
БР
А

Н
И

Ч
ЕВ

О
 

ча
со

пи
с з

а 
књ

иж
ев

но
ст

 и
 к

ул
ту

ру
   

  б
ро

ј 5
 - 

6 
/ 2

02
1

часопис за књижевност и културу     број 5 - 6 / 2021часопис за књижевност и културу     број 5 - 6 / 2021

ТЕМАТ. ВРЕДНОВАЊЕ ДУШАНА СТОЈКОВИЋА

*

Шоле Соколовић: МАНИСТРА 

ТЕМАТ. ВРЕДНОВАЊЕ ДУШАНА СТОЈКОВИЋА

*

Шоле Соколовић: МАНИСТРА 



БРАНИЧЕВО 
Часопис за књижевност и културу 

број 5-6 / 2021 



БРАНИЧЕВО 

Часопис за књижевност и културу 

Покренут 1955. године 

Година LXVI, број 5 – 6/2021 

Јул – Децембар,  2021. 

Оснивач и издавач: 

Центар за културу Пожаревац, 

Јована Шербановића бр. 1 

За издавача:  

Галина Павленко Перић 

Досадашњи уредници: 

Војислав Живковић, оснивач и уредник (1955–1974), 

Милисав Миленковић (1975–1982), Александар Саша 

Марковић (1983–1987), Јован Рајковић (1987–1994), 

Александар Лукић (1995), Љубиша Ђокић (1996–

2003), Славољуб Обрадовић (2004), Биљана 

Миловановић (2004–2008), Александар Лукић (2009–

2013), Драги Ивић (2013-2019) 

Уредник: 

Александар Лукић 

На корици: Лепота пролазног, фото,  

Документационо информациони центар - Заветине 

Припрема за штампу и штампа: 

Штампарија „Ситограф РМ” Пожаревац 

e-mail: ebranicevo@mts.rs  

телефон: 012 522 481, 541 350 

Тираж: 300 примерака 

ISSN 0006-9140 

Пожаревац 2021. 



Садржај 

ТЕМАТ. ВРЕДНОВАЊЕ ДУШАНА СТОЈКОВИЋА 

Душан ВИДАКОВИЋ:  

КАД  ЈЕ  ЖИВОТ  ВЕЋИ    ПАКАО  НЕГО  СМРТ / 9 

Лука ПРОШИЋ – ПУЦАЊ: СРЕД САМЕ ДУШЕ / 16 

Саша Хаџи ТАНЧИЋ: 

УМИРАЛИ СУ СВОЈЕВОЉНО / 21 

Валентина ЧИЗМАР:  

(НЕДОВРШЕНА) РЕФЛЕКСИЈА О ДЕЛУ 

“СНЕВОМРАК” ДУШАНА СТОЈКОВИЋА / 24 
Мома ДИМИЋ: ПЕСМА ГОЛОГ ТЕЛА / 27 

Зоран МИЛИСАВЉЕВИЋ:  

ДЕКАРТОВСКО ИЗДВАЈАЊЕ „ЈА“ / 40 

Др Мила МЕДИГОВИЋ-СТЕФАНОВИЋ: ОБЈАВЕ 

ЗЕМАЉСКОГ БОЛА У ПРЕДВОРЈУ НЕБА / 43 

Милан Р. СИМИЋ: ДА СЕ КОРЕНИМО / 46 

Видак МАСЛОВАРИЋ: О ТРЕЗОРУ / 49 

Миљурко ВУКАДИНОВИЋ:  

ПОРТРЕТ КЊИЖЕВНОГ СЛАДОСТРАСНИКА 

ДУШАНА СТОЈКОВИЋА / 51 

Милијан ДЕСПОТОВИЋ:  

ТРАЖЕЊЕ МЕРЕ У СМРТИ / 55 

Власта МЛАДЕНОВИЋ:  

ЗА СВЕСКЕ, ЕКСКЛУЗИВНО. / 60 

Радомир МИЋУНОВИЋ: ПОЗНИ  ПЛОДОВИ 

ПОЕТСКЕ ПЕРСОНАЛНОСТИ / 64 

Радомир МИЋУНОВИЋ:  

ЕРОГЕНА ЗОНА ПОЕЗИЈЕ / 68 

Видак М. МАСЛОВАРИЋ: СЕМАНТИКА СМРТИ У 

ПОЕЗИЈИ ДУШАНА СТОЈКОВИЋА / 71 

Срба ИГЊАТОВИЋ:  

ЈЕДИНСТВЕНА РИЗНИЦА СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ / 74 

Игор ДАВИДОВИЋ:  

У СУСРЕТ 30. ГОДИШЊИЦИ МЛАДЕНОВАЧКИХ 

„ШУМАДИЈСКИХ МЕТАФОРА” / 79 

Горан БУДИМИР:  

КЊИЖЕВНИК ДУШАН СТОЈКОВИЋ О ТРИ 

ДЕЦЕНИЈЕ „ШУМАДИЈСКИХ МЕТАФОРА” / 85 



Владимир Б. ПЕРИЋ: 

ГАЛАКСИЈА СИГНАЛИЗАМ / 90 

Зоран М. МАНДИЋ: СУБЈЕКТИВНА АНТОЛОГИЈА 

– ЧИТАТИ:ВОЛЕТИ / 94

Надежда ПУРИЋ ЈОВАНОВИЋ: ГРАМАТИКА 

КЊИЖЕВНОСТИ ПОГОВОР ИЗАБРАНИМ ДЕЛИМА 

ДУШАНА СТОЈКОВИЋА / 97 

Душан ВИДАКОВИЋ: У СЛОВЕНИЈИ СЕ ОД 

ПЕСНИКА ТРАЖИ ДА БУДЕ САМОСВОЈАН / 121 

Шоле Соколовић: МАНИСТРА / 130 

УВОДНА НАПОМЕНА / 131 

МОЈА НИЈАГАРА / 133 
1. МОЈА НИЈАГАРА / 134

2. СТАНИШТЕ, ПРВО и ДРУГО / 136

3. МЕШИНКА / 137

4. ШТА ЈЕ БОЉЕ? / 138

5. ЋУМУРАНА / 139

6. МОЈА НИЈАГАРА / 140

7. ВОДЕНИЦЕ НА ИВАЊСКОЈ РЕЦИ / 142

8. ГОЛУБОВАЦ / 144

9. КЉУЧ ОД РИЗНИЦЕ И ПОДРУМА / 145

10. ПРСТЕН / 146

11. ЗАДУШНИЦЕ / 147

12. БАБА КОСАНА / 151

13. СНОВИЂЕЊЕ: ЦРКВА / 153

14. КОШУЉА / 155

15. НАДВАДА / 157

16. БОЈЕ / 159

17. ПРВА ЉУБАВ / 160

ЦАРИЧИН АМФИТЕАТАР / 163 

Прибирање претека 

НА КРАЈУ ЈЕДНОГ ПОЧЕТКА / 164 

ЦАРИЧИН АМФИТЕАТАР / 165 

ТУЂА ПРИЧА. МОЈА ПРИЧА / 172 

ПРВА ЉУБАВ / 174 

ВОДЕНИЦЕ НА ИВАЊСКОЈ РЕЦИ / 177 

МОЈА НИЈАГАРА / 179 



БОЈЕ / 181 

ЛУВР / 182 

КРУШКА / 186 

БЕЛЕШКЕ ПОВОДОМ ЧЕТВРТОГ КУЋИШТА МОЈЕ 

ФАМИЛИЈЕ / 188 

ДУД / 199 

НАДВАДА / 202 

СНОВИЂЕЊЕ: ЦРКВА / 204 

КОШУЉА / 206 

КЉУЧ ОД РИЗНИЦЕ И ПОДРУМА / 208 

БАБА КОСАНА / 209 

ПРСТЕН / 211 
ЗАДУШНИЦЕ / 213 
СВАДБЕ / 216 

СЛАВА / 220 

БУНАР / 223 

Сви радански извори... / 228 

Реквијем  за нашег оца, Владимира Соколовића / 231 

ИЗ НЕОБЈАВЉЕНИХ РУКОПИСА 

МАНИСТРА / 232 

ГДЕ ПОЧИЊЕ МОЈА ПРИЧА? / 233 

ГОЛЕМО ДРВО / 235 
КРС` / 238 
МАНИСТРА / 240 

ЦАРИГРАДСКИМ ДРУМОМ  ИЛИ  ЗАБЕЛЕШКЕ УЗ  

„МАНИСТРУ“ / 242 

Антиципација или: ТУЂА ПРИЧА. ШОЛЕТОВА 

ПРИЧА? / 253 

БЕЛЕШКЕ ПОВОДОМ ЧЕТВРТОГ КУЋИШТА 

МОЈЕ ФАМИЛИЈЕ / 256 

Библиографски подаци – Ратомирке Соколовић  

ШОЛЕ / 262 





ТЕМАТ. ВРЕДНОВАЊЕ  

ДУШАНА СТОЈКОВИЋА 





9 

  

Душан ВИДАКОВИЋ 

 

КАД  ЈЕ  ЖИВОТ  ВЕЋИ  ПАКАО  НЕГО  

СМРТ 

 
 Један од наших најприсутнијих књижевних 

критичара, уредник угледне манифестације „Шумадиј-

ске метафоре―, мр Душан Стојковић, претходних годи-

на везао је за себе пажњу приређивањем низа сасвим 

особених антологија, међу којима су се нарочито из-

двојиле оне посвећене феномену самоубиства. 

 

 Реците, пре свега, чиме сте се руководили ка-

да сте одлучили да овим Вашим антологијама доде-

лите прилично необичан префикс – ћошкасте. 

 

 - Још пре десетак година замислио сам један 

опсежан пројекат који сам назвао – због необичности 

и, убеђен сам, провокативности тема – ћошкастим ан-

тологијама. Требало је да он садржи антологије које би 

„покривале― српску еротску поезију, поезију песника 

самоубица, алкохоличара, наркомана, политичких за-

твореника, песника који су умрли пре своје тридесете 

године, као и антологије епитафа, песама о животиња-

ма, посебно мачкама, поезије писаца, уметника и фи-

лософа којима поезија није била основно књижевно 

„занимање―, поезију литерарних парова, као што су, на 

пример, Ингеборг Бахман и Паул Целан, Ана Ахматова 

и Николај Гумиљов, Силвија Плат и Тед Хјуз, Злата 

Коцић и Иван Растегорац... До сада сам реализовао: 

Антологију српске еротске поезије „Тело у телу― објав-

љену 2003. године, пред изласком из штампе је Анто-

логија песника који су умрли пре тридесете године 

„Младци“ и радим на „Граматици смрти―. У први мах, 

последња је требало да буде троделна књига чији би 

први део донео песме песника самоубица, други анто-

логијски избор песама о самоубиству и самоубицама, а 

трећи – танатолошки речник, зборник мисли о смрти и 

самоубиству. Убрзо сам увидео да је једна књига – ма 
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колико обимна била –  недовољна за то и њихов број је 

почео да се умножава.  

 

 Тако је „Граматика смрти“, у овом тренутку, 

већ достигла шест томова и не престаје да расте. 

 

 - Јесте, до сада је објављено шест „Граматика 

смрти―: „Именице―, Антологија песама песника самоу-

бица (2006), „Прироци―, Антологија песама о самоу-

биству и самоубицама (2007), Танатолошки речник 

(2008), „Проза–Ида―, проза писаца самоубица (2009), 

„Проза – Идем, Туђоземци―, Антологија светске прозе 

са мотивом самоубиства (2010), „Проза – Идем, Наши-

јенци―, Антологија српске прозе са мотивом самоуби-

ства (2011). Укупно: 3714 страница. Преостало је да се 

појави још седам томова: први би донео одломке драма 

са мотивом самоубиства, други есеје писаца самоуби-

ца, трећи би био антологија ново-откривених и у рани-

јим књигама непредстављених песника самоубица. 

Потом би уследило завршно четворокњижје, које би 

подразумевало и наслањало се на до тада штампано: 

коначне антологије песама песника самоубица и песа-

ма посвећених теми самоубиства, битно проширено 

издање Танатолошког речника и завршну студију под 

насловом „Граматика смрти, Глаголи, мотив самоубис-

тва у књижевности―. Ове године излази „П(р)озорје, 

мотив самоубиства у драмској књижевности―. За 2013. 

планирам „(П)о-гледе―, есеји писаца самобица и „До-

дАкт―, а 2014. би требало да буде година када ће се по-

јавити четири последња тома, при чему би прва три од 

њих само требало помало дотерати и снабдети увод-

ним студијама; они се већ налазе у рукопису. 

 

 Како сте решили да изаберете управо самоу-

биство, која уме изазвати приличну нелагоду, за пре-

дмет Вашег изузетно темељног проучавања? 

 

 - Самоубиство у литератури тема је као и свака 

друга. Оног трена када сам јој се приближио – а не же-

лећи да посао оставим у траљама – она ме је освојила 

тако што ми је омогућила да књижевност сагледавам  
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из угла који се често заобилазио и прећуткивао. Данас 

– бићу поштен те признати да ни раније није било 

много другојачије – први, и основни, проблем је начи-

нити списак писаца самоубица. Веома велики број са-

моубистава, посебно значајних писаца, попут Русоа, 

Џека Лондона, Јесењина, Мајаковског, Миљковића... 

данас се ставља под лупу. Сасвим је јасно да антоло-

гија која феномен самоубиства прати не може та про-

блематична или "проблематична" самоубиства нипо-

што да занемари. Знао сам –  и уверио сам се у то – да 

ћу о самом феномену добровољне смрти знати готово 

све што се знало и што се могло знати, али да на пита-

ње зашто се неки човек, неки писац, убија нећу моћи 

да понудим једнозначни одговор. Мој задатак и није 

био да нешто научим, већ да нешто покажем и тако о-

светлим колико је то могуће. 

 

  

Да ли се, можда, нека национална књижевно-

ст истиче по томе што се њени аутори баве темом 

самоубиства?  

  

- Самоубиство се обрађује у свим књижевност-

има. Не бих могао да тврдим да постоји нека литерату-

ра у којој оно као тема доминира. Ако бих, ипак, морао 

да бирам, вероватно бих – на основу досадашњих саз-

нања; али ја ишчитавам, ипак, само значајна и утицај-

на дела – предност дао руској и јапанској. Постоје пис-

ци -  Шекспир, Достојевски, Бернхард - који јој се оп-

сесивно враћају. У српској књижевности такви би 

били: Андрић, Црњански, Растко Петровић, Вељко Пе-

тровић... 

 

 А јесу ли, пак, писци-самоубице посебно кара-

ктеристични за одређено  поднебље? 

  

- За португалску књижевност се тврди да она 

самоубицама врви. Исто се пише и за мађарску. Обра-

тимо ли пажњу на вредност оствареног, посебно када 

је о песништву реч, онда руска књижевност нема пре-

мца. Ту су: Љермонтов, Алексеј К. Толстој, Цветајева, 
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Мајаковски, Јесењин, Поплавски, Рижиј. Затим и Нем-

ци: Тракл, Волфенштајн, Тухолски, Целан. Такође, и 

листа наших писаца самоубица је веома дугачка: 

Дамјан Павловић, Милутин Ускоковић, Аница Савић 

Ребац, Ненад Митров, Мирко Бањевић, Марко Врање-

шевић, Бранко Ћопић, Бранко Миљковић, Гордана 

Стошић... 

 

 Стиче се утисак да у појединим историјским 

раздобљима самоубиства добијају на замаху, док су у 

другим периодима потиснута. 

 

-  У средњем веку и ренесанси самоубистава 

писаца, тобоже, као и да нема. Сасвим је извесно да је 

реч о прикривању истог, пошто се самоубиство трети-

рало као неопростиви грех и злочин, тело самоубице 

четворило, а његови наследници остајали без наслед-

ства. Највише самоубистава писаца било је у периоду 

од 1900. до 1914. године.  

 

 До каквог сте закључка дошли, због чега пис-

ци, сразмерно често, посежу за самоубиством као 

разрешењем неких драматуршких чворишта у тек-

сту? 

- Самоубиство књижевних јунака често је деус 

екс макина. Таква нас, као намештена, не интересују. 

Погледамо ли најзначајнија дела светске литературе у-

опште, лако се да закључити да је оних са трагичним 

крајем далеко више него оних која се хепиендом о-

кончавају. Самоубиство је то које том трагичном ви-

ђењу живота које доминира свеколиком књижевношћу 

посебну арому дарује. 

 

 Може ли се у делима писаца-самоубица наслу-

тити наговештај да ће у будућности и сами бити 

спремни на један такав чин? 

  

- Несумњиво може. Посебно када се о песници-

ма ради. Постоји, на пример, читава прегршт песама 

Јесењина, Миљковића, Силвије Плат, Ен Секстон, 

Паула Целана са суицидалном тематиком. Истини за 
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вољу, и неколики писци, као Мајаковски када је о Јесе-

њину или Кавабата када је о Мишими била реч, осуђи-

вали су самоубиства других песника и сматрали то бе-

кством од проблема и из живота, да би касније и сами 

учинили исто. И прозаици, Русо, Потоцки, Лондон, 

Цвајг, Акутагава, Кавабата, Мишима, Лаури, Клаус 

Ман, Јозеф Рот, Павезе, и драмски писци Теренције, 

Клајст, Монтерлан, Виткјевич, Адамов, Сара Кејн. 

 

 Који узроци преовлађују када су у питању само-

убиства књижевника?  

 

- Самоубиство је последица тешког алкохолиз-

ма, готово сви велики алкохоличари – По, Дилен То-

мас, Лаури... – су прикривене самоубице, затим адо-

лесцентна криза код Чатертона, Мунија, Књазева..., па 

дрога довољно је присетити се Јоти Т` Хофта који се о-

вердозира у двадесет првој или Ероса Алезија који то 

чини у 20. години, као и читаве серије рок певача по-

пут Курта Кобејна, Џенис Џоплин или Џимија Хен-

дрикса. Наравно, међу разлозима за самоубиство „ви-

соко се котира― несрећна љубав Гаспара Стампа, Каро-

лине фон Гиндерроде, Дамјана Павловића, Пеја Јаво-

рова, Чезара Павезеа..., двобоји (Љермонтов), али и 

старост и њене тегобе, па се тако Хуан Лаера убија у 

85, Бруно Бетелхајм у 88, а Шандор Мараи у 89. Годи-

ни живота. Част је опште место многих самоубистава 

Јапанаца, белина хартије, и не само она, је „убила― Хе-

мингвеја и Стига Дагермана, на пример.  

 

И књижевне ликове су сличне недаће наводиле 

да дигну руку на себе. 

 

- Оно што важи за писце, то важи и за књижев-

не јунаке. Ипак, када је о другима реч, неузвраћена или 

пресахла љубав далеко надмашује све друге узроке. 

 

 Има ли, онда, простора за утврђивање нечега 

што би могло бити заједничко свим писцима-само-

убицама?  
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- Не постоји никакав ген самоубиства. Самоу-

биство није болест. Свако самоубиство је личан чин и 

тешко би се могло поредити са неким другим. Одлу-

чују нијансе, различито склопљена комбинација. Зајед-

ничко писцима самоубицама - морамо притом имати 

на уму да и они понекад, и не тако ретко, упућују апел 

за помоћ - је то што им је живот већи пакао него смрт 

сама. Више (за)воле ништавило од живота. Склањају 

се у њега као у сан, као да се у у мајчину утробу вра-

ћају.  

 

 Поједини проучаваоци самоубиства праве ди-

стинкцију између тог појма схваћеног у филозофском 

и у књижевном смислу.  

 

- Те разлике заправо и нема. Када у „Миту о Си-

зифу― о самоубиству пише, Албер Ками то чини као 

писац. Нимало случајно, философи који су о самоуби-

ству говорили јесу писци исто онолико колико фило-

софи јесу, или су, барем, највише писци међу филосо-

фима: Емпедокле, Лукреције, Сенека, Шамфор, Русо, 

Вајнингер, Вејл, Јанкелевич, Делез.... Неколики писци, 

посебно Достојевски, када о самоубиству, и посредс-

твом својих књижевних ликова и лично у дневницима, 

прозборе коју чине то као да философи јесу. Нимало 

случајно, значајни философи - Ниче, Ками, Сиоран - 

када о самоубиству размишљају непрестано његове 

ставове држе пред очима. 

 

 Ваше антологије о самоубиству су заинте-

ресовале стручну јавности и окупирале Ваше ства-

ралачке планове, међутим било би занимљиво чути 

зашто бисте Ви, из позиције „професионалног чита-

оца“, одвојили време за упознавања са овим Вашим 

књигама.  

 

- Посао још није окончан. Биће. Самоубиство 

ме није инфицирало. „Граматике смрти― могу се чита-

ти на кашичицу, али их треба читати. Неки од најбо-

љих светских песника, прозаиста, есејиста и драмских 

писаца су у њима. Треба погледати у очи и оно чега се 
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плашимо. Самоубиство је, на жалост, могуће и састав-

ни је део живота. Никоме се не могу понудити савети. 

Свако треба да одлуку донесе сам. Фројд који се под-

вргао тридесет трима болним операцијама вилице и 

који је носио у устима монстр-протезу, затражио је од 

личног лекара да га усмрти и тако се придружио легији 

самоубица. Помоћ је затражио од свога лекара, Робер-

та Клопштока, и Франц Кафка, али је није добио. 

 

Радећи са импресивном преданошћу и прециз-

ношћу овај обиман посао, можда сте дошли до неких 

нових увида о акту уништења сопственог живота. 

 

- Нема нових сазнања. Самоубиство постоји от-

како је човек на Земљи. Одувек је оно било побуна 

против Бога, између осталог. Кушање слободе. Поку-

шај да се да изједначујући гол: ако не бирамо тренутак 

када ћемо, и да ли ћемо се, родити, можемо изабрати 

тренутак када ћемо сићи са животне позорнице. Ниче 

је самоубиство назвао паметном смрћу. Сиоран је до-

казао да непрестано размишљање о самоубиству чове-

ка може да начини потпуним меланхоликом, али и да 

оно омогућава потенцијалном самоубици да у кревету, 

када пристигне она, мирно или немирно умре.  
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Лука ПРОШИЋ 

 

ПУЦАЊ - СРЕД САМЕ ДУШЕ 
 

 

1. 

 

Душан Стојковић приређивач је и аутор шест о-

бимних томова антологијских текстова под заједнич-

ким називом Граматика смрти. Наслов ових томова 

упућује, дакле, на питање о „граматици смрти―, каква 

је то „граматика―? Језик којим говоримо има своју гра-

матику. Али и смрт има своја правила и своју „гра-

матику―, а то је исписано у овим прозним и поетским 

текстовима - то су те феноменологије живота и смрти.  

 

 
 

Посао који је обавио Душан Стојковић прави је 

подвиг у овдашњој књижевности и култури - у ових 

шест томова направљен је избор из онога што су пис-
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ци и песници, али и филозофи и мудраци и научници 

рекли о смрти. Имамо, дакле завршен један велики по-

сао - у овим књигама омогућено је да на једном месту 

стекнемо увид у то што су говорили о феномену смрти 

и како су то доживљавали песници, писци и филозофи. 

Треба одмах рећи да су ово најчовечанскији текстови 

који су саздани, у њима се осваја тај Замак који се, из-

гледа, не може освојити, што је и Кафка мислио поку-

шавајући да то опише. 

Можда је читаоцу најупутније препоручити да 

почне читање од Танатолошког речника, који је модел 

за других пет књига. У овом речнику су, у првом њего-

вом делу, по азбучнику, издвојене гноме, мисли, изреке 

великог броја мудраца, филозофа, научника, и песника, 

прозаиста и страних и наших (близу пет стотина њих); 

али су у другим деловима речника одабране песме и 

прозни текстови о самоубиству и смрти - ти делови су 

послужили као основа за настанак пет обимних томова 

под заједничким насловом Граматика смрти, који за-

тим носе поднаслове: Именице (антологија песама пе-

сника самоубица); Прироци (антологија песама о само-

убиству и самоубицама); Проза-Ида (проза писаца са-

моубица); Проза-Идем туђоземци (антологија прозе са 

мотивом самоубиства); Проза-Идем нашијенци (анто-

логија прозе са мотивом самоубиства) - како Д. Стојко-

вић духовито назива и распоређује у ових шест књига 

писце самоубице и све друге који су писали о смрти и 

самоубиству. 

Ваља скренути пажњу и на уводни текст Д. 

Стојковића у Танатолошком речнику - где он износи и 

разлоге који су га водили у изградњи концепције ових 

књига, полазећи од тога да је „смрт један општи кон-

текст и за самоубиство―. Али у Речнику и осталим 

књигама тежиште је на самоубиству, и зато је у овим 

књигама највише песама песника самоубица, али и 

прозних текстови писаца самоубица, и домаћих и стра-

них, али и текстова о самоубиству и самоубицама. У 

том смислу Душан Стојковић је и конципирао ових 

шест књига. 
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2. 

 

На „теми― смрти, убиства и самоубиства изгра-

ђена је, као што се зна, „трагедија― као драмска форма 

(њу су изградили стари Грци). „Трагедије― су игране у 

амфитеатрима, и то су била такмичења трагичких 

песника - што сведочи о томе да се Грци, као слободни 

и доколичари и „докони―, нису плашили смрти, они су 

размишљали о смрти и тражили „кључ― за њу. Ари-

стотел је у Поетици закључио да је сврха трагичке 

игре у прочишћењу (катарзи). Није неодмерено да овде 

кажемо како је сврха антологијских књига о којима ов-

де говоримо у нечем што је блиско томе. На крају, ове 

су књиге свих нас, и исписивала их је „човекова судби-

на― како би рекао Шолохов. 

У антологијама Душана Стојковића издвајају се 

песници самоубице; они су главни протагонисти чове-

кове „опште драме―, човекове моћи и немоћи пред 

смрћу. У вези с тим су бројна питања о самоубицама и 

песницима самоубицама, и о самоубиству и о нама, и 

нашој судбини. Вероватно би се могли сложити да се 

чином самоубиства пресеца Гордијев чвор смрти и на 

тај начин савладавамо и надвладавамо и саму смрт. 

Људи имају моћ над собом и над смрћу, тиме се став-

љају изнад смрти. Исто тако могли бисмо рећи да се с 

том моћи над собом, да је с тим лакше и свечаније и 

изузетније људско постојање. С том моћи изнад нас са-

мих, с том таквом моћи, ми смо и изнад смрти и изнад 

свега постојећег. Можда је то био повод једном фило-

зофу да узвикне да је човек Бог сам. Ако има бесмр-

тних и апсолутних бића, онда је то сам човек са својом 

моћи над собом и над смрћу.  

 

3. 

 

Кад су у питању песници и песници самоубице 

и њихова поезија, могу се постављати бројна питања. 

Да ли, на пример, начин окончавања, и чин самоуби-

ства песника има моћ да после утиче на његову 

поезију. На пример, да ли самоубиство Јесењина и Ма-

јаковског расветљава њихову поезију? Или смрт Бран-
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ка Миљковића, и његова поезија, да ли то иде заједно, 

или ту везу читалац успоставља накнадно. Али, и то 

што читалац накнадно успоставља, и то је нека веза. 

Могли бисмо рећи да у крајњем, песме песника 

самоубица, те песме добијају нешто од саме загонет-

ности смрти и самоубиства уопште, оне улазе у ту 

свест о смрти и о нама, и о тој нашој моћи, оне тиме 

постају поетике о нама. Можда је због тога и пробу-

ђено наше занимање за песнике и песнике самоубице и 

њихову поезију. Претпоставка је да је и Душан Стојко-

вић ове књиге изграђивао на трагу тих осећања. 

Већ је речено да су овде одабрани текстови пес-

ника, писаца и филозофа самоубица, али и оних који 

су размишљали о самоубиству (овде су духовито озна-

чени као именице и прироци). Вреди се сада сетити 

Достојевског, код њега је самоубиство постављено нај-

шире и најинтелектуалније и обједињује питања о сло-

боди и њеном ограничавању, а та питања о слободи и о 

ограничењу су и данас у самом средишту човековог 

опстајања. Како се зна, у Злим дусима Кирилов овако 

резонује: „Ако нема Бога, онда је апсолутна слобода, а 

најнужнија консеквенца те слободе јесте самоубист-

во―. И Кирилов је, као атеиста, извршио самоубиство. 

Али, ово је образложење и за теизам самог Достојевс-

ког. 

Гете у својој монографији Поезија и стварност 

говори да је, док је писао Јаде младог Вертера, држао 

нож испод јастука, и питао се да ли да га зарије у срце, 

или да живи. Али то око ножа, то је код Гетеа било пре 

питање духовне вежбе и истраживања „смрти― и свега 

тога с њом, него питање живота и смрти. И знамо како 

се све то окончало - са Гетеом и његовим Вертером. 

Али, то јесу, наравно, те велике духовне творевине и 

код Достојевског и код Гетеа... 

 

4. 

 

Код неких филозофа, на пример код Сократа и 

Епикура смрти и нема, Сократ је, рецимо, мислио да 

ће бити и после смрти то што је био пре ње, наиме, 

поправљаће омладину и на другом свету, ако тога света 
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има. Кјеркегор је сматрао да је човек пре свега „болест 

на смрт―. Код Блоха „смрт― је човекова негативна уто-

пија, док је нада позитивна утопија. Хајдегер опет ми-

сли да смо сви на путу ка смрти, а тиме се смрт по-

ставља у седиште нашег живота и наше слободе и од-

лучивања. У том смислу може се говорити о употреби 

смрти - смрт се претвара у употребну вредност и у 

„средство― - смрт је током човекове историје упо-

требљавана у најразличитије сврхе. Такав је случај све 

до данашњих дана, смрт је сада распоређена у просто-

ру, али је и у времену, и прошлом и наредном времену, 

и свуда око нас. Ми изграђујемо те „моделе― и сред-

ства према самима себи, ту „сферу сласти― коју човек 

пружа човеку силом или милом - то су „синтезе― на-

шег реалног дешавања, у томе сви имамо у виду те 

„истине― о нашој коначности, и „смрти―, и стичемо те 

моћи, и на страху од тих моћи заснован је данашњи 

капитал однос, на „смрт― пре смрти, и с тим се, такоре-

ћи, живи од почетка. 

Треба рећи, на крају, да је Душан Стојковић ау-

тор више књига прича, романа и песама, и есеја, да је 

његово књижевно стваралаштво исто тако значајно, 

као и његов антологичарски посао. Овај писац дирек-

тор је књижевне манифестације Шумадијске метафоре 

и уредник истоименог зборника. Реч је о једној од нај-

значајнијих манифестација овог типа у Србији, како по 

броју учесника тако и по именима домаћих и страних 

аутора који су на њој учествовали. Шумадијске мета-

форе, иначе, ове године славе 25. годишњицу свог пос-

тојања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* „Пуцањ - сред саме душе“ стих је из песме Марине 

Цветајеве о Мајаковском 
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Саша Хаџи ТАНЧИЋ 

 

УМИРАЛИ СУ СВОЈЕВОЉНО 
 

 

Петокњижје „Граматика смрти“ 

обухвата по два песничка и прозна 

избора из дела са темом самоубис-

тва и самоубица и посебног „обје-

дињујућег“ тома 

 

У Паклу који и Данте спомиње у величајној Бо-

жанственој комедији окончавају погибељно редом 

књижевни ликови дела аутора који су га претходно до-

живели у себи. По личној жељи, поклонили су се Смр-

ти као посвећеници књижевне речи, а њиховој бесмрт-

ној сени песник, прозаист, есејист, књижевни критичар 

и историчар из Младеновца, мр Душан Стојковић, 

приређивач петокњижја Граматика смрти. Прочитао 

сам их по томовима, а поједине текстове више пута. 

Одабир из дела наших и страних аутора, песника и 

прозаика, упијена су у моје сећање као властито искус-

тво. 

А бака ме напослетку запита: „Какве су то књи-

ге које толико читаш?― А ја: „О самоубицама, бако.― 

„А познајеш ти њих?― „Не познајем, нестали...― „А ка-

ко су нестали?― „Тих одсудних тренутака, тешко њима, 

оставили су их сви, или... они њих.― „А, тако!― И ја на-

ставим да читам, а бака свој једини посао – да живи. 

Читав њихов живот био је иначе низ страшних 

мука. Несхваћени и запуштени, умирали су својевољ-

но, сами или окружени тек највернијима. Занимљива 

су поређења прилога у изборима према томе јесу ли из 

пера наших или страних аутора, песника или припо-

ведача. Једноставно, природно, да би многи читалац 

помислио: и ја бих тако могао (али без погибељи!) 
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Сећам се и данас живо наших разговора из мла-

дићских дана о самоубицама, разлозима и начинима 

њихове смрти. Служили су нам за лично рангирање у-

метничке достижности. 

Нисам ни слутио да ћу као нишки гимназист, у 

вестима, некролошки, чути први пут за самородног, 

трагично преминулог песника „прејаке речи―, Бранка 

Миљковића, и да ћу се тек срести са мудреним „исто је 

певати и умирати―. 

Сад тек можда разумем смисао завршног дисти-

ха „Споредне одлуке― Хуана Октавиа Пренса: „Одстра-

нићемо смрт / шта ће нам живот?― 

Изазвана Смрт гледала их је лицем у лице, мис-

тичним уздизањем из нутреног им Пакла. Тек сад су 

једнаки, горе. Тек један међу свима је записао да ниш-

та толико не ћути колико Ништа. Али сви изнова про-

говарају, ако се одано враћамо уметности њихове бес-

мртне Речи. 

У сећању ми је трајно загледање ликова са фо-

тографија у издањима њихових дела, као и у овом из-

дању. Видим и у томе очит наклон према успомени на 

преминулу личност. 

Осим текстова, с нарочитом пажњом овде чи-

там био и библиографске белешке, предговоре и ко-

ментаре приређивача. До сада је објављено пет томова: 

два песничка (први је донео стихове песника самоу-

бица, а други поезију са темом самоубиства и самоу-

бица) и два прозна тома (први „покрива― светску, а 

други, најновији – нашу прозу). Посебна књига доноси 

прозу писаца који су се убили, али и оних за које се 

претпостављало или се још претпоставља да су то учи-

нили.  

Није ли смрт она миљковићевска страшна бо-

лест која се по њима зове! Могло би се казати да јесте. 

А могло би се и много шта друго наћи кад би се тра-

жило у дубини њихових душа. Али трагаоци, зар не, 

не треба да будемо ми. Довољно је, с наше стране, да 

наводимо њихова дела. Сличности, и разлике! 

Валтер Бењамин, Вирџинија Вулф, Сергеј Јесе-

њин, Хајнрих фон Клајст, Џек Лондон, Јукио Мишима, 

Жерар де Нервал, Чезаре Павезе, Милутин Ускоковић, 
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Ернест Хемингвеј... Избору аутора који су извршили 

самоубиство приложила би се такође имена оних који 

нису унети у антологију. Самоубиство смерних, самоу-

биство због гордости, катарзично самоубиство, логич-

но самоубиство и самоубиство из досаде – подврсте су 

самоубиства, у одабраним делима наших и светских 

писаца. Искупљење самоубиством, није ли врста само-

кажњавања? Због вере? Безверја? Није ли то најгори 

преступ против Бога, или успење ка Господу, па самим 

тим и према спасењу? Размишљам, јеванђеоски мелан-

холичан. С онима страховито очајним, згажене душе, 

најмање вере у бесмртност. Дубинама мрачног пута, 

али и бескрајне светлости. 

Својим разумевањем, охрабримо читањем да се 

приметна празнина у нашој књижевној култури најзад 

испуњава; и да једнако наша захвалност припадне 

„Шумадијским метафорама― као агилном издавачу ко-

ји на овом послу несустало истрајава. 
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Валентина ЧИЗМАР 

 

(НЕДОВРШЕНА) РЕФЛЕКСИЈА О ДЕЛУ 

“СНЕВОМРАК”  

ДУШАНА СТОЈКОВИЋА 
 

 

Ова збирка краћих прозних записа открива фан-

тастичну микроперцепцију и способност компоновања 

разложених честица микро и макрокосмоса у нови 

поредак. Помоћу такве перцепције аутор успева да у-

рони у ливаду егзистенције, у њен свет свих ситних 

детаља који се на први поглед не виде, осим за из-

вежбано око духа који иза влати траве открива скриве-

них живот „инсеката‖. Аутор прониче у корење егзи-

стенције, раскрива сегменте бића уопште, и свог влас-

титог – било као самосталног дела или дела целине 

или као дела који по природи ствари бива издвојен из 

природне средине и значења које му додељује укло-

пљеност у целину и тако у једној новој херменеутичкој 

средини настаје једно ново биће у наративном изразу. 

И нема граница између реализма и надреализма, јер је 

колотечина свакодневног битисања, на којој је стављен 

акценат у хоризонту кретања времена, дана, живота, 

смрти, дешавања, протезања простора, разбијена до 

најситнијих елемената од којих се састоји. Разбијањем 

привидне целине аутор тако улази у слике свог свако-

дневног битисања али прожете игром питања о траја-

њу, ужасу, коначности и пролазности, и ствара нови 

распоред(ак), не-ред и од њега компонује стварност у-

метника који слама оно „објективно‖ без пркосне над-

моћности, без изругивања, без опијеношћу игром раза-

рања. Стварност као доживљај ухођења за њеним неи-

сказивим смислом исткана је у записима као праском 

унутрашњости наталожене уједно напетом и мирном 

перцепцијом и жељом да се види тајна битисања, без 

икакве похлепе за њеним освајањем, крађом, побеђи-

вањем закона привидно уређеног поретка ствари. Та 

створена стварност кроз прозни израз кратких од-

ломака намерно издвојених, приближава аутора самом 
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пра-темељу, пра-почетку створених облика или њихо-

вом коначном усуду пре процеса нестајања, распадања, 

ишчезнућа која управо стога постаје животворнија у 

самом изношењу. Прилажење пра-почетку и предкрају 

дешава се на начин померања писца у страну, који се 

креће кроз феномене света егзистенцијалне ливаде 

огрнут плаштом који ће га скрити од погледа те исте 

стварности коју испитује. Она му се показује стога от-

ворена, каква јесте непосредна у својој слободи, без у-

краса и маски, час је сурова, па час узвишена и без 

правила. Потом, он се враћа у своје време, излази из 

сна у своју собу, на улицу, седа за свој сто или гледа у 

своју полицу и запрепашћујуће ствара доживљаје ком-

бинација оног доживљеног у никад пре виђено, уједи-

њава све створене елементе, ликове, илузије, речи, 

природу, тајне. Када би се ове прозне слике претвори-

ле у слике на платну неког уметника, далијевска дра-

матика постојећег заустављена у непротежном време-

ну уска реализма искочила би у новој дешифровано-

сти.     

Чак и када Стојковић пише о феноменима там-

ног, коначног, смртног, нерешеног, они су као такви 

претворени у својствена жива бића као саприпадни део 

егзистенције коју аутор свесно удише у хајдегеријан-

ском осврту на глас досуде битка и питање коначности 

човека. Штавише, ти феномени су увучени у свако-

дневни свет неког албума, пољупца, сна, рупе, књи-

жевног лика. И стога тако ослушнута пролазност не 

мирише на сиорановско распадање у коме не постоје 

,,нити‖ везивања, већ је све увезано, толико блиско јед-

но другоме иако је по логици своје природе несвез-

љиво и за самог Креатора. Распадање свеопштег жив-

љења само је привидна сенка испод које се раскрива 

јаче дисање тела, покрет руку, поглед ока у витген-

штајновско неизрециво. Чињенице ускачу једна у 

другу, отвара се димензија анти-гравитационог сагле-

давања изван класичних закона физичког реалитета 

материјалности постојећег, а време бива ослобођено 

календарског и сатног пролажења. Време се раздваја 

од свог основа као пролажења и протезања, руши се 

просторна гравитација и свако кретање по уходаном 
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току. Аутор опипава ивице новог времена, удара у њега 

својим аутентичним ходом, спушта га испод себе, 

претварајући га у унутрашње постојање којим захвата 

животно-душевно-телесна кретања и рефлектује на 

протекло као још увек непосредно и живо трајуће али 

без свезаности са било чим што би му одредило једин-

ствено место опстајања и постојања. А пролазност ни-

је доживљена у кључу старогрчке драматике жала над 

пролазним, већ је аутор радије открива кроз кафкијан-

ски увид у нужну апсурдност или кјеркегоровску пара-

доксалност егзистирајућег створа званог човек. Из те 

позиције апсурда и биће човека, тј. човеково сопство 

бива стављено на тест препознавања и самоспознава-

ња (,,На степенику стоји моје друго Ја‖), као у игри са 

огледалима и у питањима о броју онога што у човеку 

постоји, о архимедовској тачки ослонца која се узалу-

дно тражи, јер је према аутору и нема, а да је има, сва-

како би храна из кашике времена била укуснија а све 

што се човеку као бићу баченом у свет догађа било би 

много извесније.  

Смрт која је у доживљају њеног метафизичког 

смисла растегнута негде на пола пута између сна и јаве 

живота, чине да аутор промишља и време  у  њеном 

хоризонту, али и на начин свесне присутности времена 

као вечне садашњости убризгавајући га у себе. Време 

не тече јер нас држи успаване тј. његова присутност је  

попут бремена сизифовског камена јер ,,време се ско-

турало над мојим плећима‖ и тако се неодвојиво везује 

за сваки корак писца који управо тако оживотворује 

садашњост у највишем приоритету изван класичне 

тријаде прошлости-садашњости-будућности. Време се 

открива као стајање у непокретној тачки око које се 

човек не помера, а које се око њега окреће пролазећи у 

својој лукавости другачијим кораком него онако како 

са њим човек у свом бићу истрајава….  

 

 

 

 

 

Одломак рефлексије 
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Мома ДИМИЋ 

 

ПЕСМА ГОЛОГ ТЕЛА 

 
 

   ваздуше ипак те је било довољно 

 

  Душан Стојковић, Пети елеменат 

 

 Седам песничких збирки Душана Стојковића, 

сабраних у једну књигу под заједничким насловом 

Мало сунце, представљају целокупан и, највероватније, 

завршен (?) поетски опус овог изузетно марљивог сав-

ременог српског књижевног посленика, рођеног у Бео-

граду 1948. а од 1953. године па до данас житеља Мла-

деновца. Поменимо одмах да је овај полифонични пи-

сац видније присутан у нашој књижевности тек током 

последњих десетак година, у првом реду као критичар 

и есејиста, антологичар и приређивач књига и збор-

ника, најзад и као сарадник бројних угледних домаћих 

часописа и публикација.  

Седам његових песничких збирки, које се сада 

објављују први пут, појединачно, а и интегрално, нас-

тајале су од 1968. до 1985. године, дакле у време док је 

песник студирао књижевност и када је затим, на про-

фесионалном плану, почињао да се бави педагошким 

радом (у младеновачкој гимназији). Ових седам збирки 

захватају временски период од нешто више од два пута 

по седам година „дебелих крава―, то јест богатих пес-

ничких жетви. Истовремено, оволико одлагање да се 

дела објаве подсећа ме на она богата, чак раскошна, 

довршена здања расејана по нашим варошима и сеос-

ким двориштима, у којима годинама не станује нико, 

на која су заборавили чак и њихови градитељи и влас-

ници. Међутим, и најовлашнији поглед на њих дово-

љан је да се схвати да она ту нису нимало случајно, да 

је овде зацело реч о великим негдашњим наумима и 

заносима, и да је сасвим мало потребно па да се ставе 

у употребу, оживе и постану непроцењиво корисне.  
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 То да песник заћути, то јест да престане да пи-

ше, или објављује поезију, није баш тако непознато и 

ретко. Заправо, овакав чин „нечињења― може да се 

схвати и као поетскији, и судбинскији, од доживотног 

истрајавања у истом, рутинском поетском кругу. Зар 

нисмо сведоци да у овим данашњим, иако крајње „ос-

кудним временима― мало ко одустаје од песничке хи-

перпродукције, чак и у највишим својим годинама, ка-

да би било природно очекивати смиреност и мудрост. 

 Тако нас случај Стојковићевог нагло „пресече-

ног―, или можда одавно већ довршеног песничког опу-

са, неминовно враћа и на феномен једног, рецимо, Рем-

боа, који се, након фасцинантног песничког оглашава-

ња у најранијим младићким годинама, одлучио да ос-

татак живота проведе у сасвим другој сфери, лутајући 

по свету и тргујући оружјем по Африци. Створивши 

Ламент над Београдом 1956. године на Кудон плажи, 

у свом енглеском егзилу, Милош Црњански (коме ће 

смрт доћи године 1977) „пресуђује― да му управо ова 

поема буде, поезије барем што се тиче, његова „лабу-

дова песма―. Нешто касније, један други српски пес-

ник одлучиће да најближи и најприроднији сусед речи 

„ватра"―у наслову његове тестаментарне књиге буде – 

„ништа―. Иво Андрић је деценијама, после дебитан-

тских збирки Еx Понто и Немири, прећуткивао себе 

као песника (стихове, једноставно, није уврштавао у 

своја „Сабрана дела―). У Андрићевој књижевној зао-

ставштини, међутим, пронађено је довољно грађе 

барем за још једну песничку збирку (Шта сањам и 

шта ми се догађа). Драматично – а као да то заправо 

никога није ни дотицало – догодила су се и прерана пе-

сничка гашења једног Бранислава Петровића, Милова-

на Данојлића или, нешто млађег, Раше Ливаде. Пре 

њих, од поезије су сасвим „одустали― и Александар 

Тишма и Бошко Петровић, али су се, барем, у својим 

најзрелијим годинама издашно, баш као и Данојлић, 

посветили прози. Повређен јетким, изузетно заједљи-

вим критикама поводом „(само)додељивања― Нобело-

ве награде за 1974. годину, дотле толико обожавани 

шведски песник и академик Хари Мартинсон донео је 

застрашујућу одлуку: „казниће― своје земљаке и на 
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шведском више неће објавити ни један једини редак. 

Ову своју апстиненцију од јавног оглашавања Мартин-

сон је трагично крунисао четири године касније – 

добровољно се  преселио на „онај свет― то јест извр-

шио самоубиство. Да не помињемо све оне друге из-

ванредне поете (изванредно осетљиве) које је прекид 

писања, или објављивања, одвео право у „болест на 

смрт― и коначни суноврат. 

 Не знамо шта би поезија добила да, кад је о на-

веденим песницима реч, муза није заћутала. Душан 

Стојковић, пак, понајмање би могао да се жали како је 

остао недоречен и неостварен песник. Ових седам ње-

гових збирки, од којих су неке, рецимо то одмах, прво-

разредне, могле би увек у томе да га демантују. Пре-

пуштајући песника његовој већ одавно усвојеној дис-

танци према самом писању поезије, свакако би упут-

није било запитати се – због чега се он то као песник 

оглашава на велика врата, тек сада?  

О чему је, заправо, овде реч? Због чега и ко му 

је то раније онемогућавао? Материјални услови? Пре-

наглашена стидљивост? Општи суноврат нашег изда-

ваштва? Претерано поверење у такозваног будућег чи-

таоца? Свеколика разочараност у поезију? Није ли мо-

жда у питању цензура? Казна? Или му је ипак омилило 

да буде једноставно тако књижевни номад? Или га је 

под своје узео неки пробитачнији посао? Политика? 

Сам живот? 

 Одговора зацело има више. Као што је, уоста-

лом, мноштво и тих питања. Најближи сам уверењу да 

је код Душана Стојковића, насићеном до грла сопстве-

ном поезијом, у једном, пресудном часу преовладао 

врсни зналац, тумач па и критичар поезије. Властита 

визија и стваралачки опити уступили су у његовом 

случају место увиду у бројне туђе песничке објаве, 

ревносном утирању пута ка издашној баштини и но-

вим плодовима светске књижевности, непосреднијем 

контакту себе-читаоца (и „критичара с пинцетом―) с 

токовима, и соковима, како светске тако и домаће пое-

зије, па чак и оне „најуже―, завичајне. Једноставно, 

Стојковић је у себи открио тај осетљив критички ме-

диј, и он га је, у деценијском континуитету, задржао у 
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сфери омиљених му поетика и песника с којима је, ето, 

колико до јуче, делио оно чувено „братство по несани-

ци―. Случај сличан ономе кад неки фудбалер или ко-

шаркаш након завршене играчке каријере постане – 

спортски тренер. Он сам више не игра, али је још увек 

„на терену―, са својим најбољим играчима.   

 И, тако, са Душаном Стојковићем збило се оно 

што се заиста ретко догађа у нашем књижевном живо-

ту: читав његов песнички опус, свих седам збирки, 

понеће исту, 2004 годину као датум свог првог објав-

љивања! Ево тих наслова: Инструменти Сунца, 

Смртија, Три поеме, Пети елеменат, Wас ист дас, 

Приватни Зоо врт и Производња (б)лудила. 

 А ми који, ево, одшкрињујемо тих седам доско-

ра чуварно скриваних, можда у дугим тренуцима и за-

борављаних, ризница, као њени првочитачи, чинимо то 

свесни повластица којим бивају награђивани безазлени 

читаоци, при том неоптерећени седиментима претход-

ног јавног живота готово свих ових песама као и, за 

сада непостојећом широм њиховом рецепцијом, тума-

чењима и критичарским спекулацијама, рангирањи-

ма... Препуштамо се искључиво њиховим аутохтоним 

зрачењима и вредностима тог тајновитог (можда где-

где и нагриженог) блага што га је у вртлоге заборава 

умало понео, у времену његов давно саграђени, и сад 

ево, напокон пронађен, поринут брод.   

 Песник Малог сунца је изразити песник инте-

лекта, поета доцтус, песник културе, код ког преовла-

ђује објективизација чулних и личних доживљаја, као 

и превласт димензије универзалног и космичког стања, 

над оним што је „гордо песниково ја― и непосредно 

искуство. Стојковић је, према томе, песник укупне, и 

не само људске, егзистенције, њених многоликости и 

распрострањености. За разлику од песника окренутих 

свом завичају, родослову или тзв. малим стварима, он 

је заокупљен универзалијама: с једне стране усложа-

вањем слике света, а с друге – довођењем света на 

(пра)елементе, телесну твар и честицу, на језгро и аз-

буку живљења и (не)постојања. Песник сагледава и 

прима живот, цивилизацију и читаву свемирску кон-

стелацију као нешто што је дато, неминовно, а не као 
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пуку путању, и механизам, прогреса, развојну нит с од-

ређеним и коначним циљем. Његова слика света не 

садржи божанско избављење нити друге теолошке еле-

менте. Песме су ово готово паганске: говоре о чове-

ковим сунчаним узлетима и, још више, о дрхтајима 

тела услед доживотног разлагања праћеног инструмен-

тима и показатељима умирања, у неизбежном суно-

врату ка „рупи небеској―. Ово би била основна зна-

чењска матрица физичког (и метафизичког) постојања 

човековог, како га види Стојковић, света уклештеног, 

ипак, између два „ништа―, два непостојања као у свој 

насушни рам. Једино искупљење је у оном „малом сун-

цу―, његовом физикусу и благородности, и у томе што 

је оно, упркос свему, у средишту свега, и што нас не 

само греје и рађа као своје – истина, кратковеке –  

сунчевиће, него и помаже да спознамо себе саме у 

„мраку пећине― и у „срцу ноћи―. 

 Стојковићева поезија је непрестана вибрација, 

вртложна фуга о чудесном плазу ватре што нас је изда-

хнуо и створио, о земљи коју миришемо властитом 

смрћу, о суровом свету око нас којим „смрт веје као 

песма―. Поезија је то о свету којим владају коначни за-

кони, о свету који се удваја и даље умножава према 

првобитној матрици. Сам песник је ту искључиво у 

улози сведока, записничара. О томе најбоље казује 

Стојковић у песми „Писар―: писах слово / крвљу / 

мишљу / страхом / голим телом, и, још експлицитније, 

на другом месту: Моја граматика биће граматика сло-

боде али и граматика тела. 

 Мало сунце је и својеврсна песничка енцикло-

педија: у првом плану Стојковићевог певања је увек 

систематизована грађа, градиво, азбучник, појмовник, 

нека од темељних карика наших знања, систем препо-

знавања, стрепње, наслућивања. Попут какве универ-

залне читанке, његове збирке–поглавља обухватају и 

физику, и биологију, и астрологију; затим митологију, 

науку о симболима, математику, логорологију, танато-

логију... И парадоксално, ова тематска разуђеност, и 

фундираност, даје управо компактност појединачним 

збиркама – све је код овог песника елемент у оквиру 

једног ширег плана и система. Песме настају, према 
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ширем једном концепту, у низовима, „у гроздовима―, 

као својеврсна кристализација унутар већ осмишљеног 

језгра, као што се истородни елементи сакупљају око 

електричне катоде поринуте у хемикалију. Једном пок-

ренута, зањихана, ова песничка клатна, ови вртуљци 

ројећих слика, израза и асоцијација настављају се до 

унедоглед, зракасто, у неслућеним правцима. Ту своју 

песничку алхемију Стојковић суверено демонстрира у 

надахнутој поеми „Брод. Црни брод који одлази―, где 

стихови експресионистички живо бризгају, попут врто-

главих филмских секвенци, пуних набоја и мистике, 

попримајући тајновитост и мекоту морских трава. 

 Душан Стојковић ниједног тренутка не прене-

брегава своје песничке учитеље и побратиме – било да 

се они помаљају из тмине народног појања или да при-

падају корпусу класичне светске или домаће поезије. 

Његове песме често су пастиши осведочених песнич-

ких громада. У првим својим збиркама он неретко екс-

периментише у духу песничких идиома Миодрага Па-

вловића и Васка Попе (при чему му је, чини се овај 

други ипак ближи). И друге песнике он уноси у своје 

стихове поименце, наводи их, парафразира, комента-

рише као нешто што само собом постоји, и што је 

ствар заједничког наслеђа и послања. Уосталом, није-

дна ученост и није ствар појединца, а Стојковић је, као 

што рекосмо, учени песник. 

 Језик овог песника, међутим, најчешће је наш 

употребни, свакодневни језик, приступачан и пријем-

чив, често и жаргонски, опчињен уметнутим речима у 

телу дужих речи и сложеница, баш као и искошеним 

вишезначјем појмова (често обележеним заградама и 

унутар саме речи). Али и кад се стих ломи степенасто, 

у цик-цак, као код Мајаковског, или кад се конструише 

од безречних звездица, квадратних тачкица и танких 

крстића, као што ће се десити на крају седме (и после-

дње) његове збирке – иза које настаје оно витгенштај-

новско ћутање – језик Стојковићев никада не сведочи о 

појединачним и свакодневним реалијама него се 

уграђује у ауру општег, митског, метафизичког. Песник 

поваздан говори у име категорија, у име (и уместо) 

свих, подједнако заступајући читав полис – у ком су и 



33 

  

он сам, и читалац, и све животиње, биљке и камење ко-

је помиње, део целине: свега... 

 Особени вид језичких и песничких кристализа-

ција код овог песника су и његове честе метафоре. По-

менућемо најпре (тек неколико њих) сунчаније: „обли-

стала сунца―, „гонг сунца―, „попац-сунце―, „купине 

очију―, „фрула кише―, „месо неба―, „зрно земље―, 

„часовник срца―, „азбука воде―, „око неба―, „гротло 

чајника―, „склопљен лепет очију―, „торови тела―, 

„оркестар сувих гранчица―... А затим и те далеко опо-

рије: „кијање грана―, „трње светлости―, „вихорни 

ексери―, „нарамци мрака―, „пољубац-погубац― „каме-

ни залогаји―, „црне овце смрти―, „вуна мрака―, „лишај 

смрти―, „замирисати смрћу―, „азбука умирања―, „смр-

ти упљувак―...  

 Указујући овако на издвојене тематске каракте-

ристике и стилска својства Стојковићеве поезије, било 

би, свакако, неправедно заобићи и поједине његове 

(целе лепе) песничке домете, све оне песме које су нас 

– у првом, другом или трећем читању – привукле сво-

јом аутохтоном вредношћу: „Писар―, „Галеби―, „Мрт-

ваци―, „Посетиоци луднице―, „Љубавна―, „Мост―, 

„Деоба ручка―, „Четрдесет година потом―, „Приватни 

Зоо врт―, „Лабуд―, „Овца―, „Тројански коњ―, „Остарели 

кловн―, „Мртвац―, „Пут―, „Ништа се не да изменити―, 

„Други пишу твоју смрт―, „Какве је боје ништа―, 

„Снивак―, „Зверињак―, „Производња (б)лудила―... И 

наравно, у целини, поема „Брод. Црни брод који одла-

зи―, која својом свежином, еросом и набојем слика да-

леко надилази све код нас толико разглашене дијалека-

тске поеме. Ипак, нећу, од ових песама, ниједну да 

посебно препоручим, како се то код нас уобичајило у 

оваквим приликама, за будуће антологије, пошто не 

бих желео да се мешам у посао и самог Стојковића, 

познатог, пасионираног антологичара. Није згорег, ме-

ђутим, поменути да овај мој избор песама (уз четири 

часна изузетка) одудара од његовог властитиог избора 

од једанаест својих песама колико их је, 1999. године, 

унео у антологију младеновачких песника Речи у 

излогу града. 
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 Тражећи разлог што ове или неке друге песме 

Душана Стојковића нису и раније изашле на видело (и 

естетичку проверу), морали бисмо опет да зачепркамо 

по оном већ апсолвираном комплексу, враћајући се на 

песникову скромност као врсту аутопоетичког става, и 

жуђени небески мир у односу на спољашњи свет и 

успех: Песма сам, ево њеног гласа, / могу да се инатим 

да занатим да атим / нећу можда ни да се објавим / 

виду песме смета бол на јави. 

 Већ у првој Стојковићевој збирци, Инструме-

нти сунца, сусрећемо се са песничким експерименти-

ма али истовремено и савршеним владањем језиком 

модерне поезије, као и снагом опсервације универзал-

ног. Песник се, видимо, опредељује за својеврсни сун-

цослов, за прослове самог сунца, у сасвим ориги-

налној „литентиа соларе―. Сунце је за њ други појам за 

слободу, прапочетак, свеопшти логос илити реч, из 

које је, како сведоче древне свете књиге, све и настало. 

Уз то, сунце, односно моћни његов мач светлости и 

непрестани његови ватрени ускликтаји, непосредни су 

погон сваког летења, уопште благотворног излагања 

целог тела некаквој сили насушне слободе, чијом по-

моћи не опстаје једино човек, већ и галеби, цврчци, 

гуштери, камење. Оно (сунце) ослобађа нас сваке стис-

ке идолопоклонства. Као део „његове фамилије―, ми се 

са сунцем опходимо најприсније; имамо широк спек-

тар најразнороднијих појмова и симбола, баш као што 

то показује Стојковић у песми „Тужбалица―: „сунце 

брате―, „сунце вуче―, „сунце сине―, „сунце светло―, 

„сунце црно―, „сунце око―, „сунце злицо―, „сунце зми-

јо―, „сунце храно―... Из песме у песму песник следи 

разнолике сунчеве мене и наличја његова – онај „тврди 

сјај― и „љуту ватру― његову, насељену већ будућим 

тминама, па и атомима смрти, свим оним чиме је зао-

купљена и његова Смртија (Смрт и ја), али и збирке 

које ће убрзо, видећемо, уследити. Опомињући себе, 

али и све нас, Стојковић пева: Иди мален испод сунца / 

мало сунце... 

 Најснажнија стиховна радијација песника Ду-

шана Стојковића испољава се, као што рекосмо, у 

његовој поеми „Брод. Црни брод који одлази"― напи-
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саној почетком седамдесетих, и одмах запаженој (па и 

награђеној) на песничком фестивалу у Врбасу. Дуги 

песнички дах, непрестано језичко мрешкање, кри-

стална огољеност слика, спонтаност лирске нарације, 

неуздржани дијалог са Сопственом Смрћу – откривају 

нам раскош и богатство полифоничног Стојковићевог 

певања. Барокне искре надреализма ту  још нису утих-

нуле, неваскрсли реализам још је на километарској 

удаљености. Поема оличава симболику брода, васпо-

стављање кретања, одлажења, отискивања од обале, 

излажења из луке. Црни брод Стојковићев није ни она 

„Пијана лађа― Рембоова, нити Брод лудака Ен Порте-

рове, премда им се укрштени знаци и обриси могу 

назрети. У тражењу подударности упутније је пустити 

се до античког „Арга― и Одисеја, а што се тиче опсега 

песничког језика, необузданих и неочекиваних слика, 

узор су могли бити Сен Џон Персови Морекази или 

пак Витменове Влати траве. Митски архетип грађења 

брода и разастирања једара пред полазак, расклапа се 

пред нама у безброј својих димензија, слојева, зна-

чења, у слици која је прозрачна али и сасвим отело-

творена, очишћена од свих других метафора. Песник 

се, видимо, непрестано обраћа својој сапутници званој 

моја смрт, што би могло да се слободно, и несметано, 

преименује и у мој живот. Црни овај брод опскрбљен 

је, до пуцања и распуцавања (постоји израз „пун ко 

брод―), свеколиким људским (морнарским) искуством 

о „страшном ничему―, том исходишту и увиру свих 

ствари (намерно не кажемо Божјим) под капом небес-

ком. Управо између те две међе, два ничега, између 

тих двеју обала догађа се чудесна пустоловина нашег 

путовања, за које – а то ће се тек на крају испоставити 

– да никада нисмо ни имали улазницу. У зениту, дакле, 

свога певања Стојковић је опчињен метафором путо-

вања, сновидним његовим замасима и смислом, свим 

оним баснословним и сладострасним доживљајима 

Поласка, развијањем једара, осунчаним морнарима на 

палуби, гордошћу капетана, разбукталим Еросом. Брод 

одлази, брод „стално одлази―; биће да услед тога 

„слике лепоте не могу бити ни направљене― – већ 

искључиво доживљене! 
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 Највећи искорак с осведочене филозофско-але-

горичне поетске трасе Стојковићеве представља збир-

ка Wас ист дас (у преводу с немачког: Шта је то). 

Само наслов збирке дат је на немачком, и ту и тамо 

понеки стих. У стилу документарном и фактографском 

нижу се призори и доживљаји логораша у једном 

нацистичком лагеру негде у Немачкој, током Другог 

светског рата. Иначе, све песме говоре о једној ау-

тентичној личности, којој је збирка и посвећена –  

„мом оцу, броју 66781― –  личности која је (без)ус-

ловни казивач читаве те страдалне (и страдалничке) 

историје. Ту се негде песник и зауставља, барем што се 

тиче ближих података, то јест одговора на питање о, 

рецимо, имену свог главног јунака, о називу самог 

места збивања и о дужини трајања голготе. Овим сво-

јим лирским романом (или рециталом) с безименим 

јунаком, с  инвентаром и прегледом покрадених година 

његових, свих његових губитака, оскудица и клонућа, 

али и истовремено и титраја људске наде што се шкрто 

огласи дубоко у души, Стојковић је свакако хтео да 

проговори универзалније о пепелишту милиона по-

страдалих на овај или сличан начин, о разјареној, не-

милосрдној фабрици смрти у самом његовом средишту 

(„Смрт је мајстор из Немачке― – подсетиће нас немач-

ки песник Паул Целан у својој Фуги смрти). Свеједно 

је да ли је у овим песмама-хроникама реч о Аушвицу, 

Матхаузену, Треблинки, или неком другом с тако бога-

те мапе Хитлеровог и Ајхмановог царства смрти – у 

свима њима се годинама догађала  иста страшна поша-

ст, и из свих њих је и сам Господ је одступио и нестао, 

и  то „брже но што се и дим онај отуд вио―. 

 Понеки драгоцени лични детаљ о лирском 

јунаку збирке Wас ист дас ту и тамо ипак проблесне. 

Помињу се неке „старе бање―, вероватно асоцирајући 

на то да је страдалник био по занимању лекар, или 

корисник тих бања; затим, цитирају се писма кући, у 

којима он жуди да још једном прошета, са женом, оку-

пан сунцем Теразија – он „човек скројен ипак по мери 

живота―... Ни овде Стојковић не може без својих 

уметничко-интелектуалних асоцијација на, рецимо, 

Кафку (који је деценијама раније наслутио баш овакве 
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погроме), на Шагалове летеће људе, па онда на сиро-

машне логорске библиотеке с десетак књига, у којима 

се чита једино о Нибелунзима, или на сиромашно оно 

логорско позориште у ком се играју Фејдоове фарсе на 

најгротескнији начин, на атмосферу у којој све врви од 

паукова Свидригајлова и бркатог Ничеа... Али, после 

тога брзо се пребацујемо опет у голу, сурову, логорску 

стварност и свакодневни ритуал као што је „умивање―, 

„магацин – замена веша― или „деоба ручка―. Ту ће наш 

лирски јунак пронаћи спасење једино у оном ирацио-

налном, као у каквој топлој причи о страдалништву 

испричаној филмским језиком једног Тотоа, Роберта 

Бенинија или, пре свих њих, Чарлија Чаплина: Ја сиро-

мах који једем од подне до подне / хватам и комадић 

сунца / у металну посуду / нека има шта да чалабрцне 

/ моја глад / док чекамо у дугом реду... 

 Као песник културе (у оном њеном најширем 

значењу), разумљиво је што се Душан Стојковић у сво-

јој по редоследу настанка претпоследњој збирци (При-

ватни Зоо врт) позабавио и нашим биолошки најбли-

жим суседима. Уосталом, сваки већи и културнији град 

у свету има свој Зоо врт. Исто тако, песници, и уопште 

писци, склони тананим алегоријама и симболима, не 

могу у ово модерно, па и сурогатно време без тога 

царства својих лабудова, албатроса, носорога, кукаца, 

шева или чак и понеког врапца. Стојковића не задово-

љава, међутим, само то да остане љубитељ, поштова-

лац, посматрач или недељни посетилац (с купљеном у-

лазницом) свих тих животиња и птица у градском 

зоолошком врту. Он је више од тога – поседник, 

власник, ослобођен свих спољашњих, ефемерних ус-

ловности при контактима с животињама, условности 

као што су: „радно време―, масовно тискање пред каве-

зима, оборима и акваријумима, улазнице, ограничења 

у храњењу животиња. Он је, дакле, алегорично посма-

трано, поседник свих животиња, њихов старалац –  врт 

је само његов: обделавам га како хоћу / узвици / крици / 

све је моје. Суштина је, дакле, у савршеном односу и у 

пуној одговорности. У том обручу животињства 

песник не налази само забаву, пуку доколицу, пролазна 

задовољства, већ оно што представља искушење и 
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изазов сваког уистину мислећег бића: борбу за опста-

нак, бол па и саму „смрт као једину јаву―. 

 Неоспорно је да је животињски род, по свему, и 

сликовитији и разноврснији од човечјег. О томе понај-

боље сведоче басне. Њихову стварну, али и симбо-

личку морфологију и карактерологију, па и митологи-

ку, Душан Стојковић сагледава без дистанце, саосећај-

но, с пуним уважавањем. Мада тек понека животињска 

врста има животни век дужи од човековог, велика 

већина се, готово по рођењу, примиче сопственој смр-

ти. Уз то, њихов живот протиче без икаквог притвор-

ства и мимикрије. Ни њихова зато смрт није претворе-

на у симбол, већ стварна, и само једна. 

 Распрострањено је однекуд, међутим, уверење 

да се у сваком човеку у последњим тренуцима његовог 

живота (пре но што ће издахнути), у мозгу, као какав 

убрзани филм, „одврти― читав његов пређашњи живот. 

Уколико се нешто слично догађа (нема никог ко би то 

емпиријски потврдио), био би то сувише сентимен-

талан, да не кажем вашарски и ритуалан чин, заправо 

срцепарајућа представа растајања са властитом душом. 

Будући непрестано у царству слика, посебно кад су у 

питању најзначајнији па и најсвечанији његови тре-

нуци, како на јави тако и у сну, човек замишља да се, 

ето, и у овим тренуцима, тренуцима умирања, односно 

током тих неколико последњих секунди којим човек 

још располаже, као некаквим резимеом, сажетком, у-

купном збирном сумом слика појединац милосрдно 

дарује ништа мање него сликом (илити сличицама) со-

пственог живота, властитог Ја. Али, и ово, као и све 

друго што не може да се егзактно утврди, и потврди – 

препуштено је песницима и њиховим метафорама. 

 Нимало случајно, Душан Стојковић читав свој 

досадашњи песнички опус крунише једном фуриозно 

убрзаном сликовницом свих својих пређашњих дожив-

љаја и укупног живота, –  у седмој, последњој својој 

збирци Производња (б)лудила. У тој књизи–реквијему 

сливају се уједно први и последњи његови песнички 

дамари, све вибрације, сва нервоза крвотока, пре но 

што ће се винути тамо горе – а и куда би другде – 

„смрти под облаке―! Сизиф закотрљаног камена смрти 
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– како бисмо метафорично назвали овог песника – ту 

се пење последњи пут уз раније, иначе, толико пута 

освајану стрмину брда. Кад се испне на његов врх, 

престају све његове патње, окончава се и његово ства-

рање. Над њим ће ту засијати само још она рупа небес-

ка, празнина што је досад прогутала толике звезде (и 

још их вазда неуморно гута). Реч је овде о амнезији 

времена, најчупавијем оном мраку, магији говора где је 

све дословно окачено о ексер Ничега. И песник је сам 

већ „становник ничега―, лудник и блудник којим се 

недогледна шупљина оглашава. Није то, дакако, то она 

весела и разуздана празнина каква беше колико још до 

јуче. А тако рећи до малочас бејасмо још у друштву 

оног кловна што шминку и не скида / а лице му је њоме 

екцемски / окупирано, или оног другог – Ероса коме се 

и деца смеју. Али, ево, ни кловна ни Ероса више нема! 

Ни болести, ни излечења. Уследиће нешто најпресу-

дније: заборав и крај лудилу са свим боговетним њихо-

вим менама и узалудностима. И муња лудила спласну-

ла је над водама. Све сенке склопљене су у једну, по-

пут оног кишобрана што би да се искраде у недељно 

поподне. Сви кошмари и сва комешања збрана су и с-

плетена у једну тачку – крајњу. У оно што се наслући-

вало још од самог почетка! 

 Ниједна ранија збирка Душана Стојковића није 

толико суспрегнута и херметична као што је ова по-

следња – Производња (б)лудила. Али песник ни овог 

пута није сам, иако је очигледно у питању церемонијал 

опраштања. Уз њега је, и у последњем часу, његово 

мало сунце –  изабрани песници његови, са својим 

порукама, од Хомера па до ововремених. Ту је, дакако, 

и он сам са својим осмоструким шеснаестооким виде-

лом што гасне и – у песму претвара. Последњу. 

 

 

У Београду, августа 2004. 
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Зоран МИЛИСАВЉЕВИЋ 

 

ДЕКАРТОВСКО ИЗДВАЈАЊЕ „ЈА“ 
 

 

 Већ с првом прочитаном реченицом Стојкови-

ћевог Сневомрака читалац схвата да је закорачио но-

вим литерарним путем и ушао у свет црта и облика 

чудновате изражајности. Приче изгледају као сјај отет 

звездама, удаљена светлост сенки. Толико далеко од 

свега што је до сада у облику приче написано, толико 

далеко да се у њима првенствено рађа луцидност и об-

јашњава људска драма на најсуштаственији начин 

одбацујући све естетске обрасце дојучерашњег и тра-

гајући за једном ванвременом естетиком у метафизич-

кој равни. Схватајући пре свега вишеструке облике у-

нутрашњег драматизма, Душан Стојковић, осетљив на 

сваки миг лепоте и ништавила, вијугавим нервом уну-

трашње мелодије, скоро виртуозно, рукује емоцијом и 

језиком правећи своје кафкијаде без Кафкине туробне 

и неизвесне атмосфере. Из самог фонда бића вешто и 

луцидно чупа сензације с оне стране сваке досадашње 

реторичке границе. Биће се претворило у муњу и бле-

сак, тражи живот на на најпарадоксалнији и најчудно-

ватији начин трошећи оловку као вечни укор овом све-

ту свакодневице. 

 Стојковића морамо, под хитно, удаљити од не-

ких критичких трица и кучина и отворено рећи да он, 

у својим причама, трансцендентално бежи из времена 

у коме се готово споразумева са самим Кафком, поне-

кад заоштрено до сукоба, понекад делећи му и лекције, 

а трудећи се да не изневери самога себе. Он обухвата 

све, све му полази за руком, има толико лакоће у инте-

лекту да му се ниједна реч не опире. 

 У причи Лађа Душан Стојковић је у исто време 

бескрајно опуштен и чудесно забринут. Разрађујући 

своје мисли он као да жели да их види у синопсису 

или на сликарском платну када каже: 

 „На пијаном броду Ноје доказује Грахусу...― 
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  Аналогије које он вади из своје духовне карто-

теке или каталога неспокојства равне су онима из књи-

ге песама Пијани брод Рембоа, филма Андалузијски пас 

Луиса Буњуела, а на плажи се код Стојковића не брч-

кају само Гала, Елијар и Буњуел већ и Дали кога аутор 

не спомиње намерно како би се за онога ко уме да чита 

упечатљивије видели и разврстали емоционални и у-

нутрашњи јади и поезија њихових расипања. И Нојева 

барка је ту метафора која се такође директно спомиње, 

јер док године веју у налету, како каже сам аутор, ми-

сао жели да види и шта је са оне стране потопа. Умеће 

да се ухвати у коштац с највећим егзистенцијалним 

проблемима збуњује. Тако се и нашем аутору њишу 

Ван Гогови Сунцокрети нацртани по небу које је сам 

аутор, преместивши се на неку звезду (што је по њему 

добила име) наставио да слика. Та упитаност поручује: 

када једнога дана будемо изгнани из живота у небеску 

хладноћу и свемирске Сибире, да ли ће у плаветнилу  

неба бити места за наша навикнута духовна лутања? 

 У књизи Сневомрак Душан Стојковић је све 

своје а и универзалне истине истресао нама, а и себи, 

у лице. Он нам изнова намеће питање да ли све што 

нас окружује и постоји има некакву основу и сврху и 

да ли је свеједно оставити или не оставити некакав 

траг за себе, живети историјски или не. Свеједно, у 

књизи Сневомрак аутор се на врло промишљен начин 

нагодио с апсурдом што представља лепоту и трагику 

овога живота а у исто време показује вишеслојност 

књиге о којој је реч. 

 У причи Урањање Стојковићеви снови су налик 

на кутије. Оне се, пак, крију једна у другој тако да ни-

када не знамо колико, заправо, снова садржи један ау-

торов сан. Да ли то Стојковић својим сновима излази 

из датог нам времена? Платон нас учи о сновима као о 

сазнању и сећању. Дакле, ако то јесу снови, то јест, ако 

су снови сећање или, боље рећи, сазнање, да ли је онда 

сазнање победа над влашћу времена? На крају те при-

че Стојковић каже: 

 „Прижељкујем да уроним у сан не бих ли се 

најзад и ја пробудио.― 
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 Овом реченицом аутор нам показује како одбија 

да живи у растрзаним деловима времена јер је он, не-

вакцинисан, одболовао болести времена у које смо 

заглибљени чињеницом нашег физичког постојања. 

Даље каже: 

 „Ја, сањач, могу, без неког великог отпора, без 

икаквог сновног напора да продрем у њих како хоћу, да 

их нападам  из различитих тачака. Могу да их сањам 

унатрашке и по неколико истовремено.― 

 Сањати унатрашке у психоанализи је исто што 

и живети испочетка, а моћ да се снови нападну и да се 

продире у њих није ништа друго него све већа парти-

ципација с вечношћу. Дакле, Стојковић мисли кроз 

своје снове. Он, као Декарт, изводи постојање „Ја― из 

мишљења. У стварности ја не постојим зато што мис-

лим већ мислим зато што постојим. Не „Ја― мислим, 

него „Ја― сањам, постојим мрачно бесконачношћу сво-

јих снова, ја их мислим и ја промишљам кроз њих. Ов-

де је Душан Стојковић помирио Амијела и Берђајева, 

„Ја― припадам поретку постојања и моје необјективи-

рано „Ја― су моји снови и моја егзистенцијална 

слобода. 

 Скоро све приче у књизи Душана Стојковића 

Сневомрак су дотеране, изведене лепим језичко-стил-

ским обрасцем. На неким местима Кафкини цитати 

оптерећују а понегде бивају потпуно непотребни. Ова 

песничка проза коју је Душан Стојковић управо изнео 

пред нас уверава нас да је ауторова замисао спрове-

дена до краја на завидно оригиналан начин и да ће ус-

пех ове књиге бити, заправо, толико природан а да 

самом аутору служи као пасош, улазница у једну већу, 

свеобухватнију прозну целину за коју он, извесно, по-

седује огроман дар. 
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Др Мила МЕДИГОВИЋ-СТЕФАНОВИЋ 

 

ОБЈАВЕ ЗЕМАЉСКОГ БОЛА У 

ПРЕДВОРЈУ НЕБА 
      

 

„Болест нас с ормара кô пуњена птица гледа, 

ноћима тихо јеца, кô несретна дјевојка блиједа.― 

   Болести / Мирослав Крлежа 

 

НИСУ све болести за мене: антологија песама о боле-

сти, болницама, болу... Приредили Миљурко Вукади-

новић и Душан Стојковић. Београд: Фондација Соли-

дарност Србије, 2014. 

 

Антологијски подухват, везан за поезију која 

осветљава егизстенцијално аутсајдерство из перспек-

тиве бола, болести и боловања... сабира поетске исказе 

од почетка записивања тековина духовности на рела-

цији између живота и смрти. Вирџинија Вулф је про-

мишљала о овоме као „засебној теми― а то је и забеле-

жено: „Изненађујуће је што уз љубав и ратове, болест 

није једна од тема светске књижевности―. Болест од 

рођења је животни хендикеп Жан Жак Русоа и о томе 

пише у Аутобиографским списима (Издавачка књи-

жарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 

Нови Сад, 2000, стр. 9). „Родио сам се борећи се са 

смрћу; било је мало наде да ћу остати жив. Са собом 

сам донео клицу болести која је у току године дошла 

до изражаја, и која ме сад оставља на миру само зато 

да би ме још горе намучила на други начин―. Разлике у 

поимању времена и простора другачије одмеравају бо-

лесни од здравих, а те феномене уз филозофске спеку-

лације развио је Томас Ман у Чаробном брегу. Многи 

прозни наративи о болестима стекли су светску славу, 

а нису их изоставили ни познати писци нашег подне-

бља. Сличне афинитете налазимо у структури изузет-

ног романа Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице, а 

естетске и етичке димензије болести заокупљале су 

многе женске ствараоце. Холограми страха Славенке 
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Дракулић отварају собе болести и људског хендикепа у 

болести.  

Но, нова антологија песама о болести, болница-

ма болу... сабира поезију о деликатности тог посебног 

стања које је пратилац нашег бивствовања. Кроз 560 и 

нешто више песничких порука из многих места земаљ-

ског окружења, сместили су се колективни уздаси лир-

ског усменог наслеђа, појединачни вапаји, горке поен-

те, страхови, слутње, гротеске, болни биланси, одлас-

ци пријатеља и рођених, дијагнозе, пулсирања смрти, 

луднице и лудаци, болнице, пратеће службе, излечења, 

умирања, мртвачнице, геријатрија и људска смелост да 

живи упркос томе. Песници су понекад опхрвани мис-

лима на болест, чешће пратиоци болесника и неизбеж-

ни сведоци безнађа и понора. У „песмовнику― се нижу 

годови стварања око теме бољки од 30. века пре нове 

ере до краја нашег тегобног 20. века. Наслов антологи-

је „Нису све болести за мене― одабрао је Миљурко 

Вукадиновић из једне своје песме, а тај наслов је само 

одредио поезију као „апотеку за душу―, а некад су тако 

називали најстарију библитеку (основао краљ Мисира 

Осимантије).  

Импозантан је број страних и наших стваралаца 

ове врсте песама, редослед није прављен по мерилима 

„најпознатији познати―, они су заступљени, али има 

имена која се први пут представљају у једној антоло-

гији, хронолошким редоследом нижу се трајни записи 

овог издања. Песма једноставних поетичких поједино-

сти Како долази болест Хермана Вогела (1941-1989) 

обједињује доминантну замисао књиге: „Болест не 

долази најављена, / с буком и златним трубама. / 

Долази као невидљив облик трина, / као украсна 

сунчева прашина / коју ветар раздељује / овом више, 

другом мање.../ (превео са словеначког Дејан Позна-

нић).Разлиставајући странице поезије сродника смрти, 

наилазимо на суочавања и отклоне од пате-тичних 

жалопојки, преовладава одмереност, иако су велики 

распони између естетских одабира и поетских 

перспектива. Разновсност емоционалних очитавања 

усклађена је са стваралачким темпараментом лирских 

стваралаца и нормама епохе којој припадају. Валери 
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изражавања су од суптилних наслућивања пахуљастих 

мисли у ноћима боловања до натуралистичких призора 

болничких баналности и анатомских појединости. 

Ређају се болести „кључеви богате смрти― од древних: 

куге, колере, туберкулозе, рака, лудила, епилепсије, до 

савремених: алергија, инфаркта, артритиса, цирозе, 

ХИВ-а а ту су и болничари, лекари и разни лекови. 

Слике емотивних интонација елегичности оденуте су у 

рефлексије унутарњих светова. „Лирска тема― болести 

најчешће је мотивисана субјективним доживљајем тог 

феномена, али су очитавања колективна. Ритам и инто-

нација ових песама је прилог молској аудитивности.    

Између „три пријатеља: младост, љубав и смрт― 

(Душка Врховец) разместили су се многобројни пес-

нички субјекти и појања сопственог и туђег бола. „Не-

ма бића без рана―, а најчешћа је „рана солисткиња― 

(Душко Новаковић). Појединачне историје болести 

постају архиве песничких соба, а из њих одзвањају 

катрени, сонети, дитирамби, вечите дијагнозе ствара-

лачке ватре, лудила и оздрављења. Многи од песника и 

поетеса су наши савременици и међу стиховима у ан-

тологији има оних које су рецитовали на књижевним 

вечерима и поетским сусретима, као што су: Басма 

исцелитељка Алека Вукадиновића, Бајина Башта, 

болница Милосава Тешића, Отворен прелом Слобода-

на Павићевића, Обред Живодрага Живковића, Јелена 

се разболела Живорада Ђорђевића, Писмо из луднице 

Јелене Ленголд и друге.   

Поред напора да се прикупе лирски продукти 

ове тематике око болести и контекста које све то прати, 

истичемо вредности ове јединствене антологије. На 

једном месту налазимо импозантне лирске ствараоце и 

њихове песме између корица књиге од 770 страна. Не-

ма јавне библиотеке у Србији која би пропустила да 

набави ову књигу, јер су ту песници из многих места 

наше државе. 
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Милан Р. СИМИЋ 
 

ДА СЕ КОРЕНИМО 
 

Душан Стојковић, Кафкијаде, УНУС МУНДУС (47), 

Ниш  2014 

 

Немо ме дозивају књиге, понављам(о) речи при-

поведача, песника и антологичара Душана Стојковића  

све и сам(и) признавајући да Уживање у тексту за-

право је ужасавање због текста. Ваља казати, када су 

у питању кратке приче које чине збирку Кафкијаде,  уз 

Стојковићеве речи уистину пристају и оне Кафкине: 

Ускочићу у своју новелу, па макар ми расекла лице. И 

одмах треба рећи да Стојковићеве Кафкијаде (Душани-

јаде) тек један су одговор на питање како подносити у 

сопственом постојању „присуство наших других―. То 

онда јесу различите форме једног те истог живота У-

метника који Успињачом снова својих и туђих (у овом 

случају уз помоћ пера), а све на крајњим границама 

сопствене маште,  ствара Књижевни свет  Доле – Хад. 

Горе – небо са нерашчишћеним рачунима.  (прича Пра-

вци кретања), у коме „свака је прича све приче―,  у ко-

ме се јасно даје до знања какав је резултат када Ум 

обухвата све ствари заједно:  оно што јесте будност, и 

оно сањано, и оно што јесте домаштано, и оно што 

припада самим људским привиђењима, и све што личи 

на онај, попут жига на „читалачком длану―, хронични 

сиорановски скептицизам. И све што јесте одговор ка-

ко треба да животно ходамо, само упорно да ходамо, 

ходамо по жици која спаја привидну јаву и још приви-

дније царство сневаног! Док читамо Кафкијаде, све 

нам се чини да колико су Стојковићева (и Кафкина), 

толико су и наша сневачка искуства (Када сам се ујут-

ру пробудио, пробудио сам се два пута. Између мене и 

мене подрхтавала је лагана нит сна. О њу је неко већ 

вешао малешне пахуље свога сна. Из овог другог сна 

никако нисам могао да изроним. (прича Шетња/)! 

Уосталом, по Платону. свако се огледа у другом а пот-

пуни посвећеник писаној речи и мудрости, омамљен у 
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лавиринту већ исписаних књижевни светова, то чини 

на посебан начин што је Стојковић својим Кафкија-

дама и Сневомраком доказао све време исписујући 

књижевни свет који не жели да зна календаре, ако се 

разумемо. Стојковић добро зна да живети у тумачењу 

свог нимало лако докучивог унутарњег света значи 

двапут живети  а само мајстор приповедања, по неупу-

ћенима, може то да чини некаквом  пуком књижевном 

рзабрибригом! Отуд у кратким Стојковићевим причама 

има и оних Кафкиних сазнања о апсурдности наших 

постојања. Кафкине реченице добиле су права места у 

кратким Стојковићевим причама. То су места на ко-

јима значе највише, места на којима су готово неоп-

ходне при откривању суштине више него сложеног 

Стојковићевог књижевног света (прича (С)удари, Каф-

кина реченица: Моје тело је сувише дугачко за своју 

слободу...). Уосталом, стварност је позорница за невид-

љиво, слажемо се са аутором и из приче (Кафкијаде) у 

причу (Душанијаду) све знатижељније уходимо пиш-

чеве мисли  и прихватамо значења која им Писац доде-

љује. Писање значи и владање емоцијама. Када је тако, 

питамо се: има ли места жалу за пролазношћу у време 

духовног путовања  (Остало ми је једино да се коре-

ним у себе самог. Да се утапам у властиту празнину. 

(прича Гнездо)?  Како и жал уградити, како оголити 

„свој скривени― живот,  како надвладати (не)веровање 

у наше (не)постојање? Стојковић се не опире ниједном 

питању (Почео сам да се отварам. Да ли је изашао 

човек? (прича Отварање/), већ храбро овековечава 

стварност која јесте позорница за невероватно. Завид-

на је његова способност усложавања, у његовом нара-

тивном изразу  главни јунак јесте пишчева Успињача 

снова и нема границе између знаних и незнаних 

сигнала људског битисања. То јесте време „мог света― 

које се испитује до изнемоглости (тако је чинио и Каф-

ка!), то јесте време смрти у трајању живота, то јесте 

неправилно кретање времена. Напокон, то јесте и већ 

поменуто пишчево неопирање. А којом се вештином 

Стојковић надграђује Кафком? Ништа нас не може 

пробудити из опојних смрти у срцу које умор(е)но 

сањамо, пише Стојковић као закључницу приче Про-
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летеле стреле а коју завршава Кафкином бриљантном 

дневничком белешком:  Довољно је само да стреле 

тачно одговарају ранама које су задале. Рекосмо већ, 

Стојковићеве Кафкијаде јесу овековечана позорница 

за невероватно и још увек незалеђена стварност свих 

исписаних светова која расте, расте, и само расте. Да-

леко је крајње распрснуће свих исписаних светова, 

готово незамисливо ако ишта незамисливо и постоји.  

Докле све стижемо не бежећи од себе? У Кафкијадама 

лежи одговор и Стојковићу морамо на томе да 

честитамо. Јер, на крају приче Огледало, Стојковић 

пише: Само се Грегор Самса мешкољи у кревету и 

маше, сипљиво маше, ножицама налик на ексере 

којима је наш Господ закуцан на крст. Да, то јесте пи-

шчева „продисала душа―, схватамо. И све теже 

препознајемо олињале бивше анђеле међу нама па и да 

јесмо били сведоци смеха од којег су пуцале усне пла-

нина и тресао се трбух неба (прича Смех).   

Нема нам друге већ да се коренимо у себе саме. 

У себе саме, дакако.    
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Видак МАСЛОВАРИЋ 

 

О ТРЕЗОРУ 
 

 

У рубрици књига за ову недељу предлажемо 

вам читање књиге ТРЕЗОР СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ – тро-

главу антологију у којој су заступљени преминули срп-

ски песници двадесетог века – са завршеним песнич-

ким опусом. Овај антологијски драгуљ јединственог 

садржаја, немерљиве вредности, приредили су и за ве-

ки веков задужили љубитеље поезије,  и не само њих, 

угледници Миљурко Вукадиновић и Душан Стојко-

вић, значајна имена наше књижевности иза којих је и 

пре овог, несумљиво великог труда, остао незаобила-

зан и упечатљив стваралачки траг. Сам наслов упућује 

на жељу аутора да се за све будуће време у овом књи-

жевном трезору сачува оно што је у нашој поезији нај-

драгоценије, а стварано је током двадесетог века из пе-

сничких осама које се, нажалост, више не ваздидижу у 

молитви. Вукадиновић и Стојковић су успели да изгра-

де особену антологијску конструкцију на начин који 

није укључивао ниједан антологијски модел, а током 

минулих деценије било их је таман колико и огрешења 

састављача по разноразним основама. Свеколикост ри-

зика антологичарских подухвата, нема сумње, стоји 

при сваком покушају па и у онима који су сматрани 

моделом у тој области, јер до појаве ове антологије мо-

гли су се запазити и спочитавати састављачима грехо-

ви учињени због немогућности свеобухватног сагледа-

вања антологијске грађе. Реч је о великом броју имена 

и дела која су стварана у широком временском распону 

и са националним предзнаком. Пажљивом читаоцу ће 

импоновати што залази у антологијску грађу лишену 

стереотипа који су најчешће подразумевали хроноло-

шко слагање имена и садржаја, без промишљања коли-

ко такав приступ може да повреди интелект читаоца. 

Ова књига је јединствена и нова и по томе што је цео 

век сагледан кроз три антологије што објашњава допу-

нски наслов ТРОГЛАВА. Аутори су имали вредне ар-
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гументе за такав приступ и дати су на увид читаоцу на 

излазној капији књиге. У ТРЕЗОР СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ 

моћи ће да завире како знатижељници, тако и они који 

се баве тумачењем књижевности и њихови ученици: 

речју, сви они који верују да пре свега јесте реч, наро-

чито она записана за векове. Вредно је поменути да је 

издавач овог дела Фондација СОЛИДАРНОСТ Србије, 

која, захваљући доценту доктору Владимиру Илићу, 

директору, и уреднику Милошу Јанковићу има још и-

ницијатива у овој и у другим - хуманитарним области-

ма, које су вредне помена. За читање током ове или и 

многих наредних недеља, дакле, препоручујемо 

ТРЕЗОР СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ, троглаву антлогију срп-

ских песника двадесетог века који су зашли у безмерје 

времена, коју су сачинили угледни књижевни стварао-

ци и антологичари Миљурко Вукадиновић и Душан 

Стојковић*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*ЕМИТОВАНО 27. 12. 2О14. У ЕМИСИЈИ ДОЖИВЕТИ СТОТУ 

ПРВОГ ПРОГРАМА РАДИО БЕОГРАДА – У РУБРИЦИ КЊИГА ЗА 

ОВУ НЕДЕЉУ. ВРЕМЕ ЕМИТОВАЊА 9,О5 ДО 1О ЧАСОВА. УРЕ-

ДНИК И ВОДИТЕЉ Видак Масловарић) 
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Миљурко ВУКАДИНОВИЋ 

 

ПОРТРЕТ КЊИЖЕВНОГ 

СЛАДОСТРАСНИКА ДУШАНА 

СТОЈКОВИЋА 
 

 

 Душан Стојковић (1948) несумњиво је један 

књижевни сладострасник.То у најмању руку значи сле-

деће: 

 1) несвакидашња књижевна енергија, 

 2) писац са концептом или визијом, да не каже-

мо системом, 

 3) аутор који је у стању да изненади, 

 7) изрећи похвалу писцу. 

Ова констатација од које полазимо тим још рес-

кије звучи, јер живимо у времену када је књижевност 

готово постала пука производња (узгредна књижев-

ност би јој могло бити име) а осредњост, на жалост, 

постала мера литерарних ствари. Но, вратимо се Стој-

ковићу. 

 Прво, неко би могао упитати где писац троши 

ту несвакидашњу енергију, односно – у чему? 

 Пре свега у свим облицима дневне књижевне 

критике. Најпре, као готово непревазиђени хроничар 

текуће књижевне продукције где је Стојковић, прева-

сходно, заговорник основних књижевних вредности с 

једне стране, а са друге, он је врло склон једној врсти 

прећутане књижевности, оне која има своју видљивост 

у афирмацији и критичкој и читалачкој рецепцији (ако 

тога уопште и има код нас!) касније. Ту празнину Стој-

ковић надомешћује неовдашњим критичарским напо-

ром и то, нарочито, ако критичко читање изостаје или 

је не прати. У том смислу, најзаоштренија критичка 

формула његовог рада су увиди у поједине књиге, а 

потом увиди у поједине писце где критичар изазива 

поремећај вредности, оно померање књижевних вред-

ности где аутор уводи нове врхове и/или се се бори за 

успостављање новог књижевног поретка. То би било 
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најкраће у оцртавању овог присутног, зрелог и књи-

жевноисторијски свесног тумача књижевних појава у 

нас. 

 Поред те, видели смо, нужне, незахвалне а нео-

тклоњиве навике бављења критиком, Д. Стојковић је и 

препознатљива а непрочитана ауторска личност. Дуго 

времена је овај аутор био прикривени песник (да не ка-

жемо песник у сенци) који је неочекивано блеснуо 

свом дубином и силином своје поетске обилне оштри-

це кад је у књизи Мало сунце сабрао седмокњижје које 

потпуно осликава и покрива његова поетска трагања и 

профил. Ту се Душан Стојковић потврдио као модеран 

песник, склон истраживању и ризичним захватима, у 

тихом и дубоком сродству са тзв. језичком поезијом 

српском. Склоност ка краткој прозној форми („каф-

кијаде―) издашно је демоснтрирао као краткопричац у 

књизи Сневомрак где у епицентар свог прозног си-

стема поставља Кафку који искрсава и као субјект при-

че и као захтевни поетички модел и још недовољно ра-

зјашњено књижевно чудо. Овде се Стојковић придру-

жио једном све осетнијем тренду (у последње две 

деценије врло присутном) минималистичке прозе која 

искушава до крајњих могућности потенцијал неизре-

цивог. 

 Ипак, централно место у књижевном делу Ду-

шана Стојковића има једна ретка књижевна страст 

(антологисање) која овог аутора апсолутно издваја из 

књижевног многогласја и литерарног глиба (друго име 

за текућу књижевну ситуацију), усамњујући га у кон-

тексту најутицајнијих књижевних пројеката данас и 

овде. У том најпробранијем друштву су Гојко Тешић са 

пројектима антологија везаних за авангарду и авангар-

дне књижевне појаве, донекле есејиста Јовица Аћин 

пре но што је потонуо у неовдашњу прозу, поприлично 

Бошко Томашевић, дубински тумач савремене књиже-

вности и њене теоријске ауре а ту је и готово безгласна 

сродност са концептом критичког читања традиције 

карактеристичног за перспективу и рад Јована Пејчи-

ћа. Негде на једном тако сложеном укрштају помену-

тих књижевнотеоријских читалачких стратегија, негде 
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на тој средокраћи је и антологисјки захват Душана 

Стојковића. 

 Антологичарско дело Душана Стојковића, оби-

мно и разуђено, има два полазна контекста: секундар-

ни и примарни. Секундарни: Младеновац као латентно 

књижевно присуство (у временској, жанровској и ау-

торској перспективи), са најдубљим искораком у анто-

логији Лирски бруј Шумадије, где су шумадијски пес-

ници сагледани у двовековној вертикали. Ту је Стојко-

вић акрибични откривалац, указивач и упућивач на 

скоро заборављене књижевне вредности. 

 Антологијом Тело у тело (антологија српске е-

ротске поезије) заокупљен је једним током српског пе-

сништва које је углавном остало по страни од озбиљ-

нијег књижевнокритичког проучавања а трајна је и ду-

бока читалачка глад за „мрсним причама― и „голица-

вим песмама―. Овде је временска перспектива била 

најдубља и најшира: од средњег века до трећег миле-

нијума. 

 Ова књига значила је прекретницу (нешто као 

нужна припрема) за несвакидашњи ауторски пројекат: 

серија антологија о смрти. Досад су реализоване две 

на готово хиљаду страница где је епицентар оно што 

Григорије Чхартишвили назива „писац и самоубис-

тво―. Суицидологија и књижевност писаца самоубица 

(литературицид) само су оквир. Међутим, Стојковићев 

концепт је још разуђенији и усложњенији. Граматика 

смрти као поетички императив је шира парадигма за 

ишчитавање назначеног контекста и учитавање свеко-

лико светског песништва од самих почетака до данас. 

Ова парадигма има више својих хипостаза. Једна су и-

менице (антологија песника самоубица), друга прироци 

(антологија песама о самоубиству и самоубицама). Та-

кав пројекат досад нисмо имали у српском језику. На-

јављене књиге у овом пројекту које задржавају збирни 

наслов Граматика смрти (са отклонима), Танатолош-

ки речник и Глаголи – мотив самоубиства у литерату-

ри, заокружење су једне ексклузивне теме која је не-

свакидашња песничка читанка, а са друге стране ис-

траживање крупног књижевног и животног феномена. 
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 „О јунацима и гробовима― наслов је уводног е-

сеја у Прироцима, текст који нам открива ауторове на-

мере у антологији. Једно од прирођених полазишта је 

библијска традиција, затим епско-лирска поезија и то 

не само српска, већ и грчка, римска, средњовековна ре-

лигијска и философска традиција, па руска песничка 

самоубилачка плејада (Цветајева, Мајаковски, Јесе-

њин), потом Силвија Плат, Целан и Мишима, као део 

светског трагичког фолклора... Ту су и српски песници 

који су за песмом отишли у смрт (А. Савић Ребац, Б. 

Ћопић, Б. Миљковић, Амбро Марошевић, Љупко Ра-

чић...). Главнину ипак чине песме о самоубиству. У ан-

тологији је преко триста песника, 102 преводиоца – 

свеколико светско песништво у једном особеном кљу-

чу! Библијским самоубиствима књига се отвара, а Ана 

Ристовић (рођена 1972) је исходишни песник. Прире-

ђивач увек указује на порекло песме, преводиоца и сл. 

што представља лепу допуну ове јединствене књиге 

приступачне обичном читаоцу, а која је прави изазов 

књижевним сладокусцима.  

 

 Школски час, XXVI, 2008, бр. 2, стр, 124–126.  
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Милијан ДЕСПОТОВИЋ 

 

ТРАЖЕЊЕ МЕРЕ У СМРТИ 
(Душан Стојковић, Граматика смрти, прироци) 

 

Увек се слажемо да имамо само један живот. И-

пак, некад се са њим понашамо као да нас чека неки 

други, у резерви, па овога притискају: наша  небрига, 

превише терета, пороци и на крају самоубиства. Само-

убиство није ништа друго до губитак воље чак и за 

сновима, можда је то и један  погрешан сан. Душан 

Стојковић 1 је приредио необичну антологију песама о 

самоубиству и самоубицама „Граматика смрти―, 2 као  

други том, које су испеване поводом самоубиства или 

су посвећене онима чији су „јунаци― самоубице. Ово је 

једна драгоцена антологија смрти као феномена живо-

та. Уосталом да би се о смрти уопште  размишљало, да 

би био постављен чин разговора, потребан је претхо-

дни живот. 

Стојковић као верни истраживач поезије и пес-

ничких судбина на ову тему, у обимном предговору 

(„О јунацима и грбовима―) сагледао је мноштво при-

мера у свеколикој светској књижевности подсећајући 

на Офелију, библијске ликове, Јесењина, Сапфо, Пет-

ронија Арбитра, Чат Гезу, Марину Цветајеву, Мајаков-

ског, Чезаре Павезеа, Богумила Храбала, Бранка Миљ-

ковића, који се „званично― убио али све индиције казу-

ју да је убијен, и друге бројне писце, до Љупка Раћића 

једног од победника Југословенског фестивала младих 

песника у Врбасу који је себи одузео живот хицем из 

револвера 1994. године. Збиља једно мноштво имена у 

обимној књизи коју затвара страница под бројем 480. 

„А сад прегршт цитата еда бисмо њима најави-

ли следећи том „Граматике смрти―, онај који је наслов-

љен „Танатолошки речник" и који ће донети мисли по-

знатих људи о смрти и самоубиству. Оне покривају чи-

тав лук, Имре Кертес, мађарски нобеловац, бележи: 

’Самоубиство које мени, изгледа највише одговара јес-

те живот.’ Насупрот њему, Фридриху Ничеу оно је 

паметна смрт. Емил Сиоран сматра: ’Књига је једно о-
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дложено самоубиство.’ Наш песник Мирослав Антић 

ће записати: ’У свему ваља имати мере, па и у сопстве-

ној смрти.’ А. Алварез констатује: ’...страва од само-

убица траје дуже но што је страх од вампира или веш-

тица.’ Николај Берђајев се ограђује: ’Са самоубицом се 

може саосећати, али се не може саосећати са само-

убиством.’ Теодор Жуфроа пише: ’Самоубиство је ло-

ше састављено: оно што убија није истоветно са оним 

што се убија.― Морис Бланшо додаје: ’Убити се, то је 

заменити једну смрт другом, то је једна врста чудно-

вате игре речи.’ И, на крају, наш психолог Љубомир 

Ерић изричито тврди: ’... сваки човек носи у себи 

скривеног самоубицу.’ Нисам сигуран да је то тачно. 

(Пре бих се сложио да сваки писац у себи носи скриве-

ног самоубицу.) Но, и ако би, којим чудом, написано и 

било тачно, на нама је да спречимо себе да се то оства-

ри/ да то остваримо. Један је –  и непоновљив, додаје 

Растко Петровић – живот.―3 

Ова антологија, када се ишчита, отвара многа 

питања на тему самоубиства, којом се филозофски до 

сада студиозније бавио и др Јован Н. Стриковић,4 

отвара многа филозофска, књижевна, сликовна и лико-

вна и социјална питања, али постаје и проблем соци-

јалне антропологије. Једно је сасвим сигурно, нико ни-

када није био херој сопствених искушења и самоубице 

се попут песникиње са Фуџија у том последњем тре-

нутку општења обраћају себи питањем: „Зар је данас 

дан моје смрти―? Ипак, нема повратка из тог тајанстве-

ног искорачја, у коме се говори неким другим језиком 

али једна на други имају велики утицај. Тако је и нас-

тајало ово песништво које има неку посебну поетску 

графију. 

То говори и о кајању због одлуке и збуњености 

„брзином позива― који ће на последњи сусрет упутити 

„сенка језна―. Психолози би вероватно самоубицама 

продужили животе када би успели да дођу до те мета-

физички шифроване поруке. Али, све је узалуд ако 

томе претходи лажно остварење и самозадовољство 

које одузима жељу за животом. То одрицање има и у-

пориште у стварном животу које утиче на погоршање 



57 

  

психолошког стања и убрзава доношење кобних одлу-

ка. 

Самоубица касно докучи да се „испит о животу  

полаже не само у току живота, него и већим делом по-

сле смрти. Ове физичке. Љубав према смрти је мржња 

упућена животу.―5 Ипак, о животу знамо много мало, о 

смрти тек сазнамо кад је физички не можемо да објас-

нимо. О самоубиству слутимо суштину, ипак, нисам 

сигуран да смо и опоруке разумели. Треба знати да је 

самоубиство део живота. Ево једног записа о одбаци-

вању живота: 

 

Познат ми је и предобро ланац мог живота 

из пар његових карика што их проживјех. 

Ево ти мог тијела. Природо, 

промијеси га изнова и начини од мене 

грм или облак и све што хоћеш, 

можда којег човјека – ал не више мене.6 

 

У филозофско-психолошким сазнањима дошло 

се до схватања да је човек саздан пола од љубави, пола 

од мржње, па и филантропију и мржњу треба умерити, 

што, признаћете, ни мало није лако. У надјачавању не-

гативне енергије ми мислимо да је негативна) Новалис 

је видео „чежњу за смрћу― а Бодлер да „мозак пали чу-

до ово―. Било како било, када се поетика, на неки на-

чин, опоруке, отвори, када се уђе у процес њеног ства-

рања зарад чега је уследило одрицање од живота, мо-

гуће је сва питања поставити и оставити отвореним. 

Песме о утопљеницима, онима који су били са-

мо један талас воде и тело им се гротескно води пре-

дало, нису само лична елегија, већ певају о социјалним 

приликама дома у коме су настале, напросто осећа се 

напетост између садржаја и форме. „Утопљеница― 

Бранка Радичевића „нестаде (...) као урес (...) на венча-

њу злаћаноме―, а Змајева утопљеница „из Дрине― 

милије лежи на води „нег’ у свили на недрагој руци―. 

Запањујући контраст у односу на садржај и значење 

речи, да понекад оправдава трагику, у исто време на 

светлост износи узрок и у њему тражи нову жртву, 

нови бесмисао. Међутим, и Томас Харди (1840-1928) у 
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самоубиству види да је „њена бесмртност―. Како види-

мо Стојковићу се наметнуо својим садржајима избор 

који потвр|ује да живот нема алтернативу, али смрт се 

просто шепури од својих могућности.  

У теолошком смислу, како каже Константин Ка-

вафи „Бог напушта― самоубицу јер сматра да тај чин 

подразумева неку врсту самовоље над животом, мада и 

смрт долази мимо наше воље. Није ли то жена или бо-

жја самовоља? Живот се може дати за неког, од смрти 

се не може одустати. 

У том кругу за и против, вага и један мали есеј 

о самоубиству чији је аутор Антонен Арто, који је у-

зрок самоубиства видео у потреби да се „грубо прова-

ли у своје биће―, али је сматрао да и кад би доспели до 

самоубилачког стања, треба сачекати повратак свога 

Ја. наравно, то је извесније но предати се, како то чи-

ни, увек контраверзни, Чеслав Милош: „Ево сам побе-

ђен―. 

И вратимо се предговору Душана Стојковића за 

ову добро приређену књигу. Он указује на литературу 

која је подстицала на самоубиства. Тако је то било „по-

сле објављивања Гетеових „Јада младог Вертера― када 

се Гете извукао из самоубилачке кризе, али је активи-

рао самоубилачку клицу код многих својих читалаца, 

или после самоубиства Сергеја Јесењина девојке и же-

не се убијају, чак и на његовом гробу. Један талас са-

моубиства спречио је нобеловац Јарослав Сајферт који 

се младежи свог народа обратио овако: „Ако не желите 

да се сви убију, немојте се ни ви убити.― 

Да придодам своју песму ,,Хрид лажне смрти, 

посвећену Ивану Новачићу, која није у антологији Ду-

шана Стојковића, записујем је сад, кад су рукописи 

„затворени―: 

 

И после руке на себе 

на зиду остају прастаре сени 

да укоре очи 

које их гледати неће. 

 

И земља и небо 

приправни су на тајне 



59 

  

и можда улудо запиткујем; 

–  зашто залепрша пре тишине? 

Зашто ускочи у црно једро 

и насука живот на хрид 

лажне смрти, 

живот се не крати 

својом вољом? 

 

2008. 

 

Треба казати да је „Граматика смрти―, као анто-

логијско штиво, ретко и вредно. Она треба, пре свега, 

поред литерарне вредности да покаже и благост циља 

њеног приређивања, а то је певање и мишљење. Ипак, 

певати и мислити могу само живи људи. 

 

20. септембра 2008. 

у Врњачкој Бањи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
1) Душан Стојковић (Београд, 1948), живи у Младеновцу, пише поезију, 

кратку прозу, есеје, књижевну критику и студије, познати је антологичар. 

Објавио двадесетак књига 

2) Душан Стојковић: „Граматика смрти―, прироци, Шумадијске метафо-
ре, Библиотека града Београда и Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић― 

Младеновац, 2007. 

3) Исто, стр. 26, 27. 

4) Види, Јован Н. Стриковић: „Слобода у кавезу―, Слобода, Београд, 
1989. 

5) Исто, стр. 17. 

6) Георг Кристоф (1742–1799): „Говор једног самоубице―. 
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Власта МЛАДЕНОВИЋ 

 

ЗА СВЕСКЕ, ЕКСКЛУЗИВНО. 

Уреднику, Милану Орлићу. 
 

Душан Стојковић, Граматика смрти (прироци), 

антологија песама о самоубицама и самоубиству 

( Шумадијске метафоре, Младеновац,  2007.) 

 

 

Душан Стојковић, врстан песник, прозаиста, 

критичар, теоретичар књижевности и истакнути, ауто-

ритативни антологичар, подухватио се веома тешког 

посла, деликатног, чак бих рекао и опасног, да што сту-

диозније прикаже феномен самоубиства кроз литерату-

ру, под називом ГРАМАТИКА СМРТИ. До сада су об-

јављене две антологије, прва је избор песама песника 

самоубица и друга у којој песници  пишу о самоубица-

ма и самоубиству.   

Различити су погледи и ставови по питању са-

моубиства. У Хомерово доба то је чин херојства у име 

родољубља, мада се сам Хомер, по легенди, убио из 

баналних, не баш филозофских разлога, не налазећи о-

дговор на нека питања. Одмах да кажем да су  подаци 

о самоубиству песника старих времена врло непоузда-

ни и више ствар легенди и нагађања, које ће их вечито, 

можда неправедно, пратити. Циљ приређивача, Душа-

на Стојковића, је да што више прикаже присутност са-

моубистава у редовима песника, тако да се може, не 

дај Боже, помислити да је то само „песничка бољка―.  

Насупрот херојству стоји кукавичлук, који тако-

ђе може  бити  разлог овом чину. Душан Косовић каже 

на једном месту: „Људима смета храброст других, јер 

их подсећа на њихов кукавичлук―. Отуда и осуда мно-

гих чина самоубиства. Уосталом, хришћанство такође 

не признаје самоубиство, „јер је људски живот дар од 

Бога― и нико нема права да га одузме, ни себи ни дру-

гима. У томе су били изричити и Питагорејци пре тога. 

За Плотина, писца Енеада, оно може бити и превентив-

на у неким случајевима.  
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Монтењ, пак, сматра да је својевољна смрт не-

што најлепше и кад већ живот није у нашим рукама, 

онда бар смрт може зависити од нас самих, чиме се 

директно супротставља Творцу, подстичући многе на 

овај изазов.  

На нашим просторима суицидологија започиње 

са Милованом Миловановићем, 1929. године, који је 

на неки начин дао модел тумачења, који се и данас ко-

ристи, сводећи самоубиство на две врсте мотива: ендо-

гене и егзогене.  

У сваком случају, листа личности који су се ба-

вили или се баве овим проблемом је дуга, тако да ћу се 

више позабавити овом књигом, односно самим песни-

цима који су извршили самоубиство.  

У првој књизи, да се само подсетимо,  прикази-

вање започиње са  Хомером, за кога се не зна ни  да ли 

је историјска личност, а камоли да се стварно убио. Он 

је својим ставовима заговарао оправданост самоубис-

тва, жртвовање ради родољубља, мада је он то чинио 

из личних разлога.  

Сапфо, чувена грчка песникиња са Лезбоса, чи-

јим поетским дражима ни данас се не одолева, увер-

љиво пева о „чежњи за смрћу―, тако да, без обзира на 

легенду, може се поверовати у њено самоубиство:  

„ У мени бдије чежња за смрћу  

и ја желим да видим обале Архонта...― 

Умни Сенека, попут Сократа „добровољно― је 

себи одузео живот.   

Сам начин извршења самоубиства, добровољ-

ног изгнанства из живота, посебна је тема разматрања, 

који залази у домен психијатрије и других научних ди-

сциплина.  

Ли По, чувени кинески песник, није се као Нар-

цис загледао у свој лик у води, али је хтео у реци да 

ухвати месечев одраз. У првом случају то је самољу-

бље, а у другом вероватно пијанство.  

Смрт једног од најпопуларнијих песника, Сер-

гија Јесењина, и даље непрестано изазива полемике, 

као и нашег Бранка Миљковића, јер се поуздано не зна 

да ли су се убили или су убијени. Њихова поезија врви 

од опседнутошћу смрћу, али то не значи и да су јој по-
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длегли. У сваком случају, ове две смрти својом загоне-

тношћу непрестано опчињавају.  

Књига се завршава јапанским песником, двана-

естогодишњим дечаком, који се тако рано суочио са 

усудом  смрти, бацивши се у реку да види „шта ће да 

се деси―.  

Стојковић у овој књизи, у свом предговору, није 

се битније упуштао у разматрање феномена самоубис-

тва, мада нико није одговорио  на то питање, али је 

зато објавио обимну књигу песама песника самоубица, 

како би евентуално читаоци у самим песмама пронаш-

ли разлоге. Такође, приложен је подужи списак песни-

ка самоубица, чије песме нису ушле у ову антологију, 

као и опсежну библиографију којом се користио и која 

може бити од користи читаоцима.  

Друга књига, прироци, антологија песама о са-

оубицама и самоубиству, даје преглед промишљања и 

певања на ову тему почев од  библијских текстова па 

до  савремених.  

У Старом завету пише да су самоубиство извр-

шили Самсон, Саул и други, у Новом завету наводи се 

Јуда. На основу грчких трагедија, Офелија је посебно 

„инспиративна―, када је реч о самоубиству. Самоубис-

тво су извршили и Клеопатра и Марко Антоније. У 

време Нерона самоубиство су учинили  Сенека и Пе-

троније Арбитар. Они и многи други предмет су и да-

ље Певања и размишљања. 

Модерније доба није излечило ову природну бо-

лест, напротив још је појачало. Гете, који је превази-

шао самоубилачку кризу пишући своју књигу Јади 

младог Вертера. „допринео― је да многи из ње не иза-

ђу. Сергеј Јесенин је је покренуо својим самоубиством 

(ако  је тако било) лавину самоубиства, чак и на њего-

вом гробу. Наш Бранко Миљковић, сличне судбине, 

симбол је самоубиства и пресудно је утицао на многе 

нараштаје. „Популарне― су самоубице: Марина Цвета-

јева, Георг Тракл, Паул Целан, Јукио Мишима, Силвија 

Плат, препуна је антологија песама посвећених овим 

песницима самоубицама.  

Занимљиво је и  интригантно што песници у-

главном о томе певају, а мало је поимања са филозоф-
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ског, прагматичног и другог становишта. Песници, да-

кле, не дају одговоре, мада нико није ни одговорио на 

то питање, али је симптоматично што они углавном о 

томе  певају, о оностраном, тајновитом, замамном. У 

свим тим песмама има помало солидарности, али стра-

ха и кукавичлука. У сваком случају, све те песме доста 

су забрињавајуће, вуку на болест. Можда је то због та-

наности душе, преосетљивости, а можда и због повод-

љивости, несигурности, нестабилности.  

У већини случајева, мотив самоубиства песника 

самоубица није књижевне природе, него генетског на-

слеђа. Већина њих је у својој породици имала више са-

моубистава, а и они сами су то више пута покушавали, 

док коначно нису скончали у свом очају, несмирај-

ности, противуречности, супротстављајући се животу, 

односно смрти. Занимљиве су речи Емила Сиорана, 

који каже: „Књига је једно одложено самоубиство.― За-

говорник таквог мишљења је и Јовица Стојановић, по-

знати наш антрополог и писац.  Љубодраг Ерић каже 

да „сваки  човек носи у себи скривеног самоубицу―. 

Сам Стојковић потенцира да би то више могло да се 

каже за песнике, писце, па ипак, хвала Богу, завршава 

своју мисао хепиендом, речима Растка Петровића „је-

дан је – и непоновљив живот―.   
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Радомир МИЋУНОВИЋ 

 

ПОЗНИ  ПЛОДОВИ ПОЕТСКЕ 

ПЕРСОНАЛНОСТИ 
 

 

 Код врсних песника, на прво казивање, читање 

и слушање, не може се  докучити дубина мисли и сна-

га експресије, као што се не може на пречац разложити 

слојевитост песничког текста. Перцепције траже дуже 

интервале за  интензивније проживљавање и поновни 

пролазак кроз често само наговештене и местимично 

шифроване исказе. Ове напомене илити упозорења не-

опходни су у препоруци сабраних стихова Душана 

Стојковића. 

 Седам збирки у једној, као седам лирских кру-

гова, упућују нас на истоимену баштину лирског чудо-

творца између два рата, Момчила Настасијевића. Број-

ка седам сматра се, иначе, магичном. Садржи симболи-

ку која се овде, затим, употпуњује осталим значајкама, 

до вишесмислености. На томе, уосталом, почивају све 

мудре књиге. 

 Стојковић је, колико разумем, кренуо хроноло-

шки у излагању своје поетске персоналности. Сама од-

лука да, на завршетку првог четворогодишта трећег 

миленијума, обелодани свеколики песнички материјал 

значи малу сензацију. Ту су његови рани радови, па ре-

дом, даље, стасавање и ширење биљке у нове прсте-

нове и огранке. Ходом кроз непатворено аутентичан 

садржај збирке збирки, пратимо и развој Стојковићеве 

поетике.  

Од првотних полетности коју реси звонка мета-

фора СУНЦЕ О РАМЕ што дочарава езгалтираност 

примерену годинама, до све стишанијих, рефлексивни-

јих, прецизнијих  синкопа, оперважених музичким ка-

денцама и подобнијих зрелом добу. Видно је из овакве 

ствараочеве лирске панораме како незадрживо буја 

графикон његовог песмовања. 

Обогаћивање његових идеја и поступака, све 

луциднијих запажања и све моћнијих сигнала. 
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 Почетни део је попуњен песмама из студент-

ског периода, када је, ако ме памћење не вара, аутор о-

својио прво место на престижном поетском фестивалу 

у Врбасу. Из тог периода је победничка поема ,,Брод. 

Црни брод који одлази‖. Уважени жири је констатовао 

да се њоме наговештава значајно име на хоризонту до-

лазећих мајстора строфе. И то не само јуниорских ка-

тегорија, него и сениорских уметника писане речи. Ни-

је се тада могло претпоставити да ће младеновачки 

младац убрзо проширити круг свог ангажовања и пос-

тати један од најделотворних коментатора и верифика-

тора на овим просторима. Стога, тек сада Стојковић, 

целовитије,  промовише свој песнички опус. Никада 

није касно за такво репрезентовање, а оклевање и про-

лонгирање само дижу тензију и потпирују нестрпљење 

пратиоца књижевних токова и верзиране публике. Ли-

терарно предзнање, даровитост и самобитност, удру-

жени са емпиријским капацитетом, резултирала су, бе-

сумње, у остварења достојна завидиних референци. 

 Већ друга целина, мада исписана руком импул-

сивног залетника, означена је, у знатној мери, медита-

тивним скрупулама и говори о релативности света и 

пролазности живота. Изведена именица СМРТИЈА  за-

право је трочлана кованица: смрт и ја. У таквом распо-

ложењу, са тамним реминосценцијама, сенчи се она 

провала светлости из прве збирке. Дитирамб се, пос-

тепено, ближи елегији. Сходно претњама и опоменама 

које вребају човека, а уметника поготово, хедонизам и 

заблуде се обуздавају, али се, притом, од лепоте и ми-

лоште не одустаје. Напротив, њихова цена расте. Отуд 

руковет ―Љубавне, ипак‖.  

Трећу целину чине три поеме под заједничким 

насловом СРЦОВАЊЕ, настале од 1972. до 1975. Стој-

ковић их, после безмало три деценије, обнародује што 

значи (опет) да им није истекао гарантни рок и да се 

њихова актуелност обнавља и продужава. С тим у ве-

зи, ваља закључити да су њега и његове радове зао-

бишле дечје болести књижевних актера и поклоника. 

  

Миљковићево певање о четири елемента, са на-

гласком на ватри, било је, вероватно, изазов и под-
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стицај да се овај ПЕТИМ ЕЛЕМЕНТОМ, како се зове 

четврта целина, препоручи културној јавности и скре-

не пажњу на свој, аутохтони ,,Мендељејев систем.‖ 

Упирући халогене зраке властите имагинације на об-

ласт мање запажених ствари и твари, Младеновчанин 

потенцира трагалачку жудњу и оригиналност у вербал-

ном неимарству. Начете парадигме дограђиваће стрп-

љиво у наредним етапама. Питање темпоралности ће 

му, у петом сегменту, измамити масу и енергије, што 

верификује сам назив УКРАДЕНЕ ГОДИНЕ. 

ПРИВАТНИ ЗОО ВРТ га је, као шеста целина,  

растрзао, а ПРОИЗВОДЊА (Б)ЛУДИЛА, као седми 

сегмент, било му је и опроштајни круг. 

 Минуциозна анализа појединих песама и дета-

љније задржавање на поглављима одвела би нас преда-

леко. Уједно би конзументима и тумачима одузело 

шансу самосталног вредновања и класификације. Нај-

боље је да свако, понаособ, стиче увид и гради пред-

ставу о Стојковићевом песничком завету.  

Овај зборник песмотвора саздавао се, дакле,  од 

1968. до 1985. Онда је творац од поезије дигао руке. 

Срећом, Творац (са великим почетним словом) је дру-

кчије хтео. 

 Безмало 20 лета је прохујало, како Стојковић 

није писао песме. Додуше, бавио се поезијом, као ор-

ганизатор гласовитих Шумадијских метафора, саку-

пљач туђег литерарног блага, антологичар, критичар и 

есејиста. Уз редовне професорске обавезе, преузео је, у 

последње време, и бреме друштвено-политичких оба-

веза, да би се, ево, напокон, вратио одложеним рукопи-

сима. Као што се, некад, у стварности, човек врати 

првој љубави, која, по народном поимању, заборава не-

ма. Биће да је то грижа савести према запостављеном 

кутку свог креативног бића, насушном сажетку емоци-

ја, искуства и разума, најсуптилнијој и наинтимнијој 

супстанци. 

Сензибилност и духовност, лирског проседеа, 

похрањени по фијокама, сада су, отпечаћени, пред ре-

цензентом и уредником, а онда ће се наћи и пред пуб-

ликом. Тако ће се исправити неправда коју је Душан 

Стојковић чинио, себи и нама, подједнако. 
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 Присећам се нашег, недавно отишлог, песнич-

ког сабрата, јединственог Бранислава Петровића, који 

је, на питање неког од поштовалаца, зашто дуго ништа 

не објављује, па су љубитељи песништва постали нес-

трпљиви, драстично одговорио: ,,Нека пате!‖  

 А после патње, уколико има правде, долази у-

житак. Стрпљење се награђује позним плодовљем чија 

сезона је, рекао бих,  непролазна. 
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Радомир МИЋУНОВИЋ 

 

ЕРОГЕНА ЗОНА ПОЕЗИЈЕ 

 
(―Тело у телу‖, антологија српске еротске поезије, при-
редио Душан Стојковић, ГЕО, Младеновац 2003.) 
 
 У едицији ЋОШКАСТЕ АНТОЛОГИЈЕ мало 
познатог младеновачког издавача, појавила се лане 
―прва потпуна и права антологија српске еротске пое-
зије‖, како пише на задњој корици ове одиста ретке и 
савесно пробране песмарице чулне љубави. Поред ус-
мених казивања на ту тему које је Вук Стефановић Ка-
раџић од заборава сачувао у ―Црвеном бану‖, еве нове 
прилике да се уверимо не само у извикану сексуалну 
надмоћ српског рода већ и у мајсторство 127 песника 
нашег поднебља да том сумњивом потенцијалу испева 
похвале. Рекосмо сумњивом, јер полност је смртници-
ма додељена за репродукцију, а наталитет у нас је по-
ражавајући.  

Тај проблем није спречио магистра књижевно-
сти, иначе познатог младеновачког писца и критичара 
Душана Стојковића, да у потрази за саставима поме-
нуте инспирације крене од Гаврила Стефановића Вен-
цловића, Јована Авакумовића, Лукијана Мушицког, 
Симе Милутиновића и Петра Петровића Његоша, а за-
устави се на 24-годишњој Бранки Згоњанин. 

Његов избор је једнако занимљив и провокати-
ван. И најсавеснијим пратиоцима домаћих књижевних 
тековина су неке песме, сигурно, досад биле непозна-
те, као што је извесно да антологичар, упркос силном 
труду, није до краја истражио ту ―стидну област‖ овда-
шње поезије, расуту по листовима и часописима више 
него по књигама и зборницима. 

Знајући да је наслов веома значајан за препо-
руку садржине, Стојковић се поиграо речима и сми-
слом. ТЕЛО у ТЕЛУ може се читати и без прилога за 
место, дакле ТЕЛО ТЕЛУ, као узајамно физичко даро-
вање, које почиње љубљењем и мажењем, да би се, 
накнадно, као ТЕЛО У ТЕЛУ ―прочитали‖ ефекти ула-
зности, смештања и чарања.  
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Рецензент Мома Димић напомиње: ―Снага ерот-
ског записа и еротске песничје вибрације је та некаква 
дубина аутентичног доживљаја и открића, тај лични 
печат, документ. Снага еротског доживљаја често је ја-
ча од поезије о њему самом; као нешто живо и непо-
новљиво, еротско измиче и сопственој слици, баш као 
што змија измиче свом змијском свлаку кроз који јед-
ном прође, остављајући га између два трна.‖ 

На крају читамо: ― ТЕЛО у ТЕЛУ покушава да - 
трепераво и мигољиво - еротско, привремено ―зароби‖ 
еда би оно своје вибрације пренело на наше тело и у 
наше душе.‖  

Неке од песама су блаже варијанте сношајне 

лирике. Тек су наговештаји, слутња жешћих сједиња-
вања, дискретни рапорти са својеврсног ратишта стра-
сти. 

Таквих су, углавном, пуне и стандардне збирке 
српских и страних поета. То је, заправо, она сензуал-
ност и она симболика којом се још Песма над песмама, 
Соломонова, бавила и која је богоугодна већ самим 
тим што се нашла у Библији. 

И наша усмена поезија има таквих, тајновито 
нежних излива милоште, као што има и оних грубљих, 
отворених, порукама и поступцима нападних. Илу-
страција првима су стихови: Ласно ћеш ме драга 
изл’јечити: / Лез’ узаме, а ја ћу узате. /  Нек се душа с 
душицом састане, / Нека срце у срдашце куцне; /  Ето 
ћеш ме, драга, изл’јечити. Треба одмах рећи да су те 
суптилне, опрезне и недоречене изјаве и описи путе-
них чинодејстава овде немерљиво ређи од оних дру-
гих. Из народне баштине је и она кратка, ударна: Свака 
тица лепо поје - / Али кос! Али кос! / И домаћин добро 
јебе - / Али гост! Али гост! 

У писаној литератури су, такође, стил и сред-
ства еротског песништва различити, изнијансирани, од 
чедних од ласцивних, од сентименталних до драсти-
чних.  

Избегавајући велика имена и звучне сензације, 
са намером да покажем да је путеност колико земаљ-
ска толико и небеска, позваћу се на два не одвећ позна-
та али врсна песника, безмало истогодишњака. И на 
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њиховом примеру се показује да то моћно осећање, та 
ултраприродна појава, доприноси клијању најчудес-
нијих призора и људске врсте, па и оплодњи флоре и 
фауне, уопште.  

Тек када се инстинктивно и духовно прожму и 
обједине, то се зове љубав.  

Крећемо од дискретнијег излагања. Јован Нико-
лић у ―Добрим вестима‖ каже: Кад год се постарам / 
око твога оргазма / Гледаш ме блажено / Руком 
превлачећи / преко мога лица / нежно // То ми је 
бакшиш / каоно поштару / Који добре / доноси / из 
космоса /  вести...  

Да бисмо дошли до нагонскијих и бесрамнијих 
вербалних искакања која су само друга страна једног 
те истог доживљаја. Миленко Фржевић у ―Еросу са 
онога света‖ бележи: Долазим / да скочим / на тебе  / и 
да ти угарам / у пичку / цело  / животинско / царство.   
 Публика ће бирати према темпераменту и афи-
нитету, схватањима и укусима, којем ће се од тих 
видова приклонити, као што се и представнице лепшег 
пола, према властитом осећању и нахођењу, опредељу-
ју за префињене или силовите удвараче и удараче.  
 Без обзира колико су поштовања и дивљења 
вредна индивидуална остварења и колико уметничко 
песништво било у замаху свуда, а код нас поготово, 
ради указивања на оно елементарно и свемирско у ве-
зи полова, приказивање Стојковићевог одабира завр-
шићу навођењем усмене творевине ―Јунак и девојка‖ 
која почиње стиховима: ―Ој ђевојко, зелена јабуко, / 
Умријећу, не попе се на те. / ‖ ―Ој јуначе, мој дебели 
ладе, / Умријећу, не лего пода те.‖ Потреба и сврха са-
живљавања толико је јака, да смрт прети обојема ако 
се не заузму.  
 Голему тугу неспајања (којом се не доводи у 
питање већ се само потенцира назив антологије)  не би 
ваљда ниједан аутор боље изразио него народ. Јер, 
тело (у) телу је живот, а тело без тела је неродица и 
престанак обнављања, чиме се потире и сама егзистен-
ција. У сваком случају, срећном околношћу родила се 
ова изузетна књига којом се значајно принавља наша 
културна баштина. 
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Видак М. МАСЛОВАРИЋ 

 

СЕМАНТИКА СМРТИ У ПОЕЗИЈИ 

ДУШАНА СТОЈКОВИЋА 

 
Испод наслова песничке књиге СмртКовање ис-

такнутог песника, прозног писца, књижевног критича-

ра, есејисте, антологичара и историчара књижевности, 

Душана Стојковића све је постављено у равни вице 

верса, како би се читаоцу скренула пажња на лице 

света, по коме  се записало небројено драгоцено, а не-

видљиво. Стојковић би да савије у мараму, док још по-

стоје, комадиће сунца, које је могуће сабрати и учвори-

ти,  како би у неком неизбежном тренутку могла да се 

учини видљивом свесложеност људског трајања а, 

могуће је, и наставак дугог и крајње неизвесног пута. 

Та путоказна светлост, нажалост, многима се узалудно 

расипа  и уводи их у потпуну безначајност и непреки-

дно супротстављање, чиме се у муњевитом протоку 

времена мултипликују болни судари.                                   

Ми сами бацамо своје коцке, каже Стојковић, 

инсистирајући на томе да ни једна страна њиховог 

обличја неће укинути случај, а он би у некој изгледно-

сти по зверству земље могао, како каже, да остави траг 

светлећих чрта, ваљда за неки нови свет у коме, надај-

мо се, његови актери неће дозволити да се ватра живо-

та загаси. Нарочито ако се има у виду да би у само јед-

ном трену, вољом или невољом моћника то, доиста, 

могло да се догоди. Јер, док живот траје, сугерише 

Збигњев Бјењковски, конфликт је неугасив, Стојковић 

ће рећи, колико и непрекидни труд, да вид не запише: 

невер – море у окрајцима. 

У једној од антологијских песама у овој књизи, 

ЦАНТО, 37 Стојковић призива осенчену страну људ-

ског бића разапетог између свесложености опстанка и 

унутрашњих зазива сентенциозно обликујући семанти-

ку смрти, њене неминовности и увек у сваком мисле-

ћем створу питање: када ће се и пред чијим крајем, 

клупко црно, зањихати. Између рађања и смрти тек је 

танка нит којом се на једној страни записује нешто и 
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ништа, а на другој слаже азбука сунца, надреални пеј-

заж или мапа смрти, где приврженијем читаоцу неће 

бити тешко да одгонетне чије ће сопство обавити пре-

ђа сива – смрт усудна, немерљива у својој коначности. 

Отуда, као могуће исходиште, у суровом току трајања 

Стојковић у очима види драгоцена мала сунашца од 

којих не треба зазирати, већ их питомити по лицу све-

та, одавно запућеног у нигдину.   

Потоња опорука умирућег могла би да значе ап-

солутну узалудност, јер реч тако изговорена отвара 

дубоку празнину, обезначује саму себе. Тиме 

супростављеност неминовности вечне тишине и тмине 

чини бесмисленом. Јер, каже Стојковић, приказало би 

се само место сећања на склопљени лепет очију.  

Упоредне су вертикале живота и смрти и, нажа-

лост, сусретне само у једном тренутку. То јесте ово-

страни крај и почетак једне априорности по којој Стој-

ковић сугерише љубав и у смрти, далеко од ваздуха где 

се руке могу разлистати и очи откопчати за неки нови, 

још увек неодгонетан, свет. По Анаксимандеру то је о-

но место где почиње и где се затвара круг - праузрок из 

кога смо се догодили и коме се у дану нужности неми-

новно враћамо.  

Изговорена реч је мера добитка или губитка, 

њоме је могуће једнако убити и љубити, али у њеном 

праизвору траје исто значење и трајаће, изгледно је, 

све док нас цивилизацијски неповрат не умрежи у неке 

нове крајпутне знакове и уобличи универзалним значе-

њима, по којима се чином рађања детета неће записи-

вати оно што генерацијски не губимо из вида – усуд-

ност потоњег тренутка, већ ће се све новорођено учити 

тој вештини, како се у слух не би слагао њен метални 

одјек, чак и онда када је други у наше име исписују. 

Јер, смрт је на свим језицима иста, упозорава Стојко-

вић, па је узалудно и непотребно знање о којечему ако 

је у коначном није могуће заобићи.  

Стојковић на смрт гледа као на игру, као на 

било коју другу игру у животном појмовнику, рецимо 

игру карата, али истовремено експлицитно упозорава 

да није мудро кладити се. Јер, та игра је означена крат-

коћом времена и како рекосмо, окружена невиделом.  
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Све поручено у поезији Душана Стојковића чини изо-

хрони збир у коме нема знакова ни оданости ни по-

даности, већ обиље опорука о мудрости космичког 

трајања у коме се ослонац не тражи у трагању за недо-

кучивим, већ у једној јединој истини да су нам нулте 

тачке: земља, вода и ватра, а нешто даље и незао-

билазни страх од пада у плавило -  подно и изнад нас.    

У песничкој књизи СмртКовање Душан Стојко-

вић у симболичком и асоцијативном смислу вешто по-

дешава скривена значења смисла живота и бесмисла 

трагања за ониксом са кога ће читати сјајне и затам-

њене записе људског трајања и из њиховне шаролике 

структуре тумачити сложена значења настанка и нес-

танка. 

Посебну пажњу читаоца заслужује иронична 

вишеслојност појединих песама или њихових сегме-

ната, која би могла да значи и својеврсну одбрану од 

страха, који све нас прати у стопу и онеспокојава нам и 

оно мало извесног у пропланцима. Тако ће у једном 

тренутку упозорити да нема довољно велике смрти да 

би у њу могао да стане.  Тиме димензионира особени 

приступ теми  - неминовној пратиљи од празаписа до 

дана дањег. Занимљиво је такође да Стојковић из те 

диспозиције не разлива ни једну тамну нијансу, не по-

казује егзистенцијални грч, нити  молитвом призива 

избављење, не верује у накнадно, али га и не спори, 

појашњавајући запис да нико није мртвији од других – 

можда само мудрији.  

Потребно је још рећи да је Душан Стојковић ау-

тор једног од најкомплекснијих  антологичарских про-

јеката о смрти у нашој књижевности исписаних у де-

сет томова, којим ће читаоцима приближити најдраго-

ценије промисли великана књижевности о неминов-

ности краја.     
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Срба ИГЊАТОВИЋ 

 

ЈЕДИНСТВЕНА РИЗНИЦА СРПСКЕ 

ПОЕЗИЈЕ 
 

Два изузетна књижевна прегаоца, Душан Стој-

ковић и Миљурко Вукадиновић, подухватила су се уи-

стину гигантског посла, по обиму и дубини захвата на-

лик на оне које раде читави институти, и то у оквиру 

пројеката што трају по десетак, или и више година. 

Циљ те двојице подвижника – а већ сада има довољно 

разлога да их тако именујемо – био је да сачине једин-

ствену велеризницу, односно трезор наше поезије. 

Управо тако гласи наслов њихове антологије – Трезор 

српске поезије, с тим што се први том (Београд, изд-

авач Фондација Солидарност Србије) појавио 2014. с 

поднасловом, колико духовитим, толико умесним, Тро-

глава антологија. У том првом тому, првом „нас-

тавку―, представљени су српски песници, поручују 

нам аутори-састављачи овог кодекса српског песниш-

тва од преко седам стотина страница, који су у дваде-

сетом веку рођени а, махом, у истом веку и окончали 

своју животну и стваралачку авантуру. Када је, пак, реч 

о онима који су, животним веком, укорачили у дваде-

сет и прво столеће, чињеница је да је претежнији део 

њиховог певања остварен у претходном временском 

раздобљу. 

Занимљиво је да је чеоно место у Трезору И 

(како ћу га надаље означавати) стицајем околности 

припало Милану Дединцу, песнику који је и у неким 

ранијим антологијама имао истакнуто место, с тим 

што је, могуће, овом приликом била одлучујућа управо 

година рођења (1902). За Дединцем следе Ристо Ратко-

вић, Оскар Давичо, Васко Попа, Слободан Марковић, 

Стеван Раичковић, Миодраг Павловић, Бранко Миљко-

вић, Бранислав Петровић, као и по рођењу млађи 

Никола Цинцар Попоски, Раша Ливада, Новица Тадић 

и Војислав Деспотов.  

То је коначни списак песника привилегованих 

одабиром од по шест песама. По четири песме „узо-
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рак― су којим су, између осталих, представљени Дра-

ган Алексић, Марко Ристић, Мони де Були, Десимир 

Благојевић, Радован Зоговић, Никола Дреновац, Скен-

дер Куленовић, Љубиша Јоцић, Танасије Младеновић, 

Радомир Продановић, Душан Костић, Светислав Ман-

дић, Ристо Тошовић, Бранко В. Радичевић, Срба Мит-

ровић, Мирослав Антић, Гордана Тодоровић, Јован 

Христић, Душко Трифуновић, Раде Томић, Витомир 

Николић, Лазар Вучковић, Александар Секулић, Божи-

дар Милидраговић, Зоран Милић, Иван Растегорац, 

Слободан Ракитић, Милан Милишић, Вујица Решин 

Туцић, Даринка Јеврић, Драгомир Брајковић, Слободан 

Стојадиновић, Петру Крду, Милош Комадина, Слобо-

дан Костић... и још читав низ песника. 

Упоређујући ове „пописе― ласно можемо да у-

видимо како састављачи нису имали формотворних 

„предрасуда―. Заговорнике  лирског надовезивања, 

„ослона― на традиционалне, средишње токове српског 

песништва разматрали су и бирали напоредо са песни-

цима приврженим иновативном облику, укључујући и 

понешто радикалнији, експериментални набој. Притом 

су што они старији, што по рођењу млађи „хијерар-

хијски― разврстани, вредновани управо означеним рас-

поном – представљањем са по шест песама, односно с 

четири песме. Наравно да се читалац не мора посве 

сагласити с таквим ранговањем, али то је, већ, она фа-

мозна „ствар укуса―, при чему се има утисак да су 

коаутори корективно, у одређеној мери, утицали један 

на другога, премда се нису устезали да при крају, у 

апаратури што антологију прати, објаве и личне по-

писе песника око којих нису постигли апсолутну са-

гласност. 

Ваља упозорити да је у завршно „поглавље― 

Трезора И увршћен импресиван број песника пред-

стављених са по једном песмом, баш као што друго, 

претходно „поглавље― садржи и песме аутора који су 

превасходно другачије упамћени, пре свега као про-

заисти (попут Владана Деснице, Александра Тишме, 

Милорада Павића или Данила Киша). 

Трезор И, обухватајући стотине песника и више 

стотина њихових песама, како је споменуто, има 
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сложену пропратну апаратуру, почев од Предворја, то 

јест од пописа песника које су састављачи на неки 

начин сврстали у поетско „читалиште―, до Прилога у 

којима је, под бројем један, гигантски попис антоло-

гија, изборника и сабирника свих врста, и то од оних 

који се уобичајено сматрају незаобилазним, или макар 

инструктивним, до предложака, избора и „пресека― 

сазданих у тематско-мотивском кључу, као и завичај-

них, и чак локалних презентација. Имати у виду све 

то, консултовати – уз незаобилазно поновно ишчита-

вање дела песника којима ће се наши антологичари 

приволети – прави је опис огромног труда и посла који 

су Вукадиновић и Стојковић обавили, и који сам, 

имајући и то у виду, изједначио с пројектима на којима 

раде читави национални културни и књижевни инсти-

тути, и то на основу вишегодишњих пројеката. 

Будимо искрени – тај „попис― антологија као 

компаративне литературе, како ће га коаутори трети-

рати управо у својим Коментарима, напросто је зас-

трашујућ. Колико труда, амбиција, али и двоумица, 

спорења, полемика... јесте пропратило њихове појаве, 

мада има и оних које су прошле глуво, остале скрај-

нуте и прећутане. 

Макар да Трезор И и сам делује уозбиљујуће, 

упозоравајуће и више но волуминозно, што би могло 

да узнемири неуког и необавештеног читаоца, он има 

недвосмислену, и веома поткрепљујућу моћ да се 

обрати свим истинским поштоваоцима и нарочито 

изучаваоцима српске књижевности, поготову поезије, 

како у нас, тако и шире. По томе је он, као и по ономе 

што му следи, уистину капитални подухват. 

То што следи управо је нови том, нови сегмент 

ризничарског потхвата наших аутора означен као 

Трезор српске поезије № О. Већ сама назнака да је реч 

о нечему нултом упућује нас на околност да су ту 

збрани српски песници рођени у деветнаестом веку, 

али који су не само животом, већ и значајем остварења 

„угазили―у наредни, двадесети век. 

Овај том отвара незаобилазна Санта Мариа 

делла Салуте Лазе Костића с улогом уводног, пови-

шеног „акорда―, да би, са по шест песама – антологи-
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чари остају доследни свом пређашњем начину ран-

говања – били представљени Алекса Шантић, Јован 

Дучић, Милан Ракић, Дис, Пандуровић, Ујевић, Вина-

вер, Јела Спиридоновић Савић, Аница Савић Ребац, 

Црњански, Настасијевић, Љубомир Мицић, Ненад 

Митров, Вучо, Пољански, Растко, Матић, Десанка, 

Драинац и Душан Васиљев. По четири песме, у 

наредном „поглављу―, имају песници попут Милета 

Јакшића, Стевана Луковића, Светислава Стефановића, 

Велимира Рајића, Ћурчина, Тодора Манојловића, 

Ускоковића, Вељка Петровића, Срезојевића... Још 

неколико десетина поета представљено је, по већ уста-

љеном обрасцу, са по једном, по мишљењу антологи-

чара довољно карактеристичном/репрезентативном пе-

смом. 

Као и у претходном случају, и овога пута су 

Вукадиновић и Стојковић начинили одређене искораке 

у односу на уобичајен антологичарски приступ – трет-

ман бираних аутора. У том смислу новине нултог 

тома репрезентују Николај Велимировић, Александар 

Илић а свакако и Исидора Секулић, потом Нушић, 

Кочић и сам Гаврило Принцип. Надам се да у освр-

тима на нулти том, онда када се буде појавио, ти хоти-

мични потези коаутора неће остати непримећени, 

односно без подстрека важног да се радознали, истра-

живачки дух и одговарајући приступ српском пес-

ништву даље шире, обогаћују и иновирају. 

Лично сам више но склон да подржим оно што 

су Вукадиновић и Стојковић у томе смеру зачели-

започели. 

Наравно, апаратура што нулти том прати дата 

је у већ познатом (опробаном) „кључу―. Ту је већ спо-

менути мега-попис антологија и избора а следе комен-

тари састављача и њихов нови „програмски― текст 

Прегршт сунца у шаци. Окончан је тај текст 

неколиким програмским реченицама, међу којима се 

истиче она да је њихов удружени наум превредновање, 

„претрес поезије―, динамички појачан кованицом про-

трес. Управо таква игра приличи двојици подвижника 

који нису тек аналитичари књижевности већ и сами 

врсне литерате, макар да су се осведочили и као 
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ревносни књижевни истраживачи равни онима инсти-

тутско-академског реномеа! 

Држим да нећу погрешити ако припоменем да 

им је у овом, новом захвату сигурно од користи био и 

њихов рецензент, акрибични Јован Пејчић. 

Овде ваља да се каже и шта, логично, следи за 

првим и нултим Трезором (подразумева се да ће теме-

љни корисници тих кодекса начинити „преметаљку―, 

па их неће ишчитавати једино по реду појаве, већ у 

складу с иманентном хронологијом, дакле – најпре 

нулти, па онда први). Оно што се дâ очекивати је трећи 

том, и то забављен живим песницима, на књижевној 

сцени још присутним и делатним, па су искушења са 

којима коаутори имају да се суоче неупоредиво сложе-

нија (што књижевно, што ванкњижевно) но она која су 

досад пребродили. 

Биће изузетно занимљиво видети како у тим ви-

ровима броде, а мој им је савет да се послуже истим 

лукавством које је Одисеј употребио како би се одупро 

замамним дозивима сирена. 

Коментаришући оно што су досад урадили мис-

лим да су антологичари бродили веома успело, и да 

имају заслужено право на пуну подршку и потпору. 

Стога ћу још пожелети да и трећи, завршни том њи-

хове Троглаве антологије буде у знаку прогреса-про-

треса. Нека им се посрећи моћ љуштења лажних поз-

лата и сигурност у одабиру и презентовању  понајбо-

љих, правих песника и песама. 
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Игор ДАВИДОВИЋ 

 

У СУСРЕТ 30. ГОДИШЊИЦИ 

МЛАДЕНОВАЧКИХ „ШУМАДИЈСКИХ 

МЕТАФОРА” 
 

Оно што обасјава жи-

вот у оваквом свету и 

времену, брзом и 

плитком, нервозном и 

попростаченом, у зна-

ку „сенилног варвар-

ства‖ и приземног 

материјализма, очу-

вати једну песничку 

манифестацију три 

деценије равно је под-

вигу. Изборити се са 

антикултуром про-

грамираном одозго, са 

оскудним ресурсима и психологијом „мале средине‖ 

одоздо. Али може. Младеновац је тако постао прави 

песнички град. У њему је настало више од две стотине 

књига, добио је дванаест својих антологија, каталога и 

студија. И постао леп пример многим другим вароши-

ма 

У времену у којем се множе фестивали који на-

мећу трендовске садржаје и критеријуме, на култур-

ној мапи Србије опстају и они који се као својеврсна 

оаза духа отимају псеудокултури. Тобоже велики меди-

ји не посвећују им пажњу, протичу у сенци естрадизо-

ване културе, али им то не одузима ни вредност, ни 

значај. Напротив. Један од таквих фестивала су и 

„Шумадијске метафоре‖, књижевна манифестација 

која у Младеновцу траје већ скоро три деценије и оку-

пља, како познате, тако и недовољно афирмисане пес-

нике. Упркос ограниченим ресурсима, опире се и про-

винцијској учмалости, којом по правилу лако завлада 

ситни кусур уметности. Зато и ентузијазам људи који 

су ову манифестацију покренули и одржавају је до 
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данас заслужује поштовање. На то нас подсећа један 

од кључних људи „Шумадијских метафора‖, књижев-

ник и критичар Душан Стојковић.  

– Као и сви остали 

песнички, и овај 

фестивал опстаје уз 

велики ентузијазам 

оних који су били 

његови оснивачи и 

носиоци, иако је од 

самог почетка, када 

се појавио први 

зборник, био препо-

знат као један од 

престижних песничких фестивала у земљи. Побед-

ници су били познати и афирмисани песници, попут 

Миљурка Вукадиновића, Андреја Јелића Мариокова, 

Радослава Вучковића, као и они које је фестивал про-

будио из дуге песничке ћутње, попут Миленка Попића. 

Задовољство ми је да истакнем и оне који су се огла-

сили најпре на нашем фестивалу, а потом постали 

песници на које српска поезија озбиљно рачуна – Дра-

гана Буквић, Горан Лабудовић Шарло, Мирјана Кова-

чевић, Жељко Јанковић. Последњи је, за књигу која је 

била награђена на нашем фестивалу, добио и угледну 

„Бранкову награду‖ – каже Стојковић.  

Захваљујући фес-

тивалу, Младено-

вац је знатно учвр-

стио свој културни 

идентитет, док су 

учесници стекли 

угледну песничку 

афирмацију. 

– Нећу погрешити 

уколико кажем да је Младеновац стекао ознаку пес-

ничког града, не само у време одвијања фестивала – 

наставља Душан Стојковић. – Неколико младих младе-

новачких стваралаца стасавало је упоредо са фестива-

лом, попут Радише Маринковића, Томислава Маркови-

ћа, Бранке Згоњанин, Силване Јанковић. Веома је 



81 

  

значајно да је објављено скоро две стотине књига, а 

зборници су непрестано иновирани. Било је логично 

да се упоредо са фестивалом, посвети велика пажња 

културној историји наше средине. Тако је Младеновац 

добио дванаест антологија, каталога стваралаца и сту-

дија о младеновачким писцима, што није чест случај у 

другим срединама. Сами песници су били у прилици 

да се друже са својом песничком сабраћом и из ино-

странства, пошто већ скоро двадесет година на фести-

валу учествују и инострани гости. Неки од њих спада-

ју у најпознатије песнике у својим земљама. 

 

КЊИГЕ НАД ПОНОРОМ 

 

 

Један од највреднијих 

плодова „Шумадијских мета-

фора‖ је Граматика смрти, 

необична ауторска едиција 

нашег саговорника. 

– Замислио сам чи-

таву серију „ћошкастих анто-

логија‖. Најпре се појавило 

Тело у телу, антологија срп-

ске еротске поезије. Онда 

прва књига Граматике смрти. 

Помислио сам да ми је један 

том довољан да покажем 

како се самоубиство и пое-

зија додирују и сљубљују, 

али се испоставило да ће ми 

и тринаест књига једва омо-

гућити да на овај пројекат 

ставим тачку. Објавио сам 

осам књига, још четири су 

скоро окончане, преостала 

је последња, закључна, у ко-

јој ће бити испитан мотив 

самоубиства у светској књи-
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жевности. Смрт је нешто пред чим сваки прави писац 

стоји непрестано, посматрајући је очи у очи. Самоуби-

ство, слободна смрт, тема је која се не може нипошто 

изједначити са другим темама. Песници самоубице, 

посебно они који окончају веома млади, на неки вол-

шебни начин знају да им није подарен дуг живот и хи-

тају, често и успевају, да се песнички искажу брзо, ра-

но и дубоко. Песме, приче и романе, подједнако пишу 

они сами, али и смрт која се у њима угнездила. Уклети 

песници су међу најбољима које свака литература има. 

Нажалост, њихово самоубиство се често веома неспре-

тно оспорава. У својим књигама нудим оно што су они 

створили и свако ко је инфициран књижевношћу врло 

лако може то да упореди са оним што су створили до-

садни понављачи, докони преписивачи, крадљивци 

туђег. Граматике смрти су књиге које су се надвиле над 

понор и успеле, убеђен сам у то, бар део мрачног света 

на светлост дана да изнесу. 

 

ЛИЦЕ ПЛЕМЕНИТОГ И ДУХОВНОГ 

 

Поставља се питање да ли истинска поезија има 

своје место и улогу у оваквом свету и времену, брзом и 

плитком, нервозном и попростаченом, у знаку „сенил-

ног варварства‖ и приземног материјализма, и да ли 

као таква утиче на живот и свет, на обичног човека и 

заједницу? 

– Поезија је одувек била само срце књижев-

ности. Она је оно најбоље и истинско, што сваки прави 

и богати живот обасјава. То је ваздух нашег духовног 

живљења. Поезију неће никада сви писати и можда ће 

је све мањи број људи читати, али она ће бити ту, 

поред нас. И онда када је не узберемо као лепи и 

мирисни цвет, она ће бити оно што нас оплемењује, 

иако тога можда нисмо свесни. У времену плитком и 

празном, поезија је пунина и дубина. Ако је, а јесте, 

време у којем трајемо наличје свега племенитог и ду-

ховног, поезија је лице. Не можемо и нећемо без лица 

изаћи пред људе. Или, што је још важније, пред себе – 

уверен је Душан Стојковић. 
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Фестивал се зове 

„Шумадијске метафоре‖. 

Како, кроз књижевну и жи-

вотну оптику, описати 

сржШумадије, њен геопое-

тички, културолошки и кара-

ктеролошки код? 

– Када је наш фести-

вал крштен, присутни су би-

ли Љубивоје Ршумовић, Ве-

лимир Лукић, Александар 

Поповић, Радомир Андрић, 

Бранислав Петровић и мно-

ги други, а ја се не сећам ко 

је био кум. Шумадију доживљавам као срце Србије. 

Својевремено се тврдило како је деспот Стефан Лаза-

ревић у манастиру Павловцу, који је у његово време 

подигнут, испевао Слово љубве. Шумадија је за мене, 

то – слово љубве. Пре више од десет година сачинио 

сам Бруј Шумадије, антологију песништва шумадиј-

ског, почев од прве године Првог устанка. Песници 

који су били у тој антологији поуздани су јемци да су 

Шумадинци знали, једнако добро као што су ратовали, 

и да певају. Знају то и данас. 

Године 2016. прва награда на фестивалу „Шу-

мадијске метафоре‖ припала је песнику Радету Ђока-

новићу, за књигу Апсолутно послушан. Друга и трећа 

награда, припале су Биљани Грошин и Властимиру 

Станисављевићу Шаркаменцу, за књиге Аурора бореа-

лис, односно Преломни дан и кобна незнанка. Органи-

затори најављују да ће тридесетогодишњица фести-

вала, која ће бити обележена 2017. године, протећи уз 

многа песничка и друга изненађења, чиме ће бити ут-

врђен суштински значај ове манифестације на култур-

ној сцени Србије. 

 

*** 

Младеновац као књижевни јунак 

 

– Драгослав Андрић, чувени преводилац и поз-

нати писац, један од најдуховитијих људи које је 
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српска књижевност имала, тврдио је да је Младенов-

чанин пореклом, иако је у Младеновцу провео само 

неколико дечачких година – прича Душан  Стојковић. – 

Наш град заступљен је и у књизи Чиновник у паланци 

Миливоја Ристића, који је прве две године свог прав-

ничког службовања провео управо у нашој вароши. 

Младеновац се јавља и у Беранским причама Јована 

Богићевића и Причама са Селтерса Воје Марјановића. 

Овај град је један од јунака романа Рајске преваре Вла-

димира Арсића. Има га у причама Браниславе Кова-

чевић, Александра Виторовића и Миладина Ћулафића, 

као и у романима Радована Благојевића, у песмама и 

кратким причама Миљурка Вукадиновића... 
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Горан БУДИМИР 

 

КЊИЖЕВНИК ДУШАН СТОЈКОВИЋ О 

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ „ШУМАДИЈСКИХ 

МЕТАФОРА” 
 

Одјекивање дубине у нама 

 

Поезија је оно што обасјава сваки прави и бо-

гати живот. Никада неће сви писати, читати и разу-

мети поезију, али она јесте и остаје лице света и чо-

века. Не можемо без лица пред Бога и људе. Младено-

вац је кроз ову манифестацију постао прави песнички 

град и књижевни јунак. А Шумадија? Она је срж Ср-

бије. Она је Слово љубве (које је можда и испевано ту, 

у манастиру Павловац). Шумадинци су одувек једнако 

добро знали да ратују и певају. И увек су изнова мора-

ли то да доказују. Ни данас није другачије. 

Магистар књижевности, рођен у Београду 1948, 

Душан Стојковић у Младеновцу живи од 1953. Пише 

песме, кратку прозу, есеје, студије, књижевну критику. 

Саставио је и више антологија. Објавио је до сада три-

десетак књига, од вишетомне Граматике смрти и 

Речника дубровачког језика до Антологије српске еро-

тске поезије и сопствених сабраних песама Мало сун-

це. 

Поред осталог, уредник је манифестације „Шу-

мадијске метафоре‖ која већ тридесет година оплеме-

њује књижевни и културни живот у Младеновцу и 

овом делу Србије, доказујући, по ко зна који пут, да је 

провинција психолошка а не географска категорија. 

Тим поводом и разговарамо са Душаном Стојкови-

ћем  за Нацију и Националну ревију. 

  

Фестивал „Шумадијске метафоре” постоји од 

1987. Како је издржао и опстао, надживевши три-

четири државе у којима се одвијао? 

 

Као и сви остали песнички фестивали, уз вели-

ки ентузијазам оних који су били његови оснивачи и 
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носиоци, и велике муке. Од самог почетка, или барем 

од петог, када се појавио први зборник, био је препо-

знат као један од најпрестижнијих песничких фести-

вала, најпре у Југославији, а потом у Србији. Победни-

ци Фестивала били су познати и афирмисани песници, 

попут Миљурка Вукадиновића, Андреја Јелића Мари-

окова, Радослава Вучковића, Весне Кораћ, Милоша 

Јанковића, Дејана Богојевића, Мирослава Тодоровића, 

на пример. Али и они које је Фестивал пробудио из 

дуге песничке ћутње попут Миленка Попића. И они 

који су се, неки и дословно, најпре на нашем Фестива-

лу огласили и постали затим песници с којима српска 

поезија очито рачуна: Драгана Буквић, Горан Лабудо-

вић Шарло, Томислав Марковић, Мирјана Ковачевић, 

Момчило Бакрач, Огњен Петровић, Жељко Јанковић. 

Последњи је, управо за књигу која је била награда за 

победу на Фестивалу, Карло Гинтер у двострукој 

експозицији, добио угледну Бранкову награду, а неко-

лико књига штампаних у нашој едицији било је у 

најужем избору за такође престижне песничке награ-

де.  

  

Шта су ова окупљања донела Младеновцу, у 

суштинском друштвеном и културолошком смислу, а 

шта самим песницима-учесницима? 

 

Младеновац је постао, и остао, песнички град и 

не само у време одвијања Фестивала. Неколико мла-

дих песника и уметника Младеновчана родом или 

школовањем расло је и сазревало уз Фестивал (Радиша 

Маринковић, Томислав Марковић, Драгослав Видо-

вић, Бранка Згоњанин, Ана Митрашиновић, Силвана 

Јанковић, Зоран Милисављевић, Огњен Петровић, Бо-

јан Бабић...). Појавило се скоро двеста књига. Зборни-

ци су непрестано иновирани. Посветила се велика па-

жња културној историји средине у којој јесмо. Мла-

деновац има дванаест књига антологија, каталога ства-

ралаца и студија о младеновачким писцима, те је тако 

феномен своје врсте. Сами песници били су у прилици 

да се друже са својом песничком сабраћом и из инос-

транства, пошто већ скоро двадесетак година на Фес-
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тивалу учествују и инострани гости (неки од њих 

спадају у најпознатије песнике у својим земљама, 

попут Томаса Транстремера, Ласа Седеберга, Катари-

не Фростенсон, Ангела Думбровеануа, Адријана Пау-

нескуа, Ђорђа Вултурескуа, Елке Њаголове, Владе 

Урошевића, Нике Графенаура, Иве Светине, Маје Вид-

мар и многих других). Фестивал је последњих десетак 

година, својим издањима, учесник Међународних су-

срета писаца у Београду.  

  

О СМРТИ, ОКОМ УМЕТНОСТИ 

 

Да ли је Младеновац кроз овај фестивал постао 

тема неких књижевних остварења аутора који нису 

одатле, то јест, да ли је тематски и мотивски одје-

кнуо у неким другим књижевним световима, са којима 

се укрштао управо на „Шумадијским метафорама”? 

 

Драгослав Андрић, чувени преводилац и позна-

ти писац, један од најдуховитијих људи које је српска 

књижевност имала уопште, тврдио је увек, иако у 

Младеновцу није рођен и провео је ту само неколико 

дечачких година када му је мајка радила као учите-

љица, како је Младеновчанин пореклом. Младеновца 

има у Књизи о Чиновнику у паланци Миливоја Ристи-

ћа, који је две прве године свог правничког службо-

вања провео управо у нашој вароши. Младеновац се 

јавља и у Беранским причама Јована Богићевића 

и Причама са Селтерса Воје Марјановића. Овај град 

је један од јунак романа Рајске преваре Владимира 

Арсића. Има га у причама Браниславе Ковачевић, Але-

ксандра Виторовића и (у траговима) Миладина Ћула-

фића, као и у романима Радована Благојевића, песма-

ма и кратким причама Миљурка Вукадиновића. И то, 

несумњиво, није све. 

 

Један од највреднијих плодова овог фестивала 

је Ваша необична ауторска едиција Граматика смр-

ти. Откуд Ваше интересовање за ту тему и какве су 

дубинске везе између стваралаштва и смрти (посебно 

самоубиства)? 
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Био сам замислио читаву серију ћошкастих ан-

тологија. Најпре се појавило Тело у телу, антологија 

српске еротске поезије. Онда, прва књига Граматике 

смрти. Помислио сам да ми је један том довољан да 

покажем како се самоубиство и поезија додирују и 

сљубљују, али се испоставило да ће ми једва тринаест 

књига омогућити да на овај пројекат ставим тачку. 

Објавио сам осам књига, четири су скоро окончане, 

преостала је последња, закључна, у којој ће бити ис-

питан мотив самоубиства у светској књижевности. 

Списак књига у којима се овај мотив јавља запрема 

више од четрдесет страна. Смрт је нешто пред чим 

сваки прави писац стоји непрестано, осматрајући је 

очи у очи. Самоубиство, слободна смрт, изабрана или 

наметнута понекад, тема је која се не може изједна-

чити са другим темама. Песници самоубице, посебно 

они који веома млади окончају своје живљење, на 

неки волшебни начин знају да им није подарен дуг 

живот. Стога хитају, и успевају, да се песнички ис-

кажу брзо и рано и дубоко. Песме, приче и романе 

подједнако пишу и они сами и смрт која се у њима 

угнездила. Уклети песници међу најбољим су које сва-

ка литература има. Антологије беже од њих. Њихово 

самоубиство се, често веома неспретно, оспорава. У 

својим књигама нудим оно што су они створили и 

свако ко је инфициран књижевношћу врло лако може 

то да упореди са оним што су створили досадни 

понављачи, докони преписивачи, крадљивци туђег. 

Показујем и како су се према самоубиству  односили 

они који се за њега нису определили. Граматике смр-

ти књиге су које су се надвиле над понор и успеле, 

убеђен сам у то, бар део мрачног светла на светлост 

дана да изнесу. 

  
КОДОВИ ШУМАДИЈЕ 
 

  Има ли, господине Стојковићу, истинска пое-
зија своје место и улогу у оваквом свету и времену, 
брзом и плитком, нервозном и попростаченом, у знаку 
„сенилног варварства” и приземног материјализма 
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(економизма)? Шта о свему томе сазнајемо кроз ис-
куство са „Шумадијским метафорама”? 
 

Поезија је одувек била само срце књижевности. 
И најстарији наши преци најпре су пропевали а тек 
онда се упустили у прозне лавиринте. Поезија је оно 
најбоље, и једино право, одистинско, што сваки прави, 
и богати, живот обасјава. Она је ваздух нашег духов-
ног живљења. Поезију неће никада сви писати. Пое-
зију ће можда све мањи број људи читати. Али, она ће 
бити ту, поред нас. И онда када је не узберемо као ле-
пи и мирисни цвет, она ће бити оно што нас оплеме-
њује, иако тога можда нисмо довољно свесни. У вре-
мену плитком и празном, поезија је пунина и дубина. 
Ако је, а јесте, време у којем јесмо наличје свега пле-
менитог и духовног, поезија је лице, а свако се, када се 
нађе пред огледалом, сопственим и света, најпре и 
највише у лице загледа. Не можемо, и нећемо, без 
лица изаћи пред људе. Или, што је важније још, пред 
себе. 

 
  Фестивал се зове „Шумадијске метафоре”. 
Како бисте Ви, кроз своју књижевну и животну опти-
ку, описали срж Шумадије, њен геопоетички, култу-
ролошки и карактеролошки код? 
 

Када је наш Фестивал крштен, присутни су би-
ли и Љубивоје Ршумовић, и Велимир Лукић, и Алек-
сандар Поповић, и Миодраг Блечић, и Радомир Анд-
рић, и Мома Димић, и Бранислав Петровић, и многи 
други. Не сећам се ко је био кум. Шумадију доживља-
вам као срце Србије. Својевремено се тврдило (то се 
никако доказати не може) како је, могуће, деспот Сте-
фан Лазаревић у манастиру Павловцу, који је у његово 
време подигнут, испевао Слово љубве. Шумадија је, 
(по) мени, то – слово љубве. Сачинио сам, пре више од 
десет година, Бруј Шумадије, антологију песништва 
шумадијског почев од године када је планула прва на-
ша устаничка буна. Песници који су били у њој 
поуздани су јемци да су Шумадинци знали, једнако 
добро као што су ратовали, и да певају. Знају то и 
данас.   

Објављено: четвртак, 26. јануар 2017, 01:01х 
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Владимир Б. ПЕРИЋ 
 

ГАЛАКСИЈА СИГНАЛИЗАМ 
(Душан Стојковић, Планета сигнализам, Еверест 

Медиа, Београд, 2018) 

 

 

 Орбита дискурса о критичком приступу сигна-

лизму садржи мноштво хеременеутичких тачака у ко-

јима се крију исрцпни проговори критичара Душана 

Стојковића о језику, песничким машинама, сцијентиз-

му, (нео)авангардним контекстуализацијама, жанров-

ским радикализмима, експерименталности у најшире 

уметички схваћеном смислу, хаосу/космосу, шатроиз-

разу, полемикама у који је овај покрет здушно улазио и 

његовој демаргинализцији као константној потреби 

критичара који су га пратили/активно учествовали у 

њему. 

Лингвостилистичка анализа сингналистичког о-

пуса из Стојковићевог пера упознаје нас, пре свега, са 

звезданом синтаксом Мирољуба Тодоровића, оснивача 

покрета, али и са језичким особеностима других сиг-

налиста: са башларовским хидроониризмима у поезији 

Слободана Шкеровића, несраслим језичким амалга-

мима Илије Бакића, мета(к)-поезијом Дејана Богојеви-

ћа и језичким хумором Франка Бушића. Хлебњиков-

љев однос према језику саздан на храбрости у употре-

би неологизама прати карактеризацију језика сигнали-

ста кроз читаву књигу текстова о сигнализму (а има их 

42). Аутор књиге даје једну апологију машине као са-

радника у изградњи специфичног сигналистичког јези-

ка и указује на, послужимо се метафором језичке су-

пернове, на комбинаторичку експлозију могућности 

које се појављују услед овакве стваралачке праксе. 

Легитимација сцијентизма у сигнализму у овој 

хетерогеној књизи, остварује се кроз контекстуализа-

цију покрета са цивилизацијским постигнућима (Гага-

рин као феноменолошки предмет Тодоровићеве поети-

ке у тексту „Снимци сигналистичког бића―, на пример) 

као и кроз пресек стваралаштва Слободана Павићеви-
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ћа, Слободана Вукановића, Слободана Шкеровића и 

Вујице Решина Туцића који су активно уплитали нау-

чне референце у своју поетику. Велики број текстова 

критичара Душана Стојковића у овој књизи бави се 

проблематиком суодноса сигнализма са другим –изми-

ма ((нео)авангардним) правцима а посебно са зенити-

змом и дадом, али и са надреализмом и клокотризмом. 

Сумирајући ставове изучаваоца сигнализма, Стојковић 

подцртава критичарске ставове који тврде да је за раз-

ику од сигнализма, зенитизам деструктивно бунтован 

(Ј. Корнхаузер), дада-форме су лабилне (И. Штерле-

ман). Надреализам је инспиративан за неке од сигнали-

ста (Д. Богојевић) а са клокотризмом сигнализам је 

братски сродан (М. Кулић). 

Продуктивност по питању иновативности на 

жанровском плану, Стојковић провлачи као једну од 

чврстих линија тумачења кроз читаву књигу. У тексту 

„Непресушна моћ певања― наилазимо на објашњење 

Тодоровићевог песничког „изума― фонета као својевр-

сну форму-атак на сонете, у „Дневнику и више од дне-

вника― муњограме као синоним за бритке Тодорови-

ћеве мисли. У том правцу аутор криге проговара о епи-

столарном роману Миливоја Анђелковића у тексту као 

и о Шкеровићевој жанровској фуги („Од жанра се мо-

же побећи само тако што ће се створити нови жанр― 

(287)). 

Сигналистичка склоност експерименту и струк-

турална фрагментарност, прецизније својеврсна атоми-

зација поезије, заузимају битан део Стојковићеве ин-

терпретативне пажње. Текстови „Сигнализам као го-

вор жудње―, „Прозни новуми Илије Бакића―, „Од аван-

гарде до неоавангарде― и „Вихорне слике одсневаних 

песама― баве се сигналистичким стрипопричама, пазл-

поступцима, филмском поезијом, писању у четири ру-

ке и доказују Тодоровићеву тврдњу да је „експеримент 

у самом бићу уметности― (9). Дневници су истом пис-

цу послужили да своје поетичке ставове износи бритко 

и фрагментарно, а поезија у једном таквом разиграном 

устињавању постаје полигон, „лирска монада састав-

љена од атома који се жлебе једни у другима.― (45) 
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Фонетски хаос, велика ентропија текстова са 

космичком тематиком, феноменолошка поезија и апеј-

ронска топика у књизи Планета сигнализам, заузимају 

битно место у херменеутичким расветљавањима кора-

чања филозофије и књижевности (уметности) у поети-

кама сигналиста. Терминолошки набијени текстови 

Душана Стојковића објашњавају космизам преко егзо-

естетике (уметности свемирског доба), примењују кон-

цепт феноменолошке поезије Миливоја Павловића на 

разумевање сцијентизма и визуелности у сигналистич-

кој текстуалној пракси, а предсократовску, Анаксиман-

дрову формулацију апејрона, као неодређеног, транс-

формабилног и вечног ентитета, на разумевање сигна-

листичког стваралачког, креативног хаоса. 

Критичарски контрапункт Десоаровој естетич-

кој категорији узвишеног (где спада космички део 

сигналистичке продукције), представља склоност сиг-

налиста према супкултури, контракултури (шатро-

поетика) и саркастичком величању баналног (поетика 

фецеса). Реактивна уметност настаје на рубовима, а 

ову лотмановску тврдњу Стојковић користи да би обја-

снио шатростваралаштво М. Тодоровића: „Тодоровић 

је освојио маргинализовани, посебни, језик и тако про-

ширио неслућено границе вербалне поезије, показују-

ћи да нема језичке препреке пред којом би она смела 

да се заустави.― (47) На другој страни, скатолошка пое-

ма „Пуцањ у говно―, шлагворт је аутору књиге да по-

вуче линију додира између ренесансног Раблеа и баро-

кне поеме „Гомнаиде― дубровачког писца Џона Палмо-

тића и да тиме разбије моралне границе које ову тему 

држе у домену табуа. 

Посебна критичарска фасцинација Душана 

Стојковића садржана је у сигналистичкој, тачније То-

доровићевој изразитој креативној продуктивности за 

коју каже да је „незауставиви перпетуум мобиле― 

(103). Његов значај као сигналистичког критичара ле-

жи и на указивање на празна поља која се отварају бу-

дућим изучаваоцима сигнализма: „Требало би напи-

сати засебни текст чија би искључива тема били Тодо-

ровићеви колажи инкорпорирани у његова литерарна 

дела, али и они као уметничка дела по себи.― (91-92)  
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Вредност књиге Планета сигнализам Душана 

Стојковића лежи пре свега у акрибичности и систе-

матичности њеног писца. Темељност је видљива у ка-

талозима неологизама (са звездом у корену речи, на 

пример) као и у трополошкој анализи језика сигнали-

ста. У књижевним пољима којима је припадао сигна-

лизам од свог настанка до данас, Стојковић је више 

пута одиграо улогу демаргинализације сигнализма у-

казивањем на инертност књижевне критике према 

сигнализму, на сигналисте који су тај део свог уметни-

чког идентитета одрицали (Марина Абрамовић, на 

пример) и на нападе „злих волшебника― на покрет. Као 

једна од кључних звезда у сазвеђима сигнализма, ње-

гова улога је везна јер је он критичар који скреће паж-

њу на друге тумаче и критичаре сигнализма (осим по-

менутих ту су и Ж. Живковић, О. Кисић и Ј. Мари-

ћевић). На тај начин Стојковић систематизује врло 

дисперзивну мисао о овом покрету. Захваљујући овак-

вој књизи, галаксија Сигнализам постаје прегледна.  
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Зоран М. МАНДИЋ 

 

СУБЈЕКТИВНА АНТОЛОГИЈА – 

ЧИТАТИ:ВОЛЕТИ 
 

Изгледа, да је заиста, и у свету и код нас у Ср-

бији – наступило време антологија. Време, како то ДУ-

ШАН СТОЈКОВИЋ (1948, Београд), приређивач и 

преводилац са словеначког, истиче на почетку свог у-

водног текста „Прочитати да би се заволело―, текста 

којим се отвара Антологија савремене словеначке пое-

зије – „ЧИТАТИ:ВОЛЕТИ―, а коју је он још додатно 

смело именовао као – „Субјективна антологија―. То 

наступање је, између осталог и у извесном смислу, ка-

ко је то волео  својим језиком да обоји Албер Ками – 

провокативан предлог, колико за антологичаре, толико 

и за књижевне критичаре и читаоце, да се промисли 

смисао антологија, које по Стојковићу свакодневно 

„ничу као печурке после кише―. Попут печурака, од 

којих су неке јестиве, а неке – богме – отровне. И, уп-

раво, због прозване провокативности одлучио сам се 

да разлоге за такав позив образложим једним цитатом 

из Стојковићевог, већ поменутог и назначеног – увод-

ног текста, илити, „слова―: 

„Замислимо да „прецртамо“ антологије сас-

вим. Ко чита поезију данас? Ко би, и како, вредновао 

прочитано? Неке антологије греше, људски је греши-

ти. Ако греше много, нико неће ни раскрилити њихове 

корице. Антологије чувају од заборава (барем покуша-

вају то да учине) не само минорне песнике (оне иза ко-

јих остаје једна једина песма), откривају неправедно 

скрајнуто, нуде нов поглед на песништво, које предс-

тављају, доводе песме у контекст у којем нису биле, 

упоређују, „отворена“ су дела у екоовском смислу, по-

зивају читаоце на сарадњу... Без њих би нам било те-

же. Прихватимо антологије! Ако нас барем и на 

кратко, ка поезији (правој) упуте, оне су добродошле 

(лошој антологији, као и лошој песничкој збирци, нико 

помоћи не може).“ 
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И, одмах и – моја маленкост – након „цитирања 

овог цитата―– да се сагласи са Стојковићевим миш-

љењем, по ком, данас заиста постоји много песмо-

збирки, којима више нико помоћи не може, па анало-

гно том закључку, такву судбину – деле и антологије. 

Пажљиво, стручно, или „овако и онако― склепане „на 

брзака―. Уз сву важност (ако су имагинарне важности 

иманентне закључцима савремене домаће и светске 

књижевности) није на одмет подсетити да су – анто-

логије, данас, као и јуче и сутра, увек, биле и остале 

лични избор(и). Субјективне, како то ефектно каже и 

признаје Душан Стојковић. Наглашавајући да су то го-

тово све антологије - сасвим извесно, у већој или ма-

њој мери. И, поред отпора, који неки састављачи 

одбијају да то признају. Заборављајући да је Пол Ели-

јар једну од својих антологија назвао – „Најбољи 

пример песама онај који се за себе начини―. Вероват-

но, да је ово Елијарово антологичарско осећање, па и 

надахнуће „субјективизмом― истине, понукало и Стој-

ковића да наведе оних „неколико разлога― због којих је 

ову своју антологију сврстао у ред – субјективних. 

Најпре, стога, што није имао потпун увид у целокупну 

поезију која „покрива― изабрани временски одсечак. А, 

затим, што није прочитао све збирке изабраних пес-

ника. И, коначно, и највише зато, што се уздао у свој 

укус и своје осећање поезије и при избору песника ко-

је ће у антологији представити и њихових песама с 

којима ће их у њој заступити. Отуда и његов антоло-

гичарски „позив― да се аболирају „све могуће грешке―, 

које је евентуално начинио. А, које свакако „иду на ње-

гов терет и његову душу― 

Међутим, изван оквира „позива―, „признања― и 

контекста у који је ставио образложења својих антоло-

гичарских, пре свега, субјективних разлога, морам да 

истакнем, да је Стојковић у предговору ове своје анто-

логије - понудио низ података, конкретно везаних, за 

„поље, хумус и усеве― антологија словеначке поезије 

састављаних у прошлости, од 1950. па скоро све до да-

нашњих дана. А, што је вредан и користан допринос 

подизању и ширењу културе састављања и приређи-

вања антологија. Пре свега, као избора у процесу ин-
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терактивног сажимања енергија различитих језичких 

култура. А, у извесном смислу и уздарја – као будуће 

праксе. И сарадње. Што, баш и не значи да би у 

Словенији ускоро осванула антологија, субјективна 

или објективна, савремене српске поезије. Наравно, то 

би било добро - ако би се десило под условом да мен-

тор словеначких преводилаца буде неко: квалитетан, 

одговоран и компетентан језикословац и стручњак – 

као Душан Стојковић. А, не, као нека коруптивна гру-

пица безвезних пискарала. 

Ову Стојковићеву антологију савремене слове-

начке поезије ЧИТАТИ: ВОЛЕТИ објавило је Друштво 

за афирмацију културе „Пресинг―, 2019. из Младенов-

ца. А, у њој је на 263 стране заступљено 72 песника, од 

Томажа Шаламуна (1941-2014) и Истока Гајстера 

Пламена (1945) до Ивана Добника (1960), Алеша 

Дебељака (1961-2016) и Ане Макуц (1982). У антоло-

гији је  заступљено 18  песникиња. 

За крај овог текста наводим неколико стихова 

из песме „Нађе те реч― у антологији заступљеног сло-

веначког песника - Алеша Штрегера (1973):      

„Нађе те реч. / Игра се с тобом. / Котрља те у 

ветру. /Даш јој своју тежину. Даш јој своју меру. 

/Загрљаје не прима./ У празном закутку. / У сталном 

затишју. /Прастари обред. /Ветар остатке нађе./ 

Ковитла их, премешта. /Тајанственим смером. 

/Обично смеће у зраку. /Реч не пита / шта је у песми./“ 
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Надежда ПУРИЋ ЈОВАНОВИЋ 

ГРАМАТИКА КЊИЖЕВНОСТИ 

ПОГОВОР ИЗАБРАНИМ ДЕЛИМА 

ДУШАНА СТОЈКОВИЋА 
 

Пред читаоцима је нарочита поетска и прозна 

књига. У њој су окупљене песме, поетска проза, пес-

ничко-прозни и есејистички записи, микроприче, 

кратке приче, краће приповетке. Поменули смо само 

оне радове који могу да се препознају као одређени 

књижевни жанрови или да се поставе близу познатих 

одредница, да их не бисмо уопштено окарактерисали 

као жанровску мешавину. Овај микро-макрокосмос 

допуњен је избором есеја из богатог сакупљачког, уре-

дничког, приређивачког, антологичарског и иног књи-

жевнотеоријског рада. 

Иако се у поезији јавио још раних седамдесе-

тих, када су похвале и награде као и песме објављене у 

часописима најављивали талентованог песника, Ду-

шан Стојковић ће објавити своју прву књигу поезије 

тридесетак година касније. „Мало сунце― из 2004. Сас-

тоји се од седам песничких збирки настајалих седам-

десетих и осамдесетих година. Песмама се поново 

враћа ове, 2020. године са збирком „Сновни словар―. 

У одељку Поезија налазе се још и песме обједи-

њене насловом „Ваниште―. Ту је и ауторов допринос 

далекоисточним књижевним формама – хаику и хаи-

буни, затим посветнице као и визуелна поезија. Овај 

специфични пост скриптум не може да се уклопи у две 

округле књиге песама, али представља одређени пое-

тски епилог, или боље рећи – додатак. 

Када је у питању кратка проза, а она се неодо-

љиво приближава поезији али се баш од поезије раз-

ликује својом прозаидношћу, и ту је аутор тежио обје-

дињавању. Кафкијаде је окупио у збирци из 2006. 

„Сневомрак―, а из 2020. је збирка проззрака „Сновни 

словар―. Из међувремена су краћи и дужи циклуси у 

прозној форми као што су „Азбуквједник―, „Стразбур-



       98 

 

гијаде―, „Текстуални зодијак―; и у њима долази до пре-

сецања поезијом, било да је у питању лирска нарација, 

било да су унети стихови сами, као у „Причама о Сиг-

налу―, на пример. 

Као што не можемо сасвим поуздано одредити 

границу ауторове поезије и прозе, ни књижевнотео-

ријски рад не можемо разлучити од креативног ства-

ралаштва. Често се једно инспирише и допуњује дру-

гим, онако како се библиографија претвара у биогра-

фију, и обрнуто. Избор из есејистике дат је као трећи 

одељак ове књиге. У њему се читалац може упознати 

са истраживачким, стручним, оригиналним и дубоким 

увидима којима је Стојковић дао значајан допринос 

нашем књижевном и културном животу. Овде пре све-

га мислимо на антологијска окупљања по различитим 

основама а првенствено на замашну „Граматику смр-

ти― која је до сада објављена у осам томова. 

 

I 

 

ШТА ЈЕ ТО У ЗЛАТНОМ ПРЕСЕКУ 

о седмокњижју 

 

наша је граматика 

уистину проста 

читав живот зарез 

рођење тачка 

љубав две тачке 

смрт велико слово 

 

„Мало сунце― састоји се од седам збирки песа-

ма које се могу читати и као циклуси унутар једне над-

ређене макроструктуре, а кругови унутар збирки онда 

функционишу као поткругови, као уписани кругови. 

Све песме су први пут објављене у једној књизи и то 

не као избор из стваралаштва, како је то уобичајено у 

песничкој пракси, него као заокружена целина са 

јединственом песничком поруком насталом или нас-

тајалом током деценија бављења поезијом. Зато није 

потребно ову књигу тумачити дијахроно него синхро-
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но, и не хронолошки, ређањем збирки од прве до сед-

ме, него симултано.  

И у првој и у последњој збирци-циклусу, и у 

свим круговима унутар кругова сагледавамо поетску 

индивидуалност која своје непосредне мисли и емо-

ције саопштава преко посредништва песме – не само 

језиком као таквим, његовим тропичним или представ-

љачким својствима, већ управо поетским говором који 

се затим грана у властите подјезике. Уколико читамо 

ову поезију на такав начин, видећемо колико је сваки 

део брижљиво припреман, од почетка до краја, и како 

се све улива у бесконачну осмицу – осму збирку свих 

збирки. Наша навика да читамо од почетка до краја 

има за последицу да на песме гледамо хронолошки, 

али њихово истовремено појављивање може нас упу-

тити и на другачији, можда хијерархијски редослед. 

Прво што се може уочити јесте постојање, ус-

ловно речено, два типа песама. Једне су језгровитог и 

збијеног израза, пуног језичких игара, некада и кала-

мбура, свесно намештених сазначења, а друге су лир-

ски наративне, разблажене попут поема. Не мислимо 

при томе само на објективну, формалну дужину и обим 

ових песама, мислимо пре свега на тип израза у њима. 

Са једне стране су крти стихови од по речи или две, са 

друге стране су стихови „који се приближавају прози―, 

да се послужимо речима самог песника.  

У аутопоетичком појашњењу „Малом сунцу― 

Стојковић је своју поезију окарактерисао као цитатну. 

Ми додајемо да је баш због тога ова поезија аутентич-

на јер говори о истинским емоционалним и мисаоним 

преокупацијама аутора, било да је реч о мотивима из 

прочитане лектире или о потрази за потврдом стихова 

познатих песника у савременом свету и времену. Ово 

песништво рачуна на читаочево препознавање комуни-

кације са песницима, са њиховим изразима, стиховима 

или сентенцама. При свему томе, иако се запажа и по-

мало иронијски отклон и игра речима и значењима, 

аутор се увек заустави пред пародирањем и персифла-

жом, на оној тананој граници која дели овакав израз од 

наруживања поезије – ако је према некоме ироничан, 
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ироничан је према својој љубави за поезију и према 

свом песничком статусу. 

Стојковићева поезија је поезија микроструктур-

них дешавања. Аутор на сваком кораку испитује могу-

ћности речи, и појединачних и оних у контексту. У сва-

кој песми барем по једна реч носи значење усмерено 

ка традицији и прошлости, било индивидуалној, било 

колективној. Та реч као путник намерник борави под 

једним насловом да би после отишла у неку другу пе-

сму и тамо своје значење посејала у другачије окруже-

ње, а затим и себе и само то окружење изменила. 

У крупном плану књиге сагледавамо песничке 

мотиве свих времена – смрт, живот, рођење, умирање, 

љубав, опстанак, песништво, песник, човек – то и јесу 

митопоетски догађаји познати читаоцима поезије од 

прапочетака до дан-данас. Поред овога, Стојковићева 

поезија кроз проверену песничку традицију реферише 

на стварност; то је општа поетска митологија у власти-

тој интерпретацији. У овој поезији све је од поезије – и 

песнички израз, и алузије, и цитати, и мотиви, и досет-

ке, и дубока рефлексија. У рекапитулацији прочитаног 

језичког и песничког наслеђа, у парафразама и цитати-

ма читамо индивидуалну рекреацију свега оствареног 

у нашем језику, било формом било садржином. Радује-

мо се препознавању када нас стих упути на библију, на 

античку, средњевековну, нововековну и модерну књи-

жевност. Читамо како песник разговара са народним 

стваралаштвом, са Попиним и Настасијевићевим чита-

њем народног стваралаштва; уочавамо наше класично 

песничко наслеђе, модерне песнике, песнике два-

десетог века. Мотиви се варирају и укрштају, дозивају 

с краја на крај књиге или циклуса. Језички простор ос-

војен је већ у првој збирци, аутор се упустио у без-

гранични свет поезије у коме откривамо Стерију, 

Суботића, Кодера, Миодрага Павловића, Попу, Миљ-

ковића, Радичевића, Настасијевића, Растка Петровића 

– кога све још; затим иностране као што су По, Рембо, 

Витмен, Блејк, Елиот, Блок, Валери, Маларме, Целан, 

Хлебњиков, Блок, Кавафи... Ту су и Ниче, Хераклит, 

Хегел... На крају, пошто су „ишчитане све књиге― 
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„чекамо ново мало сунце―: збирка збирки завршава се 

затварањем речи али отварањем ка – чекању. 

У питању је нарочита врста ерудитне поезије 

која звучи и значи. Прва збирка, „Инструменти сунца―, 

представља увод у певање и укупним смислом и поје-

диначним мотивима који се касније разрађују у оквиру 

целокупног песничког опуса. Двосмерност синтагме 

'инструменти сунца' упућује с једне стране на релације 

у којима је сунце врховно божанство, а у његовим су 

рукама конци за марионете људи и цео појавни свет. У 

другом смислу повезује се са инструментима помоћу 

којих се долази до сунца, на којима се изводи музика 

сунца, којима се обелодањује сунце, или му се тим пу-

тем приступа. 

Стојковић ре-креира целокупно песништво и 

долази до сопственог тумачења песничког света, а и 

даје свој нарочити израз свету путем језика поезије. 

Ако је матерња мелодија оно за чиме је трагао Наста-

сијевић, или што је касније развио Попа, код Стојкови-

ћа то може да се схвати као лична интерпретација се-

мантичког облака матерње мелодије. Зато песник рачу-

на на то да читалац схвата алузије и цитате, да читалац 

располаже залихама контекста, подтекста и претекста, 

али уз одређени иронијски отклон, малу резерву као 

што је и сунце мало. Користи све расположиве језичке 

и тропичке залихе и одлази даље, у непрекидни дија-

лог са различитм феноменима појавног света, а најпре 

са певањем. Овај Аполонов посредник преко аполо-

новског светлосног песништва најпре испитује могућ-

ности сунца, као да испитује могућности језика у вре-

мену које је одавно испразнило сву своју митолошку 

резерву. Поред нашег аутохтоног наслеђа одакле нам у 

песме увиру залихе песничког говора српске културне 

традиције: сунац, сунчево племе, нарамак сунца, сун-

цослов, светлеће црте, пожарне резе, сунчева промаја, 

азбука сунца, сунчевићи, светлосна утрка, сунцијада, 

небиште, имамо и даљу, преводну симболику која уни-

верзализује статус поетског говора – у миту о Орфеју 

Еуридика одлази и не осврће се а песник даје и своје 

апокрифне термине: маре литентиа и маре соларе. 
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Уводни циклус кореспондира са завршним – као 

да је уписан пун круг, кретање сунца кроз мистични и 

значајни број седам. Крај збирке означен је правопи-

сним знацима, звездицама и плусевима, што асоцира 

на крај певања и пребацивање у неку другу димензију 

ван говора. Претходна песма, претпоследња, „15―, за-

вршава се стиховима „само песма / тоне у нигдину / 

своју постојбину―. Овај круг у центар поставља опро-

штај, односно поетски епилог певању, у коме се изнова 

преиспитују ранији феномени. „Ништа се не да изме-

нити / морамо сагорети сами―. Свет се увраћа унутра, 

и надолази смрт, овог пута не као у другој збирци 

(„Смртија―), где се песник поигравао сопственом 

немоћи да савлада љубав, него се разлаже на поједина-

чне феномене физичког или онтолошког пропадања – 

срца прескачу једно преко другог, уплашена су, све се 

повлачи у унутрашњост. Реч је постала феномен за 

себе – „о не иди у ту реч не иди њена се / врата само 

затварају / само затварају без треска―; „изговори ону 

која се у теби настанила / проспи њене загрцнуте ре-

чи―; „моја смрти / заборавио сам твоју азбуку―. Отки-

нуло се срце из груди и то нико није приметио – човек 

је сам у себи, поунутрио је све оно што се раније очи-

товало као кретање ка спољашњем. 

Један од песничких догађаја је и тематизација 

саме поезије и укрштај књижевних родова и врста. 

„Портрет једне песме― у оквиру „Три поеме― представ-

ља драмски игроказ по улогама у којима се чита ва-

жност свих учесника у поезији. Испитују се могућ-

ности сценског извођења поезије, као језички калам-

бур, водвиљ и фарса песме на позорници. 

Збирка „Пети елеменат― заузимајући средишње 

место у књизи као да одсликава потребу да се пронађе 

властити песнички свет, властито тумачење смисла 

песништва. У метафори да је земља „властита антима-

терија― проналазимо нарочити амблем за Стојковићево 

песништво у коме се из јединственог језгра кују два 

типа песама: једне су аполонске и дневне, друге при-

падају сеновитој страни, подземној и смртној. Када 

испитује елементе и варира однос са сунцем у току 

целе подзбирке, песник поставља противтежу рађању 
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– а то је тропичан израз, могли бисмо рећи и песнички 

свет што превазилази овдашњост расуту у четири ос-

новна архајска елемента, и упућује се ка слободи, 

„слободи―, нечему што је наш аутентични производ и-

ли изум. То је и пристајање на постојећи систем и по-

буна против тог система, одлазак у сферу језика где 

треба тражити сопство, где се све унутрашње испоља-

ва једино кроз реч. 

Пети елеменат се појављује у „ново време―, то 

је самосвојно откровење што обзнањује да се „мета-

морфозама разобручује старински простор― како би 

настајао нови склад. У њему тај елеменат тражи своју 

антипесму. Зато каже у „Изрекама― да се љубав не сме 

заборавити као ни невидљиви пети елеменат; њега је 

песник читаоцу оставио да тумачи на свој начин. Као 

материја и антиматерија, као супротности које настају 

укрштањем, као истоветности и различитости основ-

них елемената, тако и тај пети може бити сачињен од 

свих, али истовремено и не бити ништа од тога, него 

нешто сасвим своје, сасвим лично, саздано од властите 

интерпретације ствари. Примећује се тенденција да се 

једно објашњава другим и да је на делу синестезијски 

принцип: „земља из густог ваздуха―, „воде сјаја―, „ока-

мењене воде―, „капије ваздуха―, „зидине воде―, „каме-

ни звук―, „кристал ватре―.  

На раскршћу и укрштају ових елемената песник 

се одређује и према властитој смрти: „никако нема до-

вољно велике смрти / у коју бих могао читав да ста-

нем―. А то нас опет одводи ка другој по реду збирци, 

ка „Смртији―. Она једним својим делом кореспондира 

са збирком „Приватни зоо-врт― и то по галерији која 

представља евокацију појединачних портрета или ти-

пова људи, као што зоо-врт открива своје појединачне 

експонате. У циклусу „Послови― – ратници, месари, 

доходник, планинари, путник, играчи, посетиоци луд-

нице, шетач, кловн, биће разврстани баш као што се у 

зоо-врту животиње разврставају у птице, албатросе, 

лабудове, пауке... све до Адама, Одисеја, инорога... 

Цела збирка стилизована је као врт који се обделава, 

Кандидов врт у коме бораве интимне и јавне животиње 

и људи. Адам је становник тог врта, али није сигуран 
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да је заиста неопходан, јер свет сасвим лепо може и 

без човека. 

У збирци „Смртија― преовлађују песме које на-

говештавају поему „Брод. Црни брод који одлази―. Ове 

песме имају ублаженији али тамнији израз: смрт је ви-

ђена у различитим метаморфозама, јер је у близини 

љубави, а можда је и љубав сама. Један од претежних 

мотива је суочење са љубављу и другим, односно дру-

гом која је у значењском пољу пловидбе/брода/луке. 

Љубав и смрт као да су добиле библијске размере, али 

не на плану језика, него на плану доживљаја: масовне 

сцене, колективно ми зидара и рушитеља – лични се у-

суд пребацује на свечовечански. Запажамо лакоћу ко-

јом се нижу стихови, као да се форма ослободила да 

сведочи стварање града, рушење града, пловидбу, уми-

рање, сусрете са нејасним сигналима: „видим је чим 

склопим очи / а не знам шта је хтела телом да ми ка-

же―. Са рађањем љубави рађа се и смрт и на личном и 

на колективном плану. У центру пажње је разводњена 

слика стварања и растварања, борбе на живот и смрт. 

Зидање града се претвара у зидање Нојеве барке, а по-

топ и освајачи су рушилачке силе. Арс, класична умет-

никова вештина је вештина умирања. Песник се „уве-

жбава― улазећи у своју смрт и излазећи из ње. Потре-

бно је „научити смрт као било коју картарошку игру―, 

а то и „није превелика мудрост―. Нижу се есхатолошке 

слике, извиру и увиру. Нарочито треба истаћи песму 

„Смрт је дактилографкиња―: „млада прелази праг. Лас-

та јој испуњава руке. / остаје само да се каже / адреса 

смрти―.  

Поема „Брод. Црни брод који одлази― је згус-

нута и кохерентна „Смртија― исказана у једном даху, у 

једном блоку. Неосетно се мењају и клизе појаве једна 

за другом, као у калеидоскопу. Иза поеме постоји од-

ређена „приповетка―, некаква лирска нарација у осно-

ви непрепричљива јер је изразито поетски интонирана. 

Можемо само назначити слике: брод на чијој је палуби 

неко ко одлази; онда се сцена скоро неосетно пребацу-

је на интимни простор собе, слободном асоцијацијом 

мисли и жеља, или се претапа у сцену спавања која се 

преклапа са сценама суочења са смрћу. Лирске слике 
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належу једна на другу као кадрови филма што се пре-

тапају један у други. Ту је и уметнута „Азбучна мол-

итва― упућена тематском комплексу љубави – смрти; 

затим су ту уметнуте и „Песма― и „Антипесма―. Вари-

ра се тема одласка и сусрета, пловидбе и луке. Суге-

рише се нешто што изазива отварање „рудника речи― 

из кога се вади руда свеприсутног јединства, 

симултаног постојања нечега што почиње као ништа и 

затвара се као ништа. Лирски догађај пун је речи које 

врве напоље да докажу односно да покушају да 

покажу богатство и асоцијативност унутрашњег 

простора. Сцене пловидбе преливају се и мешају са 

сценама одласка у купатило. Митопоетско искуство 

завршава закључком да смо походили просторе унутар 

једне песничке свести, унутар једног песничког 

доживљаја који је покушао да се уобличи у речи; 

провео нас лирским путевима да би се вратио на 

почетак – у обичан дан у коме се ништа не дешава. 

Лирска нарација скреће од згуснуте амблемати-

чности стиха-речи у ублаженији и разводњенији говор 

неодређености симболизма, осећа се лакоћа дискур-

зивног говора, блага реторичност, библијски версети и 

замеци нарације. Глатко тече река песме, прелива се и 

варира као вода. У њима читамо „горку крв жене 

натекле од љубави― и љубав „јаку као љубав―. Светови 

се стварају и растварају у свести субјекта путем река-

питулације и песничких и уметничких слика, али и пу-

тем страшних езотеријских доживљаја као што је „она 

се утапа у мени―. Загонетну страну овог типа песама 

представља женски род и смрти и вољене драге, тако 

да једно значење допуњује или бар мења друго и наз-

начава збивања у унутрашњем простору. Споља наиз-

глед ништа се не дешава док унутрашњи свет врви од 

рушења старозаветних размера. Љубавни доживљај 

близак је доживљају смрти, а ту је свакако и шира ме-

тафорика – од слутње, преко нејасних сигнала, до не-

посредног доживљаја који наговештава огромност и 

несагледивост коначног: „колика је то смрт / сав у њој 

да се опружим / ти покрај мене да се пружиш / цео 

свет би још могао да се смести―. А потом долази по-

новно рођење, стварање новог (заумног) света.  
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Поема „Срцовање― је песничко помирење са е-

моцијом, и са стварима срца, у њој се опет симболички 

и метафорички резимира порекло, „село-зарез―, „само-

ћа породице― под капом небеском, суочавање са ствар-

ношћу смрти али и сунца и живота, наговештавање 

властите азбуке која тек има да се роди. 

Тако је на специфичан песнички и езотерични 

начин, кружницама које се додирују, пресецају и пове-

зују с једног краја на други склопљено коло око цент-

ралне збирке у овој књизи, а то је по реду – пета. Рекло 

би се да носи тежиште целе књиге, као да је устрану 

померена ради класичне равнотеже и златног пресека. 

Утег је додат на крају: штампана збирка збирки „Мало 

сунце― поред ауторових слика садржи и слике оца, а то 

је изгледа један од кључева за читање ове поезије. Зато 

никако не треба изоставити значење визуалија у песни-

ковим намерама. 

У златном пресеку „Малог сунца― налази се 

збирка „Wас ист Дас― (у преводу – „Шта је то―) посве-

ћена „оцу, броју 66781―. То можемо читати као завеш-

тање и судбину, сигнал за откривање значења. Песник 

у прозном аутопоетичком додатку истиче да је избегао 

дедину и очеву судбину, што можемо низом асоцијаци-

ја наставити даље – иако је та судбина логора избег-

нута у непосредном смислу, остала је као вечита уну-

трашња тема, унутрашњи логор који сенчи синовљи 

живот. Ова песничка целина наговештена је и у збирци 

„Пети елеменат―, у песми „Шетња― – обилазећи логор, 

где супстанца смрти прети да постане „пети елеме-

нат―, долази до закључка „неће се наш пепео враћати 

пепелу / остаће оно што јесте―. Сада се конкретизују 

све неодређене слике смрти: дате су пригушеним, кр-

тим изразом, често загрцнутим, са мноштвом заграда 

које успоравају ток, прескачу, ускачу, не дају нам да 

преко стихова прелећемо, него да се непрекидно вра-

ћамо корак назад, да сагледамо смисао заграђених сло-

ва, која су знаковни и правописни приказ животне пау-

зе. „Читава смрт је преда мном―, каже у уводној песми.  

Песник се упушта у приказивање четворогоди-

шње пустоловине по казамату смрти у коме све вред-

ности добијају нов смисао; истражује се анти-смисао 
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унутар зáбрана, различит од свега што постоји изван. 

„Wас ист Дас― говори о реалном историјском збивању 

очевог боравка у логору, а за тај усуд песник као да је 

припремао израз у претходним збиркама. Тако се све 

оно опште у поезији претворило у појединачно, говор 

се исклесао у окамењене скулптуре бола. Песнички 

субјект-објекат грца из своје аутентичне патње. И у 

овим песмама стих је богато метафоричан а 

суспрегнут у емоцијама на начин колективног певања 

о појединцу. 

У контексту Стојковићеве поезије не чуди један 

од већ класичних стиховних закључака да „нема писа-

ња после Аушвица―. А на то се, опет, надовезује поет-

ски наставак: мора имати дисања. Збирка доказује да 

језичко и песничко благо наталожено у годинама чита-

ња сада проговара у име гласа логораша који није пот-

ресени походилац музеја, него активна жртва страда-

ња. Али и онај који је преживео. Биће да је усуд који је 

аутор понео у генима и од деде и од оца централни у 

песништву: себе види као оног кога је заобишла судби-

на логора. Али не и судбина писања песама. 

 

II 

 

ХАИБУНИ КАО МЕТАФОРА СТВАРАЛАШТВА 

о поетскоме и о истоме томе само мало прознијем 

 

 

Радо урезујем на погружен штап све оно што 

нисам стигао у престигнутом животу да одживим 

како ми је прописано било: летовање – баронско – на 

дрвету, падобрански скок увис ка свеоку које намигује, 

веверице у поскоку по торонтским парковима, саксо-

фон заљубљен у оболелу виолину, француски кључ... 

 

Стојковић је песник културе, ерудита, онај који 

служи форми на посебан начин, чији је усуд писања 

усуд поетско-прозни. Зато ће много година после „Ма-

лог сунца― припремити нарочиту збирку „Сновни 

словар―. И поетски и прозни словар имају исти наслов, 

с тим што их разликује поднаслов: песме су – снивци, 
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а кратка проза – проззраци. У овој фином уметничком 

пројекту, да употребимо савремену лексику, служи се 

далекоисточном формом хаибуни која је превасходно 

песничка творевина састављена од прозног и поетског 

дела. И сам има неколико хаибунија у оквиру одељка 

поезије. До разлика изузев визуелних можемо доћи 

интуитивним путем, да не бисмо користили већ потро-

шену синтагму 'поетска проза' – постављене напоредо 

Стојковићеве песме и прозаиде оправдано се 

разликују. 

Поезији се враћа опет, како сам каже у придода-

тим песмама, онима које су остале ван збирки: „након 

три века ... еда бих се исписао―. И пошто је у питању 

нарочити однос према деценијама неписања, сада мо-

жемо откривати позни епилог који се изнедрио у 

песнички словар, речник, а он се у Стојковићевом кон-

тексту чита и као индекс и тезаурус: песме су у азбуч-

ном реду. Тако ову збирку и читамо – као сановник, 

епилог сну, сопственом самотумачењу након буђења из 

песничког лавиринта. У азбучник уводи нас песма 

„Ангел―, а читамо и како се песник „сам себи одази-

ва―, упућујући и на свој песнички положај али и на 

свепрожимајућу самоћу данашњег човека. 

Потрага за сопственом азбуком у ранијим ци-

клусима сада има свој циљ и начин у песмама са пост-

искуством. Ово певање прожето је епиграматичним 

сатиричним опаскама у којима се актуелизују друштве-

ни феномени, настали, опет, на пољу језичких досетки 

које носе снажну поруку, као за капсулу која ће се ода-

слати у свемир. Свет је у рушевинама, а језик и његово 

посредништво одлазе у језички космос, где и припа-

дају. 

Повезивање иде ни по бабу ни по стричевима 

већ по словном првенству – онако како стоје слова у 

редоследу, тако стоје и ове песме од којих је свака свет 

за себе, а у комбинацији са насловом одашиље нарочи-

те уметничке поруке. Па као што се аутор озбиљно 

поиграва и заиграва, нека и нама, његовим читаоцима, 

буде допуштено да антологизујемо поједине строфо-

иде, те песме у песмама, а да не наводимо наслове из-

ворног штива: 
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* 

нисмо заборавили 

да ходамо по води 

 

* 

играју око ивањске ватре 

непотрошиве прамајке 

 

* 

сновни меци 

словни меци 

за које нема 

непробојних штитова 

 

њихово је само 

да никада 

и нигде 

не слете 

 

* 

и изнутра је кора 

све је укорењено 

укоричено попут инкунабуле 

сомнабулне 

укоренило се 

ваља га љуљати 

 

* 

истовремено у свим разредима 

незнање му је несамериво 

школице се играју њега 

а не он њих 

лего је коцка 

заувек срушеног здања 

 

* 

када господу спаде сандала 

а не беше пода да је прими 

као што не би ни одрода 

да то мангупски намигом сними 
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* 

ако се земља и врти 

то само вртлог је смрти 

што постала је 

наша најновија 

домаћа животиња 

 

* 

анимус аниму иште 

но она се сама биште 

не прима госта 

ни за трен ни за век 

 

* 

бицикли су нам отишли 

у заљубљену шетњу 

сами 

 

Нова поезија има особености песништва рани-

јих дана, с тим што је слика сада слободнија, надреа-

листичнија, дадаистичнија, визуелнија. Ту читамо син-

тагме и реченице које емитују читаве спектре значења: 

„искрзана правила граматике смрти―, „оба заспала све-

та―, „дими нам се душа од ђавоље паре―, „подједнако 

(смо) лишени и еха и греха―, „залечене ране а да се ни-

смо ни оболестили―, „бело нам се пише―; ту се појав-

љује „нахоче у предживелом―, „класици у туршији―, 

„мајка језика―; предметни свет чине чивилук на који 

качи своје поетичке идеје и „џак за ударање душе―, а 

време представља „само јо-јо скакање у месту―. У но-

вом поретку немамо никога, чак ни себе, имамо само 

самопосматрање; увучени смо у ауторе-флексију, увра-

ћени језиком у свој аутистични свет. Аутор је ирони-

чан али прихвата и нове елементе у поезији и поиграва 

се њима, тако да ће „Харинга―, песма у фусноти, бити 

„бонус додатак―.  

И као што је фуснота бонус, тако је и збирка 

проззрака „Сновни словар― прозна варијанта певања, 

његово 'друго ми'. Уопште узев, код Стојковића се за-

пажа тенденција да исте мотиве варира у два различи-
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та израза – у поетском и прозном, баш као што се 

дешава у форми хаибуни, с тим да се овде јединствени 

склоп раздваја у два пола, односно у две засебне књи-

ге. 

У овим творевинама ума и духа читање је усит-

њено до појединачног словног и правописног знака. 

Сваки текст, било поетски – што је и очекивано, а на-

рочито прозни – што није толико очекивано (проза је 

увек иза поезије у хијерархији књижевних врста) скре-

ће пажњу на сваку реченицу, на сваку синтагму или 

реч. Сваки запис прожет је низом алузија и цитата, 

дијалогом са појединим личностима. Та комуникација 

огледа се и у зазивању или помињању одређеног ауто-

ра, али и, што је много значајније, у форми која је спој 

израза и суштине. Ако узмемо на пример „Азбук-

вједник― из 2014. видећемо да се ту подражава израз 

старословенски, црквенословенски, односно славено-

сербски; ослушкујемо како речи садашње савремене 

лексике склапају сазвучја са архаичним речима чађа-

вих свитака. Ови текстови нису само рекреација нека-

дашњег лексичког фонда, него и жива и непосредна 

комуникација са културом и положајем ученог човека 

ранијих доба са данашњим ученим човеком, као и при-

каз њиховог удеса у универзално неуким временима. У 

једном тексту спајају се векови и векови наше културе. 

Ево како је Доситејева Ижица дошла на крај циклуса 

„Азбуквједник―: 

Са ижицом под мишком Димитрије гре из Три-

еста ка нашијем вукојебинама. Прво реци па запеци! 

Најпре умри не би ли васкрснуо на свим ставама, крај 

(винске) реке, го као домали прст а само Надежде пун. 

Ту где је и ђавао кликнуо тешку ноћ, просветли оно 

што се мраком преполовило. Док други реком отплов-

љавају секући брзаке, укорењен у сабор камена и воде, 

светог и свег тог, на пустолини која звездано о(б)ли-

става, постајеш крст којем се небо клања. Крстиш оне 

који су заБоравили да су и сами крстоношама крстови 

били, поборавили сасвим да су на Крстопољу борави-

ли. Крст наш дај нам данас. И во вјеки. 

Средњевековни жанрови, библијски версети, 

стари и нови књижевни језик, положај субјекта који 
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као црноризац у дубинама времена сакупља, бележи, 

азбукослови... и још многе асоцијације јављају се док 

читамо текстове са насловима по реду старе азбуке у 

којој је свако слово имало своје Име. 

Црква пуна дојки које гледајући прожижу сажи-

жући све што одгледава. И њихов мехки лепет. Ко нас 

упреда у своје орупљено ткиво? 

Нестајем ли благим онемљивањем? Растачу ли 

се најпре реченице, а за њима обезглављују и речи? Од 

реци до рци, од смрти до мрти.  

Временом, осетио сам да се навикавам на кап-

сулу која ме је у ларву преОбразила. Моје тело, мимо 

моје воље, е да би се нечим занимало, почело је тихо 

да тка неко боцкаво предиво и не знам шта бих дао да 

могу просудити јесу ли крила то што ниче. Њима бих 

летео до ненаслућених даљина и дубљина. За то, овако 

набијен на колац, испуњавам све услове. 

Блиска „Азбуквједнику― по начину компонова-

ња јесте и збирка кратке прозе именоване као „про-

ззраци― – прозна варијанта песама „Сновног словара―. 

Саме речи које прецизирају жанр већ садрже неколико 

слојева значења: као што су снивци песме снова, од 

снова или из снова, а реч може да асоцира и на снимке, 

тако се и проззраци читају као траке светлости које се 

спуштају у актуелни мрак, у ноћ, или се као код сви-

лене бубе испредају из тиховања, ноћног бдења у сада-

шњем тренутку писања, или у тренуцима обасјања из 

прошлости. 

Лексички фонд је практично непресушан: садр-

жи и речи из лектире, и речи из литературе, и садашњи 

жаргон, и речи које уметник ствара у својој капсули, 

померен из времена, у срцу вечности текста: 

Мој дијалекат има шест врста речи и само један 

падеж који је коначан, бесповратно свеобухватан. Име-

нице су – каменице, глаголи – алге, придеви – деве, 

заменице – нараменице, прилози – ухолаже, а узвици – 

свици. Тачка је наопачка. Запета – пета страна света. 

У таквом окружењу стваралац је принуђен да се 

издвоји и посматра: 

Око нас вртлог диабола. Прекрштених ногу, 

склопљених руку, отворених очију, наватираних ушију, 
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хор анђела седи на канабету и чека диригентски замах 

е да би залепршао песму. Ангел – онај што је шмугнуо 

из никад написаног, стално најављиваног, обнародова-

ног, узрадованог романа и одонда не може да се скраси 

ни у каквој скрасници – пљоснато лута празним стра-

нама. 

Огладнело се кукавички. Не постоје тако велика 

уста (ни устмине) која би могла прогутати ово нешто 

мрва ништине и ово ништа гладних залогаја у празно. 

Ад се пришуњао на корак од забрављених метро 

ст(р)аница, запуштених хиподрома, посрканих акВари-

(ј)ума, препуњених човечјих вртова у којима робустни 

чувари пазе на хомоиде и хомероиде који од раног ју-

тра бадмингтују атлетске своје композиције пуне нона 

и запуш(т)ених то(в)нова. 

Песник-прозник пише своје редове свестан вре-

менске дубине коју чита будући читалац, он је искусни 

подрумар, вечни виноградар: 

Све се отргло и на зло пропутило, али не жали 

због тога. Воћка је све киселија, накНадно. Сад је већ 

сами оцат.  

И ништа се ту није (с)могло. Од преостале гли-

не створићу и ја свој узносни свет. Себи на грдило. Ве-

ликом кројачу на немерје. 

Употребићемо фразу да означимо ову збирку 

као заветну – у њој се аутор сукобљава са светом и жи-

вотом који је „надживео и предживео окован штитом―, 

„живујући а у ствари смртујући―. У њему су разврс-

тани појмови властитог лица које се преображава у 

сусретима кроз литературу („Читуља―), читајући и про-

ходећи светове који живе у књигама. Разрачунава се и 

са собом и са светом нудећи читаоцима сопствени кос-

мос појмова, своје виђење читања књига као и искус-

тво произашло отуд. Преко његовог појмовника, 

речника, азбучника, индекса улази се у свет општељуд-

ског искуства, пролази се кроз музеј културне историје 

Човека, а потом и у нешто ужи простор наше културне 

историје, и у најужи, а тиме и најповлашћенији и нај-

загонетнији – простор самог Душана Стојковића. 

Поред азбучног слагања, и друга прозна дела 

одликују се властитом интерпретацијом форме и пос-
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тојећих жанрова различитих области људског све-

знања. Тако ће, поред сановника, кратка проза бити ор-

ганизована и као „Текстуални зодијак―, „Стазбургија-

де, „Боговање― и као „Ватрени триптих―. „Приче о Си-

гналу― такође садрже неопходну поетско-прозну меша-

вину. 

 

 

III 

 

НАРАЦИЈА ЈЕ НЕПРЕКИДНИ ДИЈАЛОГ 

о скривеном замку стваралаштва 

У сваком од нас је један мали Кафка. 

Негде у време поетских почетака, раних седам-

десетих, настале су и приче „Ваништа―, оне које нису 

ушле ни у једну збирку. У каснијој прози није се одр-

жала оваква форма која највише одговара жанру (пра-

ве) приповетке. Имају нешто разуђенију фабулу у којој 

ликови долазе у додир са књижевним светом и јунаци-

ма из књига, јасно се оцртавају радња и сиже – речју 

права приповедна структура. Ту се мешају амбијенти 

из литературе са стварним светом, прелази се из једног 

нивоа реалности у други, на бајковити начин. Као да 

Стојковић користи формулативност народног ствара-

лаштва, у оном смислу у којем су се типични ликови и 

типичне ситуације преносиле кроз генерације припо-

ведача, али сада аутор не црпи само залихе народног 

стваралаштва. Поље књижевних залиха проширено је 

актуелизовањем писаних дела – у приповеци „Лов―, на 

пример, препознајемо Тургењева и Петровића, Ивана и 

Растка из приче. Са њима наратор иде у лов користећи 

метатекстуални наднаратив од „Ловчевих записа― и 

приче „Ловцу Мачу― наведених аутора. Прича „Би-

цикл― написана је без пасуса, у чему препознајемо на-

чин из Вукове збирке народних српских приповедака. 

„Брдо― говори о тектонском поремећају у животу поје-

динца при настанку песме, што представља својеврсну 

аутопоетичку нарацију.  



115 

  

Нисмо прочитали мишљења критичара о овим 

причама, али да јесмо, вероватно би била слична миш-

љењу о поезији – да је реч о талентованом, духовитом, 

истинитом, ерудитном будућем писцу. 

Године 2006. објављен је „Сневомрак―, збирка 

кратке прозе која се може назвати и микропричом 

односно жанром фласх фицтион како се то данас оби-

чно каже. Поновимо да је читање овог аутора, као уо-

сталом и свако читање, индивидуална интерпретација. 

У том смислу и исказујемо мишљење да су разлике 

између Стојковићевих песама и прозних записа мини-

малне, тако да не можемо маказама одсецати прозни од 

поетског дела листа хартије. Али ове микро-приче и-

мају јачу приповедну компоненту, наративније су него 

записи „Азбуквједника― или „Зодијака― који ритмом и 

структуром више звуче као поетска проза. Дозвоља-

вамо да постоји и другачије виђење. 

„Сневомрак― је нарочита и оригинална студија 

о Кафкином стваралаштву. И сам жанр кафкијаде гово-

ри о тематско-мотивској и стилској усмерености при-

ча. Скоро у свакој налази се курзивом обележена рече-

ница из Кафкиних дневничких записа, тако да аутор 

односно наратор успоставља поливалентни дијалог са 

овим писцем: и дословно, и преко цитата, и амбијен-

том, и разговором, и асоцијативношћу, а највише уку-

пном и централном метафором процеса писања пред 

замком очуђеног света у лавиринтима снова. 

И овде је на снази игра речима – тако ће се ула-

зак у збирку, или пролог, можда и предговор звати 

„Уход―, а потом следе оксиморони „Јавних снова―. 

Улазак у збирку је постепено силажење до корена себе 

где се препричавају фантазмагорични пејзажи снова: 

Испред расклимане куће, негде на раскршћу 

ветрова, тик до прасловенске липе, липе окићене гаћ-

цима и мртвима, по трави змијасто палацавој и сабљи-

цама налик, играју додоле и кућни богови братски и 

сестрински загрљени. Киша смрти прска нас неким 

ситним летећим и циктавим камењем. Његов мирис 

вије се као надолазећи дан. Изван преплетених руку 

само учворени облаци и пауци који заљубљено мреже 

тешке небеске капке. 
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На степенику седи моје друго Ја и очекује док 

песак у клепсидри зуји да приђе плућном болеснику 

бог гушења и привије га на своје искидане, прамињаве 

груди. 

„Дахови― 

 

Када сам се ујутру пробудио, пробудио сам се 

два пута. Између мене и мене подрхтавала је лагашна 

нит сна. О њу је неко већ вешао малешне пахуље свога 

сна. Из овог другог никако нисам могао да изроним. 

„Шетња― 

 

Инспирацију проналази у најразличитијим пре-

делима прозног стваралаштва, његова се асоцијација 

упушта и у слободне низове који сежу до праматерњег 

језика, али и до Прустове мадлене, до Хармсове 

досетке. Властити искази и властите дневничке белеш-

ке ступају у однос са оним што је записано читав век 

раније. 

Немам обе руке у исти мах. Не знам, никада не-

ћу знати, ко их уопште има. Остаје ми да се збијем што 

је могуће више у први напуштени угао и да ту рас-

предем оно мало живота што нам припада до послед-

њег истањеног кончића. Ништа више од тог ништа. 

„Кут― 

 

Када је у питању стваралаштво претходника, ау-

тор нам у „Лектири― омогућава да не пропустимо не-

ког важног писца: 

Један исти сан који сањам годинама. Руши се 

велика полица са књигама у мојој спаваћој соби и оне, 

попут ђулади, падају на моја прса, затрпавају ме, гуше, 

сахрањују: Гете, Данте, Сервантес, Рабле, Гогољ, Хер-

цен, Достојевски, Хомер, Вергилије, Брентано, Хоф-

ман, Хебел, Кјеркегор, Хамсун, Дикенс, Флобер, Брод, 

чудовишни Стриндберг... 

Након „Јавних снова―, долази „Кафкина секре-

тарица―, а потом „Сновна јава―. Сами наслови одељака 

упућују на реално-фантазмагоријски свет сновиђења 

на јави, али и на домен публике и јавности, на онај ши-

роки сплет односа писца са временом у коме ствара 
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али и са својом јавном улогом. Било би сувише једно-

ставно када би се једначина одабира Кафке као саго-

ворника и одабир његовог света као метафоре за свет 

данашњи тумачила као избор по сродности – ко, на 

крају крајева, није сродан са Кафком и чији то он свет 

својим писањем заобилази? Пре ће бити да је Кафка 

врста најближег избора, онај преко чијих ће се дела у-

ћи у свет властитог микрокосмоса и усуда који је све-

човечански односно свесписатељски – пробудити се 

једнога дана као свилена буба и испредати нити за 

теxтум. 

На крају ове књиге је „Изход―, визуелно-сигна-

листичка форма крста/коцке од фотографија Франца 

Кафке, чиме се сугерише да је његова кутија отворена, 

баш као што се књига отвара читаоцу за сва могућа ту-

мачења. 

И управо је то једна од најбитнијих ствари у 

стваралаштву Душана Стојковића. Згуснутом и кон-

центрисаном формом писац казује много шире него 

што је то невелик обим текста, кратки прозни запис са 

асоцијацијама и цитатима. Свако писање је прошло 

кроз левак – од широког значењског поља сопственог 

универзума преточило се у (невелик) текст, а одатле, о-

пет, читалац са најужег левковог отвора бива одаслат 

ка најширем пољу безграничних асоцијација. Ту свој 

смисао има свака тачка, зарез, двотачка; свака „празд-

нина― има етимолошку и синхрону снагу. Томе свакако 

доприноси и поетика сигнализма, али и енциклопе-

дијско устројство Стојковићевог света. Зато је помало 

незахвално затварати у текстуално тумачење, сврста-

вати и експлицирати, а камоли препричавати ова дел-

ца. Зато је најупутније – цитирати их. 

 

IV 

 

ОЧУЂЕНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА БЕСМРТИЈА 

о незатвореним круговима са-знања 

Иако сам од планираних тринаест, штампао 

осам књига Граматике смрти у којима се управо са-

моубиство у литератури приказује и проучава посред-
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ством дела писаца који су се на њега одлучили, призна-

јем да не знам, а убеђен сам да ће се исто десити и ка-

да читав посао приведен крају буде, зашто писци, и не 

само они, подижу руку на себе. 

 

Душана Стојковића је подједнако занимљиво и 

слушати и читати. Можда у слушању још више долази 

до изражаја културолошко свезнање које се на страни-

цама књиге ипак завршава са крајем редака, док у 

усменом разговору жива реч непрекидно протиче, 

рађајући све нове и нове асоцијације. Наравно, пред-

ност написаног је што се можемо враћати, читати ис-

почетка, скраја, од средине.  

Претежно се у свом антологичарском и крити-

чко-теоријском раду бавио песништвом и песницима, 

али и проза, како фикционална тако и есејистичка није 

на губитку у његовим изборима. Нећемо овде истицати 

библиографију радова, и колике теме и области она по-

крива – то је већ наведено. Нећемо препричавати есеје, 

нема разлога за то.  

Као важну књигу Стојковић истиче обимно де-

ло „Писац и самоубиство― Григорија Чхартишвилија, и 

радом на „Граматици смрти― као да успоставља нову 

или посебну историју књижевности устројену према 

најважнијој теми, како су волели да кажу филозофи. 

Иако научнички педантан, темељит и енциклопедичан, 

иако располаже миријадама података, цифара, био-

библиографских појединости, Стојковић је вазда свеж 

јер пружа поглед на књижевност и књижевнике управо 

литерарним поступком – поступком очуђења. Књижев-

ност је сагледана са другог краја, из перспективе смрти 

и (не нужно) самоубиства. Као да је животопис књи-

жевника, песника, драматурга, прозаиста у ствари – 

смртопис, а тај смртопис потом усмерен ка – бесмрт-

ности. 

Још једна битна ствар коју треба истаћи у уку-

пном раду ауторовом јесте да у предговорима анто-

логијама често упућује отворени позив истражива-

чима. Треба испитати материју и дати одговоре на сле-

деће теме: има ли разлике у поезији жена и мушка-

раца, девојака и младића; има ли разлике у стварању с 
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обзиром на животно доба у коме је наступила смрт; 

зашто има само две старе жене у кругу великог броја 

мушкараца који су као стари људи починили само-

убиство; каква је и колико пресудна улога биографских 

чињеница у пишчевом стваралаштву или у чину само-

убиства...  

Иако је исцрпан, аргументован и јасан, Стојко-

вић није аподиктичан. Иако је писање по себи моно-

лошки чин, он позива на дијалог и сарадњу, отвара пи-

тања, нуди могуће одговоре, али не сматра себе оним 

коме је дата коначна реч. И сам види да се над анто-

логијом као феноменом вије повећи знак питања који 

умногоме зависи од разних фактора, а лични укус је 

један од њих. Он зна да је део будуће традиције, баш 

као што је прошла традиција део њега самог. 

Када је на једној промоцији својих антологија 

(дадаизма, гласовне поезије, словеначке поезије) гово-

рио о песништву, споменуо је, наводећи чувени случај 

смрти Бранка Миљковића, како је самоубиство и даље 

табу тема код нас. Ту негде, у том контексту, поставио 

је и питање канона српске поезије који ни након хи-

љаду година од наших чрта и реза није успостављен, 

па се у том смислу чују различита мишљења, и разли-

чите интерпретације, неслагања, неразумевања, неспо-

разуми. Многа питања стоје отворена, неистражена, 

недовољно институционално и медијски пропраћена, 

негде на маргинама јавних збивања. Стојковић својим 

целокупним радом на књижевном пољу предаје нашој 

култури личну а колективно важну интерпретацију. 

Она можда јесте дело једног човека, али је значајна 

због доследности и дубине захвата. 

Стојковићева интерпретација тежи свеобухват-

ности, његов приступ је и компаративан и општетео-

ријски, користи се и методом ред-по-ред и методом 

средина-раса-моменат, тумачи и стих и оно што сти-

хове рађа из културолошког контекста. Он је чрнори-

зац међ вавилонским полицама који пописује и запи-

сује своје савременике, и своје претходнике, и ређа 

свитке за будуће нараштаје. Скоро да би, када би то 

могло, уместо потписа ставио не писа анђео, него гре-

шни човек... 
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Један део питања које теоретичар Стојковић 

отвара има своје песничко-прозне одговоре у снивцима 

и проззрацима „Сновног словара―. Та се питања сва-

како тичу, осим личног песничког усуда, још и колек-

тивног положаја уметника, напоредо са онтолошко-

егзистенцијалним положајем човека као таквог у све-

ту као оваквом. Стојковићева поето-проза делом одго-

вара и на закључке теоријских истраживања. Ако се 

након прочитаних есеја из овог избора вратимо опет 

на „Смртију― из „Малог сунца―, могуће је да ћемо не-

што другачије сагледати контекст настанка песама. 

Затим, какве све асоцијације навиру када осмотримо 

датуме и чињеницу да се песништву враћао, одлазио и 

долазио, да би поново радове обједињавао у једној 

књизи.  

Као што се предано и темељито бавио књижев-

ноистраживачким радом, тако ваља приступити тума-

чењу његовог (уже)књижевног рада на темељит начин. 

У оквиру вишетомне „Граматике смрти― читаву је ан-

тологију посветио младим, сасвим младим песницима 

који су извршили самоубиство. Није ли онда и према 

свом стваралаштву из седамдесетих поступио као ан-

тологичар – као уредник ономе младцу који се опро-

стио од поезије, метафорично усмртивши писање. 

Можда је теоретичар и зналац у њему чекао проверу 

времена, свој час у коме ће себи некадашњем бити – 

приређивач. 

Есејистички рад осим естетске има и важну у-

логу у сазнајном процесу читалаца. Стојковић је, 

између осталог, и велики посредник и преносилац 

књижевних порука, па се у том смислу приближава 

типу списатеља епохе просвећености и духа енцикло-

педизма – од оних учитеља који умеју да пренесу 

знање стилом одмереним, објективним, јасним и пит-

ким, приде често украшеним духовитим и дубоко-

умним опаскама које нам одају истински преданог 

изучаваоца и ствараоца.  
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Душан ВИДАКОВИЋ 

 

 

ПОГЛЕД СА СТРАНЕ НА СЛОВЕНАЧКУ 

ПОЕЗИЈУ 

У СЛОВЕНИЈИ СЕ ОД ПЕСНИКА ТРАЖИ ДА 

БУДЕ САМОСВОЈАН 

НЕМА ВЕЛИКЕ ПОЕЗИЈЕ БЕЗ ДОЗЕ 

УКЛЕТОСТИ 

СВАКИ ВЕЛИКИ ПЕСНИК ИМА СВОЈУ 

УКЛЕТОСТ 

БЕЗ УВИДА У ОНОСТРАНО НЕМА ВЕЛИКЕ 

ПОЕЗИЈЕ 

УКЛЕТИ ПЕСНИЦИ ПИШУ ДРУГАЧИЈЕ 

НЕМА ОБЈЕКТИВНИХ АНТОЛОГИЈА 

СВАКИ ПРАВИ АНТОЛОГИЧАР ЈЕ 

СУБЈЕКТИВНО ОБЈЕКТИВАН 

АНТОЛОГИЈЕ МОРАЈУ НОСИТИ ПЕЧАТ СВОГ 

САСТАВЉАЧА 

 

Актуелни добитник награде за животно дело 

Удружења књижевника Србије, изванредно посвећен и 

савестан књижевни зналац, мр Душан Стојковић 

(1948) аутор је двадесетак књига поезије, прозе и есе-

јистике. Поред кључног утицаја на креативно профи-

лисање и позиционирање познатог фестивала умет-

ности „Шумадијске метафоре―, његовом импресивном 

стваралачком опусу јединствену ноту дају, ауторитати-

вно заокружене, антологије којих је до сада приредио 

више од тридесет. Две најновије - „Читати: волети― и 

„Са сваком нас је песмом мање― - у главној улози има-

ју словеначку поезију. 

 
Већ неко време словеначка књижевност налази 

се у фокусу Ваших интересовања. По чему се аутори 
тог језика другачији и привлачнији, посебно у поре-
ђењу са својим колегама из осталих средина бивше 
Југославије? 
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- На ово питање се веома тешко може одгово-
рити. Морам признати да немам једнако широк увид у 
све шта се у бившим нашим републикама у песништву 
збива. Осим српске поезије, оне која се ствара у Срби-
ји али и изван ње, једино пажљиво ишчитавам слове-
начку. Стога, могу да упоредим само њих две. У слове-
начкој се од песника тражи да буде самосвојан. Имита-
тори песничких величина нису у првом плану. Јасно 
им се показује место у углу, под условом да им се било 
које место подари. Прибојавам се како код нас то нипо-
што није случај. Песничка чорбине чорбе чорба не ре-
тко кити се са сијасет незаслужено добијених награда 
и ужива углед кудикамо већи од оног који заслужује. 
Довољно је да набројим само неколике наше песнике 
који нису вредновани онолико колико њихово дело 
својом несумњивом вредношћу тражи: Томислав Ми-
јовић, Никола Цинцар Попоски, Ристо Василевски, Ср-
ба Игњатовић, Бошко Томашевић, Зоран М. Мандић, 
Милан Младеновић од Лужице, Станиша Нешић, Не-
мања Митровић, Александар Лукић, Милоје Дончић и 
многи други. 

 
Шта Ваша антологија „Читати: волети“, која 

нас упознаје са савременим словеначким песништвом, 
доноси ново у односу на досадашње сличне изборе реп-
резентативног карактера? 

 
- Једно време антологичарских прегледа слове-

начке поезије било је у нашој средини поприлично 
(Лино Легиша, тројка – Јоже Кастелиц, Драго Шега и 
Цене Випотник, Цирил Злобец, Тарас Кермаунер, Јоже 
Погачник, Тоне Павчек, Франц Задравец, Херман Во-
гел, Јосип Ости, Цирил Злобец поново, Недељко Рад-
ловић и Јани Вирк заједно, Примож Репар, Ана Ристо-
вић), а потом се, распадом Југославије, с том праксом 
готово сасвим прекинуло. Већину ранијих антологија 
сачинили су сами Словенци. Ако им је увид у словена-
чку поезију несумњиво био већи од мог, могуће је да 
су више „робовали― систему вредности који понекад 
на правим вредностима није био сасвим заснован. Мо-
ја антологија је поглед са стране: из другости поку-
шавам сагледати оно што есенцијалним у савременој 
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словеначкој поезији сматрам. Моји претходници зау-
стављали су се на мањем броју имена. Тако су они уна-
пред пресуђивали шта је у словеначкој поезији опста-
ло или шта има поприличну шансу да остане, дочим 
сам ја пресуђивање о томе сместио у руке потенци-
јалним читаоцима. У предговору сам навео све антоло-
гије словеначке поезије на српско-хрватском језику, 
као и све преведене књиге (са именима преводилаца) у 
мојој антологији заступљених песника, а у подацима о 
песницима и наслове свих њихових песничких збирка 
са годинама издања.  

 
Колико добро су читаоци у Србији упознати са 

у овом тренутку владајућим појавама и доме-тима 
словеначке поезије? 

 
- Треба бити поштен, много боље него што Сло-

венци познају савремену српску поезију. Треба припо-
менути, пре сукоба на просторима бивше Југославије 
познавали смо је боље. Но, плашим се да је то било ви-
ше у склопу ондашње културне политике по којој је 
требало упознати шта се у заједничкој кући поезије 
збива, а да ни тада поглед из друге куће није био једна-
ко знатижељан. Не знам, такође, да ли је све код нас 
преведено из словеначке поезије имало, осим правих, 
и оне друге, нагло освојене читаоце који би је с љу-
бављу ишчитавали. У последње време, нарочито Ана 
Ристовић и Милан Ђорђевић, али не само они, учи-
нили су много на превођењу словеначких песника. Ја 
сâм превео сам их стотинак и објављивао преводе у 
двадесетак наших часописа. 

 
Какве су реакције на Ваше антологије у самој 

Словенији? 
 
- Да будем искрен не знам. Не треба затварати 

очи пред чињеницом да млађи и млади Словенци не 
знају у довољној мери ћирилицу, а ја све своје књиге 
овим писмом штампам (ако се ја трудим да њихове 
песнике читам и да их у српски језик „преселим―, мог-
ли би и они – уколико пожеле то – да се потруде да 
урађено упознају без азбучног „превођења―). Они пес-
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ници које знам и с којима се мејлом дописујем, задо-
вољни су и драго им је што се неко у толикој мери њи-
ховом песничком стваралаштву „посветио―. Ипак, и 
они, као и ми, ону другу поезију (српску, односно 
словеначку) сматрају „малом― поезијом и сусрет са 
њом им је нека врста „инцидента―. Ја не мислим тако. 
За мене је сваки значајан песник значајан песник без 
обзира из које средине долази. Тренутно, али и попри-
лично дуго, румунски и, посебно, пољски песници у 
самом су врху савремене поезије уопште. 

 
Као граничну личност антологије „Читати: 

волети“ одабрали сте Томажа Шаламуна чије име се 
уважава и у светским оквирима. 

 
- Он то несумњиво и јесте. Иако су Словенци, 

када је савремена њихова поезија у питању, имали, и 
имају, неколико неспорно великих песника, ниједан од 
њих, у европским и светским размерама, није на себе 
привукао пажњу у оноликој мери у којој је то Шала-
мун учинио. Оно што је Попа био када је српска пое-
зија у питању, Шаламун је био када се о словеначкој 
поезији радило. Он није ишао за другим, великим, мо-
дерним светским песницима; многи од њих ишли су за 
њим. У његовом делу било је много унутрашњих „пре-
лома―, али остала је неугасива песничка игривост и 
отвореност за све што поезија јесте или што би она 
могла бити. Словенци су, и иначе, одувек, имали неког 
песника који је био на челу песничке „колоне― и према 
којем су се други самеравали (Франце Прешерен, мо-
гуће Отон Жупанчич, Сречко Косовел, Едвард Коц-
бек, Томаж Шаламун). Питање је ко ће га наследити на 
том предводничком месту. Да би се оно изборило пот-
ребно је ничеовским маљем ударити по претходнику 
(или његову поетику сасвим песнички преобратити). 
Има ли тренутно у словеначкој поезији довољно чвр-
сте руке која ће тим маљем замахнути? 
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Ваша друга антологија о којој је реч носи нас-
лов „Са сваком нас је песмом мање“ и доноси сти-
хове уклетих песника словеначке литературе. 

 
- Свака поезија своје уклете песнике има. Пра-

вих уклетника, међутим, у антологијама националних 
поезија ретко кад има или, чак иако се тамо нађу, онда 
је то на кашичицу. Задржимо се на савременим фран-
цуским песницима. Пјер Сегерс је сачинио Анто-
логију уклетих песника двадесетог века (1972, 1985) 
коју је, својим Новим проклетим песницима (1981), 
Ален Бретон „продужио―. Иако, изван сваке сумње, 
вредношћу певаног заслужују да се у свакој, посебно 
широј, антологији савремене француске поезије нађу, 
у овима се не налази места за: Жилберт Далас, Роже 
Милиоа, Клода Говроа, Франсис Жиока, Жака Преве-
ла, Жан-Филип Салабреја, Иларие Воронку, Жан-Пјер 
Шлинегера, а ретко кад у њима се обрету: Жан-Пјер 
Дипре, Андре Фредерик, Жералд Неве и Арман Робен. 
Једино се Антонен Арто не „прескаче―. Велики број 
словеначких песника у уклете песнике спада. У мојој 
антологији Са сваком нас је песмом мање одлучио сам 
се за њих седамнаест. Неки од њих су незаобилазни, 
или би морали таквим бити, у свакој релевантној анто-
логији словеначке поезије. То важи за Кетеа, Мурн 
Александрова, Косовела, Стрнишу, Детелу, Дебељака, 
али и за Балантича, Горјана, Мемона, Марка Павчека, 
Селишкара и Татјану Солдо. Ако је свим уклетим пес-
ницима, када су прави песници били, смрт при писању 
водила руку, словеначки уклети песници прави су при-
мер за то: једнако су њихове песме писали они и она. 
Не знамо ко више, и ко боље.  

 
Да ли се може констатовати да су песници 

неке нације, можда, више поседнути одређеним 
несрећним околностима, па и силама? 

 
- На то питање не знам да одговорим. Свака на-

ција уклете песнике има. Они се по много чему од 
других песника разликују. Да ли се руски уклетник 
разликује од француског, српског или словеначког? 
Вероватно, али тешко је прецизно одговорити по чему, 
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и колико. Када будем штампао свих тринаест томова 
Граматике смрти, и посебно тринаести у којем ћу по-
днети рачун о присуству мотива самоубиства у књи-
жевности, можда ћу бити ближи одговору на постав-
љено питање. Но, нисам сасвим сигуран да ће се то 
збити.  

 
Ипак, стиче се утисак да, кроз историју, песни-

ци напросто „привлаче“ различите врсте проклетс-
тва?  

 
- Песника, великих, без одређене дозе уклетос-

ти нема. Може се говорити о уклетости, на пример, Ко-
дера, Сарајлије, Ђуре Јакшића, чак и Лазе Костића, 
Диса, Пандуровића, Драинца, Ујевића, Црњанског, 
Растка Петровића, Настасијевића, Слободана Марко-
вића, Чу Деа и многих других српских песника. Сваки 
од њих имао је своју уклетост. Уклетост није једнако 
дизајнирана униформа која се може пребацивати с јед-
ног тела на друго. Она омогућује да се завири у онос-
трано. Понекад чак и да се у онострано хрупи. Без у-
вида у онострано велике поезије нема.  

 
Веома темељно истраживали сте текстове 

писаца склоних суициду и њихове биографије. Резул-
тат тога је малопре поменути вишетомни низ Ваших 
антологија под заједничким називом „Граматика смр-
ти“.  

 
- Граматике смрти штампане су у по 500 при-

мерака. У кући их више немам. Сада „круже―, видим 
да се продају на „Купинду―. Понеко се код мене распи-
тује о неким самоубицама. Имам осећај да се ипак по-
мало и плаше теме, као да је она та која оне који се са 
њом суоче може смрћу „заразити―. Критичари се још 
увек ваде како ће писати када читав пројекат окончан 
буде. Но, да би то учинили мораће пажљиво да ишчи-
тају око 7000 страна. Да ли ће имати довољно времена, 
воље, упорности да то учине или ће њихов страх још 
више порасти, стварно не знам. 
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Чиме се, ако се тако уопште може рећи, про-
цењује и верификује злосрећност? Које је њено одлучу-
јуће обележје? 

 
- Уклет је сваки писац који умре млад. Једнако и 

онај ко на себе, ређе на другог, дигне руку. Онај кога 
болест покоси а да претходно на њега многе муке нато-
вари. Меланхолик по природи чија меланхолија незад-
рживо расте да би на крају њеног имаоца и буквално 
„појела―. Сваки одложени самоубица, по Менингеру, 
који је допустио да њиме овладају алкохол или дроге.  

 
Фаталност из збиље уметника неизбежно се 

пројектује на његов рад. И обратно.  
 
- Уклети песници пишу другачије од оних који 

то нису. Читамо ли пажљиво њихове песничке опусе, 
сусрешћемо се са многим наговештајима да ће се са 
њима збити оно што се касније стварно и догодило. 
Важи то, на пример, за Јесењина, Косовела, Миљкови-
ћа, Татјану Солдо… Када сам правио антологију песа-
ма песника самоубица или ону која је збрала песме 
песника умрлих пре њихове тридесете године (сада 
радим на оној која би ту границу спустила на двадесет 
пету), трудио сам се – и прилично лако успевао у томе 
– да изаберем оне песме које опевају њихов трагични 
живот и најављују њихову трагичну смрт. 

 
Вара ли осећај да међу уклетнцима преовлађују 

песници мушког рода? 
 
- То је сасвим очекивано пошто и међу песни-

цима уопште мушкарци преовлађују. Но, то никако не 
значи како су уклети песници „уклетији― од уклетих 
песникиња. Многе међу њима у самим су врховима по-
езија којима припадају, али и поезије уопште. Наве-
димо неколике: Сапфо, Ерина, Пернета де Гије, Гас-
пара Стампа, Каролина фон Гиндероде, Елизабет Кул-
ман, Ејми Леви, Сара Тијздел, Делмира Агустини, 
Аница Савић Ребац, Марина Цветајева, Тереза Вилмс 
Монт, Карин Боје, Флорбела Еспанка, Алфонсина 
Сторни, Марија Полидури, Антонија Поци, Сабин Си-
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ко, Херта Крефтнер, Тове Дитлевсен,  Ингеборг Бах-
ман, Ен Секстон, Силвија Плат, Елиз Нада Ковен, 
Гвендолин Мекјуен, Алехандра Писарник, Мио Вес-
трини, Марија Емилија Карнехо, Магда Исанос, Никол 
Уса, Вероника Форест Томсон, Мари Иге, Алдеберан, 
Клаудиа Руђери, Гордана Стошић, Петја Дуборова, Ја-
на Ђагиљева, Татјана Солдо, Ана Горенко, Ника Тур-
бина… Понављам још једном, без одређене дозе укле-
тости велике поезије нема. Да ли се уклетост може 
контролисати, спречити да сасвим не „препокрије― 
певано? На то питање одговор треба да пружи, најпре 
себи, свако прави читалац када се насамо са правом 
поезијом нађе очи у очи. 

 
Мада сте творац великог броја запажених ан-

тологија, волите да нагласите да та врста књижев-
ног селектирања неретко има несугласица са објекти-
вношћу, упркос унапред одређеним мерилима или есте-
тским критеријумима приређивача. 

 
- Нема објективних антологија. Сваки прави ан-

тологичар је субјективно објективан: ма колико се 
трудио да се до објективности довине, одређена мера 
субјективности остаје, и добро је што је тако. Анто-
логије, у мањој или већој мери, морају носити печат 
свог састављача, иначе би биле „преписивачке―, оби-
чна карика, унапред предвидљива, или барем очекива-
на, у читавом ланцу, потребних или мање потребних, 
антологија. Нипошто се не сме сметнути са ума Елија-
рова Најбоља антологија је она која се начини за себе 
самог. Она садржи четрдесет песника, од Шатобријана 
до Ревердија. Познати надреалиста из ње „избацује― 
Ламартина, Мисеа, Готјеа, Сипервијела. Виктора Ига 
„своди― само на једну песму – „Заспали Боз―. У ан-
тологију смешта, с друге стране, Бертрана, Форнереа, 
Швоба, Гила, Грифина, Ескама, Анри Батаја, Левеа, 
Спира, Вилдрака, Ромена, Диртена, Рамија, Русела. Са 
највише песама заступљени су, поред очекиваних – 
Бодлера, Верлена, Рембоа, Малармеа и Аполинера, 
мање очекивани – Шарл Кро, Макс Жакоб и Пјер Ре-
верди и најмање очекивани – Алфред Жари. Ако нам 
ова антологија не може послужити као узор који треба 
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слепо следити, она је несумњиво антологија које се 
стално морамо подсећати када се антологичарском по-
слу посветимо.* 

 
__ 
*      О ВРЕДНОВАЊУ 
 
 Ценећи труд, незапамћено радеништво, ретко прегалаш-
тво, мр. Душана Стојковића, као једног од ређих аутора, који је 
―одбијао да преспава живот‖, а који је имао ―увек‖ став о вре-
мену коме припада, вреднујући себе и Истину поред себе, позвао 
сам га на сарадњу, те предложио да часопис Браничево, објави 
нешто одабрано  из његовог стваралаштва (до десет штампарских 
табака). 
 Он ми је узвратио, тако што је сам одабрао, не своје текс-
тове, него радове које су други написали - минулих година - кри-
тичари и писци, о његовим књижевним прегнућима и деловању.   
 Овакав – блок текстова, можда ће бити подстицај, да се 
временом појави - и целина прижељкиваних текстова о делу и 
стваралаштву писца, антологичара, књижевног критичара, Ду-
шана Стојковића  у неком другом часопису, на неком другом мес-
ту, са другачијом стајном тачком, и углом гледишта? Интимно 
прижељкујем да се то деси.  То ће, надајмо се, бити изводљиво у 
временима која долазе. Но, таква целина текстова, (које нема у о-
вом броју часописа Браничево), можда је био и остао плод уре-
дничке маште, те ће изискивати можда, у будућем времену више 
стрпљења и такта, ка свеобухватнијем погледу на посао који је 
писац  Душан Стојковић у свом стваралаштву остварио... 
 Часопис Браничево својим начином уређивања настоји да 
се издвоји, ―из  испреплетаног клубета живих и мртвих удава, из 
друштва мишићаве мнозине‖. Хоћу рећи, да настоји да буде дру-
гачији, да избегне замку, да подсећа на близанца, нечему што је 
претрајало. Што трангеља, у месту, на празно. Вреди поновити 
да се часопис не прави да би задовољио очекивања ―старе гарде‖, 
нити апетите пубертетлија у сталном напону. Часопис који стреми 
непрестаном вредновању, и превредновању у нашој књижевно-
сти, Истини и Лепоти, ―непрестаном врењу‖, још увек је неоства-
рен идеал у нас, али томе има смисла изнова и изнова стремити. 
 Нарочито у оваквим приликама, када су се и друштво и 
књижевни часописи прилично исцрпели у вишедеценијском сма-
рању уређивања својих страница на исти, или сличан начин. Ма-
ло поезије, мало прозе, мало књижевне критике, есеј.... итд. Педе-
сет, сто аутора, као под пресом за прављење опеке, стишњени ме-
ђу корицама истог броја часописа, у истом фату, брајко. Боже 
прости, на шта ме то подсећа! На целу гору неокресане српске 
књижевности! 
 

Александар Лукић 
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Шоле Соколовић 

 

МАНИСТРА 
 

 

 

 

 

 
 

Приредио 

и поговор написао 

 

Бела Тукадруз 

(М. Лукић) 
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УВОДНА НАПОМЕНА 

 

 

Овај избор, под насловом „МАНИСТРА― доно-

си - на једној страни, прештампане прозе, Ратомирке 

Соколовић, познатије по надимку ШОЛЕ (из две књиге 

њених објављених проза (2001, 2008), а на другој томе 

се придодају записи  из рукописа њене започете, али 

недовршене књиге «Манистра». И то је то што чини  

Шолетову књижевну заоставштину...* 

Читав низ прича из њене прве књиге „Моја Ни-

јагара―, појављује се и у „Царичином Амфитеатру―, 

али донекле у другачијем миљеу и редоследу, преком-

поноване и у друштвву нових лирских указивања. Да 

ли је те - наизглед исте приче - које се појављују и у 

првој и у другој Шолетовој књизи, требало механички 

одстранити, и објавити само један сужен избор? То не-

ка учине каснији издавачи, ако их буде било (у шта су-

мњам). ... Сада је боље да се појаве на једном месту 

оба  издања  онако како су објављена, са отклоњеним 

уоченим штампарским и другим грешкама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ 
* Ово издање спремљено је да буде одштампано на годиш-

њицу Шолетове смрти, дакле годину дана касније (2017), 

као додатак на крају, ипак неоствареног ивањског зборника   

„Дом Весинаца―, али – није. Није се, мислим, дало. Значи, 

да тако кажем, није било суђено онако како смо желели,  

него овако - тек неколико година доцније, тек сада, овај 

спомен излази незнатно, измењен, као часописна верзија 

(без обиља илустрација) ...Онако како се може, и како треба 

гурано у леђа добрим ветром и Светим Арханђелом Миха-

илом - из упорног угла и упоришта за генеалогију, памћење, 

обнову и расветљавање српских мрклина. - (Поново прегле-

дано почев од 12. априла  до Васкрса 2021. у Мишљеновцу) 
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Шоле на висећем мосту на реци  Пчињи испод Вражјих 

стена, 2013. 
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МОЈА НИЈАГАРА 
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1. МОЈА НИЈАГАРА 

 

Ивање је четврто кућиште моје породице. Оно 

пре њега - Божурња код Тополе, Црна Трава – једно-

ставно су називали СТАРИНА. 

Уз гасарче или петролејку препричавајући дого-

довштине, најчешће се говорило о деда Драгану из 

„старине". 

Било је пролеће. Изашао деда на басамак са-

бајле, сео и запалио лулу. 

Приђе му једна од снаја те рече: 

 - Дедо, умрела баба, најдомо гу на рогожу, уко-

чила се... 

 - Оће да је, оће - одговори деда и дубоко увуче 

дим из своје луле... 

Ово померање народа није прво. Тридесетак го-

дина после досељавања мојих предака у Ивање, усле-

дило је у првој деценији двадесетог века досељавање 

Црногораца у село Добра Вода. 1878. наше, њихово 

1905. године. 

Сећам се да су односи мештана два села увек 

били срдачни. 

Мештани Ивања су били земљорадници, повр-

тари и сточари, а Црногорци искључиво сточари и лов-

ци. 

Памтим да је мама слала од наше сиротиње „па-

радајс и паприку" баба Вуки Ђурашковић, а она је на-

ма слала очишћеног зеца, у истој корпи, „да се празна 

не врне". 

Постојали су и други облици размене - за једно 

теле добијали смо пет оваца, пар волова за пар крава 

са телетом... 

Увек је између њих и нас постојала по која љу-

бавна прича, неке су завршене склапањем брака, а дру-

ге лепим успоменама. Кад сам била дете запамтила 

сам да кроз „Миру" и „Пожаре" по путањку, добро ута-

бану, људи иду до деда Радоњу Ђурашковића да „ваде 

зубе". Његов „асистент" била је баба-Стефа у ордина-

цији под храстом. Људи су их уважавали јер је Ивање 

било село ратних сирочића, а деда Радоња, отац чуве-
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ног Колета, првоборца и страдалника с Голог отока, 

био им је добронамеран саветодавац. 

Уз дужно поштовање за све људе из фамилије 

Ђурашковића, у мојој ризници сећања је и једна једин-

ствена прича. 

Девојке из села једва су чекале распуст да сти-

гне четворка. 

Четворку су чинили студенти, синови великог 

очевог пријатеља, чика Милосава, чији је унук Жарко 

хирург на новобеоградском Институту за мајку и дете, 

где радимо заједно. 

Четворка, студенти, морали су сваког лета да 

копају у селу, у потесу званом „Пожаре", рупе за шљи-

ве, које никад ту нису успевале, нити су икад сађене. 

Њих је чика Милосав излагао бесмисленом и 

тешком физичком раду да од учења не атрофирају. 

Никад га нису питали кад ће посадити шљиве; 

схватили су то као кондициони тренинг... 
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2. СТАНИШТЕ, ПРВО и ДРУГО 

 

У фамилијама СОКОЛОВИЋ и НИКОЛИЋ од 

којих потичем увек се говорило у релацијама жена - 

муж, Драгица Владина, док у другим селима око нас та 

релација се изражавала синтагмом Влада Драгицин. 

Изузетно су Ивањчани и мештани Бучумета ту 

релацију другачије изражавали ако је мушкарац, не дај 

Боже, неспособан да служи војску, па доведу девојку 

„да ете кућа не пропадне" иако успе да је одржи, онда 

је та жена и вреднована, и то вредновање се изража-

вало синтагмом Влада Драгицин, или Ратке Јеленин. 

Утицај жене у српским породицама, и мојој, не-

спорно је често био одређујући. Ово сам брзо схватила 

још као дете. Недозвољене ствари решавала је жена, 

мајка,баба... 

Тако и приликом насељавања Косанчићеве Под-

горе и приликом трајног лоцирања, Николићи одабра-

ше село Кацабаћ. 

Равница између Мораве и Радана, земља плодна 

„татка да роди". 

Једна од мојих прабаба са ситном децом и коза-

ма опирала се свом мужу да остане на плодној земљи. 

Стално је гунђала: 

 - Нема козе кво да брсту, зар не видиш; нема 

млеко, деца ће ми помру... 

Након смрти једног новорођенчета, чукундеда 

крену породични караван и заустави се у подножју 

планине Радан - тамо где су једино козе имале да бр-

сте, до миле воље, али где је увек било мањка друге 

хране... 

Један део фамилије Николића је остао у Кацас-

баћу... 
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3. МЕШИНКА 

 

Брат мога деде Драгутина Николића који је био 

„човек - дипломата" и председник мировног већа села 

Бучумета, Горча Николић, краљев гардиста и један од 

најлепших људи којих се сећам, имао је тешку живо-

тну причу. 

Погине му син јединац. Унук Милош, увек не-

како недорастао обавезама, тек у другој генерацији ус-

постави стабилније домаћинство. 

После тога Милош ожени сина Драгана, који 

свом сину даде име Јован. 

Када је деда умро имала сам око двадесет годи-

на... 

Стиже недавно вест од моје мајке: 

 - Куку сине, Јованче се разболе; ми ће поцрка-

мо... Ништа у уста не тура, мој Милош у глас кука, 

Цалку притиснул притисак и не знам; сви смо се ува-

тили у бездер... 

 - Добро, мама, нека ми се јаве, да чујем шта је 

детету... 

Стигоше они из јужне Србије у Београд па пос-

ле једног телефонског разговора и након обављања не 

много тешке операције, др Грујић дозволи излазак са 

клинике за викенд. 

Стигоше гости у мој стан; испоштујем ја режим 

исхране болесника и сервирам ручак Јовану; сипам пу-

ну чинијицу супе; ВИДИМ гура он мајку испод стола. 

Изађем из кухиње и кроз одшкринута врата чујем: 

 - Сузано, нећу, нећу и нећу! 

 - Мораш, сине... 

 - Она ли, она ли ће ми одређује које ћу ја у моју 

мешинку да турам...Е, не мож, од њу сам ја газда! 

Касније смо се договорили да правилно „газдује 

сас мешинку", па више није био болестан... 
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4. ШТА ЈЕ БОЉЕ? 

 

Једно време породично домаћинство и имовину 

нашег деда-стрица Станише Драгановића чувала је и 

ту живела Наталија Драгановић, „кека Тала", изузетно 

трезвена и умна жена. 

Због повреде у детињству остала је ниског рас-

та и није се удавала. Храмала је. 

Нас децу је волела, а изнад свега своје синовце, 

који су учили големе школе. 

Њена снаха (баба-стрина), користећи сваку при-

лику да профитира било кво, привезала коња у најзеле-

нији део дворишта. 

Видевши то „кекаТала" рече: 

 - А, бре, Босиљке, што туј врза коња? 

 - Ти ће ми казујеш куде да ги врзујем, патроти-

но! За инат! - одговори Босиљка понављајући то и на-

редних неколико дана. 

Гледа кека Тала, гледа, не зна шта ће од муке, па 

викну: 

 - О, Босиљке, што врзујеш коња под крушку?! 

Одведи га у Шаварике, трава је тамо поубава, па га на-

паси... 

Пошто је тај потес четири - пет километара ода-

тле... 

 - Е, капетане, за инат ћу га вржем насред авли-

ју! рече бесно Босиљка и схвати да је надмудрена. 
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5. ЋУМУРАНА 

 

Наш ујак по мајци, ујка Стојадин, звани Дила, 

леп ко девојка, што год да ради, имао је око себе жен-

ско друштво. 

Скупљали смо сено у Ћумуране, близу њихове 

куће, кад јекну планина. 

Из правца Вучелића, јекнуо је женски глас. 

- О, Дила, доћерај 'вамо Белоњу и Булоњу, да их 

бодемо са мога Китоњу..! 

Деда Ђела – pater familias Анђелковића из Ива-

ња имао многољудну породицу, а работеше ко дунђер 

у Нишу, у печалбу. 

Да смањи број гладних устију у кући, његова 

жена даде једно дете да служи у Гусинци. 

Дојде абер о томе до Ниш, а мангупи у бисази 

турише две цигле; знали су да је деда "Ђелин бес го-

лем и да ће „одма' да запуца дом", кад му кажу да је 

његова жена дала једно њихово дете да служи. 

Тако и би. Узе бисази и отиде дом. 

Препешачи деда Ђела уз Пусторечко поље, сти-

гне ноћу. 

Баба се зграну, али ћути. 

Изброји главице деце испод цргу и виде да фа-

ли једна. Измлати бабу и не рече ни реч. 

Окрену се и врну у Ниш на работу, сас оне две 

цигле у бисази... 

Сутрадан се дете врати кући и никад више нису 

били слуге, да би током последњих деценија овог века 

неки постали лекари и фармацеути... 
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6. МОЈА НИЈАГАРА 

 

Кад си мали све ствари око тебе су огромне. Ди-

мензије су нереалне; орао и авион у лету имају исту 

величину. Лептир и птица... 

Поток је река... 

Никад нисам схватила зашто Ивањску реку исп-

ред моје куће зову потоком. 

За мене је она имала димензију живота али и 

величину реке. 

Кажу да ВЕСИНЦИ говоре гласно, јер их је 

преко Ивањске реке тешко било дозвати, па и дан-да-

нас реч добија онај ко громким гласом надговори саго-

ворника. 

Ко зна, можда је понеко од нас био и делимично 

глув, јер ко је то процењивао? 

Но, Ивањска река, коју описујем је заправо сре-

дина тока од места Деливоде до ушћа у Вујановску, па 

Пусту реку, сем извора живота имала је и значај радо-

сти. 

Све што је било у вези са чистоћом, дешавало 

се испред наше куће на Ивањској реци. Играња, чиш-

ћења, и негде пред Ивањдан мој отац би на Дракшин 

Пи, воденични јаз, заједно са свом децом из породице 

кренуо у акцију чишћења Нијагаре, како смо звали во-

допад Ивањске реке у једном делу нашег дворишта. 

Стављао би велику даску, „КОРУБУ" низ коју се сли-

вала вода, учврстио је и ми смо деца отварали сезону 

купања. Купао нас је све, наравно, голе до поласка у 

основну школу, а онда смо голотињу скривали неким 

крпама. 

То је било прво јавно купалиште на Ивањској 

реци. 

А моја старија сестра Мирјана и ја смо прве ку-

паће костиме добиле од стрина Мире из Београда, које 

је она шила на сингерици - некад невештим штепом, 

али неспорно са великом вољом. 

О Нијагари знам доста. 

Но, једно од те деце са наше Нијагаре, као једи-

но из села које је видело праву Нијагару као жена кас-

није, рече: 
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 - Е, Коли, најлепша је наша НИЈАГАРА! У Аме-

рици је то нешто друго... 

Много година касније, данас, кад се одавно ку-

памо у купатилу, моја поодрасла деца на месту моје 

Нијагаре виде само врбе и шипражје, али се заједно са 

Ранковом децом често врзмају око тог места. 

Пожелим да их у наручју, као што је мене, моју 

сестру и брата наш отац, ставим под водопад, који ме 

спаја са најсрећнијим сећањем на детињство… 
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7. ВОДЕНИЦЕ НА ИВАЊСКОЈ РЕЦИ 

 

Наша воденица била је тик уз кућу. Рано сам 

као дете помагала баби и мајци да наметну на грбину 

жито, сипају га у кош, да из сандука поцрпу брашно и 

донесу га кући. 

То је ритуал који се понављао од јесени до про-

лећа, чим окопни да није мраз. 

Мислила сам да је то врло једноставно, да тако 

треба и да воденицу имају сви. 

Оно што је за моју породицу изгледало једно-

ставно и природно, мислила сам да је и Богом дано. За 

друге је ипак било мучно. 

У истом том периоду многа домаћинства су по 

киши, покривајући жито да не „одвугне", утоварено на 

колесарима, довозили до туђих воденица и млело се, а 

власници су узимали ујам. Често се причало да је овај 

ономе украо жито, умањио брашно... Једно знам: жито 

је било извор живота за људе и значило је огромну си-

гурност. 

Куповни хлеб до неких година многи мештани 

Ивања никад нису окусили. Наравно, воденице су мле-

ле и сточну храну, кукуруз, овас, раж, јечам... 

Не сећам се да смо јели хлеб од кукурузног бра-

шна. 

Знала сам да постоји кукурузни хлеб, проја, али 

се укуса не сећам... 

Но, сећам се једне очеве посете Београду. Биле 

су касне седамдесете, мој стриц и стрина - очев брат и 

снаја, који су му увек домаћини кад дође у Београд, о-

купили су нас у госте. Стрина је направила вечеру и 

нудила је девера: 

 - Узми, бата Владо, проја је изврсна! 

Гледа отац стрину, гледа, а знам да се веома ува-

жавају, док не рече: 

 - Миро, измакни туј проју од мене! 

Зачуђено сам га погледала, јер сам већ узела ко-

мад проје - био је укусан! 

Схвати отац да је потребно објашњење, па рече: 

 - Снајо, проја је проја, име вој је проја, и ја гу 

више никад нећу да једем, ако не морам! 
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Једини хлеб који су мој отац, стриц и тетка јели 

од детињства до младости беше проја и њихово сећање 

на то раздобље је опоро... 

Те наше воденице - а било их је уз Ивањску ре-

ку од махале Голусинци до Стојана у Деливоду, оноли-

ко колико фамилија има Ивање, пропадале су сразмер-

но с нашим напуштањем села. 

Данас их скрива растиње, многе су срушене, а 

једно је сигурно - снага Ивањске реке која је покретала 

од новембра до маја сва воденична кола, а ова све ка-

мење и чекетала - усахла је и оглашава се звуцима от-

ворених чесми у двориштима на којима се умива по 

који старац и ретко кад напуни базен, да се у загрејаној 

води, не сањајући лепоту моје Нијагаре, окупају наша 

деца и деца наше деце... 
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8. ГОЛУБОВАЦ 

 

Једна од фамилија са којима смо се ми, ВЕСИ-

НЦИ, побратимили јесу ЂЕЛИНЦИ - по деда Ђели, 

већ поменутом. 

Један од њихових предака, Никодија Анђелко-

вић, изузетно вредан, али и „живац", појде у Трсиште 

(Трње покрај Голубовца) да крчи шуму за испашу. 

Притера га; не могавши да се брзо распаше, оно 

заврши у гаћама. 

Дојде субота, мијење и премењување. 

Соблачи се деда, баба га погледује, па збра ду-

шу да га пита: 

 - А, бре, човеку, куде су ти гаће? 

Љутит деда што га подсећа на бруку, брецну се: 

 - Ене ги у Голубовац на трн, узни па ги пери!.. 
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9. КЉУЧ ОД РИЗНИЦЕ И ПОДРУМА 
 

Камо лепе среће да је и данас тако! 
Кад је прва снаха у кући родила првог сина, не-

колико дана после свекрва је родила најмлађу ћерку. 
Односи се ни у чему нису пореметили, били су савр-
шено уређени патријархалним устројством. 

Свекрвин матријархат је доминирао, а снаја је 
морала да сачека власт. 

Одрастала су деца једна са другом при чему су 
старија бринула о млађима, уз истовремено преузи-
мање дела мукотрпних послова породичне задруге. 

Редуше су справљале храну недељно, одвојено 
су јели мушкарци и деца, па тек онда жене. 

Баба Младена, деда Соколова жена, за коју се 
прича да је својим ћеркама поделила породичне дукате 
у мираз, није уважавала много опстанак куће, бејаше 
РАСКУЋНИЦА. Упркос томе, захваљујући старешин-
ству имала је привилегију да све кључеве од ризница - 
подрума и шкриња, држи привезане за тканицу на по-
јасу. 

Поодрасли унуци Драгутин, Тома, Љуба, Гојко и 
Петар живели су од рада, а хранили се мрсом покат-
кад, углавном о Благдане. 

Тако Гојка дадоше у гимназију у Лесковац. 
Наравно, долазио је за распуст и као и сви деве-

ри имао посебно име од милоште, њега је моја баба 
Стојна звала ПИСАР. 
 - И, сине, чујем ја у Големо дрво, тата врзан у 
лелејку на скопку - крушку (исекли смо је кад се осу-
шила, прошлог лета) у авлију баба Младена куне, јечи 
село. Кад дошал Писар, гладан, гол и бос, а беше голем 
човек, два метра, и нема кво да једе... Задремала баба. 
Кад „Голуб" (деда Петар) пресекал учкур, узел кључ 
од подрума. Они се најели. Свиње после улезле и извр-
нуле све и масло и сирење... 

Е, баби је тада одузет кључ од ризнице и подру-
ма..! 
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10. ПРСТЕН 
 

Кад се отварала палата „Београђанка" даде ме-
ни баба Стојна паре да си купим бурму за успомену. 
 - Бабо, зашто да купим баш бурму? 

И она ми исприча причу о њеном двоструком у-
довиштву. 
 - Удата сам била, сине, у село Бублицу и имала 
сам Вукашина и Милића. Вукашин одеше већ, а Ми-
лић беше у повој - кад ми муж умре у бугарски рат. 

Из туј кућу су ме довели за твог деду Драгути-
на, а деца остави на јетрве... Кад падне мрак у Ивање 
излезнем у Миру на Палатке да видим кад се у Бубли-
цу запале видела, да ме мине туга. 

Вукашин престиже, а Милић умре кад напуни 
годину. Касније је Вукашин сину свом дао име Ми-
лић... (То је мој брат од стрица - живи на Новом Бео-
граду.) 
 - ...Но, сине, баба Милевка из Мијалицу (Мијај-
лица), која је умрела, а чија сам ја намескиња, имала је 
сина Станијана. Много сам га чувала и он је мене па-
зил... Тату, Чику и тетку је волео, а они њега неиз-
мерно. 
 - Кад би негде пошал доносил је у кућу нешто, 
воћку, дрво, нешто, нешто... У руке је бил умејатан. 
Кад је пошал у гимназију, научил од пару кад гу отопи, 
да направи нешто... тој ми је причал да требе голем о-
гањ, да се отопи пара - научил у школу... 
 - И дојде један дан, све подрипкује, стури шај-
качу од главу и из поруб извади прстен. „Еве, доде! – 
такој ме је викал - овој сам направил, тури да видим 
таман ли ти је!" Бил је ко мерен обруч од сребро за мој 
прс... 
 - Носила сам га, деду Драгутина одведоше у ро-
пство, неје се врнул из Матхаузен, а њега уметника ду-
шмани заклаше сас онија седмина у Лебане и руке ни 
одсекоше, срце ми препуче, ал не црко... Прстен ми се 
преједе, излиза, син Никола ме молил да ми купи, ал' 
такав неје могал да ми купи ники..! 

Касније сам, перући руке, заборавила на лава-
боу на клиници на којој радим, бурму за коју ми је ба-
ба Стојна дала новац да је купим и тако је заувек изгу-
била... 
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11. ЗАДУШНИЦЕ 

 

Баба Стојни сам, од најранијег детињства, пома-

гала да понесе крошњу, китке и тепсију на гробље на 

задушнице. 

Према годишњем добу решење за кићење спо-

меника покојног стрица, прављење венца, морало је да 

се предвиди. 

Ујесен би о ексер на греди у подруму обесили 

босиљак и шушкавац, да се сачува до новог цвећа. 

Често смо га носили на сахране, које се не могу 

предвидети, „да се најде.." 

Све се тако говорило... 

Крошња је добијана од циганки, Савке и Раде, 

које су живеле у јединој бигамији у селу, удате за Ази-

ра Азировића, ивањског пољака. 

Оне су спретно то плеле од врбовог прућа и о-

нако неофарбану, лепог облика, редовно би поклањале 

мами, која им је давала нешто друго - у робној разме-

ни, као и са осталим Ивањчанкама. 

Е, у туј крошњу, тури се прво жито, коцке ши-

ћер, флаша с ракију (запушена с кордељку) и кандило 

сас тамјан, па се све покрије везеним пешкиром од па-

мучног платна. 

Бошчалук је садржао гибаницу, погачу, пиле пе-

чено и још неко јело, зависи од сезоне и сиротиње. Све 

је то било слично у свакој корпи и сваком бошчалуку, 

али по квалитету се итекако разликовало у зависности 

од тога како је кућа стајала и колико је жена била уме-

јатна... 

На задушнице је увек ишла најстарија жена из 

куће са дететом. 

Ивање је имало четрдесет удовица и много рат-

не сирочади. 

Ми деца, потомци оних који нас никад нису ви-

дели, чије слике су на надгробним споменицима, фо-

тографије из младости, најчешће, једине које су пос-

тојале, радо смо ишли на задушнице - а зашто? Ми, 

унучад прерано упокојених предака и пре времена за-

домаћинелих родитеља, увек смо били гладни, боље 

рећи пригладни за „убаво једење"... 
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Наше су бабе радо препуштале управљање имо-

вином синовима и снахама, јер је терет удовиштва, бо-

ла и беде био претежак. 

Без обзира на стање у кући за задушнице се 

спремало несебично и најбоље. 

Никад нисмо одлазили на гробље први. 

Увек смо чекали да жене нагрну из удаљенијих 

махала поред наше куће, па да се и ми прикључимо. 

Обично је на гробљу било много жена, ја сам 

мислила да тако треба, не схватајући да је већина му-

шкараца мртва - то сам разумела много касније, кад 

смо после баба Стојнине смрти стајали поред њеног 

одморишта, ми њени потомци. Схватила сам да је са 

њом отишао и древни матријархат. 

И да на даће итекако иду и мушкарци средњег 

доба. У Ивању их, у време мог детињства, скоро да ни-

је било! 

Долазак на гробље подразумевао је чишћење 

гробног места од корова, који чини ми се нигде брже 

не расте, и остављање хране и пића упокојенима (које 

су после скупљали просјаци), кићење крста или спо-

меника и палење свећа, да им се „раздани на онија 

свет". 

Баба Стојна би се растрчала, а касније сам јој 

помагала у томе да свим рођацима и комшијама упа-

лимо свеће, што су и они чинили нашим покојним 

стричевима, деди, као и другим блиским покојници-

ма... 

Тога дана на гробљу влада савршен ред и син-

хронизација односа фамилија; пазило се да се не пот-

краде нека грешка - о њој се причало после годинама. 

А ако би нека жена заборавила нешто, од нами-

рница и обичаја, што је обавезно требало донети на 

гробље, није имала више право да то поправи на наре-

дним задушницама. 

Моја баба Стојна, баба Босиљка и баба Мага, 

често и кека Тала, стојале су једна уз другу и деценија-

ма препричавале свој бол кроз тужбалице, којима су 

додавале сваки пут понешто... 

 - Сине, брат ти се ожени, сестра ти роди сина, 

личи на тебе... 
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И ко зна шта још? 

 - Дуња прородила што си гу посадил четерес' 

треће године... 

Или: 

 - Шљиве су процветале што си ги посадил... 

Све оно што је у животу одозго и што они међу 

анђелима не могу да виде... 

 - Погледај, сине, кол'ка је.... 

И именују. 

Најчешће се кукало за синовима на Ивањском 

гробљу. 

Знала сам да су ту лежали они из 1943. године, 

поклани и убијени, углавном од Бугара. 

А тамо иза, они из 1912. године, и они што су 

прешли пешке преко Албаније; ту су редом били сви 

мушкарци Ивања, само под различитим надгробници-

ма, зависно од времена када су подигнути... 

Прошле (ратне 1999) године, за нашу славу - 

Светог Аранђела, мој отац Влада и стриц Никола – Чи-

ка Ниџа, сестра Мирјана, мој брат Ранко и ја, као и на-

ша деца, кренули смо на Ивањско гробље да обиђемо 

све наше претке. 

Наравно, запалили смо свећу прво нашем по-

којном стрицу Станијану, а онда и осталима редом. 

Одједном ми паде на памет ова прича. Док смо 

пролазили од надгробника подигнутог деда Томи са 

богоугодним обележјима, до оних купастих мојих по-

којних стричева, на размеђи 19. и 20. века, и до оних 

мермерних из 1990 године, сетила сам се једног једин-

ственог призора. Све бабе Ивања са задушница - на 

фотографијама - стајале су у забрађеним марамама у 

позним годинама уз своје прерано изгинуле мужеве у 

војничким шињелима и изгледале су као њихове мајке, 

што су целог живота доиста биле. 

Обилазе те гробове потомци, као и ми наше, 

али могли би и чешће. 

Двострука удовица, наша покојна баба Стојна, 

која је имала дуг век, пред крај живота саопшти своју 

мудрост. „Куде да те саранимо, бабо?" Одлучила је са-

ма - где, и знала је зашто. 

 - Закопајте ме овде... (у Београду)... 
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Да је деда Драгутин умрел у Ивање, па да ме 

возите у село, а овакој коске су му у Немачко, а душе 

ће ни се саставу куде да смо... 

Знала је баба Стојна да ће њени потомци обила-

зити њен гроб често. 

Тај ритуал задушница независно од њене деце, 

моја старија сестра Мирјана, мој брат Ранко и ја, као и 

наша деца никад нећемо заборавити. 

Драгој баба Стојни из куће, ако смо одсутни, 

свећу пале и носе „крошњу и бошчалук" њени прауну-

ци на парцелу 28 Централног гробља у Београду...  
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12.  БАБА КОСАНА 

 

Мој деда Петар, деда Драгутинов брат из мило-

ште од моје баба Стојне звани „Голуб", призетио се у 

село Магаш за најлепшу снају у ВЕСИНЦИМА - баба 

Косану. 

Била је то стасита жена, виша од њега растом за 

главу и по. Он је био онижег раста. Она је била витка и 

права као јела. 

Памтим је по дугој уплетеној црној коси до ис-

под појаса, коју је, док је била млађа, носила „пуште-

ну". 

Дуго је нисам видела, а надживела је јетрве, па 

дође на сахрану баба Стојни, почетком јуна 1983. 

године у Београду. 

Синови је уведоше, иако увелу, врло поносну и 

нимало погрбљену, са седом плетеницом, тешко отежа-

лом, савијеном, тик да вири испод црне мараме. 

Била је у кошуљи белој као снег са црним шт-

риканим прслуком на „саће", фалтаном сукњом и цр-

ним иштриканим чарапама „на парице", у зепама. 

Сви у капели је погледаше. 

Ми смо били ожалошћени; сахрањивали смо 

баба Стојну, чуварицу огњишта и предања, умрлу од 

старости, у 83-ој години живота. 

Баба Косанина достојанствена појава и ход на-

тераше нас да се некако исправимо, јер смо се можда 

постидели својих учмалих, неусклађених појава. 

Она је носила свећу, босиљак и нешто зелено у 

кеси. 

Наричући: „Доде, мила доде, еве дојдо ти, доде, 

ти ме не дочека, но, доде, еве ти босиљак из нашу гра-

дину, млого убаво мирише. Вера ти га искуба и еве 

свеће да ти видело покаже пут до мојега Петра... поз-

драви га, доде, и понеси му овеј ментол - бомбоне; 

млого ги је волео...." 

Зачу се полуглас мога оца - циника, чак и у овој 

ситуацији. 

 - Мори стринке, што му ги праћаш по мајку? Па 

однеси му ги сама! 
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Нису сви чули примедбу мог оца, а мој полуос-

мех је сигурно изазвао нелагодност код оних који нису. 

Десетак година касније однела је свом Петру 

бомбоне, а мајка и отац, у име свих нас, однели су 

свећу и босиљак њој на гробљу у селу Магаш где по-

чива поред деда Петра... 
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13. СНОВИЂЕЊЕ: ЦРКВА 

 
Кад сам видела цркву? 
Сањам једне ноћи - као у кући сам у којој сам 

се родила, а већ је трећа озидана летос, на мало поме-
реним темељима од оне старе. У мојој детињој соби 
сада је башта и порасле су две трешње, црна и црве-
на... 

Тог јутра, након буђења још ни са ким нисам 
разговарала о сну. Први пут сам схватила да су у соби 
трешње прородиле. Вероватно зреле и нема ко да их 
бере и једе. Моја деца и ја једемо са београдске пијаце. 
 - Децо, наберите трешње да понесете на деца, ја 
не могу да се качим, ћу паднем, е еве ги пилишта изе-
доше, па цел' дан ишкам, али крилата бића прну, и за 
час се врну на грањке - каже мајка. 

Нисам брала трешње, кад смо летос били у И-
вању; брали су Брана и доктор Мики Љубић, али чим 
смо изашли на аутопут Ниш - Београд навалисмо, ума-
ло све трешње из кесе да поједемо, но праћување мора 
да се испоштује, суздржасмо се због мајке, те су и деца 
окусила у Београду да их жеља прође, трешње израсле 
усред собе мог детињства. 

Заокупљена мислима где ћу сад да причам себи 
успомене, у ком делу куће ћу чути саму себе, ни са 
братом нисам разговарала о сну који сам сањала... 

Неколико месеци касније, враћајући се са Сајма 
књига са Мирославом Лукићем, срели смо професора 
Филолошког факултета, г. Томислава Јовановића – Лу-
кићевог колегу; и у градском аутобусу отпоче разговор 
о разним стварима и плановима, о Лукићевој намери 
да негде сазида МУЗЕЈ ЖИВЕ ТРАДИЦИЈЕ и ЦРКВУ 
посвећену ВАЗНЕСЕЊУ, и кад сам дошла до речи, у 
Сарајевској улици, ноћу у магли и по хладном времену, 
испричала сам професорима Јовановићу и Лукићу, сан 
за који рекох да ми већ дуже времена стоји као кост у 
грлу. 

Сан сам схватила као завет, а не знам да ли ћу 
моћи да га икада остварим. 
 - Хоћете, сигурно, убеђен сам у то! - рече Луки-
ћев пријатељ професор Јовановић. 
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Не знам зашто сам баш њима испричала сан и 
не знам зашто сам била говорљивија но обично? 

Тај сусрет објављивања мог сна ме посрами. 
„Јесам ли вас удавила?" 
 - Јесте! - одговори професор Јовановић. „Хва-
ла" рекох, нисам додала „зашто", јер схватих да човек 
жели да ме охрабри... 
 
 

Ево сна: 
ЈА САМ МАЛА. ПРЕД РОДНИМ ДОМОМ 

СТОЈИМ СА ОЦЕМ, ВЕДРО ЈЕ И ПРОХЛАДНО. 
ПИТАМ ТАТУ О ЗВЕЗДАНИМ КОЛИМА. 

„ОНО ЈЕ ЗВЕЗДА ДАНИЦА, ОНО СУ ВЕЛИКА, ОНО 
МАЛА КОЛА." 

МЕНИ ЈЕ НЕБО НАЈЗВЕЗДАНИЈЕ ИЗНАД 
НАШЕГ ИВАЊСКОГ ГРОБЉА. 

НИШТА НЕ ГОВОРИМ, МИСЛИМ У СЕБИ 
КАКО СУ ТО ДУШЕ ОНИХ МЛАДИЋА СА НЕБА, 
ОДАКЛЕ СВАКО БДИ НАД СВОЈИМ ГРОБОМ. 

СМРЗНУТА, ВРАЋАМ СЕ УНУТРА. 
И ЖЕЛИМ, СИЛНО ЖЕЛИМ ДА СУ СВИ 

ЖИВИ И ДА ИХ ЈЕДНОМ ВИДИМ, ЗНАМ ИХ СВЕ 
ПОИМЕНЦЕ, СВИ СТОЈЕ ПРЕД НАШОМ МАЛОМ 
СЕОСКОМ ЦРКВОМ. 

ПОГЛЕДАМ, А ОНО ЦРКВА БЕЛА, ВИДИ СЕ 
ИЗ ДАЉИНЕ, А КРСТ СИЈА ЈЕР ЈЕ НА ЊЕМУ РОЈ 
ЗВЕЗДА. 

ЈА ЧИТАМ ОНО ШТО ПИШЕ НА МЕСИН-
ГАНОЈ ПЛОЧИ. А ТАМО ПИШЕ ДА САМ МАЛУ 
ИВАЊСКУ ЦРКВУ, ОДАВНО ЗАПУШТЕНУ, СВО-
ЈИМ НОВЦЕМ ОБНОВИЛА ЗА СПОМЕН СВОЈЕ 
ДУШЕ... 

Ја немам толико пара да могу сама да обновим 
нашу цркву. 

А знају сви моји блиски да о томе говорим че-
сто и да то желим из душе... 

ОЖИВЕЋЕ ТВОЈ САН, уверава ме брат Ранко и 
креће у акцију..! 
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14. КОШУЉА 

 

Памучно платно се ткало тешко и уметност је 

била на домаћем га разбоју изаткати. Мерила се пређа 

на лактове, то је нека дужина испод метра, сновало се 

у дворишту на кочиће да се не замрси, белило се дуго 

перајком и домаћим сапуном, на плочи у реци код на-

ше воденице, па ткало и опет белило. Кројило се са-

вршено једноставним кројевима, равни рукави, ошви-

це на ЗАПЕКЉУВАЊЕ до изнад пупка, а дужина се 

одређивала тиме да ли је то кратка или дугачка кошу-

ља. 

Женске предњице су вежене, и рукави, а ћенар 

се хеклао и прошивао на крајевима рукава и на доњем 

делу кошуље. 

Кошуља се никад код женске чељади није носи-

ла без јелека преко и минтана - сукње, одозго. Чипка и 

белина је требало да буду виђена, а да се тело не види. 

Оно је само наглашавано. 

Преко кошуље би се запасале тканице закачене 

кукицом, металном копчом која је често од знојења ос-

тављала траг на платну, рђу. 

Мушка кошуља била је једноставнија, имала је 

само извежене ошвице и рукаве са копчањем, као и код 

садашњих креација, само уже манжетне и шири рукав, 

изведен из целе ширине грудног коша. 

Моја баба Богдана Николић, рођена Грујић, из 

Ивања, повреди око вретеном и није имала великог из-

гледа за добру удају (у седамдесетој години оперисана 

је и потврђено је да никад не беше слепа), због изгуб-

љеног вида, једва да се удала за деду, млађег од ње, 

који се задњом снагом вратио са Солунског фронта те-

шко болестан. 

Прво дете, Јелена јој умре као беба, а потомци 

се као и остали Срби умножише, али не много. 

Удајом у село Бучумет донела је и девојачку 

спрему, међу којом и кошуљу, коју је касније моја мај-

ка донела у својој девојачкој спреми у Ивање, удајом 

за мога оца. 

Много година касније, моја мајка је исхеклала 

чипку на тој кошуљи, па сам је ја носила као хаљину.                  
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Било је то седамдесетих голина. 

Међу момцима, био је један са којим сам шета-

ла. Родом из Бучумета. 

Видела ме мајка, то нисам знала, па ми рече: 

 - Ти сас Душановог и Љубициног сина шеташ... 

 - Не знам ко је и одакле је, студира економију – 

одговорих. 

После тога нисмо се више видели ни шетали. 

Кошуља је завршила као девојачка спрема моје 

ћерке Јелене, и верујем да ће се „вратити" у неко од 

ова два села, Бучумет или Ивање, да се традиција не 

прекине... 
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15. НАДВАДА 

 

Кад сам као девојка читала КОСИДБУ описану 

у роману „АНА КАРЕЊИНА", чинило ми се, уз све 

уважавање великог руског писца, да постоји нешто 

што је много лепше и што завређује дужну пажњу, не-

што што се сачувало у ризници мога сећања. 

Опис косидбе ивањских ливада је најсликови-

тија историја мога села, односа осталих села према 

њему и односа људи између себе, као и односа полова 

и генерација. 

Ивање - мој „центар света" - са јединственим 

положајем, долазећи у њега асфалтним путем угледате 

појас њива и воћњака, па кућа са баштама, потом утри-

нама, потом ивањске ливаде до подножја Радана - који 

почиње појасом храстове и букове шуме, а завршава 

боровином. 

Косидба је почињала око Ивањдана. 

Сви су јој се радовали... 

Лоши путеви за своз сена нису ометали свечану 

атмосферу. 

Била је то својеврсна такмичарска атмосфера 

косаца и чудо лепоте девојака и жена, које су у стру-

ним торбама, преваљујући десетине километара, доно-

силе косачима подготовено јело - ручак и обед. 

Ја сам једноставно била водоноша. 

Ишла сам од косача до косача, нудила их водом, 

носила тестије, а касније и друго суђе, и одлазила на и-

звор по хладну воду. Отац би зачас попио тестију и мо-

рала сам да се враћам поново на извор и често сам у с-

срету са животињама прескакала откосе удишући им 

мирис - само је један такав у сећању мојих чула.                                                                                                                       

Журила сам да донесем питке и хладне воде, још и 

још... То су чинила и остала деца. 

Редом наше ливаде звале су се ЋУМУРАНА, на 

месту где су у давнини топили руде, поред ДЕЛИВО-

ДЕ рачвишта наше Ивањске реке, ГОЛУБОВАЦ, ТР-

ЊЕ, НАД РЕКА, ШИРОКА, ДУГУНИЦА... и НАДВА-

ДА. Увек сам мислила о њој као о мојој ливади. Она је 

омеђена имањем породиие Љубић, који имају кућу и 

тамо живе, под планином Радан, изван села Ивања. 
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Ливада је подељена на четири дела, и налази се „изнад 

Ваде". То је уређени ток Ивањске реке, омеђен ВА-

ДОМ да не би плавила и разливала се. Ливада је за 

мене имала димензију ширине и платоа са кога се нај-

боље шаље и прима звук. Ехо, који је ту стизао из свих 

атара, преламао се на том месту. Знам да су моји увек 

знали ко коси коју ливаду. Најлепши гласови распева-

них девојака, жена и мушкараца ту би се помешали са 

жуборењем воде и крекетом жаба, били су сазвучје, ка-

кво музички нико није забележио. 

Нисам имала дара за музику, за њено стварање, 

извођење, бележење; можда зато нисам препознала на 

време да је моја ћерка Јелена врсни слухиста. Но мој 

најважнији, најдубљи осећај за хармонију и савршенс-

тво, рођен је ту... 
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16. БОЈЕ 

 

Немогућност разликовања боја је појава позна-

та као далтонизам. 

Чешћа је код мушке деце - малишана у одраста-

њу. 

Ово је дефинисаност за оне који због других 

треба да знају и разјасне проблем. 

Ја сам једноставно обојено порасла. Родила сам 

се са смирајем зелене према жутој, са мешањем слоно-

ве кости уз црвено, са љубичастом и плавом са роза, 

жутом, тиркизном, а изнад свега са бојама које ниједан 

сликарски мајстор није насликао и ниједан песник није 

опевао. 

Моје боје су трепериле, жубориле, цвркутале, 

оне су се ЧУЛЕ, моје су боје боје које време ни годи-

шња доба нису дотакли. 

Ни сибирска студен, ни афричко сунце, ни ин-

дијске кише, ни срећа, ни сета нису обезбојиле ливаду 

пред кућом, коју је Радан сачувао за мене. У свој својој 

вековној традицији обнављања у годишњим циклуси-

ма. 

Када сам постала свесна да све није црнобело? 

Онда када сам видела овцу која је била браон бела. 

„Нека, да одвојимо овуј вуну, па ћу наберем љупке од 

ораси, кад испредем пређу ћу да омастим у каџаво. 

Овуј белу ће деца да понесу у Оране, куде Денчу за цр-

ге, а овуј каџаву ће остајимо за клашње..." 

Слушала сам разговоре жена и није ми била 

јасно да оно што носим није тик од овце, да је оно нег-

де било па је постало зелено и онда је тек постало мој 

џемпер, „гуњче ђувезно". 

У мојој кући углавном се производило све као и 

у другим кућама Ивања; храна, одећа, али и обућа до 

средине педесетих година, када преовлађује куповна... 
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17. ПРВА ЉУБАВ 

 

Имала сам око седам година, знам да ми је брат 

био беба и увелико сам помагала око њега. Ишла сам 

већ у школу. Једном, пролазећи између „скамлија", 

учитељица ме помилова по коси. Тај додир био је 

анђеоски, нас децу су ретко миловали, још ређе грлили 

и љубили родитељи, опхрвани тегобном свакодневни-

цом. 

То је на најлепши начин чинио чика Никола 

наш „Чиле" кад допутује из Београда, но те се године 

он оженио и љубав је, чини ми се, припала другом. 

Не знам како сам је објашњавала самој себи; 

све што сам видела тако је требало да буде, што се чи-

нило, што су чинила деца, жене, људи, сви ти научени 

односи нису трпели приговор, но кад би се у њих уме-

шала лична воља неког одважног бунџије било је сва-

ђа, а кад - кад и скандала. 

Нисам утврдила како почиње љубав и шта она 

регулише. 

Много доцније кад сам прочитала своју прву 

књигу, први роман, нешто о љубави нисам разумела. 

За мене је са седам година ствар љубави била дефини-

сана као дефинитивна трагедија и верност, без обзира 

на разлоге и последице, до смрти! 

Било је пролеће. Поток иза куће и „Мртвице" о-

зеленели, све процветало. 

Сваки слободан тренутак ми деца из махале ко-

ристили смо играјући се сопственим играма, чији смо 

најчешће били креатори, неке наслеђујући, а понеку 

друштвену игру (карте), кријући од родитеља. 

Радили смо свашта, али увек у равнотежи једни 

са другима и са природом. 

Пролеће - значило је одлазак у поток, извлачење 

павити (лијане) за прескакање, брање биљака, цвећа за 

које у Ивању свако има име, а понеком смо и сами ку-

мовали. 

У току школовања, учећи фармакологију често 

сам хватала себе да биљке памтим по ивањским име-

нима и фармакологији. 
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Тако смо били корисни од раног пролећа до по-

зне јесени. 

Остала деца и ја такмичарски смо брали цвеће - 

биљке, које смо пажљиво доносили кући, старији су их 

везивали у мале снопове са обешеним цветовима и гла-

вицама доле, и на моје чуђење сушили их и складиш-

тили за зимске чајеве. Но у том потоку, који је био 

ризница биљака и животиња као национални парк, 

живели смо и ми деца већи део дана и већи део године 

као његов садржај. 

Знали смо сва зечја легала, често их затицали 

топла, све змијске рупе, сва гнезда врана, сврака, дет-

лића, славуја и све оно што је било тајно у биљном и 

животињском свету. 

Време смо мерили ивањским сатом, помоћу ве-

личине сенке, или положајем Сунца према планини Ра-

дан. 

Сунце је било „два конопца" до заласка, двори-

ште је било испуњено децом и одраслима. Сви су пос-

ловали. 

Наједном, прнуше две птице тик уз моје ухо у 

правцу чичине куће. 

И чу се крештави цијук налик јауку. Једна од 

две птице удари о зид подрума и паде на место мртва. 

Друга птица прелете, па се за један трен врати, напра-

ви круг изнад наших глава, дозивајући језиком цвр-

кута парњака, али тај цвркут не призва мртвог парња-

ка, те птица надлеташе још и још, најмање неколико 

пута. 

Очајна птица рањена судбином, уплашена при-

зором људи - сведока њене трагедије, одлете. 

Зачуђени и занемели, ми деца, гледали смо у о-

драсле. 

 - А, леле, погину гугугка, саг ће овај друга да 

цркне. Оне не мож' да живу једна без другу... А овеј 

две су туј летеле и на јасику у авлију гугутале за мерак 

за слушање, човеку душу разгаљују... 

 - Еве, узе чича птицу, врљите гу у шљивар, по-

там до поток - показа на децу широм отворених уста и 

очију упртих у мртву птицу. 

Ја сам побегла плачући. 



       162 

 

Ту „егзекуцију" и одстрањивање мртве птице 

требало је да изврше старији. 

Сутрадан ме брат Радомир одведе да видим где 

су је сахранили. 

Одрастајући замишљала сам како је друга гугу-

тка умрла од туге и како је моја прва љубав имала тра-

гичан, шекспирски завршетак. 

Ко зна? Можда је и он имао неку јасику у дво-

ришту на којој је слушао прве љубавне изјаве гугутки? 

Пред зградом у којој живим већ тридесет го-

дина, у Београду, од кућних крилатих љубимаца, ис-

тресам из кавеза зрневље што преостаје, и тиме хра-

ним један „шекспирски пар." 

Оне се не плаше мене, мирно увек у пару по-

кљуцају семе, стрепећи једино од мога мачка Теофила 

Соколовића, који се већ остарео углавном греје на сун-

цу испред врата зграде. 

Оне кљуцају; загугучу и одлепршају кад се Тео-

фило протегне, а моје сећање на давну епизоду из де-

тињства, чини ми се младо, помислим да су ове гу-

гутке сада - крилати другови певачи, музичка пратња 

успомена, мојих неизбрисивих ожиљака, шекспирског 

пара из детињства... 

 

Између Ивања и Београда, 

од октобра 2000. до фебруара 2001. године 
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ЦАРИЧИН АМФИТЕАТАР 
 

 

Прибирање претека 
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НА КРАЈУ ЈЕДНОГ ПОЧЕТКА 

 

 

 

Овакве приче и књиге - немају краја. Све ово је 

само увод у нешто друго, једва изрециво и бесконачно, 

вечно. Све сам ово нашла у забораву; ово није књига у 

уобичајеном смислу речи: у оном смислу како их схва-

тају они који их обично пишу. Дирнула сам у посебан 

облик памћења; ову би књигу дивно подупрле ризнице 

албума уметничких фотографија моје старије сестре. 

Нисам је писала и написала да бих се изборила за 

некакву своју књижевну улогу; одвратна ми је свака 

сујета, па и књижевна. Морала сам понешто од свега 

овога да напишем, болујући од нечега, што се може 

излечити само лепотом, природном или уметничком и 

непролазном. Захвална сам, понајвише, њеном првом 

читаоцу, који је инсистирао да не буде поменут, као и 

мом млађем брату, који ме је подстицао да је пишем. 

Који је покушавао и да понешто од написаног поправи, 

дотера. Не треба да објашњавам евентуалном читаоцу: 

шта сам и зашто написала: све је пред њим, сада, као 

на длану. 

Између Ивања и Београда, 

током лета и јесени 2000. године. 

(Дописано током 2007. године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

  

ЦАРИЧИН АМФИТЕАТАР 

 

 

На насповној странице РАЈСКЕ СВЕЋЕ, једне 

од најопсежнијих и вероватно најузбудљивијих књига 

српске поезије XX века (садржи Опус М.Л. 1968-1998; 

преко 19 000 стихова!), објављена је у боји једна пре-

дивна уметничка фотографија пауна, коју је снимила 

моја неуморна старија сестра у Лисабону, у Тврђави 

Св. Ђорђа, у четвртак, 14. марта 1997, негде око пола 

девет пре подне. Паунови знају тајну (дуго)вечности; 

али сујеверни и пророци верују да није згодно на нас-

ловној страници једне важне књиге објавити слику 

пауна. Можда су и чувени српски књижевни крити-

чари и тумачи поезије, начули за ову бојазан и можда 

су инфицирани овим сујеверјем, па зато не спомињу 

споменуту књигу, једину коју је крајем  XX века тре-

бало често призивати, читати, дивити јој се? 

Све чешће ме обузима језа и ужас кад поми-

слим на околност да је све оно што је расно и можда 

најбоље у Срба, у њиховој култури и књижевности, да-

леко од очију јавности, на маргинама, или брижљиво 

склоњено и смештено, као оклопи и кости корњача, у 

некаквим дворцима, који ће можда бити отворени у бу-

дућности ... 

Болујући, последњих година, нисам читала 

много ни филозофе ни песнике. Дружила сам се са јед-

ним песником. Не могу рећи и да сам га волела. Не 

бих чак могла тврдити ни да сам га довољно пошто-

вала. Поседовао је нешто што ни једно друго биће на 

свету није поседовало. Лековиту, драгоцену и неизмер-

ну енергију вере и наде, која, можда, може победити и 

саму смрт. Он се, не сумњам, није бојао смрти, знајући 

да је она нешто што животу даје смисао, што долази на 

крају, као што воћке сазревају... 

Наша кућа - кућа у којој сам рођена у Ивању, 

изгоре почетком 2000. године. Изгорело је и све оно 

што је било у њој, а писати о томе, тешко је: јер би 

требало обухватити нешто огромно. Сазидали смо, у 

најгорем времену, на темељима старе, нову и лепшу. И 

у време, када је дигнут кров, често сам из Београда пу-
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товала у Ивање. Путовао је са мном више пута и М. Л., 

и то су били његови први боравци, прва виђења јужне 

Србије. Јер овај се човек игром судбине некако увек 

налазио тамо где се градило нешто ново. Повела сам 

га једног лепог летњег дана на ивањско гробље да при-

палим свеће мојим покојнима, и Л. је чим смо прошли 

кроз гробљанску капију ушао у малу црквицу без вра-

та и из храма се зачуо његов узвик изненађења. Изнео 

је у рукама живу корњачу из црквице, величине као 

мртав оклоп оне који је чувао у својој београдској би-

блиотеци. Био је импресиониран сусретом са живом 

шумском корњачом, са симболом вечности, на малом 

сеоском гробљу изнад наше куће. Вратио је поново 

корњачу у црквицу, пажљиво, и тад сам га упитала : 

Откуд онај мртви оклоп корњаче у његовој библиотеци 

у Београду? "Не знам. Затекао сам га у том стану, у 

кршу у поткровљу, када сам се уселио, крајем деведе-

сетах. Чекао ме је као вечност сама. Нисам га бацио..." 

Можда то звучи патетично, иако је речено несу-

мњиво искрено, вероватно је и истина: Л. је као песник 

сличан мудрацу Чуанг Цеу, он би пустио као неко бла-

го корњачу да буде жива и вуче свој реп по блату, као 

што је и учинио. Вратио је корњачу поново у црквицу, 

унео је нежно унутра и она је одмилела према месту 

где је олтар... 

Кад смо се враћали према кући мога оца, видео 

је једну падину одмах испод пута (у близини гробља), 

некадашње опустело двориште наших првих комшија 

(преко пута Ивањске реке, и наше воденице поточаре, 

која се још увек држи, иако одавно не меље): 

 - Овде бисмо могли да започнемо изградњу Му-

зеја живе традиције... 

Показао је на падину. Гледао је час у даљину, 

час у зелену траву падине: Овде је рођена вечност, и 

он ју је овде сусрео. Као и у његовом далеком завичају 

на северу Србије... 

Песник би да оснује и сазида музеј живе тра-

диције, музеј под ведрим небом; а ја - да обновим за-

пустелу црквицу на нашем сеоском гробљу, ону цр-

квицу у којој смо оставили живу корњачу да је чува 

док је не обиђемо неки други пут. Показала сам му 
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током лета, кад цветају липе и купина, и некадашње 

манастириште Голубовац (заједно са мојим млађим 

братом и доктором Љубићем, који никада није престао 

да воли свој завичај) и узгред Надваду: ливаде, оми-

љени предео мога детињства, краљевство моје. Песник 

је пошао кроз расцветану природу Радана кроз траву 

до појаса током смарагдних вода моје Ивањске реке, не 

обазирући се на нас. - Куда идеш, Песниче? - "Богу". 

Окренуо се и погледао ме; хтела сам да га упитам : 

"Где га налазиш?" али нисам, није било потребно, јер 

ми смо се у последње време разумели погледима. 

Овај човек налази Бога тамо где се одваја од 

свих створења. Можда је изазвао чуђење у мом брату и 

доктору, који га ипак не познају довољно; можда су 

мислили да је чудак и питали се: Ко је, у ствари, М. 

Л.? Ја сам веровала да је он краљ, и знала сам да је 

његово краљевство у његовом срцу... Поново покуша-

вам да замислим Надваду, бујне ливаде и песника који 

нестаје кроз набујалу траву према расцветаним звон-

чићима хмеља, или су то биле лијане павити, не видим 

га више, онога који је вероватно видео мојим детињим 

очима споменути предео. Анђели се не виде и Бог се 

не види, и песник се не види, јер истински песници су 

велики према оном што је најневидљивије у њима. Сад 

мислим да је то лето 2000. године било даровано, да-

кле, нимало случајно; понајближе чуду; волим да ожи-

вљавам ту слику Надваде, смарагдних вода Ивањске 

реке, Деливода; то је мени најбољи лек, од кога могу, 

верујем оздравити; којим могу победити болест, сваку 

болест, па и болест срца; јер те слике и сећање, тај пут 

којим нестаје песник кроз набујалу непокошену траву, 

то је пут Бога самог, који се појавио једног сунчаног 

јунског поподнева, не да се нашали, него да нас заувек 

поведе према истинском краљевству. Песник има своје 

краљевство и краљ има своје краљевство, и ја имам 

своје краљевство; оно почиње Надвадом. 

Где је песниково краљевство, Л. - ево и твоје, 

брате? Л. сам, касније, током јесени, то и упитала, уве-

лико већ пишући све ово, ове приче само за себе, и он 

је одговорио кратко: "У мојој души!" 
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Нисам разумела сасвим. Песник, који је читав 

један свет, а зар није такав Л.?, ушао је у дубока разми-

шљања и јединство са Богом; јер прави песник никада 

не би могао бити задовољан нечим што је мање од Бо-

га. Л. као човека судбина и живот јесу шибали као ни 

једног другог српског песника XX века, али ја нисам 

видела срећније и лепше лице него његово током лета 

2000.- те године подно Радана, усред Надваде, можда и 

зато, нагађам, што је он нашао Бога и што је већ задо-

вољан и срећан у њему, што је, верујем, вредније од 

сваког краљевства, све док песник траје у времену. 

Овај песник ме је научио као човек како да по-

станем краљица. Чега? Пре свега - мог тела: што год је 

мој дух пожелео од Бога, моје је тело било много стра-

сније и спремније да то узме него мој дух... 

Свака болест, па и најопакија и најбезнаднија 

може бити излечена, има лека, ако човек прихвати 

побожну активност и ако је усавршава у себи, јер ни-

шта не би требало да буде препрека духовности... 

Мој живот се, верујем, преломио; описала сам 

понешто од онога, овде, што је било пре тога прелома, 

лета 2000. - те године; када сам почела све ово да пи-

шем, кад сам сусрела свете корњаче и ону живу у запу-

штеној Ивањској црквици, када сам својим очима ви-

дела Вечност, све се некако изменило: постала сам 

краљица, краљица свога тела, и мој дух је од тада по-

чео да узима, стрпљиво и нежно од Бога, оно што је 

годинама пре тога узимало моје тело много страсније и 

спремније... 

Нећу постати песник. Кад затворим врата свих 

мојих пет чула, искрено жудећи најлепшу слику мога 

краљевства, пред очима ми затитрају неизрециве ства-

ри и слике, провидне и смарагдне воде шумске речице, 

бујне ливаде Надваде, налазим у мојој души прекрасну 

Надваду и Деливоде исто тако јасно и радосно, као 

што знам да је Бог у вечности а она жива корњача у за-

пуштеној капелици на ивањском гробљу, и више се не 

бојим толико умирања, смрти. 

Питала сам јесенас горунове, око наше славе 

Светог Аранђела, усред ивањског гробља, откуд они 

ту? Шумели су, и нису ми одговорипи. Питала сам и 
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ону живу корњачу у опустелој капелици, одакле она ту, 

одакле је дошла? Гледала ме је некако не бојажљиво, 

можда чак доброћудно; чинило ми се да њен поглед 

каже: Долазим од Бога... 

Песника М. Л. упознала сам пре извесног броја 

година; у његовом поткровљу, тј. у његовој библиотеци 

на Лабудовом брду, видела сам оклоп и кости једне мр-

шаве корњаче, по којем је попала последња прашина. 

Био је међу књигама тај оклоп мртве корњаче, који је 

ту смештен и брижљиво се чува, као по наређењу как-

вог источњачког принца, у овом случају принца песни-

ка. Хтела сам не једном да упитам: Колико је дуго тај 

окпоп корњаче ту? Шест стотина година, или хиљаду 

година? Можда чак и две хиљаде година? Али се ни-

сам усуђивала. 

Написала сам кратку причу у своје време: Свете 

корњаче и корњаче из Престонице корњача. Паунови. 

И Царичин Амфитеатар... 

Од те приче остао је само овај фрагмент: Док је 

пецао у реци Пу, кажу, Чуанг Цеа ословише два чинов-

ника које беше послао принц од Чуа, који овако поче-

ше: "Наш владар жели да подели бреме државе са 

тобом". 

Филозоф, међутим, настављајући да држи свој 

штап за пецање, не обраћајући пажњу на њих, ускоро, 

рече: "Слушао сам о светој корњачи у Чуу, која је, иако 

мртва већ две хиљаде година, по наређењу принца 

брижљиво смештена у кутију у његовом дворцу. Шта 

би, дакле, корњача више волела - да буде мртва, да 

само оклоп и кости остану иза ње, да као неко благо 

лежи или да буде жива и вуче свој реп по блату?" 

"Сигурно", узвикнуше чиновници, "радије би 

да је жива и да вуче свој реп по блату." 

"Идите онда", оштро одговори Чуанг Це, "ја ћу 

такође свој реп по блату да вучем." 

Постоји Престоница корњача, о којој би вреде-

ло да напишем понешто. Са највише коте те престони-

це пуца непоновљив широк видик у ...Остали су ми 

само наслови од сећања и прича, које све, никада нећу 

стићи да запишем... 
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Свако има свој "центар света". Јустинијан Први 

и Салвадор Дапи, Јунг и Фокнер, Маркес, Лорка .. 

Као светионик, или кула на обали мора, мој "це-

нтар света" има јединствен положај. 

То место је надомак Царичиног Града, на пади-

нама Радана. Има диван положај, већ од самог прилаза. 

У њега се улази асвалтним путем кроз појас њива, и 

воћњака. Куће са баштама, утрине, па ливаде до под-

ножја Радана - појас храстове и букове шуме, и онда 

борове, не би, верујем верније описао ни Толстој, ни 

Пастернак, да су их којим спучајем путеви судбине и-

кад овамо навели. Мој "центар света" сачуван је за 

будућа времена захваљујући фотоапарату моје старије 

сестре Мирјане. Она је, откако се као млада девојка, 

отиснула у свет (Беч) имала неколико великих страсти: 

путовања, уметничку фотографију и учење страних 

језика. Научила их је неколико. И успела је да пропу-

тује читав свет, да обиђе све континенте. 

Никада се није раздвајала од фотапарата. Нас-

ликала је на хиљаде незаборавних фотографија. Њени 

албуми слика, када би се сакупили на једном месту, ис-

пунили би читаву једну собу од пода до таванице. Она 

је неуморно, из године у годину, долазећи у мој и њен 

"центар света" фотографисала све: пејсаже, ограде, 

куће, дрвеће, птице и стоку, облаке и изласке и заласке 

сунца, гробље и оронулу цркву, земљаке, сунцокрете, 

крајпуташе... Моја старија сестра овековечила је све 

појединости нашег "центра света" нагоном песника и 

анђела, и сачувала од заборава непроцењиво благо. 

Познато је да је поезија језик онолико колико је 

пејзаж темпера. Уметничка фотографија и филм могу 

много више него поезија. Писала сам стихове као 

млада девојка, али ни један нисам посветила мом цен-

тру света, јер би сваки био фалсификат: уметничке фо-

тографије далеко су надмоћније и уверљивије. Умет-

ничке фотографије у боји омогућују споразумевање 

између људи великим делом без језика, без говора, без 

писања. Права књига о "центру мога света" није ово 

што пишем: права књига о њему био би албум про-

браних слика моје старије сестре. "Говор" читавих се-

рија слика снимљених у последњих тридесетак година 
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у атару мога центра света, с легендама, не дужим од 

врапчијег кљуна, које би написао позван познавалац у-

метничке фотографије и човек упућен у тајне овог 

простора, превазишли би форму једне фото – моно-

графије, дотакли би повест, која је некада била права 

књижевност, истинску поезију, која је у данашње вре-

ме срозана, или затрпана као шумски кладенци... 
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ТУЂА ПРИЧА. МОЈА ПРИЧА 

 

Кад једна "кћер" дође у манастир да тражи Мајстер 

Екхарта, вратар је упита: "Кога да најавим?" 

"Не знам", она рече. 

"Како не знаш?" 

“Зато што ја нисам нити девојка, нити жена, ни 

муж, ни супруга, нити удовица, нити девица, ни госпо-

дар, ни служавка, ни слуга". 

Вратар оде Мајстер Екхарту и рече: "Изађите да ви-

дите најчудније створење о коме сте икада чули. До-

пустите ми да и ја пођем са вама, а ви протурите гла-

ву и питајте:”“Ко ме тражи?” 

Мајстер Екхарт учини тако а она му даде исти од-

говор као и вратару. Тада он рече: "Драго моје дете, 

то што кажеш је исправно и разборито али објасни 

ми шта мислиш." 

Она рече: "Да сам девојка, још увек бих била у мојој 

првој безазлености; да сам жена, увек бих у мојој ду-

ши вечну реч рађала; да сам муж, објавио бих непоко-

лебљиви отпор свем злу; да сам супруга, била бих вер-

на свом драгом, за кога сам се удала; да сам удови-

ца, увек бих чезнула за оним кога сам волела; да сам 

девица, била бих смерно побожна; да сам служавка, 

понизно бих сматрала себе нижом од Бога и сваког 

другог створења; а да сам слуга, предано бих радио, 

увек служећи свога Господа свим својим срцем. 

Али пошто од свега овога нисам ништа, само сам не-

што међу нечим, ја одох". 

Тада Мајстер Екхарт оде својим ученицима и рече им: 

"Чини ми се да сам малопре слушао најчистију особу 

коју сам икада упознао"... 

 

 Ту причу или легенду прочитах у једној књижи-

ци сасвим случајно, пре неколико година; када је моја 

болест узела маха. Шта је било са том "најчистијом 

особом коју је икада упознао" Мајстер Екхарт? Није 

остала у манастиру; отишла је даље; куда? У Алпима 

сам се одлично осећала, можда исто тако лепо и лепше 

као и у мом родном селу Ивању? Да, да. Могуће је да 

је моја душа рођена у Алпима? Поново бих желела да 
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боравим у њима. Да будем ближе Мајстеру Екхарту и 

оној кћери — коју је он икада упознао, јер она, верујем 

још увек лута снежним планинама, дивно привиђење, 

ништа међу нечим. Моја болест, верујем, ипак има лек: 

излечиће ме, не лекови, него сусрет са најчистијом о-

собом коју је свет икада упознао... 
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ПРВА ЉУБАВ 

 

За мене је, већ са седам година, ствар љубави би-

ла дефинисана као дефинитивна трагедија и верност 

без обзира на разлоге и последице до смрти! 

Било је пролеће. Поток иза куће и мртвица озеле-

нили, све процветало. Сваки слободан тренутак ми деца 

из махале користили смо играјући се сопственим иг-

рама, чији смо најчешпе били креатори, неке наслеђу-

јући, а понекад и друштвену игру (карте), кријући од 

родитеља. Радили смо свашта, али увек у равнотежи је-

дни са другима и са природом. 

Пролеће - значило је одлазак у поток, извлачење 

павити за прескакање, брање биљака, цвећа за које у И-

вању свако има име, а понеком смо и сами кумовали. 

У току школовања учећи фармакологију често 

сам хватала себе да биљке памтим по ивањским имени-

ма и фармакологији. 

Тако смо били корисни од раног пролећа до поз-

не јесени. 

Имала сам око седам година, знам да ми је брат 

био беба и увелико сам помагала око њега. Ишла сам 

већ у школу. Једном пролазећи између "скамлија" учите-

љица ме помилова по коси. Тај додир био је анђеоски, 

нас децу су ретко миловали, још ређе грлили и љубили 

родитељи. 

То је на најлепши начин чинио Чика Никола кад 

допутује из Београда, но те се године и он оженио и љу-

бав је, чини ми се, припала другом. 

Не знам како сам је објашњавала самој себи; све 

што сам видела тако је требало да буде, што се чинило, 

што су чинила деца, жене, људи, сви ти научени односи 

нису трпели приговор, но кад би се у њих умешала лична 

воља неког одважног бунџије било је свађа и кад - кад и 

скандала. 

Нисам утврдила како почиње љубав и шта она 

регулише. 

Много доцније кад сам прочитала своју прву књи-

гу, први роман, нешто о љубави нисам разумела. 

Остала деца и ја такмичарски смо брали цвеће - 

биљке, које смо пажљиво доносили кући, старији су их 
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везивали у мале снопове са обешеним цветовима и гла-

вицама доле, и на моје чуђење сушили их и складиш-

тили их за зимске чајеве. Но у том потоку који је био 

ризница биљака и животиња као национални парк, жи-

вели смо и ми деца већи део дана и већи део године као 

његов садржај. Знали смо сва зечја легала, често их зати-

цали топла, све змијске рупе, сва гнезда врана, сврака, 

детлића, славуја и све оно што је било тајно у биљном и 

животињском свету. 

Време смо мерили ивањским сатом, помоћу ве-

личине сенке, или положајем Сунца према планини Ра-

дан. 

Сунце је било "два конопца" до заласка, двориш-

те је било испуњено децом и одраспима. Сви су посло-

вали. 

Наједном, прнуше две птице тик уз моје ухо у 

правцу чичине куће. 

И чу се крештави цијук налик јауку. Једна од две 

птице удари о зид подрума и паде на место мртва. Друга 

птица прелете, па се за један трен врати, направи круг 

изнад наших глава, дозивајући језиком цвркута парњака, 

али тај цвркут не призва настрадалог, те птица надле-

таше још и још, најмање неколико пута. 

Очајна птица рањена судбином, уплашена при-

зором људи - сведока њене трагедије, одлете. 

Зачуђени и занемели, ми деца, гледали смо у од-

расле. 

 - А, леле, погину гугутка, саг ће ова друга да црк-

не. Оне не мож да живу једна без другу... А ове две су туј 

летеле и на јасику у авлију гугутале за мерак за слуша-

ње, човеку душу разгаљују... 

 - Еве, узе чича птицу, врљите гу у шљивар потам 

до поток - показа на децу широм отворених уста и очију 

упртих у мртву птицу. 

Ја сам побегла плачући. 

Ту "егзекуцију" и одстрањивање мртве птице тре-

бало је да изврше старији. 

Сутрадан ме брат Радомир одведе да видим где 

су је сахранили. 



       176 

 

Одрастајући замишљала сам како је друга гугутка 

умрла од туге и како је моја прва љубав имала трагичан, 

шекспирски завршетак. 

Ко зна? Можда је и он имао неку јасику у двори-

шту на којој је слушао прве љубавне изјаве гугутки? 

Пред зградом у којој живим већ тридесет година 

(у Београду), од кућних крилатих љубимаца, истресам 

из кавеза зрневље што преостаје, и тиме храним један 

"Шекспирски пар." 

Оне се не плаше мене, мирно увек у пару покљу-

цају семе, стрепећи једино од мога мачка Теофила Со-

коловића, који се углавном већ остарео, греје на сунцу 

испред врата зграде. 

Оне кљуцају; загугучу и одпепршају кад се Тео-

фило протегне, а моје сећање на давну епизоду из детињ-

ства, чини ми се младо, помислим да су ове гугутке сада 

- крилата другови певачи, музичка пратња успомена, 

мојих неизбрисивих ожиљака, Шекспирског пара из 

детињства... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

  

ВОДЕНИЦЕ НА ИВАЊСКОЈ РЕЦИ 

 

 Наша воденица била је тик уз кућу. Рано сам 

као дете помагала баби и мајци да наметну на грбину 

жито и сипају га у кош и да из сандука поцрпу брашно 

и донесу га кући. 

 То је ритуал који се понављао од јесени до про-

лећа, чим окопни да није мраз. 

 Мислила сам да је то врло једноставно, да тако 

треба и да воденице имају сви. 

 Оно што је за моју породицу изгледало једно-

ставно и природно, мислила сам да је и Богом дано. За 

друге је ипак било мучно. 

 У истом том периоду многа домаћинства су по 

киши, покривајући жито да не "одвугне", утоварено на 

колесарима, довозили до туђих воденица и млело се, а 

власници су узимали ујам. Често се причало да је овај 

ономе украо жито, умањио брашно... Једно знам: жито 

је било извор живота за људе и значило је огромну си-

гурност. 

 Куповни хлеб до неких година, многи мештани 

Ивања никад нису окусили. Наравно, воденице су мле-

ле и сточну храну, кукуруз, овас, раж, јечам... 

 Не сећам се да смо јели хлеб од кукурузног бра-

шна. 

 Знала сам да постоји кукурузни хлеб, проја, али 

се укуса не сећам... 

 Но, сећам се једне очеве посете Београду. Биле 

су касне седамдесете, мој стриц и стрина - очев брат и 

снаја, који су му увек били домаћини кад дође у Бео-

град, окупили су нас у госте. Стрина је направила ве-

черу и нудила је девера: 

 -Узми, бата Владо, проја је изврсна! 

 Гледа отац стрину, гледа, а знам да се веома у-

важавају, док не рече: 

  - Миро, склони туј проју од мене! 

 Зачуђено сам га погледала, јер сам већ узела ко-

мад проје - био је укусан! Схвати отац да је потребно 

објашњење, па рече: 

 - Снајо, проја је проја, име вој је проја, и ја гу 

више никад нећу да једем, ако не морам! 
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 Једини хлеб који су мој отац, стриц и тетка јели 

од детињства до младости бејаше проја и њихово се-

ћање на то раздобље било је опоро... 

 Те наше воденице - а било их је уз Ивањску ре-

ку од махале Голусци до Стојана у Деливоду – оноли-

ко колико фамилија има Ивање. 

 Данас их скрива растиње, многе су срушене, а 

једно је сигурно снага Ивањске реке која је покретала 

од новембра до маја сва воденична кола, а ова све ка-

мење и чегртала - усахла је и оглашава се звуцима от-

ворених чесми у двориштима на којима се умива по 

који старац и ретко кад напуни базен, да се у загреја-

ној води, не сањајући лепоту моје Нијагаре, окупају 

наша деца и деца наше деце... 

 

* 

 

 Нећу писати о величини вода и њиховој лепоти. 

Писаћу вам о селу које је имало двадесет кућа и низ 

реку пуно воденица. 

 Када је наш деда Сокол у своје време поделио 

воду са суседним селом, на месту Дели воде, знало се 

да је на води заснован живот. Вода је заустављена на 

апсолутној равни и подељена на два крака под истим 

углом - тако беше пре сто година, тако је и данас! 

 Е, ту почиње прича о Ивањској реци и њеним 

воденицама. 

 Прве су биле воденица и стругара Микаила Љу-

бића - обе је вода покретала. 

 После њих на благој равни кроз Надваду и Го-

лемо Дрво до Доњу Раткину - ваљавица и стругара Ди-

лета и Костадинка. Нешто испод Грујићи. Санда и 

Борко. Радосављевићи. Данковићи - обе куће. Ђиђа 

Грујић (ваљавица и казаница). Китановићи (воденица 

и казаница). Живанци (воденица). 

Дракшини, од којих смо ми Весинци – Соколо-

вићи купили Пи (наша и Батина воденица). 

Цветкова. Ђелинска. Именска. Чукуруска. 

   

 Миланова. Соколова. Ридарска.Голушка... 
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МОЈА НИЈАГАРА 

 

 Кад си мали све ствари око тебе су огромне. 

Димензије су нереалне; орао и авион у лету имају исту 

величину. Лепгир и птица... Поток је река... 

 Никад нисам схватила зашто Ивањску реку ис-

пред моје куће зову потоком. 

 За мене је она имала димензију живота али и 

величине реке. 

 Кажу да Весинци говоре гласно, јер их је преко 

Ивањске реке тешко било дозвати, па и дан - данас реч 

добија онај ко громким гласом надговори саговорника. 

 Ко зна, можда је понеко од нас био и делими-

чно глув, јер ко је то процењивао? 

 Но, Ивањска река, коју описујем, уствари је – 

средина тока од места Деливоде до ушћа у Вујанов-

ску, па Пусту Реку. Сем извора живота имала је значај 

радости. 

 Све што је било у вези са чистоћом, дешавало 

се испред наше куће на Ивањској реци. Играња, чиш-

ћења, и негде пред Ивањдан мој отац би на Дракшин 

Пи, воденични јаз, заједно са свом децом из породице 

кренуо у акцију чишћења Нијагаре, како смо звали во-

допад Ивањске реке у једном делу нашег дворишта. 

Стављао би велику даску, учврстио је и ми смо деца 

отварали сезону купања. Купао нас је све, наравно, го-

ле до поласка у основну школу, а онда смо голотињу 

скривале неким крпама. 

 То је било прво јавно купалиште на Ивањској 

реци. 

 А моја старија сестра Мирјана и ја смо прве ку-

паће костиме добиле од стрина Мире из Београда, које 

је она шила на сингерици - некад невештим штепом, 

али неспорно, великом вољом. 

 О Нијагари знам доста. 

 Но, једно од те деце са наше Нијагаре, као једи-

но из села које је видело праву Нијагару као жена кас-

није, рече: 

 - Е, Коли, најлепша је наша Нијагара! У Амери-

ци је то нешто друго... 
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 Много година касније, данас, кад се одавно ку-

памо у купатилу, моја поодрасла деца на месту моје 

Нијагаре виде само врбе и шипражје, али се заједно са 

децом мога брата често врзмају око тога места. 

 Пожелим да их у наручју, као мене и моју сес-

тру, наш отац ставим под водопад који ме спаја са нај-

срећнијим сећањем на детињство... 
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БОЈЕ 

 

 Ја сам једноставно обојено порасла. Родила сам 

се са смирајем зелене према жутој, са мешањем сло-

нове кости уз црвено, са љубичастом и плавом са роза, 

жутом, тиркизном, а изнад свега са бојама које ниједан 

сликарски мајстор није насликао, и ниједан песник ни-

је опевао. 

 Моје боје су трепериле, жубориле, цвркутале, 

оне су се ЧУЛЕ, моје су боје боје које време ни годиш-

ња доба нису дотакли. 

 Ни сибирска студен ни афричко сунце, ни ин-

дијске кише, ни срећа, ни сета нису обезбојиле ливаду 

пред кућом, коју је Радан сачувао за мене. У свој сво-

јој вековној традицији обнављања у годишњим циклу-

сима. 

 Када сам постала свесна да све није црно бело, 

онда када сам видела овцу која је била браонбела. "Не-

ка, да одвојимо овуј вуну, па ћу наберем љуске од ора-

си, кад испредем пређу ћу да омастим у каџаво. Овуј 

белу ће деца да понесу у Оране, куде Денчу за црге, а 

овуј каџаву ће остајимо за клашње..." 

 Слушала сам разговоре жена и није ми била јас-

но да оно што носим није тик од овце, да је оно негде 

било па је постало зелено и онда је тек постало мој 

џемпер. 

 У мојој кући углавном се производило све као и 

у другим кућама Ивања; храна, одећа, а обућа до сре-

дине педесетих година, када почиње да преовлађује 

куповна... 
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ЛУВР 

 

 Маја 1983. године, чини ми се да је било између 

18. - 25., нашла сам се у Паризу - о коме немам намеру 

да пишем путопис, као што су то чинили Исидора Се-

кулић, или Црњански. Француска је у Паризу дивно 

уклопила традиционално са модерним. 

 Француска са туристичких проспеката и Париз 

са разгледница мање су ми се допали од оног невид-

љивог дела који сам осетила. Све што сам видела и 

доживела, чула су усвајала, нешто и заувек. 

 Дани беху мајски, кишовити, са променљивом 

дневном тепературом. 

 Хотел је мирисао на Арапе (био је близу Мон-

мартра). Утисак који ме снагом удара вратио у бајку 

био је поглед на Сакр Кер. Утисак на Сакр Кер био је 

бајковит, као и на Ајфелов торањ, Наполеонов ковчег 

и Дом ратних војних инвалида, где почива историја. 

 Монпарнас осматрачница, културни центар 

"Жорж Помпиду", где се скупљају млади. Ту се једино 

могло ући бесплатно. Посетила сам изложбу Пабла 

Пикаса. Све то, било је интензивно и прејако. У мо-

менту ми се чинило да је Париз недефинисана светска 

културна престоница, по мало и моја. 

 У Паризу (имала сам неодољив утисак) могло 

се видети све што човек није видео; могућ је сусрет са 

свим грађанима света. 

 Насред булевара Шанзелизе сусрела сам један 

брачни пар из Београда који сам познавала од раније. 

Ето, и они су срели мене, као у Кнез Михајловој... 

 Но суштина понетих утисака скривала се на ме-

сту које је у уметничком смиспу узело све што је мог-

ло, а посетиоцима наплаћивало утиске! 

 Уследио је мој сусрет са Лувром. Он је још и-

мао свој стари изглед. Није ту још била постављена 

стаклена пирамида, коју је Митеран даривао својој 

љубавници (директору музеја), а ова њему кћер. (То 

сам сазнала касније видевши једну репортажу о жи-

воту Франсоа Митерана. Као типичан Француз пона-

шао се француски, а то што је био председник и није 

престао да буде Француз, не умањује његову величи-
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ну. У ствари, та репортажа о Митерану подсетила ме 

на мој сусрет са Лувром - на дане проведене у њему.) 

 Беху то четири дана - информисања, разгледа-

ња, упијања богатства уметничке ризнице... Мона Ли-

за, мумифицирана тела из древне историје човечанства 

са очуваном тканином и бојом и наравно Рембрантова 

импозантна платна на којима су "јунаци" огрнути бор-

до плишаним огртачима... 

 Мене, дете природе, одрасло на планинама јуж-

не Србије - Радана, са којим сам се увек потпуно разу-

мела, ризница импресиониста затекла је неспремну за 

толику јачину импресија. Зауставила сам се, било је 

прејако; и било ми је жао што никад нисам умела да 

сликам. То што сам гледала у Лувру, ја сам кроз годи-

шња доба посматрала, деценијама, свуда око мене. 

 Једна бескрајна игра латица и пропорција, не-

погрешиво ме вратила на моменат, када сам као десе-

тогодишња девојчица, размишљала - шта ће се десити 

када моја поља нестану, како да их заштитим за друге 

пре него што нестанем са овога света? 

 Питање је како да мој импресионизам постане 

бесмртан. 

 Схватила сам, у моменту, у Лувру - благо сли-

карима! 

 Сада ми идемо тик уз њихову вечност и може-

мо само да се бескрајно радујемо што је њихов поглед 

преточио кичицом и бојама на платну чудесне импре-

сије. 

 Видела сам рујну пшеницу искласалу још неса-

зрелу, зелену, како као подлога платна у мојој њиви 

"Николина" на хектарском пространству, у самом од 

природе датом распореду, нуди најлепше, најобоје-

није, најцрвеније цветове булки. На једном корену би-

ло их је за читав сноп! Цветале су у циклусима, дани-

ма. Једна би процвала, друга пупила, трећа се распу-

кла. Ретко две у исто време, или истога дана. Брала 

сам их и заборављала тамо где бих села; биле су иза-

зов; увек ми се свака следећа учинила лепшом. Нису 

мирисале, но то ми није сметало - обично је њихова ле-

пота мирисапа. Латице би им се брзо спарушиле; па-

тила сам што нису трајније. Нераспукле пупољке сам 
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отварала, исправљала им латице пажљиво; схватила 

сам да оне нису обојене црвено - црвене су као крв тек 

у фази прецветавања, а дан - два пре тога цветови су 

виолет - зелени - бордо - роза. Тик уз њих растао је као 

стражар тамно плави цвет са две нијансе. Радовала сам 

му се; могао је да се пресује, суши и траје зими... 

 Одрасли би били ојађени кад виде да жито по-

плави, то је био - кукољ! Од њега је пшенично брашно 

било г о р к о (кад се са житом самеље). Сматрали су 

га коровом што је у искористљивости поља био, и оби-

чно би га прскали "чорбом" и прскалицама које су 

носили на леђима, а које су ретко биле исправне – ис-

требљивачи! 

 Нисам брала "моје" булке, или ретко сам то чи-

нила; више сам волела да их посматрам: чинила ми се 

снага тих слика при заласку сунца вечном. 

 Нисам размишљала о својој практичној мисији. 

Била сам заокупљена самом собом; осећала да сам у 

том пространству и сама лепа, као цвеће.  

 Краве (које сам обично чувала) би већ сишле 

низ Рид, у Млаке, до предела Големо Дрво, можда на-

правиле штету. Вративши се у страх, у стварност, по-

трчала бих и сама за кравама... 

 Увек сам носила са собом књигу, бескрајну. Та 

најлепша библиотека природе била је веома при-

влачна. Научила сам да је читам врло рано. Шта ме је 

од ње скретало у сањарења, у разговоре са биљкама, 

лептирима, бубама, птицама? Зашто сам рецитовала 

мојим кравама које би ме дивним крупним очима рав-

нодушно погледале и настављале да пасу? Шта ме 

доводило до самозаборава? Заборављене књиге под 

неким дрветом, на неком брежуљку, редовно су пре 

кише налазили сеоски чобани, или други мештани, и 

доносили су ми их, јер се у селу знало да су моје. 

 Како су се сазнања о свету проширивала и моја 

жеља за упознавањем света је расла. Моја дечја и ра-

дознала природа, поредила је редом, све.. 

 После Париза - Лувра - Бретања, Мон Сан Ми-

шел..., дуга вожња и одмор у ресторану "крајпуташу". 

Три кафе и пиво. За моју сестру, оца мога сина и мене. 

Зачас се ту заустави возни парк од пет трактора са 
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приколицама, вагонетима, вилама и грабуљама. Исти 

наши људи, помислих. Говоре гпасно, смеју се и гес-

тикулирају, испијају пиво, поздрављају се сиренама и 

махањем руку. Говорили су о летини, времену и фуд-

балу - каже ми сестра, која је научила поред немачког 

и француски. 

 Настављамо пут. Стада оваца и крда стоке уме-

сто булки... 

Преноћиште; сеоски пансион; спаваћа соба од 

ораховине, удобна, мирише на сено... 

 - Пробудиће вас л' кок - каже домаћица. Као 

код куће, у Ивању, помислих... 

 Сањала сам да лежим на трави, под крушком, 

гледам да проверим где су краве и пред очима ми ти-

тра неописиво поље расцветаних булки. 

 Пробудио ме, заиста певац; протегла сам се од-

морно, и истог тренутка схватила да нисам код куће, у 

Ивању, у Бретањи сам... 

 Да ли ћу је икада више видети, Бретању и 

Француску, и с ким, и када? Можда са анђелима?… 
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КРУШКА 

 
 Не знам да ли знате какав је укус крушке голе-
мке? Кад је загризете и не видите осу, а она вас уједе 
за језик?... 
 Големка има најлепши и најслађи укус на све-
ту. 
 Те крушке су калемили Турци дуж потока иза 
наше куће; касније, без укрштања, у складу са природ-
ним амбијентом раданског поднебља, калемили су их 
и моји. Мирис, боја и укус големки су савршенство. 
 Док ово пишем, осећам пљувачку у устима, се-
тивши се да смо се уз Именски поток и Николину и 
Големо дрво утркивали са стоком - ко ће појести укус-
нију крушку. 
 Волела сам док читам неку књигу (јер увек сам 
нешто читала) (између наше и Зоркине њиве) да ми го-
лемка падне на дохват руке, да се осладим... 
 А тек баба Тодорине јечменке у ливадама!... 
 Двоје чувају стражу, док један бере, и кад крађу 
плодова окончамо, увек се из правца баба Тодориног 
дворишта она појави и подвикне... 
 Била је дипломата; знала је да смо гладни и жу-
дни воћа; у ствари нас је пуштала да се осладимо... 
Знала је ко је чији и кад долази да краде јечменке. По 
томе гесту, памте је моји вршњаци. 
 А тек Сандини "синци". Именске кљакавке... 
 Укуси препознатљиви и вечити. 
 А Тамна Ограња и оскоруше, морам да прове-
рим да ли још постоје. 
 Но прича о крушкама започета је догађајем који 
ме увеселио на тренутак. Моја братаница, Марина, 
гимназијалка, приликом њеног првог доласка у Ивање, 
где је и рођен њен отац Синиша (син моје тетке Ко-
совке), покрену причу о крушки водунки. 
 Пошли смо према потоку иза наше куће, бројна 
породица са дечурлијом, и деци објашњавамо шта те-
риторијално припада нама. 
 Е, ова крушка је још из времена Турака, стара је 
око сто година - објашњавам ја историју коју су мени 
м-ји стари препричали... 
 Је ли, тето, је л' то Турчин Мурат посадио ? – 
пита ме Марина. 
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 Тих дана је приказиван филм "Косовски бој", 
који је она гледала. 
 Има још крушака из тог времена, али се већина 
углавном осушила, нестала, као и сећање на њихову 
историју. 
 Највреднија историја, коју би вредело исприпо-
ведати, јесте историја о крушкама, које имају  укус са-
вршенства и сласти... 
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БЕЛЕШКЕ ПОВОДОМ ЧЕТВРТОГ КУЋИШТА 

МОЈЕ ФАМИЛИЈЕ 
 

 У детињству се често, кроз приче, пробијало, 

понешто о нашим прецима. Све до четврте генерације 

уназад гледано. Генерацији која се зауставила у дана-

шњем атару села Ивања... Гробови би могли више да 

посведоче од потомака о онима који су сахрањени у 

њима. Сигурно доста тога знају и она два висока гору-

на израсла усред ивањскога гробља изнад оронуле ка-

пеле? Они су расли из костију покојника и упили су 

корењем понешто од оних тамо покопаних? Горуни 

говоре шуморењем - зато их треба понекада ослуш-

нути, готово ритуално, као што се пале и свеће... 

 Ивање је четврто кућиште моје фамилије. Оно 

пре њега - Божурња код Тополе, Црна Трава – једно-

ставно су називали старина. 

 Уз гасарче или петролејку препричавајући до-

годовштине, најчешће се говорило о деда Драгану из 

"старине". 

 Било је пролеће. Изашао деда на басамак сабај-

ле, сео и запалио лулу. Приђе му једна од снаја те ре-

че: 

 Дедо, умрела баба, најдомо гу на рогожу, уко-

чила се... 

 Оће да је, оће - одговори деда и дубоко увуче 

дим из своје луле... 

 Утицај жене у српским породицама, и мојој, не-

спорно често био је одређујући. Ово сам брзо схва-

тила још као дете. Недозвољене ствари решавала је 

жена, мајка, баба... 

 Тако и приликом насељавања Косанчићеве 

Подгоре и приликом трајног лоцирања, Николићи ода-

браше село Кацабаћ. 

 Равница између Мораве и Радана, земља пло-

дна "татка да роди". 

 Једна од мојих прабаба са ситном децом и ко-

зама опирала се да остане на плодној земљи. Стално је 

гунђала свом мужу: 

 - Нема козе кво да брсту, зар не видиш; нема 

млеко,  деца ће ми помру... 
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 Након смрти једног новорођенчета, чукундеда 

крену породични караван и заустави се у подножју 

планине Радан - тамо где су једино козе имале да бр-

сте, до миле воље, али где је увек било мањка друге 

хране... 

 Један део фамилије Николића остаде у Каца-

баћ... 

 У фамилијама Соколовић и Николић од којих 

потичем увек се говорило у релацијама жена - муж 

Драгица Владина, док у другим селима око нас та 

релација се изражавала синтагмом Влада Драгицин. 

 Изузетно је да су Ивањчани и мештани Бучу-

мета, ту релацију другачије изражавали, ако је мушка-

рац не дај Боже неспособан да служи војску, па доведу 

девојку да, ете, кућа не пропадне и ако успе да је одр-

жи, онда је та жена и вреднована, и то вредновање се 

изражавало синтагмом Влада Драгицин, или Ратке 

Јеленин. 

 

* 

 

 Једна од фамилија са којима смо се ми, ВЕСИ-

НЦИ, побратимили јесу ЂЕЛИНЦИ - по деда Ђели, 

већ поменутом. 

 Један од њихових предака, изузетан живац и 

вредан, појде у Трсиште (Трње покрај Голубовца) да 

крчи шуму за испашу. 

 Притера га; не могавши да се брзо распаше, оно 

заврши у гаћама. 

 Дојде субота, мијење и премењување. 

 Соблачи се деда, баба га погледује, па збра ду-

шу да га пита: 

 - А, бре, човеку, куде су ти гађе? 

 Љутит деда што га подсећа на бруку, брецну се: 

 - Ене ги у Голубовац на трн, узни па ги пери!... 

 

* 

 
 Наш ујак по мајци, ујка Стојадин, звани Дила, 
леп ко девојка, што год да ради, имао је око себе жен-
ско друштво. 
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 Скупљали смо сено у Ћумуране, близу њихове 
куће, кад јекну планина. 
 Из правца Вучелића, јекнуо је женски глас. 
 - О, Дила, доћерај 'вамо Белоњу и Булоњу, да 
их бодемо са мога Китоњу...! 
 Деда Ђела pater famillias Анђелковића из Ивање 
имао многољудну породицу, а работеше као дунђер у 
Ниш, у печалбу. 
 Да смањи број гладних устију у кући, његова 
жена даде једно дете да служи код Црногораца. 
 Дојде абер о томе до Ниш, а мангупи у бисази 
турише две цигле; знали су да је деда Ђелин бес голем 
и да ће одма да запуца дом, кад му кажу да је његова 
жена дала једно њихово дете да служи. 
 Тако и би. Узе бисази и отиде дом. 
 Препешачи деда Ђела уз Пусторечко поље, сти-
гне ноћу. 
 Баба се зграну, али ћути. 
 Изброји главице деце испод цргу и виде да фа-
ли једна. Измлати бабу и не рече ни реч. 
 Окрену се и врну у Ниш на работу сас оне две 
цигле у бисази... 
 Сутрадан се дете врати дом и никад више нису 
били слуге, да би током последње деценије прошлог 
века неки постали лекари... 
 Мој корен је у селу Ивање, подно Радана. У ње-
му сам рођена и порасла и провела прве незаборавне 
године живота. У суморним поратним годинама ста-
сали су сви они чији су родитељи погинули у Другом 
светском рату, умрли... И село је почело да се весели, 
радује, обнавља... 
 Друга генерација - међугенерација, постала је 
пунолетна, дорасла војсци, женидби, удаји...Црнину 
све ређу (сем на главама старијих жена - доживотно 
црним марамама) заменила је шарена и разиграна ве-
селост. Из најсиромашнијих домова, као по непи-
саном правилу, биле су најлепше девојке и момци. 
Углавном је село имало здраву младост. То је било ве-
ома битно, као снага села - његова лепота. Они су уте-
мељили и обележили напредак, и максимапни еко-
номски развој који чини период 1950 -1980. година. 
Ретко ко од омладине а и њихове деце беше инвалид, 
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спеп, глув, болестан. О томе сам у зрелом периоду жи-
вота више пута размишљала. Чак је и смртност но-
ворођенчади, која су се често рађала уз огњиште и на 
слами, била ретка. Ту су углавном били "синдроми из-
ненадне смрти". Обољевало се  од дечијих болести, у 
време епидемија. Имали смо редовне школске здравс-
твене прегледе и вакцинације. Младићи и девојке по-
носили су се својим здравим телима и још бодријим 
духом. Поља су изгледала као шарени ћилимови; није 
било ни једне необрађене парцеле! 
 Још се трсила земља "за разорување". Понека 
би се њива проширила за по десетак метара, али и про-
дужила на рачун "утрине". Не у катастарском смислу, 
већ у смислу корисне обрадиве површине. На тим њи-
вама, ливадама и баштама од раног пролећа до касно у 
јесен, утркивала се лепота, снага, вештина и умеће са 
природом. Правило је било да се њива једне године 
копа, а друге жање. "Да се обрне земља, мора да се ко-
па, не ваља пшеницу на пшеницу", говорили су плане-
ри и то реализовали. У остваривању тих домаћинских 
планова сви су пословали; деца, старци, жене и нара-
вно мушкарци. 
 Брзо се одрастало, већ са 12 -13 година приме-
ћивало се ко је вредан и добар. 
 Е то "добар", у значењу и тумачењу Ивањчана 
значило је - не чинити никад никоме пакост, поготово 
не намерно, не пуштати стоку у забрањене зоне, не ло-
мити тек засађено воће (вилдане)... Имао си право да 
убереш или поједеш било коју воћку и да ти нико 
ништа не пребаци, али не и да обереш "све"... Нај-
чешће су страдали бостан и вињаге - њих је било по-
најмање. Други облици присвајања називани су крађа 
(а само је "Аца Штрбан" по томе помињан). Бити "до-
бар" значило је да се сваком јавиш, кад га сретнеш, чак 
и кад те не примети, без обзира да ли одрасли "не 
говоре" ("не говорити" се дешавало, али ти неспора-
зуми нису трајали вечно, и посвађани би временом 
"проговорили"). Бити "добар" значило је однети пору-
ку, послушати старије, ако идеш у уторак (или ако о-
тац иде) на пијац у Бојник. И данас то "бити добар" у 
мојој свести има извесну тежину, да ако ми се било ко 
од Ивањчана обрати, реагујем по принципу тери-
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торијално родбинске везе. Тако сам на клиници на ко-
јој радим "рођака" свим потомцима мојих Ивањчана. 
Не знам какву "обавезу" имају моји завичајни "рођа-
ци"; знам да је моја одговорност увек присутна у 
односу не само на њих, него и на читав тај део јужне 
Србије... 
 Ивањчани, вредело би их описати, али не на 
начин како су описивали своје земљаке савремени срп-
ски писци (Видосав Стевановић, Савић, Братић; ни као 
српски писци претходних генерација; ни као публи-
цисти)... Као прво, не треба ништа измишљати, пошто 
је живот, стварност, Ивање и његова околина, прош-
лост и садашњост, сама по себи фантастична... 
 За разлику од мештана других околних села, И-
вањчани су поседовали невиђену и колективну снагу, 
јаку индивидуланост, велику личну одговорносг. Били 
су напросто савремени, савршено организовани. Уче-
ћи социологију схватила сам да сам једном давно жи-
вела и становала у једној готово идеалној заједници. 
 Голусци, Ридарци, Миштинци Масурице, Штр-
банци, Горинци, Ђуцини, Коцкини, Цветкови, Ђелинци, 
Весинци, Златанци, Данковићи, Именци, Живанци, 
Шумарци и Љубићи - чинили су моје насеље. Село се 
простирало на више брежуљака и удолина, увек уз по-
ток и изворе. Његови житељи носили су имена кроз 
све миграције и свако је имао породично и историјско 
предање. Временом су стара имена добијала и нове од-
реднице према локацијама куће: Шумарци – Никол-
чини, или Обрадови и Загоркини у шуму... А сви су 
били шумарци - то их је прецизније одређивало, јер су 
били удаљенији од Селишта. 
 Или Живанци - Микаилови... Е, морао би знати 
чији је он био предак да би знао ко је момак што са че-
сме пуни плехане буриће водом и вози их у гробље 
ивањско. 
 - Сине, свари каву и носи, ене ги Живанци, Ми-
каилу праву спомен, па да попију! - казао би мој отац 
Владимир. 
 - Ком Микаилу? 
 - Ма, јок, поставља тата Миле Кренин, прави 
тати спомен; овај му син одвезе буретија за бетон. 
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Време, Бога ми крену, убаво послужи; бил је добар 
човек... 
 Слажемо се у томе - диван је човек био... 
 Живанци; Микаил; Крена; Миле, син му – сећа-
ње очево памти четири генерације... 
 - Жене, чусте ли, Зорка у шуму родила дете жу-
то, жуто; не знам како да роди такво дете, кад не личи 
на њи? 
 - Море, чек - сети се неко што памти дуже - ви 
не знате, но они су имали некога риђога деду на стари-
ну. 
 Много година касније, на студијама, генетика 
ми је објаснила дилеме мештанки. 
 Ивањчанке су као врсни критичари, хвалиле 
или кудиле, кад је за нешто било повода. Најчешће су, 
налазећи мане, уважавале их, прихватале и оправда-
вале, испољавајући дивну племенитост. Тај однос об-
јективности дуго је негован; мале разлике нису удаља-
вале мештане, чиниле су их некако ближим. 
 Село је живело на принципу размене роба, ро-
да, позајмица... Фазу увођења новца схватила сам у по-
себним приликама. Наиме, постојали су људи обични 
као и сви други, али су знали нешто посебно да ураде, 
што остали нису знали. Били су то занати. За ту врсту 
рада њима је плаћано. 
 Милутин Грујић - албатин. Пошаљу те да пи-
таш кад можемо да дотерамо волове или краве да "ги 
поткове". Морало је да се вучна запрега "обује", јер је 
била "једина". 
 Било је то време лоших, готово непостојећих 
путева, слабе стоке и бројне нејачи. 
 Цена занатских услуга није била висока, већ 
фиксна, а термин се договарао. Радња је била под ве-
ликим ајатом. Животињу би везали, оборили, везали 
јој ногу уз дрвен ослонац и ексерима фиксирали пот-
ковицу. Потковице су се разликовале (за предње и за-
дње папке). Не ретко би од засецања копита шикнула 
крв. Понекад би говече храмало, али се не сећам да је 
и једно угинуло... 
 Занати су знање које неки имају уз основно сео-
ско занимање и знање. 
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 Не знам зашто су Миливоја "Швабу" прозвали 
"Шваба". Био је сеоски ковач; један од његових сино-
ва, Бане, радио је као "ковач", у Београду у ковници 
новца. Миливоје је оштрио, клепао, варио све оно што 
није могло да се врже и закове. То су били - будаци, 
секире, маказе и разне друге гвоздене алатке. Овако то 
изгледа - дају ти мотику, будак, чак и секиру (али ређе 
да се не повредиш). Све што треба да се клепа и "пра-
ту" те да однесеш "код Швабу". Ти кроз Запис преко 
Миру, поред игралишта, Лазарових... вучеш држаље 
веће од себе, зинеш ко куче, док не дођеш пред Шва-
бину ковачницу. 
 Ту не престаје твоја ангажованост; мораш да 
покрећеш једну полугу која преко мехова распаљује 
"ватру". У жар се стави алатка која треба да се усија. 
Ковач је извади великим машама, постави на наковањ, 
клепа мацолом, растањујући рез. Затим га полива во-
дом, хлади. И на крају рез равна турпијом и оштри. 
 Децу је сву сеоску познавао, јер смо били њего-
ве "муштерије". 
 Рекао би обично то кошта толико и толико, 
платиће тата, одговарала сам. Кући сам саопштавала 
висину износа занатске услуге. 
 Кад сам поодрасла носила сам и новац, па је ту 
курирску услугу наслеђивало по правилу млађе дете. 
Мој брат млађи... 
 Код Швабиних нисам волела да идем; нас децу 
ту никад нису ничим погостили; цркнеш преко Рид ву-
кући алатке а ни воде за пиће; а жеђ се повећава и 
мучи... Били су у то време боље стојећа кућа од наше, 
али нису били отворени, гледали су само себе... Ту су 
се могли видети и други људи из других села и махала, 
па да понекад у повратку пренесеш њихову поруку за 
неког од оних који је живео близу наше куће... 
 Једном се нађем код "Швабу" кад тресну нешто 
испред ковачке радионице и један оштар гласи пре-
плаши ме... 
 - О, Миливојеее! 
 Ковач изађе из радионице, а ја из детиње – ми-
шје перспективе видех огромног човека у чизмама од 
седам миља како са својих леђа баци предња шинска 
кола, и рече ковачу да треба то и то да уради. 



195 

  

 То је био Радоја Ђорин. Он је кола која вуку во-
лови носио на својим плећима скоро 3 - 4 километра, 
од своје куће до "Швабине" ковачке радионице... 
 Испричам ја то, вративши се кући мојима, као 
сензацију првог реда, са пуно детаља, кад моји као и 
ковач, осташе без икаквог коментара! Мој отац само 
рече:" Ма, срето га ја између Ракљес и игралиште... 
Врћа се, заварил му "Шваба" осовину..." 
 Тај Радоја Ђорин и Коле Ђурашковић били су 
највиши растом људи које сам видела и сретала у на-
шем сеоском атару. Радоја је увек на себи носио кла-
шњен капут и чакшире без обзира на годишње доба. 
Био је будаласт -таквим су га сматрали. Не знам чиме 
су то одређивали. Мени је личио на див јунака из на-
родних песама... 
 Кројач, чика Алекса, живео је у Именци. То ни-
је далеко од сеоског гробља и наше куће, али од нас до 
њих, требало је да се прође поред два "страшна места". 
Прво, Мртвице - потес налик на тунел исплетен од ли-
јана и наравно глув, озвучен крештањем птица и шиш-
тањем змија; па се попнеш кроз наш воћњак и онда до-
лази други ужи тунел код крушке под њиховом ку-
ћом...Е, онда зарежи куче и кези се на тебе, као да ће 
сваког часа да ти зарије зубе, да те мало проба... И, 
спаси, Боже, стигнеш. Пре но што "викнеш", тетка До-
стана изађе, одбрани те од пса и одмах те одведе иза 
шпорета да се угрејеш... 
 Тридесетак година после досељавања мојих 
предака у Ивање, успедило је у првој деценији дваде-
сетог века досељавање Црногораца у село Добра Вода 
- око 1875. године наше, њихово 1905. гадине. 
 Сећам се да су односи мештана два села увек 
били срдачни. 
 Мештани Ивања су били земљорадници, повр-
тари и сточари, а Црногорци искључиво сточари и 
ловци. 
 Памтим да је мама слала од наше сиротиње "па-
радајс и паприку" баба Вуки Ђурашковић, а она је на-
ма слала очишћеног зеца, у истој корпи "да се празна 
не врне". 
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 Постојали су и други облици размене - за једно 
теле добијали смо пет оваца, пар волова за пар крава 
са телетом... 
 Увек је између њих и нас постојала по која љу-
бавна прича, неке су завршене склапањем брака а дру-
ге лепим успоменама. Кад сам била дете кроз "Миру" 
и "Пожаре" по путањку, добро утабану људи су ишли 
до деда Радоњу Ђурашковића да "ваде зубе". Његов 
"асистент" била је баба Стефа, у ординацији под храс-
том. Људи су их уважавали јер је Ивање било село 
ратних сирочића, а деда Радоња - био им је добро-
намеран саветодавац. 
 Уз дужно поштовање за све људе из фамилије 
Ђурашковића, у мојој ризници сећања је и једна једин-
ствена прича. 
 Девојке из села једва су чекале распуст да сти-
гне петорка. 
 Петорку су чинили студенти, синови великог 
очевог пријатеља, чика Милосава, чији је унук Жарко 
хирург на новобеоградском Институту за мајку и дете, 
где радимо заједно. 
 Петорка, студенти, морали су сваког лета да ко-
пају у селу, у потесу званом "Пожаре", огромне рупе 
за шљиве, које никад ту нису успевале, нити су икад 
сађене. 
 Њих је чика Милосав излагао бесмисленом и 
тешком физичком раду да од учења не атрофирају. 
 Никад га нису питали кад ће посадити шљиве; 
схватили су то као кондициони тренинг... 
 

* 
 
 Шта је боље? Једно време породично домаћин-
ство и имовину нашег деда - стрица Станише чувала је 
и ту живела "кека Тала", изузетно трезвена и умна же-
на. Због повреде у детињству остала је ниског раста и 
није се удавала. (Храмала је.) 
 Нас децу је волела, а изнад свега своје синовце, 
који су учили високе школе. 
 Њена снаха (баба - стрина), користећи сваку 
прилику да профитира било шта, привезала коња у 
најзеленији део дворишта. 
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 Видевши то "кека Тала" рече: 
 - А, бре, Босиљке, што туј врза коња? 
 - Ти ће ми казујеш где да ги врзујем, 
патротино! За инат! - одговори ова Босиљка и то је 
понављала и наредних неколико дана. 
 Гледа кека Тала, гледа, не зна шта ће од муке, 
па викну: 
 - О, Босиљке, што врзујеш коња под крушку?! 
Одведи га у Големо дрво, ел у Шаварику, трава је тамо 
поубава, па га напаси... 
 Пошто је тај потес четири - пет километара 
одатле... 
 - Е, капетане, за инат ћу га вржем насред 
авлију! рече бесно Босиљка и схвати да је надмудрена. 
 

* 
 
 Ивањски атар граничи се са више сеоских ата-
ра, атаре разграничавају утрине или ничија земља. 
Ивањске ливаде, па државна шума, Црногорске лива-
де, Магашко језеро, Магашка утрина, Радосинци, Го-
лушки и Вујановски рид, Орански рид, Обрашки рид и 
Мајковачки, заокружују територијалну целину атара 
Ивања. 
 Сва су имања бивала око кућа и природно уз 
"малу". Једино су ливаде биле изван села подно Рада-
на, а градине уз Ивањску реку. Оне су биле у једном 
комплексу, али не без реда. Ту је постојао неки ред ко-
ји је измештањем кућишта из ових или оних разлога 
ремећен, или спајањем имања куповином, трампом, 
деобом... На пример наша подеобина: Тихомир и Сан-
да засновали су кућишта на имању одвојеном од села. 
Отац је трампио нашу њиву у Трње (Јеродром)  са То-
мом Јовановићем за "Мртвице", где је каптажа нашег 
водовода. Свака њива и ливада има свој назив. Нај-
чешће се понавља "Тршевина", "Млаке", "Големо Др-
во", "Орница". Иако у свакој породици њива има и 
лично знамење и значење, Тршевина је добила прво 
место при именовању парцела, јер је све оно разорано 
морало претходно да се истрси. Мање више већину 
њива пред орање чистили смо од камења. Јер њиве су 
овде рађале и камење. Приликом сваког орања плуго-



       198 

 

ви би избацили нове количине камених кромпира из 
земље. У рано пролеће камење је сакупљано на среди-
ну њиве; после су га товарили у канате и возили да 
поспу пут, који су воде подлокале... Након чишћења 
камења трсио се коров и складови, и делови који се не 
ору. То претеће растиње би се секло, трсило да не гори 
пшеница или кукуруз, скупљало на гомилу и палило... 
Средином 2008. године, данас, само је пет процената 
ових орница узорано! На најплеменитијем земљишту 
који је хранило мој детињи свет, шири се коров, грм-
ље, трње и прашума, брзином прашуме; брзином не-
слућеном природи се враћа неки мени непознат и за-
страшујући изглед... 
 Кад из дворишта погледам са терасе куће пре-
део, јави ми се сећање, слике из детињсгва, видим љу-
де како као у кошници врве и марљиво припремају 
"храну" за своју нејач и себе саме. У сећање ми навире 
призор кад моја баба подбочена каже: 
 - Ене гу, вампируша отиде да глође слог у Голе-
мо Дрво или у Рид... 
 То је њена јетрва Селена сас будаче и торбиче 
ишла да навлачи земљу из наше њиве у њихову и да 
досеје усеве. Сваку је међу померала више пута... 
 - И ене, ма па, виде ли, ене га Мића - Дуља, па у 
Рид некакво трси, пали, цел Пожарски поток преора. 
Ће умре трсејећи и камење вадејећи... 
 Баба Селени и Мићи - Дуљи, заиста, поодавно 
израсло трње на гробовима; о њивама да и не говорим. 
 Ко зна шта су чинили моји и шта је у њиховом 
животу и понашању било за критику? Ја се не сећам 
неких примедби на њихов рачун, ни присвајања туђе 
земље... 
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ДУД 

 

* 

 
Весински дуд. Када устанем и протрљам очи, 

пре него што се умијем на нашој Нијагари, прво видим 
дан, а одмах затам и дуд. 
 То је једно велико, старо и озбиљно дрво. 
 Дуд памтим од рођења. Он својом крошњом на-
ткриљује пола дворишта и изгледа баш онако како у 
цртанкама деца цртају дрво. Има лепе гране, лепо ли-
шће и сладак плод. 
 Његови бели, сочни, слатки, плодови привлаче 
говорљиве породице птица. 
 Дуд постоји ту откад памте мој отац и Чика. 
Кажу да је толики био и пре седамдесет година. Мож-
да има више од двеста година... Увек је имао густе гра-
не, једре листове и три годишња рода. Често је поред 
птица, и кокошака, хранио и нас децу. 
 И сада понекад осетим сласт лепљивих и слат-
ких дудиња. 
 Волела сам увек то благородно дрво. Кадгод 
сам под њим стајала и гледала зраке сунца како путу-
јући ка Радану напуштају дан. Тако преломљене свет-
лости нигде другде нисам видела... 
 Знам ја и неке друге дудове. Деда - мајчин отац 
имао је бели и црни дуд. Ђорићи у Орану, поред нове 
куће велики бели дуд. Код тетке у дворишту било је 
дуда, и скоро да је свако двориште имало барем по је-
дан дуд. 
 Као господску трпезу за птице, сиротињску за 
јело и пиће за људе. Не, нисмо пекли дудовачу. Ракију 
смо пекли од шљива, крушака и јабука... 
 Но, да се попнемо на врх дуда и отресемо зреле 
сочне дудињке на поњаву или најлон био је обичај де-
це. 
 Не сећам се да је икада при паду неко дете било 
повређено. 
 Баба га је звала мурва. 
 Касније учећи фармакологију покупила сам не-
ка знања о дуду везано за медицину. Од листа белог 
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дуда кувао се чај за лечење шећерне болести и жутице 
(у народној медицини). Недозреле дудиње спас су од 
пролива, док њихов сок помаже лакшем искашљава-
њу. Сируп од црног дуда је благотворан код запаљења 
грла и уста. 
 Добростива је и кора од дуда која се самеље у 
прашак и служи бржем зарашћивању рана. А у Јапану 
се из дудових цветова прави козметички крем за од-
страњивање пега и других нечистоћа на кожи. 
 Дуд је имао и симболику - ако га сањаш, следи 
ти успех; а ако га једеш, следи ти новац - тако је моја 
покојна баба Стојна говорила. 
 Уз наш дуд мало ниже расла је једна трепетљи-
ка. Не знам ботанички назив за ту врсту. Треперење 
лишћа трепетљике и дуда сједињавало се са хуком на-
ше породичне Нијагаре у симфонију у мени. 
 У крошњама дуда птице су 'радиле' у три смене. 
 Данас сам видела две грлице и свраку, а синоћ 
је детлић својим кљуном откуцавао нешто морзеовом 
азбуком. 
 Птице горе 'раде', а кокошке чекају доле да ду-
дињке опадну. 
 Дуд је код нас стигао царским друмом. Има га 
и у Царичином Граду! 
 За моју фамилију је дуд - више него посвећено 
дрво - Запис. 
 Има га у многим манастирским авлијама. Виде-
ла сам га у порти Пећке Патријаршије. Кажу да је тај 
дуд засадио Свети Сава. 
 Скоро да нема ивањске авлије без дуда. 
 Има ли насеља у Србији без дуда? 
 - Испрегни кола у ладовину, под дуд, да се не 
расушу; остави тракгор под дуд; паркирај ауто под 
дуд... 
 Занимљива је прича о једном од наших вепрова 
који се под дудом увек очеше о најбољи ауто... 
 Испричао ми је тата како је чика Влада свирао 
под њим хармонику пред смрт и како су разговарали о 
дуду. Како су гађали јабуку кад су удавали сестре, јер 
је била подигнута на врх дуда. 
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 Испричао ми је и да је био у крошњи стабла ду-
да кад су Бугари палили село Ивање, и да је својој и 
мојој деци везивао љуљашку о дуд.... 
 Сада је наш дуд некако осамљен; или ми се то 
само чини? Под њим је у мају отац ковао косу. Однела 
сам му братовљеву јакну да легне на њу. 
 Гледајући га, учинило ми се да се време зауста-
вило. Педесет година је између призора који памтим и 
овог последњег, само што је сада мој отац остарио. 
 - Косидба, сине; коса се држи на руке. Чика, ма 
какав косач, ти умејеш детелину да косиш, знам. 
 А кад сам се вратила, двориште је последњи 
пут покосила његова мишица. 
 Издахнуо је под дудом и не знам шта је после-
дње чуо или видео; али сунце се померило и дуд му 
није направио лад да га заштити поспедњи пут од же-
ге. 
 Мој отац је волео Сунце, а ја њега и наш дуд. 
Весински. 
 У ракљама дуда чувао је брус за оштрење косе. 
 Ту је стајао, под дудом, пре четрдесет и седам 
година, када га је његова мајка радосно позвала да му 
каже: 
 - Сине! Управо ти се родио син! 
 Окренуо се ка сунцу и осмехнуо срећно. 
 Ја сам скупљала јужице да везујемо шашу. Спу-
стила сам их на земљу и отрчала у шљивар да сестри 
јавим да нам се родио брат...! 
 Јужице су се од правиле ражи. Раж се сејала у-
век мало за потребе и чукала ударањем о класје, а онда 
потапала да слама упије влагу да се може уплести у 
плетеницу, где се везује клас с класом, редом, један па 
други, да би се добило на дужини. Као крта и висока 
стабљика често се дешавала да полегне. Два пута је 
јужица коришћена. Једном за везивање снопова жита, 
а други пут за везивање шаше, стабљике кукуруза. 
После жетве би се јужице сакупиле, везале и обесиле о 
клин до бербе кукуруза. 
 Током жетве јужице су се држале влажне да се 
не би покидале приликом везивања снопова. Влажност 
је чинила жилавом јужицу... 
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НАДВАДА 

 

 Кад сам као девoјка читала косидбу описану у 

роману "АНА КАРЕЊИНА", чинило ми се (уз све ува-

жавање великог руског писца), да постоји нешто што 

је много лепше и што завређује дужну пажњу, нешто 

што се сачувало у ризници мога сећања... 

 Косидба је почињала око Ивањдана. 

 Сви су јој се радовали... 

 Лоши путеви за своз сена нису ометали свечану 

атмосферу. 

 Била је то својеврсна такмичарска атмосфера 

косилаца и чудо лепоте девојака и жена. 

 Опис косидбе Ивањских ливада је најсликови-

тија историја мога села, односа осталих села према 

њему и односа људи између себе, као и односа полова 

и генерација. 

 Ја сам једноставно била водоноша. 

 Ишла сам од косача до косача, нудила их во-

дом, носила тестије, а касније и друго суђе, и одла-

зила на извор по хладну воду. Отац би зачас попио 

тестију и морала сам да се враћам поново на извор и 

често сам у сусрету са животињама прескакала откосе 

удишући им мирис - само је један такав у сећању мо-

јих чула. Журила сам да донесем питке и хладне воде, 

још и још... 

 То су чинила и остала деца. 

 Редом наше ливаде звале су се ЋУМУРАНА, на 

месту где се у давнини топили руде, код наше Ивањ-

ске реке. Голубовац, Трње, Над река, Широка, Дугуни-

ца... и Надвада. 

 Увек сам миспила о њој као о мојој ливади. Она 

је омеђена имањем породице Љубић, који имају ту 

кућу и ту живе, под планином Радан изван села Ивања. 

Ливада је подељена на четири дела, и налази се изнад 

Ваде, отуд - Над Вада. То је уређени ток Ивањске ре-

ке, уређен је да не би плавила и разливала се. Ливада 

је за мене имала димензију ширине и платоа са кога се 

најбоље шаље и прима звук. Ехо, који је ту стизао из 

свих атара, преламао се на том месту. Знам да су моји 

увек знали ко коси коју ливаду. Најлепши гласови 
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распеваних девојака и жена и мушкараца ту би се по-

мешали са жуборењем воде и крекетом жаба, били су 

сазвучје, какво музички нико није забележио. 

 Нисам имала дара за музику, за њено стварање, 

извођење, бележење; можда зато нисам препознала на 

време да је моја ћерка врсни слухиста? Но мој најваж-

нији, најдубљи осећај за хармонију и савршенство, 

рођен је ту... 
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СНОВИЂЕЊЕ: ЦРКВА 

 

 Кад сам видела цркву? 

 Сањам једне ноћи као у кући сам у којој сам се 

родила, а већ је трећа озидана летос, на мало помере-

ним темељима од оне старе. У мојој детињој соби сада 

је башта и порасле су две трешње, црна и црвена... 

 Тог јутра, након буђења још ни с ким нисам ра-

зговарала о сну. Први пут сам схватила да су у соби 

трешње прородиле. Вероватно зреле и нема ко да их 

бере и једе. Моја деца и ја једемо са београдске пијаце. 

 - Децо, наберите трешње да понесете на деца, ја 

не могу да се качим, ћу паднем, е еве и пилишта поје-

доше, па цел дан ишкам, али крилата бића прну, и час 

се врну на грањке - каже мајка. 

 Нисам брала трешње, кад смо летос били у И-

вању; брали су Брана и доктор Мики, чим смо изашли 

на ауто - пут Ниш - Београд умало све трешње из кесе 

да поједемо, но праћување мора да се испоштује, су-

здржасмо се због мајке, те су и деца окусила у Бео-

граду да их жеља прође, трешње израсле усред собе 

мог детињства. 

 Заокупљена мислима где ћу сад да причам себи 

успомене у ком делу куће ћу чути саму себе, нисам ни 

са братом разговарала о сну који сам сањала... 

 Неколико месеци касније, враћајући се са сајма 

књига са М. Л., срели смо професора Филолошког фа-

култета, Г. Томислава Јовановића - Л.-вог колегу; и у 

градском аутобусу отпоче разговор о разним ства-

рима и плановима, о Л.-вој намери да негде сазида 

Музеј живе традиције и цркву посвећену Вазнесењу, 

и кад сам дошла до речи, у Сарајевскрј улици, ноћу у 

магли и по хладном времену, испричала сам професо-

рима Јовановићу и Л.-у, сан, за који рекох, да ми већ 

дуже времена стоји као кост у грлу. Сан сам схватила 

као завет, а не знам да ли ћу моћи да га икада оства-

рим. 

 - Хоћете, сигурно, убеђен сам у то! - рече Л. -ев 

колега професор Јовановић. 

 Не знам зашто сам баш њима испричала сан и 

не знам зашто сам била говорљивија но обично? 
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 Тај сусрет објављивања мог сна ме посрами. 

"Јесам ли вас удавила?" 

 - Јесте! - одговори професор Јовановић. 

 "Хвала" рекох, нисам додала "зашто", јер схва-

тих да човек жели да ме охрабри... 

 Ево сна. Ја сам мала. Пред родним домом сто-

јим са оцем, ведро је и прохладно. Питам тату о зве-

зданим колима. "Оно је звезда Даница, оно су Велика, 

оно Мала кола". 

 Мени је небо најзвезданије изнад нашег Ивањ-

ског гробља. 

 Ништа не говорим, мислим у себи како то душе 

оних младића са неба свако бди над својим гробом. 

 Смрзнута враћам се унутра. 

 И желим, силно желим да су сви живи и да их 

једном видим, знам их све поименце, сви стоје пред 

нашом малом сеоском црквом. 

 Погледам, а оно црква бела, види се из даљине, 

а крст сија јер је на њему рој звезда. 

 Ја читам оно што пише на месинганој плочи. А 

тамо пише да сам малу Ивањску цркву, одавно запуш-

тену, својим новцем обновила за спомен своје душе. 

 Ја немам толико пара, да могу обновити нашу 

цркву. 

 А знају сви моји блиски да о томе говорим че-

сто и да то желим из душе… 
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КОШУЉА 
 

 Моја баба Богдана Николић, рођена Грујић, из 

Ивања, повреди око вретеном и није имала великог 

изгледа за добру удају (у седамдесетој години опери-

сана је и потврђено је да никад не беше слепа), због 

изгубљеног вида, једва да се удала за деду, млађег од 

ње, који се, Божјим уделом, срећом, ипак вратио са 

Солунског фронта тешко болестан. 

 Прво дете, Јелена јој умре као беба, а потомци 

се као и остали Срби умножише, али не много. 

 Удајом у село Бучумет донела је и девојачку 

спрему, међу којом и кошуљу, коју је касније моја мај-

ка донела у својој девојачкој спреми у Ивање, удајом 

за мога оца. Много година касније, моја мајка је ис-

хеклала чипку на тој кошуљи, па сам је ја носила као 

хаљину. Било је то седамдесетих година прошлог века. 

 Међу момцима, био је један са којим сам шета-

ла. Родом из Бучумета. 

           Видела ме мајка, то нисам знала, па ми рече: 

 - Ти сас Душановог и Љубициног сина шеташ... 

 - Не знам ко је и одакле је, студира економију – 

одговорих. 

 После тога нисмо се више видели ни шетали. 

 Кошуља је завршила као девојачка спрема моје 

ћерке Јелене, и верујем да ће се "вратити" у неко од 

ова два села, Бучумет или Ивање, да се традиција не 

прекине... 

 Памучно платно ткало се тешко и уметност је 

била изаткати га на домаћем разбоју. Мерила се пређа 

на лактове, то је нека дужина испод метра, сновало се 

у дворишту на кочиће да се не замрси, белило се дуго 

перајком и домаћим сапуном, на плочи у реци код на-

ше воденице, и ткало па опет белило. Кројило се пер-

фектно једноставним кројевима, равни рукави, ошвице 

на копчање до изнад пупка и дужина се одређивала 

тиме да ли је то кратка или дугачка кошуља. 

 Женске предњице су вежене, и рукави, а ћенар 

се хеклао и прошивао на крајевима рукава и на доњем 

делу кошуље. 
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 Кошуља се никад код женске чељади није но-

сила без јелека преко и минтана - сукње одозго. Чипка 

и белина су требале да буду виђене, а не да се тело ви-

ди. Оно је само наглашавано. 

         Преко кошуље су се пасале тканице закачене ку-

кицом, металном копчом која је често од знојења ос-

тављала траг на платну, рђу. 

 Мушка кошуља је била једноставнија, имала је 

само извежене ошвице и рукаве са копчањем, као и 

код садашњих креација, само уже манжетне и шири 

рукав изведен из целе ширине грудног коша. 
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КЉУЧ ОД РИЗНИЦЕ И ПОДРУМА 

 

 Камо лепе среће да је и данас тако! Кад је прва 

снаха у кући родила првог сина, неколико дана после 

свекрва је родила најмлађу ћерку. Односи се ни у чему 

нису пореметили, били су савршено регулисани патри-

јархалним устројством. 

 Свекрвин матријархат је доминирао, а снаја је 

морала да сачека власт. Одрастала су деца једни са 

другима, при чему су старија бринула о млађима, уз 

преузимање дела мукотрпних послова породичне за-

друге. 

 Редуше су справљале храну недељно, одвојено 

су јели мушкарци и деца, па тек онда жене. 

 Баба Младена, деда Соколова жена, за коју се 

прича да је својим ћеркама поделила породичне дукате 

у мираз, није уважавала много опстанак куће (бејаше 

раскућница). Упркос томе, захваљујући годинама, 

имала је привилегију да све кључеве од ризница – под-

рума и шкриња -држи привезане за тканицу на појасу. 

 Поодрасли унуци Драгутин, Тома, Љуба, Гојко 

и Петар живели су од рада, а хранили се мрсом само о 

благдане. 

 Тако Гојка дадоше у гимназију у Лесковац. 

 Наравно, долазио је за распуст и као и сви деве-

ри имао посебно име од милоште, њега је моја баба 

Стојна звала ПИСАР. 

 - И, сине, чујем ја у Големо Дрво, тата врзан у 

лелејку на скопку - крушку (исекли смо је кад се осу-

шила, прошлог лета) у авлију баба Младена куне, јечи 

село. Кад дошал Писар, гладан, гол и бос, а беше го-

лем човек, два метра и нема кво да једе... Задремала 

баба. Кад "Голуб" (деда Петар) пресекал учкур, узел 

кључ од подрума. Они се најели. Свиње после улезле и 

изврнуле све и масло и сирење... 

 Е, баби је тада одузет кључ од ризнице и под-

рума!... 
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БАБА КОСАНА 

 

 Мој деда Петар, деда Драгутинов брат из мило-

ште од моје баба Стојне звани "Голуб", призетио се у 

село Магаш за најлепшу снају у ВЕСИНЦИМА - баба 

Косану. 

 Била је то стасита жена, више од њега растом за 

главу и по. Он је био онижег раста. Она је била витка 

и права као јела. 

 Памтим је по дугој уплетеној црној коси до ис-

под појаса, коју је, док је била млађа, носила" пуште-

ну". 

 Дуго је нисам вадела, а надживела је јетрве, па 

дође на сахрану баба Стојни. 

 Синови је уведоше, иако увелу, врло поносну и 

нимало погрбљену, са седом плетеницом, тешко оте-

жалом, савијеном, тик да вири испод црне мараме. 

 Била је у кошуљи белој ко снег са црним штри-

каним прслуком на "саће", фалтаном сукњом и црним 

иштриканим чарапама "на парице" у зепама. 

 Сви у капели је погледаше. 

 Ми смо били ожалошћени; сахрањивали смо 

баба Стојну, чуварицу огњишта и предања, умрлу од 

старости 07. јуна 1983. године. 

 Баба Косанина достојанствена појава и ход на-

тераше нас да се некако исправимо, јер смо се можда 

постидели својих учмалих, неусклађених појава. 

 Она је носила свећу, босиљак и нешто зелено у 

кеси. 

 Наричући: "Доде, мила доде, еве дојдо, ти, до-

де, ти ме не дочека, но, доде, еве ти босиљак из нашу 

градину, млого убаво мирише. Вера ти га искуба и еве 

свеће да ти видело покаже пут до мојега Петра... по-

здрави га, доде, и понеси му овеј ментол - бомбоне; 

млого ги је волео...." 

 Зачу се полуглас мога оца - циника, чак и у овој 

ситуацији. 

Мори стринке, што му ги праћујеш по мајку? 

Па однеси му ги сама!  
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 Нису сви чули примедбу мог оца, а мој полу-

осмех је сигурно изазвао нелагодност код оних који 

нису. 

 Десетак година касније однела је свом Петру 

бомбоне, а мајка и отац, у име свих нас, однели су 

свећу и босиљак њој... 
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ПРСТЕН 

 

 Кад се отварала палата "Београђанка" даде ме-

ни баба Стојна паре да купим бурму за успомену. 

 - Бабо, зашто да купим баш бурму? 

 И она ми исприча причу о њеном двоструком 

удовиштву. 

 - Удата сам била, сине, у село Бублицу и имала 

сам Вукашина и Милића. Вукашин одеше већ, а Ми-

лић беше у повој - кад ми муж умре у бугарски рат. 

 Из те куће су ме довели за твог деду Драгутина, 

а децу остави на јетрве... 

 Кад падне мрак у Ивању излезнем у Миру на 

Палатке да видим кад се у Бублицу запале видела, да 

ме мине туга. 

 Вукашин престиже, а Милић умре кад напуни 

годину. 

 Касније је Вукашин сину свом дао име Милић... 

 (То је мој брат од стрица - живи на Новом Бео-

граду.) 

 - ...Но, сине, баба Милевка која је умрела, а чија 

сам ја намескиња, имала је сина Станијана. Много сам 

га чувала и он је мене пазил...Тату, Чику и тетку је во-

лео, а они њега неизмерно. 

 Кад би негде пошал доносил је у кућу нешто, 

воћку, дрво, нешто, нешто... У руке је бил уметник. 

Кад је пошал у гимназију, научил од пару кад гу ото-

пи, да направи нешто... тој ми је говорил да је по-

требан голем огањ да се отопи пара - научил у школу... 

 И дојде један дан, све подрипкује, стури шај-

качу од главу и из поруб извади прстен. "Еве, доде! - 

такој ме је викал - овој сам направил, тури да видим 

таман ли ти је!" Бил је ко мерен обруч од сребро за мој 

прс... 

 Носила сам га, деду Драгутина одведоше у роп-

ство, неје се врнул из Матхаузен, а њега уметника ду-

шмани заклаше сас онија седмина у Лебане и руке им 

одсекоше, срце ми препуче, ал не црко... 

 Прстен ми се преједе, излиза, Син Никола ме 

молил да ми купи, ал' такав није могал да ми купи 

ники!... 
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 Касније сам, перући руке, заборавила на лава-

боу на клиници на којој радим, бурму за коју ми је ба-

ба Стојна дала новац да је купим, и тако је заувек 

изгубила… 
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ЗАДУШНИЦЕ 
 
 Баба Стојни сам, од најранијег детињства, по-
магала да понесе крошњу, китке и тепсију на гробље 
на задушнице. Сваког годишњег доба решење за киће-
ње споменика покојног стрица, правење венца, морало 
је да се предвиди. 
 Ујесен би о ексер на греди у подруму обесили 
босиљак и шушкавац да се сачува до новог цвећа. 
 Често смо га носили на сахране, које се не могу 
предвидети, да се најде... Све се тако говорило... 
 Крошња је добијана од Циганки, Савке и Раде, 
које су живеле у јединој бигамији у селу, удате за Ази-
ра Азировића, ивањског пољака. 
 Оне су спретно то плеле од врбовог прућа и 
онако неофарбану лепог облика редовно би поклониле 
мами, која им је давала нешто друго - у робној раз-
мени, са осталим Ивањчанкама. 
 Е, у туј крошњу, тури се прво жито, коцке ши-
ћер, флаша с ракију (запушена с кордељку) и кандило 
сас тамјан покрије се везеним пешкиром од памучног 
платна. 
 Бошчалук је садржао баницу, погачу, пиле пе-
чено и још неко јело, зависи од сезоне и сиротиње. 
 Све је то било слично у свакој корпи и сваком 
бошчалуку. 
 На задушнице је увек ишла најстарија жена из 
куће са дететом. 
 Ивање је имало четрдесет удовица и много си-
рочади. 
 Ми деца, потомци оних који нас никад нису ви-
дели, чије слике су на надгробим споменицима, слике 
из младости, најчешће, једине које су постојале, радо 
смо ишли на задушнице - а зашто? Ми, унучад пре-
рано упокојених предака и пре времена задомаћинелих 
родитеља, увек смо били гладни, боље рећи пригладни 
за "убаво једење"... 
 Наше су бабе радо препуштале управљање имо-
вином синовима и снахама, јер је терет удовиштва, 
бола и беде био претежак. 
 Без обзира на стање у кући за задушнице се 
спремало несебично и најбоље. 
 Никад нисмо одлазили на гробље први. 
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 Увек смо чекали да жене нагрну из удаљенијих 
махала поред наше куће, па да се и ми прикључимо. 
 Обично је на гробљу било много жена, ја сам 
мислила да тако треба, не схватајући да је већина муш-
караца мртва - то сам разумела много касније, кад смо 
после баба Стојнине смрти стајали поред њеног одмо-
ришта, ми њени потомци. 

Схватила сам да је са њом отишао и древни ма-
тријархат. И да на даће итекако иду и мушкарци. У 
Ивању их у време мог детањства скоро да није било! 
 Долазак на гробље подразумевао је чишћење 
гробног места и остављање хране и пића упокојенима 
(које су после скупљали просјаци), кићење крста или 
споменика и палење свећа, да им се "раздани на онија 
свет". 
 Баба Стојна би се растрчала, а касније сам јој 
помагала у томе да свим рођацима и комшијама упа-
лимо свеће, што су и они чинили нашим покојним 
стричевима, деди, као и другим блиским покојници-
ма... 
 Тога дана на гробљу влада савршен ред и син-
хронизација односа фамилија; пазило се да се не пот-
краде нека грешка - о њој се причало после годинама. 
 А ако би нека жена заборавила нешто, од нами-
рница и обичаја што је обавезно требало донети на 
гробље, није имала више право да то поправи на наре-
дним задушницама. 
 Моја баба Стојна, баба Босиљка и баба Мага, 
често и кека Тала, стојале су једна уз другу и децени-
јама препричавале свој бол кроз тужбалице, којима су 
додавале сваки пут понешто... 
 - Сине, брат ти се ожени, сестра ти роди сина, 
личи на тебе... 
 И ко зна шта још? 
 - Дуња прородила што си гу посадил 1943. 
године... 
 Или: 
 - Шљиве су процветале што си их посадил... 
 Све оно што је у животу одозго и што они међу 
анђелима не могу да виде... 
 - Погледај, сине, колка је... И именују. 
 Најчешће се кукало за синовима на Ивањском 
гробљу. 
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 Знала сам да су ту лежали они из 1943. године, 
поклани и побијени. 
 А тамо иза, они из 1912. године, и они што су 
прешли пешке преко Албаније; ту су редом били сви 
мушкарци Ивања... 
 Прошле (1999.) године, за нашу славу - Светог 
Аранђела, мој отац Влада и стриц Никола - Чика Ниџа, 
мој брат Ранко и ја, и наша деца, кренули смо на Ива-
њско гробље да обиђемо све наше претке. 
 Наравно, запалили смо свећу прво једном мом 
покојном стрицу, а онда и осталима редом. 
 Одједном ми паде на памет ова прича. Док смо 
пролазили од надгробника подигнутог деда Томи са 
богоугодним обележјима, до оних купастих мојих по-
којних стричева, и до оних мермерних из 1990. године, 
сетила сам се једног јединственог призора. Све бабе 
Ивања са задушница - на фотографијама - стајале су у 
забрађеним марамама у позним годинама уз своје 
прерано изгинуле мужеве у војничким шињелима и 
изгпедале су као њихове мајке, што су целог живота 
доиста биле. 
 Обилазе те гробове потомци, као и ми наше, 
али могли би и чешће. 
 Двострука удовица, наша покојна баба Стојна, 
која је имала дуг век, пред крај живота саопшти своју 
мудрост. "Куде да те саранимо, бабо?"  Одлучила је 
сама - где, и знала је зашто. 
 Закопајте ме овде... (у Београду)... 
 Да је деда Драгутин умрел у Ивање, па да ме 
возите у село, а овакој коске су му у Немачко, а душе 
ће ни се саставу куде да смо... 
 Знала је баба Стојна да ће њени потомци обила-
зити њен гроб често. 
 Тај ритуал задушница независно од њене деце, 
моја старија сестра Мирјана, мој брат Ранко и ја као и 
наша деца никад нећемо заборавити. 
 Драгој баба Стојни из куће, ако смо одсутни, 
свећу пале и носе крошњу и бошчалук њени праунуци 
на Централном гробљу у Београду... 
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СВАДБЕ 

 

 У Ивању и околини је свадба кад се доводи де-

војка за момка. А девојка кад иде из куће - то су дево-

јачки гости. 

 Избор невесте и женика био је спонтан. На 

први поглед чинило ми се да су њих двоје одлучивали 

о својој будућности, браку и животу. 

 Није било тако! О девојци коју момак бегенише 

утврђивало се - да је здрава, убава, вредна у руке, уме-

јатна, а у језику кротка. Удавале су се и оне које су би-

ле другачије, али су на цени биле прве. По неписаном 

правилу узимали су се момак и девојка из кућа приб-

лижних имовинских стања (мада је леп младожења из 

сиротињске куће могао да се ожени богатом, и обрну-

то). 

 Често је уз овај начин избора ишао и коментар 

"кво давају уз девојку". То је мираз. У детињству су 

веровали да не разумем ништа од свега тога о чему су 

говорили, па сам тако могла да присуствујем и чујем 

многе поверљиве разговоре и процене. Ивањчани су 

имали своје параметре, који су били део живе незапи-

сане традиције. Знало се из којих се села може оже-

нити који момак. Из оних са броја 2, или 3 топ женид-

бене листе женили су се такви женици. Потпланинска 

села Боринце, Ображда, Вујаново, Оране... а онда Мај-

ковац, Мијајлица, Магаш, Прекопчелица... Важило је 

правило: Из Ивање узми снају, али там не давај ћерку! 

"Жене су горе мучне!" 

 Истина је, многе Ивањчанке су издржале удо-

виштва витешки; понашале су се мушки, иако су се 

осећале као жене. Оне су пребродиле читаво море пат-

њи и животних тегоба и узвисиле се до достојанства и 

радости. До дуговечних чуварица породичног огњи-

шта. Женећи синове имале су право да оне бирају 

невесте. Не знам колико су утицале на судбину поро-

дица које су заснивала њихова деца, али знам да су на 

нас унуке у васпитавању имале велики утицај. Није се 

често дешавало да се узму из Ивање девојка и момак. 

То је било зато што је већина породица била у крвном 
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и блиском сродству, или су породице биле повезане 

духовним везама: кумством, побратимством... 

 Било је породица само са једним дететом, али 

то је била ретка појава. Као што је било и породица са 

више кћери, без мушког потомства. Тада би се напра-

вио избор, и једној од кћери, најстаријој, довели би зе-

та. Душанка и Јотка (Јанко) Грујић, на пример. 

 Припреме за свадбу почињале су од просидбе 

или од прстеновања невесте ("младе")... 

 Свадба се није дуго одлагала, ни због припрема 

ни из других разлога. Често се младожења женио пре 

одласка у војску, мој отац, рецимо. Да би се радна 

снага повећала, или да не би ослабила за једног одсут-

ног члана. Какво је стање у кући било говори и пода-

так да је отац до динара донео целу трогодишњу вој-

ничку плату. Момачку свадбу припремало је домаћин-

ство најбоље што је могло, а увек уз помоћ родбине и 

комшија. 

 Дешавало се ако женедба изненади да неке сто-

јаћне намирнице (туршију, купус, сир) позајмљују од 

онога ко има. Та врста зајма се није враћала, само се 

звала тако - био је то поклон и уједно част за дома-

ћице. 

 О столовима, клупама, тањирима да и не гово-

римо. Посуђе је позајмљивано. Постојали су велики 

лонци и шерпе које су временом ољускане, но живот је 

ишао напред и набавка је била лакша... Моћ куповине 

је расла. На свадбу се позивало кондиром, окићеним 

цвећем и новцем, цело село Ивање! 

 Прво су звани кумови, па онда редом остали. 

Два момчића, а често ако је младожења имао млађег 

брата и неко из фамилије, две недеље пре свадбе кре-

нули би у "викање". Позивали су цело село, чак и куће 

обележене замеркама, и на свадбу су долазили из сва-

ке куће. Неки старији за трпезу, а млађи на игранку. 

Не често долазила је и омладина из суседних села у 

Ивање на свадбу. Наравно, разлози су били разни - 

углед домаћина, друштвеност младожење и младе, али 

и један неспорно веома битан фактор - најбоља музика 

у околини. На ивањским свадбама су свирали трубачи 

наши мештани, чувени Азировићи, чији потомци да-
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нас имају своје самосталне оркестре и снимљене пло-

че... 

 Негде већ око 9 сати ујутру двориште је сијало 

као умивено, почишћено, растерећено свега што може 

сметати великом броју разиграних људи, колу, игри. 

Капија дворишта је била окићена венцем од цвећа и 

врбовог прућа, улазна врата окићена бршљаном, и оба-

везно креп - папиром. На средину се стављао вежен 

бели пешкир са чипком. Сватови су се окупљали не у 

великом броју, у договору са пријатељима, колико мо-

же гостију да прими. Беше то време свадбовања у со-

бама, а не под шаторима, па је просторна могућност 

соба одређивала и ограничен број позваних. У сватове 

су ишли родитељи, кућни чланови, кум, побратим, 

девер и стрелац који добро гађа из пушке. Чезе су биле 

обавезне. Пошто у селу нису имали сви чезе, кочијаш 

је био онај с којим се договори вожња. Често је ивањ-

ске снахе довозио Тома Јовановић. Увек је био уде-

шен. Отимарени коњ, покривен шареним ћилимом. 

Возио би обично свекра и свекрву до младине куће. У 

повратку су повратници имали други састав. Често би 

уз чезе ишла и колска запрега да довезе "мираз". Уз 

оркестар на зачељу и део омладине би кренуо по мла-

ду... 

 Први пут сам и сама била у сватовима на свад-

би Банета Јовановића и његове невесте Гроздане из 

Вујанова. Били су веома лепи младенци. А љубав је 

планула преко реке, куће се нису противиле, и ето 

свадбе. Не сећам се више колико сам имала година. 

Знам: отишли смо до Швабиних; одиграли у колу, и 

кренули потом преко винограда до реке и уз Вујанов-

ски рид до куће Гроздане. Ту је било кићење сватова, 

"пријатељување", куповина младе, даривање, а пре 

уласка у двориште - гађање јабуке. 

 Јабуку су попели највише што су могли и стре-

лац је погодио из пушке, скинуо. Тек после тога смо 

могли да уђемо кроз капију девојачку. Капија је исто 

била окићена као и младожењина. Девојачко двориште  

сијало је од лепоте, као снег. Као месечина... 

 У дворишту младе нисам много обраћала па-

жњу на изложбу ручних радова које ће понети у дом 
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свога младожење. Пажња ми је заокупљала врста оби-

чаја који се мало разликовао од оних код нас у Ива-

њу... 

 После пар сати и млада се појавила, одиграла са 

сватовима неколико кола, и стално се пожуривало: 

 - Крећемо! 

 Иако је све ово било близу, сватови су гледали 

да се за "видело дојде у дом". 

 На зачељу колоне, не много сити, стигли смо у 

Ивање. Двориште младожењино пуно људи, деце, же-

на и старијих... 

 Почињала је свадба. Почињало је нешто дивно, 

незаборавно, велико, симболично и јединствено, што 

обнавља и продужује вечност... Она се рађала поново 

и поново на селу... 
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СЛАВА 

 

 ... Лако је завести човека. Кад га ударе онде где 

највише боли, човек се изувије зачас на погрешну 

страну. Многи су се обезбожили. 

 Али, славе су трајале. 

 Радовали смо се нашој слави, а још више оним 

на које смо одлазили као гости. 

 Славило се три дана - Заслава, Слава, Патерице. 

Гости су долазили предвече и задржавали се до касно 

у ноћ. 

 А биле су зиме. Јесење орање, спремање плу-

гова и - Слава. 

 Јеловник се за славу планирао, и увек је спре-

ман према устаљеном обреду. 

 И предноћ, у сумрак, уз Огрању узсвиткају фе-

њери према нашим кућама. 

 Слава је била прилика једном годишње када је 

долазила баба Љубица из Оране да код нас преноћи. 

 Тачно се знало ко су нам гости, какав је јелов-

ник и по каквом се обреду спрема. 

 У гостинској великој соби кревети затегнути, 

дупли столови, клупе застрте, две упаљене лампе. Фе-

њер пред вратима куће упаљен. 

 Кад залаје пас, сви изађемо; улази гост, отреса 

снег, оставља тојагу и греје се уз шпорет. Кад се више 

гостију окупи сервира се мезе. 

 Тад је прилика да се направе пихтије. Кувају се 

три дана раније; у тзв. малој соби у тањире се покида 

раскувано месо, па се дода бели лук, полију чорбом, 

поспу алевом паприком... 

 Тик до школе била је једна кућа, три багрема, 

зид, камено степениште и вракњица. Велика су врата 

на тој кући ретко била затворена. Улазило се право у 

кућу са огњиштем, па у собу. У тој је кући живела Ђи-

цина снаја а Лазаревог покојног брата Данила жена 

(погинуо у бици Кумановској). Совика. Нисам сигурна 

да ли се сећам ње другачије но као старе жене, мада 

док ово пишем мислим да није имала година више но 

ја сад (педесет и пет), али је остарила прерано. Ониска, 

обла, дугачке косе увек уплетене у плетенице и умо-
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тане око главе. Сада знам да је имала астму. Била је 

родом из Македоније и говорила је добро македонски. 

С мојом бабом се добро разумела и пазила. Моји су је 

поштовали. Према нама деци је била одмерена и за 

славу би свако дете даривала коцкама шећера или бом-

бонама. Никада није долазила празних руку. Имала је 

две лепе краве и производила масло; волела сам поне-

кад да навратим и она би ми из бућкалице извадила 

кашику масла и намазала ми је на хлеб. Ја бих идући 

кроз Андак то појела у сласт. Отац јој је понешто по-

магао, око кола, плуга; довозио јој дрва; окосио би јој 

што треба и никад јој није наплаћивао. Имала је Велу 

удату у Скопљу и Милована, који је код сестре завр-

шавао школу и кажу да је постао успешан послован 

човек. Као ратна удовица примала је само инвали-

днину, али не и пензију. (Када сам ја отишла из Ива-

ње, тада је и она напустила наше село, отишла за сво-

јом децом и тамо у Скопљу умрла..) 

 Поштовала је и младо и старо, није код сваког 

улазила у кућу, али је наш славски гост први била 

увек. - Стојно, Стојно - повикала би пред капијом - 

врзано ли је куче? 

 Мама и тата би изашли и повикали: - Ајде, ајде, 

стрина Совике, изволи, врзано, врзано! Но оно си лаје, 

кучећа работа. Прихватали су јој фењер, гасили га да 

не троши петролеум (говорило се гас), брисали фитиљ, 

метлом јој са опанака топили снег и водили је до шпо-

рета да се угреје. Обично је из славске собе улазила 

код жена да се посаветују, ако би ту још биле баба 

Станија, посестрима Јана, баба Јелена, баба Даница, 

хвалиле би спремљено јело. 

 Баба Стојна и мајка (Драгица) некад су се жали-

ле, те неће да нарасте, неће брашно да се суче, паприке 

преслане.... скромно указујући на то да ако подбаце у 

нечему имају оправдање. - Море, лани је било боље, 

прошли пут ономад утепа руку, једва сам усукала 

баницу, рече мајка. 

 И тад се жене вратише у славску собу, тамо већ 

ујаци, кумови, комшије, све је већ бучно. Мајка хитро, 

да се не смрзне тесто, донесе две тепсије, расцавтеле 

се коре, јајца жута ко дукат и једну тури у рерну. Поче 
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да се мези, ладна ракија. Па касније пред саму вечеру 

дође и кондир угрејане ракије ("грејана"). Преприча-

вају летину, причају о стоци, ручним радовима, о пла-

новима, ко се оженио, ко је све у војсци, ко је на шко-

лама, као ко и где прави кућу по оближњим варошима. 

 Уђе мајка Драгица и вели:- А мори, стрина Со-

вике, припази на огањ да не запалимо баницу! – Отво-

ри рерну, хитро окрену тепсију, она претеже и испаде 

на грањке крај шпорета. Унезверена Драгица хукну: - 

Куку жене, стрина Станијо - Море заклони, Драгице, 

да не виду гости. 

 И покупише ону увијушу те доби пређашњи об-

лик. Баба Совика је то вешто извела, а Драгица је слег-

нула раменима. -Куку, ако остане нека треска ћу се 

обрукам! - Ћути, Драгице, млого се убаво пече, каже 

баба Совика. И свима скрену пажњу на убаву баницу. 

 Била је то одлична домаћица, те ако је за нешто 

рекла да је убаво, ничији више коментар није имао 

значаја. 

 И тако док за своје укућане печем баницу у на-

шој кући у Ивање, све деценије траје велика плава те-

псија, а у мени сећање на то весело славско  вече. 
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БУНАР 

 

 Царским друмом уз Мораву поред царског 

града Ниша уз долину Пусте Реке (као леска са Рада-

на) издваја се мој лични пут. Поред Брестовачке цркве 

чудним скретањима и још чуднијим кривинама, кроз 

Бојник, пролазим ка кући. Када прођем Лабуру пуца 

најлепши видик на свету: у загрљају ланаца планина 

спава мој завичај. Све сачуване успомене, све петро-

лејке, сви снежни наноси, сви товари дрва, сво каме-

ње, сви јазови на водама, сви пропланци, воћњаци, 

њиве, баште и ливаде, све... Ама препуно саће успоме-

на. 

 Бубличко језеро, Бреговинско археолошко на-

лазиште, мотел на Белом Камену, Богујевачка и Ран-

кова река, село Крушкар (какво име!), Димитрија Бего-

вића гроб, Рипи вода, Пролом-бања, светско а наше 

чудо - Ђавољи град (звала га је мајка), а у ствари Ђа-

воља Варош, Гајтан, Горњи, Доњи и Средњи, Кула 

Косанчић Ивана, Петровац (највиши врх Радана), Си-

јарињска бања, престони град Јустинијана Приме или 

Царичина (како га зову мештани), планина Кукавица, 

и све оно што обухватим погледом није визија, то хрле 

успомене. Што је често за друге безначајно и обично, 

надахњује ме када дођем, као када чобанин нађе извор, 

и у њему тек толико воде да једва угаси жеђ. Шум во-

де у присоју... 

 Увек би желела да је више воде, да дуго не же-

ђам. 

 Горе негде преко Радан планине њеним венцем 

ишле су три и тридесет и три и триста тридесет Вој-

воде Бојне... У трајању епском оне су скоро свако-

дневно на том путу ка вечном. 

 Овог им се лета придружио и мој отац, а годину 

пре - мајка, која је чинила зиму идиличном. Интерпре-

тирајући јунаштва путујућих војвода. 

 Нисам сигурна да л је моје усрдно мољење Богу 

кроз отклањање пошасти деци био лик Косовке де-

војке или монахиње Милице Хребељановић (Евге-

нија). 



       224 

 

 У успоменама слике, пуно пуно слика, јасних и 

нејасних, о рату, о ратовима. 

 Могућност да умреш, да те убију, дете то није у 

стању да појми. Чак и смрт - како дете види смрт? 

 Нестанеш и за тебе се отвара неки други свет... 

 И тамо дете настави да расте, у том другом све-

ту. 

 Нисам сигурна да разумем како ћу имати снаге 

да овај свет волим помирена са губитком. 

 Сетила сам се идиличних представа сеојих 

дечијих зима, скоро да је остала само идила. 

 А није било баш тако. Тај мој дечји свет стално 

је био изложен нападима одрастања, а то је била мука. 

А родитељи? Њихов живот био је скоро чипована оба-

веза да за нас подигну квалитет живота. 

 Мој отац је био опседнут водама. И ухватио је 

неке. Неухватљиве и на први поглед невидљиве воде 

раданске и довео их у своју кућу. 

 Сетила сам се наједном свих прича о допрема-

њу воде. Дворишта, извора, бунара. 

 Нисам сигурна кад су ми тутнули тестије упо-

зоривши ме: - Иди по воду, кад мислим да си на там, 

ти да си отуд! 

 То је први степен хитности. 

 Знам да никад нисам ишла на Чабуру по воду. 

 Из овога што пишем схватате да нисмо имали 

бунар. 

 Весинска велика фамилија са пуно мушкараца 

и пуно деце мој отац се родио као 27. дете у задрузи, 

воду није имала као проблем: вода је била искључиви 

проблем жена. За Весинке срећа, доносиле су је само 

за потребе спремања јела... 

 Прање, стока, - ту је била Нијагара. 

 Речица је текла крај дворишта. Зими, ако се за-

леди, разбије се лед. Ако је много хладно, истопи се 

снег на шпорету, па се забрка брашно за пса, јагањце, 

свиње. 

 Постоји прича да је баба Стојна у окрутним 

предратним зимама једина могла да прти до Чабуре и 

донесе пијаћу воду. Била сам у основној школи. Једног 

дана оца, Чику, Бату нађем како расправљају, а отац 
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изричит у тврдњама: - Ево овде! Овде засигурно! Ма, 

какве рашље! Никакве ми рашље не требају! Знам да 

је ту. 

 Била је вода ту где је показао. 

 Е, то је онај снимак у Топило са пар греда и ма-

ло трња које данас ништа не значе, које је снимила мо-

ја сестра. Ту је стајао мој отац и ту је некада био Ве-

сински бунар. 

 Од 32 бунара колико данас знам да набројим, 

наш и Милојин бунар имали су најбољу воду. Хладна, 

филтрирана кроз стене пиритног састава излазила је на 

дубини од 11 метара. Никад није пресушила откад су 

је открили; била је лака и питка, лако се у њој кувао 

пасуљ. Па су жене из околних махала долазиле по во-

ду. 

 Овако је почело. Мерили су, ошанчили ниво, 

довели бунарџије; мислим да су били из Каменице код 

Бојника. И почели су копање. 

 Свако је обављао свој део посла. Но, отац је у-

век био ту. 

 Од ископане земље правио се насип около, да 

спољашње бујице никад нису могле да се слију у бу-

нар. 

 Усечена је путања ка Батином и нашем дво-

ришту. Копање је потрајало. 

 Први, други, па трећи слој. Па стена. Испод ње 

је - говорио је отац. Повремено је силазио у бунар, па 

су га извлачили, па се брзо чула експлозија, па вађење 

земље. И тако на смену. 

 Увек је само он постављао експлозив. 

 И онда су га кзвукли а није се чула експлозија. 

Схватила сам што и друга мина није активирана. Сви 

су се разбежали, па и ортаци за коришћење воде... 

Ником на крај памети није било да сиђе и да активира 

мину, Први пут су ми објаснили шта је барут. Чика ми 

је објаснио ко га је пронашао, и тада сам први пут чула 

за Нобела и Нобелову награду. Наједанпут сам схва-

тила шта је то експлозив, и фитиљ, и паљење. Само ми 

никад иије било јасно откуд мом оцу практично знање 

о експлозиву. Па он је био ударник на прузи Шамац-
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Сарајево, Брчко-Бановићи и на изградњи палате Феде-

рације. А знање је стекао од тамошњих минера. 

 Отац је имао за мене дуго недефинисану потре-

бу да свугде и вазда  буде најбољи. 

 Сада знам да је то дефинисано у њему када је са 

четрнаест година у Тршевине од своје мајке узео плуг 

и рекао јој:- Дај мене, мамо, ја сам појак, а и мушко 

сам! Ја ћу да држим плуг... Тада је удовица Стојна 

добила домаћина који је по први пут узорао и посејао 

своју њиву. Кажу родила је пшеница те године добро 

("пченица"). 

 Учио је свуда и од свакога. Ето минирање од 

минера на радним акцијама. 

 Све мине у бунару он је поставио, и ту која није 

активирана. Ускомешало се село. Сви мушкарци из о-

колних махала сјатили су се у наше Топило, и жене и 

деца. Чак је и баба Русанда из Ридарци дошла, баба 

Перса са Појата, па и наш учитељ. Наступила је пани-

ка. Оће Влада да сиђе у бунар, да одроби мину -

рашчуло се као данас путем смс порука. Само је моја 

сирота баба кршила руке и кукала на сав глас - Куку, 

Леле, деца ће ти остану сирочетија! Немој, нек запу-

стеје бунар. И до саг га несмо имали. Немој, сине, тако 

ти Бога! 

 И тада се десило чудо. Први пут сам у животу 

видела баба Селену, очеву стрину, која најчешће са 

нама није говорила, узнемирену, да њојан Борко слу-

чајно не слезне у бунар, али је изговорила и значајну 

реченицу за мене - Ал' немој ни Влада! 

 Она никада није бринула за друге; њој су само 

њени били важни. Но значај ове одлуке чак је и њу 

учинио хуманом. 

 И ту сам ја вриштећи од страха да ми отац не 

погине, побегла у плевњу и зарила главу у сено. Про-

шла је вечност, наступила је гробна тишина. Било је 

предвече. Кроз даске на плевњи пробијали су се зраци 

сунца, и на раван где је стојао мој отац. Био је го до 

појаса у плавим радним гаћама, везаним врпцама око 

појаса, везивао је конопац око паса и нестао је у от-

вору бунара. Прошла је -учинило ми се - вечност 

откако се спустио; нико није проговорио ни реч. И 
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наједном се чуло "извлачите га!" и извукли су га. Он је 

урадио ту опасну ствар, деактивирао је мину. Притр-

чала сам и загрлила му ноге; видела сам да је уплашен. 

 Сутрадан је поставио другу мину и испод те 

разбијене стене потекла је вода. 

 Успешно је завршено копање и зидање бунара. 

 Поносно је направљен сантрач од лепих дасака, 

чекрк, и ја сам га као дете једва окретала. Пошто сам 

била мала, пазила сам када вадим кофу да не пореме-

тим равнотежу и упаднем у бунар. 

 Пили смо Весинску воду, а многи су ту дола-

зили и из других махала као да је та вода лек. 
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Сви радански извори... 

 

 Сви радански извори - има их на стотине - 

чинили су живот (ако знамо колико посто људског 

организма чини вода). Негде на последњем венцу пре-

лепе Раданске висоравни који наткриљује ко у амфи-

театру благе брежуљке и усеке извире вода. Вода ра-

данска која се слива и заједно са ветровима, кишама и 

сунцем рађа, напаја, зри и успављује свеколики свет, 

кажем свет јер кретање живота је ка свету, а нисам 

сигурна да сем птица и дивљачи још неко има жеље да 

путује до извора. Ми смо се кретали ка говорници про-

фесора у амфитеатру поступно, ред за редом, генера-

цијски, да чујемо речи на ушћу. Тако смо се слили у 

различита ушћа, свако са свог извора и низ свој поток. 

То је некако постала законитост и наш се амфитеатар 

испразнио према катедри. Сви су нешто желели да 

чују, чак и онда кад то што су чули нису усаглашавали 

са оним жубором из станишта, жубором гласа оца и 

мајке. Најчешће су ту своју симфонију будућности 

фалширали. Без огорчења што је тако, али и са поно-

сом да је сада и понеко наш увелико био говорник у 

неким другим амфитеатрима. 

 Пала ми је на памет једна једноставна социо-

лошка градација. За Ивање и крај под Раданом дове-

дена невеста, зна да уласком у породицу свога мужа 

усваја реч «наши», а излазак из своје уважава са 

«моји» или «својта». Никада нигде нисам могла као 

кући да осетим како су ивањске снахе брзо асимило-

ване. Брзо се осетило колико су волеле тај свој нови 

живот. Данас наравно «моје» и «његове» као два света 

потпуно страна, повеже по једва једно унуче, лабаво. 

Није ми намера да се бавим социологијом породице 

иза ратова, али ово је једна очигледност. Када су 

нестали сви моји дечији светови, када се покренуо 

животни пут ка ушћу, видим један облак који држим 

само мени видљивом сребрном врпцом сећања у руци, 

а он се помера, претаче, прави острва, полуострва, ли-

ваде, пропланке, њиве, воћњаке и баште, и углавном је 

горе - над боровима. У сребрној кочији су сви они које 
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сам познавала, и они пре њих, које нисам, и сви су 

млади. 

 Видим мајку и оца, мала сам, Свети Јован, па 

онда 7. јули, Ивањдан, мењало се време, са другачијим 

значајем датума, но то је била наша ивањска преслава. 

Тога дана сам рођена. 

 Идемо на Радан, носе ме час једно, час друго. 

Носе храну, горе је сабор, игранка, држе се говори. 

 Данас знам о нечему, за некога, најчешће су са-

ми себи циљ. Народ, ко народ. Увек хлеба и игара на-

роду, и тако годинама. Сада већ пешачим сама и скоро 

да знам пут. Пут од Горње ливаде иде трасиран кроз 

Селско до Старе стругаре. По путу цигле у низу, узи-

дане у равни са земљом. Сви журе ка чесми, уморни и 

ознојени, дотерани најбоље што могу - иду на сабор. 

Собор! 

 А сабор су из Записа Светог Јована Биљобера, 

преселили на Радан - ново време нова обележја. А 

неки су себе већ замишљали као свеце. Цела се око-

лиш кроз кланце путањама уз ивањски атар покренула 

ка планини. Прођох Доњу, па Горњу Раткину, Трње - 

Радански аеродром, па Големо дрво, Пресади, Дугу-

нице и Селско. Ту почиње пут, нема га, а постоји. 

Постоји вековима и траје иако се њиме пролази једном 

годишње. Пут је некако архитектонски удешен, има 

неку законитост. Иде од извора са Стругаре до амфи-

театра у Царичином граду - скоро двадесетак кило-

метара! Видела се цигла којом је зидан водовод, којим 

је дивљи радански клокот одведен и умирен у базену 

царице Теодоре и Цара Јустинијана. У базену и данас 

има воде. Водовод је током векова прекинут, али тра-

гови су остали. Данас размишљам како би реконструк-

ција тога водовода била грандиозни подухват. Пре-

дање каже да су биле две бране и више вијадукта, и 

све је то урадио човек Црнотравац пре 14. векова! То 

пресељење народа је... Постоји само време са пуно 

непознаница или заблуда. Или замки. Говорили су кад 

неко од нас донесе византијску циглу са сабора малог 

калупа перфектног облика црвено бордо као боја ма-

настира Жиче - куку, децо, греота, што се то раз-

влачи? Имали су култ овог водовода. Закључујем да су 
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пре нас путеви извора и водовода били препознатљи-

вији. Но, неко време је срушило, а ово наше забора-

вило милозвучни жубор раданске воде. Причала се 

прича, незабележена, кроз живу реч, као легенда, цар 

је имао кћер, лепу као све принцезе, младу и неудату. 

Боравивши у лову по Ивањским ливадама напи се ра-

данске воде и пожеле да је пије сваки дан. Смисли 

како да доведе воду у свој престони град, па објави да 

ће оном ко сагради водовод и доведе воду, дати кћер 

за жену. Један чобанин, свињар, из места које се после 

по њему прозва Свињарица, иначе заљубљен потајно у 

принцезу, јави се на проглас. Колико је и како трајала 

изградња водовода, не зна се; али воду је довео у Ца-

ричин Град, и цар му није дао принцезу за жену: осу-

дио га је на смрт. Момкова мајка је проклела цара и 

царство, да му царство пропадне и да остане без по-

томства - што се и обистинило. 

 Култ Раданских извора са царства остао је у на-

роду. Култ ивањских вода настављен је једним оби-

чајним ритуалом, којег се сећам. После свадбе, рано 

ујутру, трубачи би бучно оглашавали полазак младе по 

воду, коју први пут доноси у младожењину кућу. 

Тестије би биле нове, први пут коришћене. Невеста би 

преко руке имала вежен пешкир и свита би кренула ка 

једном од удаљенијих извора но што је њихов. Нај-

чешће би прошли добар део села. Невеста је била обу-

чена свечано, у зависности од годишњег доба, али нај-

чешће са преовлађујућим детаљима белог на себи и 

венцем од цвећа у коси. Наша кумица Словена (Ђо-

рић), која је била једна лепа млада, ишла је на воду на 

Диманин извор. После точења воде, полила би све нас. 

Ми бисмо се обрисали веженим пешкиром и уз пра-

тњу музиканата дошли бисмо кући. Ту је на прагу 

полила свекру и свекрви да се умију и спустила тес-

тије у водник. Покривши их везенином неком из свога 

дара... 
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Реквијем  за нашег оца, 

Владимира Соколовића 

 

 

 Молим ти се, Боже, да човеку бистрих извора и 

сеновитих Раданских шума, којима се кретао као по 

дворишту, даш воде и хлада. 

 Молим још да му све стазе и путеве којима је 

царовао и ширио их,  свакодневно отвориш за враћање 

чељади у завичај. 

Молим те, Боже, да мог оца саставиш са њего-

вим оцем и братом, да им исприча ону причу коју о 

нама, о свима, нису стигли да чују. 

 Молим те, нека тамо не буде сироче! 

Молим те, Боже, да не зове никог себи после 

чика Десимира - Деке, т а м о  пристиглог после њега... 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       232 

 

ИЗ НЕОБЈАВЉЕНИХ РУКОПИСА 

 

 

 

 

 

МАНИСТРА 
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ГДЕ ПОЧИЊЕ МОЈА ПРИЧА? 
 

 

Код нас у кући историја се приповедала... Они 

њима, ови нама, ми њима, скоро да је тако и данас. На-

ша деца знају до седам колена уназад имена предака. 

Е, ти преци једни другима оставише и нама ову причу. 

Кад су дошли из Старине наши покуповаше 

имања и куће, воденице... Кућа је каже Мита Ракић 

при обиласку ових крајева и села Ивања било мало, 

углавном оронулих и уџерица. Било је и рушевина и 

на тим и таквим темељима изградише наши преци 

село. Ракић је забележио да су крај потока зидине неке 

порушене цркве кад је он прошао 1876. 

Претпостављам да су то рушевине манасти-

ра Голубовац из 14. века. То је потврдила и Марина 

Миленковић, археолог родом из Бреговине, посетивши 

овај локалитет пре неколико година. 

И ту почиње моја прича. 

Кад су се наши доселили крај Старог гробља и 

двадесет и седам гробова косовских јунака који се 

налазе недалеко од наше куће, стајала је гомила каме-

ња. По укопу првих досељеника, жене ту почеше да 

пале свеће. Потрајало је то до указања једног нашег 

мештанина да је на том месту била црква. До хиљаду 

девесто двадесет и седме године мештани су се моли-

ли на месту где је била рушевина цркве. Те године они 

померише камење и нађоше темеље и зидове - не било 

какве него црквени темељ и зидове. Сазидаше капелу 

и у њу унеше стари камени олтар, исти онај над којим 

су се молиле жене, који је сачуван и стоји и  данас у 

цркви. 

Да су је зидали наши дедови знала сам кад сам 

ушла у исту такву цркву пре неколико година у месту 

Црна Трава. Осврнем се и пођем. Пита ме Мирко - где 

ћеш? Не одговорих му, пођох на гробље на крају 

насеља. Место мало ко велика газдинска авлија, гро-

бље велико и старо, из периода кад се распознају гро-

бови на нашем гробљу на исти начин су клесани и ови. 

Каснији имају други облик и величину. 

Верујте и презимена иста. 
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Моји Соколовићи су оставили у Старини  Чичу, 

а он је имао сина, то су - Ивановићи. Нађох их на спо-

менику у центру - изгинули у ратовима. 

Друга презимена мештана нисам поредила са 

нашима из села, али све махале се помињу у Црној Тр-

ви као у мом селу. 

Е те две цркве, ова у Старини зидана каменом и 

ова наша ивањска зидана циглом, имале су најбоље 

мајсторе надалеко чувене Црнотравце. 

Кад се комунизам као религија уселио у наше 

село црква је боловала. Хиљаду деветсто деведесете 

године мој тата и брат довезоше шодер и цемент и 

изнесоше све из цркве.  

 - Прави, Рашо, што помасан бетон, да бетони-

рамо земљани под. Ставили  су дебео слој којем је тре-

бало време да се осуши. Запречише врата да животиње 

не улазе. Ето захваљујући томе спасише цркву да се 

зидове не размину.  

 - Ће гу држи бетон док гу не поправимо... 

Да су ово темељи Српске цркве сигурни су сви 

стари јер је село имало друго гробље, Турско, код на-

шу Горњу Тршевину. У њему је последњи сахрањен 

Азир Азировић, кларинетиста. Питао га мој отац пред 

крај живота:  

 - Азо, оћеш да те саранимо куде нас у гробље? 

 - Не, Владо, у нашо гробље да ме сараните, ку-

де моји родитељи, браћа, сестре и деца. 

Као и увек достојанствен, уважаван као наш, 

отишао је на онај свет међу своје. 

Време понекад приближи нас и позове да се 

осврнемо. 

Азирови синови нису очев гроб обележили. У-

радила је то моја сестра Мира очистивши Турско 

гробље и уредивши Азиров гроб. Остало је сећање на 

његов звук широм Србије.Унуци и њихови потомци 

освајају награде као најбољи трубачи, а мени се поне-

кад, кад отворим прозоре наше ивањске куће, чини да 

од Коцкиних на горе ветар доноси звуке Азировог 

кларинета, Цекине, Славчетове и Џолетове трубе... 
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ГОЛЕМО ДРВО 

 

Нисам сигурна да има више ко да ми потврди 

очеву причу. - У њиви Големо Дрво бил је голем ду-

бар. Ми деца сас родитељи смо носили литију. Једну 

годину сам ја бил изабран да гу носим.   

Никада нисам утврдила који и где је био тај 

дубар. Дубари чак до Млаке према Мајковац били пу-

но. Но тај о коме је отац причао обојен димензијом 

дечијег сећања сигурно је био велики и временом се 

осушио и нестао. Е, то Големо Дрво потес од пут до 

Рид ми смо тако звали, неки Њивче, неки Млаке, па 

мислим да је у нашем имању био дубар, јер само 

ми  га зовемо Големо Дрво. Свеједно. У нашој њиви 

кад оремо, при крај, а шпицаста је, напред шира па се 

сужава, увек би плуг  на једном месту закачио о неку 

циглу. Претпоставка је да је насеље некада било ту. 

Некад изоремо и целу циглу, делове посуђа и слично. 

Није мене то много занимало – изорано. И шта 

је то. 

Ја сам њиву волела јер је била близу куће и у-

век плодоносна. Штагод да се посеје, посади, рађало је 

без обзира да ли је сушна или кишна година. Лака је 

била за копање, није била велика када се жање. Што је 

важно, била је планирана увек за крај сезонских пољ-

ских радова. Кад се доноси ручак и обед била је близу 

и храна је увек била топла. Ако нешто забораве, могао 

си да зовеш и да те чују кући. Но наша њива је имала 

један дар – велику укусну и родну крушку скопку, 

сорта сочне слатке крушке, која зри око Светог Проко-

пија. Хранила је крушка нас и пролазнике, жетеоце и 

копаче, чобане... 

Кад роди њива, а роди, кућа је близу и брзо се 

превезе. Па по чему то знам? Помагала сам при пре-

вожењу. Довеземо пасуљ, па кад стигне кукуруз у 

канате, и све то одложимо у ајат. Но, највише ту 

рађају тикве. Жуте, зелене, беле, велике, мале; отац би 

на канате додао по даску да се не стркаљају. Ми деца 

смо их кидали са вреже, које су нас пецкале и прино-

сили  на гомиле; одрасли су их товарили у канате и 

возили кући. Кад приберемо тикве из обе Тршевине и 
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из Арницу, све три њиве нису могле да се такмиче са 

Големо Дрво у приносу (говорили су родитељи). Ав-

лија се жутела од тикава. Било је хране за нас и стоку. 

Пошто би се претходно на дрвник секиром исекле на 

крупније комаде, ређане су у казан поклопљене да 

кора буде горе и кувале се. Пре но се дају стоци, 

најчешће свињама, у бркло, баба проба, па која је бла-

га, једемо и ми. Еколошки, што би рекли данас сасвим 

природно. Јела којих се сећам да су прављена од ти-

кава, био је тиквеник и баница. 

Још нешто је у мом крају везано за тикву. 

За Петровдан се обавезно од прве тикве правила ба-

ница, нисам сигурна да знам објашњење зашто. 

Под крушком скопком смо као бебе били веза-

ни у љуљку, ми и други из околних њива чије су мајке 

дојиле бебе. Касније су нас остављали да се заиграмо, 

кад смо поодрасли. Мени је ту увек било као да сам у 

дворишту. До наше њиве је њива Милуна и Младенке 

Станојевића, и они су користили хлад крушке да се 

одморе. Једаред чујем ја: из правца њихове њиве 

гласове: - Туј, туј, туј, ох, ох ох, - шта раде ови људи, 

питам се? Мало, мало па уздишу. Кад изговоре те речи 

некакво олакшање се чује у њиховим гласовима. Са-

кријем се иза стабла, он велики човек, она ситна жена, 

преморени од рада, пажљиво газе једно друго по ле-

ђима – е то вам је ивањска физиотерапеутска мера. И 

тако они, тако други, другачије кад се преморе, радили 

су неке вежбе да их прође. 

Често се одлазили у Големо Дрво по свежу ти-

кву, кукуруз за кување. Кренем ја са мојом тетком у 

њено Њивче поред Големо Дрво, трчкам ја боса око ње 

кад стиогосмо, она ме остави да је чекам на пут, 

откину две тикве па кренусмо назад. Помало идемо, па 

бирамо ладовину, припекло. Кад под Милићеву кућу 

срете нас кумица Лепосава, погледа у тетку, то је била 

сцена, прекрсти се и повика: - Куде си се, кумаче, 

натоварила сас толке тикве и са тој дете, па видиш ли, 

само што се не истресеш, иди одма дом! 

Поред Коцкини и Ђелинци пројдомо и тетка 

право у њину авлију, баба Дања јој узе тикве, а ја трк 

дом. И брзо се деси. Неко хитно дође по баба Стојну, 
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моју бабу. Следеће чега се сећам, да сам поподне виде-

ла тетку како лежи на слами поред огњишта, нема 

велики стомак, а поред ње замотуљаак. Тако значи – 

истресла се, породила. Теча ми рече да се родила де-

војчица, и да ми је то сестра. Синиша, мој брат од те-

тке загледаше своју новорођену сестру, па мајку, али 

су га слабо утешили, плакао је. Имао је четири године. 

Узех ја свој прут и вукући га да се чује одем путем 

кући. Вероватно нисам схватила много тога. 

 Е, следеће године пред Госпојину, кад ми се 

родио брат имала сам искуство из оног дела живота да 

децу рађају мајке. За моју малу сестру, која је по својој 

куми добила име Радојка, везује ме сећање, на лепу 

коврџаву девојчицу као њен тата и дивне плаве очи. 

Њен брат Синиша личи на своје ујаке. И можда је и 

због тога био миљеник мога оца? 
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КРС` 
 
Чудо, да би био газда у мом селу поред доброг 

и великог земљишног поседа и марве, морао си да 
имаш углед у народу. Углед се мерио личним и угле-
дом свеколике фамилије. "Најтеже је бити кмет у свом 
селу". 

Е у време кад се ово дешавало мој деда Драгу-
тин је био кмет. 

Три сина и једну ћерку је имао. 
Ову причу ми је испричала моја тетка Косовка 

његово најмлађе дете. 
 - Ма, сине, не знам да л` је било пред Тројице 
или пред Светог Јована Биљобера. 

Нешто се дешавало око нашу цркву. Биле смо 
малечке Верица, Велика и ја трк преко Реку да видимо 
што однесоше из ајат наголему слабу*. Под Милићеву 
крушку се заиграмо кад викну бата Миливоја баба Јер-
генин. Ми смо се сас њи рођосували по баба Јергену 
(она је из нашу фамилију). Познавала сам га, а и он ми 
је знао име, сви су ме у селу викали "Нуне", а он "Ну-
ле"... такој и остаде надимак до данас. 

Кад дојде да коси ливаду сврне куде нас, кад су 
млели жито грејао се сас наши у кућу. 

Млад, танак, усправи он с лабу и џипну се на 
вр` цркву, на кров. 

Канапче сас алат му додадоше, позабави се он. 
Беше људи, ал` тата мој и браћа су били по работу 
некакву. 

Мајка у кући меси, растрчала се да грањке збе-
ре за огањ за црепње три пригрева... Ја на там на овам 
час код њу, час пред цркву, чудим се кво ће буде. 
Кад викну бата Миливоја: - Нуле, трк по воду!Млого 
сам жедан. (Говорио је мало кроз нос.) 

Даде ми мајка најмање стовне пуно с воду, 
однесо га ја, он пи, пише и други. И зачас га испраз-
нише. 

Појдо куде мајку поново по воду, кад она рече:  
 - Чек, сад ћу и ја да појдем. 

У башчалук два препећа преклопена један пре-
ко други и рукатка сас кисело млеко. И ложице. Није 
ко саг, повиш судови но једње има на астал. 
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Велику рукатку ја, стовну мајка, на главу тепсију и 
свита појде. 

Чим пројдомо Реку ја видо и викну: Крс`! 
Имамо на цркву крс`! 

Он онакој голем и сјактав оди сунчани зраци 
заслепи ме. Мајка стаде и ми деца стадосмо, па се она 
прекрсти, а ми заједно по њу. 

Кад дојдомо до пред цркву обрадоваше се они 
храни, а ми Кр`су.  - Куде је бајка Драгутин? питаше. - 
Ће дојде, отишал је сас Станијана и Владу по неку ра-
боту, а Никола је у говеда. Мени ми је рекал да вам 
донесем једење, у здравље појели! 

Слезе бата Миливој од кров и ручаше. 
Ја трчим до дом да видим како из авлију сија 

крс` на нашу цркву. 
Дојде тата и још људи.Па идо и сас тату до цр-

кву. Имала сам шес године, мислим да је било 1939. 
године. 
 - Јесте, тетка, тада је било. Знаш да је на цркву 
пред овај грађански рат пао крс`. 
 - Знам, сине, видо! Нема људи. 
 - Е, тетке, има људи! 

После осамдесет девет година црква се об-
навља, обнавља гу Цајин син унук на Милутина кума. 

 
 Као и некад, Драгутинова старија унука, моја 
сестра Мира, носи кафу, доручак, ручак мајсторима. 
Тамо је сав наш алат и мешалица за бетон, каблови за 
струју...  

Ја нисам тамо, но захваљујући технологијама, 
сваки час видим напредовање у раду. 

Сестра нас извештава и шаље фотографије о 
радовима како напредују. 

Срећна сам, сине! - каже тетка. - Нек поживи 
Братиславa и све његово и нека сте сви благосло-
вени!... Но, сине, неће да врну тај крс`? 

Ма не, тетка, однео га Мики Љубић Цањин, из 
Ливаде, да га калу. Па ће се сија. 
 - Поздрави ги, сине, сви, ако могу на пролет ће 
ме водите дом да видим крс`... 
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МАНИСТРА 

 

... 

Увек је било тако. Слава се чека као да ће Свети 

Архангел Михаило баш сад да уђе у наш дом. Па 

улази он... 

Но, ми се тада окупљамо, наша деца, дође се-

стра из Беча (Мира). Обавезно је и наш стриц Никола 

ту. Оне године се по први пут славило у новој кући. 

Иако свеже омалтерисано, унесосмо шпорет у кухињу, 

фуруну у собу, и заложисмо ватру. Мало се испара-

вало, па мало отворимо, задовољни што је кућа брзо 

завршена.Чекамо Миру. Она свих ових година никада 

није пропустила да стигне кући на дан Славе. Кад чу-

смо ауто у дворишту отац упали свећу. Деца у првој 

соби галаме... Ми стојимо уз оца, уђе и Мира, цика, 

поздрављање. И смирисмо се. 

Мира рече: - Пре но прережемо колач, имам из-

ненађење за све вас! Укључи видео-рекордер, убаци 

касету и на екрану се појави слика  капије концентра-

ционог логора Маутхаузена. Тон снимка беше лош. 

Прекида.  

 - То сам сама снимила пре три дана, дувао је јак 

ветар. Као да тај ветар дуну  са екрана на славску све-

ћу. 

 - Искључи то! викну отац. 

Учини ми се да изнад његове главе пуче ниска 

манистра, издвојише се они делови кристални и јасни, 

осољени и болни, право из очију мог оца, као киша 

падоше на пламен свеће и она се угаси. 

Отац заплака болно, јетко, и рече: - Саг и навек 

молите се за Божју милос на вашега деду Драгутина. 

Брат приђе, упали свећу, обред резања колача потраја 

у тишини... 

Дођоше гости, но кроз кућу као да се осећаше 

промаја, иако је све било затворено. 

Мој отац и стриц сутрадан су дуго причали о 

свом оцу, често идући ка капији очекујући га... 

Палимо славску свећу свако  у свом дому. Ми смо де-

ца одрасла без деде, ту емоцију нисмо ни имали, жа-

лиш за оним што изгубиш. А логорашки број 25 900 је 
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једина белешка о нашем деди Драгутину Соколови-

ћу.  Пре двадесет година на моју београдску адресу 

стиже плава коверта из Црвеног крста, у којој ме оба-

вештавају да је мој деда Драгутин Соколовић, из Ива-

ња, син Божила Соколовића, страдао у радном логору 

Маутхаузен...*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__ 

 
  * Ту се записи прекидају... 
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ЦАРИГРАДСКИМ ДРУМОМ  ИЛИ  ЗАБЕЛЕШКЕ 

УЗ  „МАНИСТРУ“ 
 

 

 

Царским друмом уз Мораву поред царског града Ниша 

уз долину Пусте Реке (као леска са Радана) издваја се мој 
лични пут… 

Ово су корице Бележнице у којој је Шоле 

повремено уписивала понешто, желећи да то једнога 

дана угледа светлост дана, као одштампана књига, под 

насловом «Манистра». Записала је 25 страница, сит-

ним рукописом, хемијском оловком. Записивала је и у 

другим свескама, којих се сећам. Те  свеске је оставила 

мени у аманет, што се каже. Ову сам запазио, неко-

лико месеци након што је преминула. То је нека врста 

роковника, штампаног поводом «200 година Служ-

беног гласила од Новина сербских до Службеног глас-

ника». На првој страници је записала Марко. Фини-

тор. Па то прецртала. Ту је била и фотографија, Шоле-

това. Снимљена на самом врху Шопота.* 

Са те фотографије (коју је снимио њен брата-
нац Никола), Шоле нас гледа, данас, док преписујемо 

ове њене записе такве какви јесу. Недовршени, али у-

бедљиви... Гледа нас са највишег врха планине на којој 

је одрастала. Зашто баш та фотографија? Зато. Волела 

је планине и врхове... 

 
__ 

* Радан припада Родопским планинама, а налази се управо на 

месту где се Динариди сучељавају са Родопима. Највиши врх је  
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На трећој страни почињу - Шолетови (недо-

вршени) Записи. 

 

Пут је ишао уз реку или је пресецао, но ми деца 

смо имали своје путеве, пречице. Цело је село било по-

везано пречицама. Оне су кратиле пут, приближавале 

циљ и имале своје лепе кутке, изворе, питомине, укрш-

тања... Тако се село као жив крвоток кретало глав-

ним али и тим малим токовима. Тако се снабдевало. 

Најбоље сам познавала оне путањке које су ме 

водиле и враћале до наших њива, ливада и појата... 

Кадгод се дешавало да сам чувајући стоку која 

је мировала на неком одређеном месту испод неког 

дрвета или стога направимо омиљено место коме смо 

се враћали. 

Често,најчешће су то били храстови или оско-

руше, њих смо јели целе, гњиле, ситне, слатке, пунили 

би желудац без могућности да се заситимо, само смо 

дршке бацали, стока и ми деца волели смо то воће 

нарочито овце које су пландовале под оскорушама 

најчешће. 

Било је у селу разних крушака, а неке стоје и 

сад, генерације су надживеле многе крушке. 

Овај пејсаж који ме окружује не пружа ми 

могућнсот да се сем у ризницама сећања позовем 

погледом и препознам та стабла или њихове потомке. 

Крушке су нас храниле, штитиле и некако биле 

општеприсутне у сваком имању. 

Ако бих почела по махалама, сем оскоруша у 

«Тојину  огрању» моја омиљена, највише их је било уз 

Именски поток. 

 
__ 

Шопот на 1409m нмв. На нешто нижем, Петровом врху (Велики 

Петровац) око 1150 - мнв, налази се на заравни врха,црква Светог 

Петра.  Смештена је југозападно од Прокупља односно западно 

од Лебана и Медвеђе. На обронцима планине налазе се:  Архео- 

лошки локалитет Царичин Град , Пролом Бања, Ђавоља варош. 

На западним обронцима планине налази се средњевековно утвр-

ђење Иванова кула — град Ивана Косанчића. 
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Данас на нашем имању има пуно старих калем-

љених сорти, дело нашег оца, код Љубића – где је Гој-

ко у воћарству себи нашао професију, код Данковића... 

Да испричам зашто су крушке биле значајне. 

Ја се сећам наше водунке која је трајала до иза 

Божића, големки и скопке, која је у Големо Дрво моја 

омиљена  њива са римским циглама око средине, која 

је, ако се дубље заоре, избацивала цигле, за нас увек 

била историја, хранила копаче. 

Убрати крушку, воће за јело, по обичајном пра-

ву било је дозвољено. Каткад би нас  децу домаћини 

јурили уз вику, све мање је било деце а све више воћа. 

Данас у децембру још, пошто није било мразева, воћа 

има на воћкама. Брали смо...  

По сахрани моје мајке, после дан - два и посета 

гробу, решисмо да прошетамо до Именски поток. Мој 

брат воли тај локалитет, а његова мистичност у де-

чијој ризници  везана је за једну анегдоту.- Ајде, ајде, 

ће се удаваш у Именци, па туј само крушке има. 

Но нису се удавале девојке и момци женили по 

томе шта где има но ко је где могао и хтео. 

Већ сам била велика, пошла у школу, и из тих 

кућа су у разред са мном ишли Миломир, Толе и Милча. 

Сад је само Милча жив, одем некад до њих да их оби-

ђем, кад смо лети у Ивању. Толе и Миломир су умрли 

давно... 

Прођосмо кромпириште, резервоар и калемке 

па под... 

И ту се ова Шолетова прича или запис кида; 

оставила је три празне странице, и писала даље.... 

Вероватно је неко прекинуо, дошао да је обиђе... и по-

сле се више није враћала на то. Воља за писањем је 

изгледа одлепршала као врабац... 

 

*** 

Смрт отвара што живи затвара. Срећа па-

мет одузима, а несрећа је враћа. Смрт показује какав 

је био живот. 

Ако желиш да видиш будућност, погледај про-

шлост. Говоре на португалском. 
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Две хиљаде и осме године, "Заветине" су пуб-

ликовале књигу проза ЦАРИЧИН АМФИТЕАТАР: 

Прибирање претека, Коли Ивањске (псеудоним под 

којим је објављивала своје радове, грађанско име Рато-

мирка Соколовић), више медицинске сестре, родом из 

села Ивања, из једне честите и старе српске  породице 

чији корени сежу дубоко у прошлост, готово до осни-

вача Херцеговине, до Пиве, одакле Соколовићи воде 

порекло. У једној од њених првих књига, коју је штам-

пала као заједничку књигу са својим млађим бра-

том  (доктором правних наука, Ранком Соколовићем), 

штампан је и непотпуни елементарни  Родослов Веси-

наца ивањских, који је допуњен  претпрошле године, 

некако у време када је  Шоле била оперисана од нај-

подмуклије болести  данашњег света.... 

Ту књигу сам потписао као уредник, некако сам 

претрчао  преко приче  "Туђа прича. Моја прича". Шо-

ле је наслутила своју болест, црно на бело, изгледа, 

још пре осам година. Али није се уплашила. Не.  

Током минуле године, док је трајала њена аго-

нија, смогла је снаге да настави да записује и даље 

своја сећања, нека од њих су и објављена на локација-

ма "Заветина". (Манистра / Шоле Соколовић). 

(Manistra – огрлица, ручни рад, вез...Нека од значења.) 

И кад је писала ону прву књигу, и кад је запо-

чињала ову последњу која  оста недовршена, на жа-

лост,  писала је онако како би требало да се пише – као 

везиља. Полако, бод по бод. 

Последњих месеци свога живота, док је још мо-

гла да се бори и да хода, радо је одлазила до цркава на 

Калемегдану, и до "Суве чесме" Великог Мехмед паше 

Соколовића, где је знала да седи сатима. 

Неколико недеља пред смрт путовала је у Не-

мачку да обиђе ћерку и зета, лекаре, који тамо живе и 

раде, у близини места у коме је сахрањен и велики ср-

пски песник Миодраг Павловић. Није губила присе-

бност ни у најтежим тренуцима, опомињала је и себе и 

нас, који смо бдели уз њу до последњих тренутака ње-

ног овоземаљског живота речима: "Што смо дужни 

свецима, треба питати Бога". 
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„Шоле― (надимак који јој је постао временом 

друго име, знано, под којима је била много познатија, 

док су је укућани одмила звали „Коли―) је била рођена 

за друге - то потврђује читав њен живот, а умирала је 

за себе. 

Сахрањена је као и њена мајка, бабе и праба-

бе  испред самог улаза српске православне цркве у 

селу Ивању, где је и рођена, и оставила је својим нај-

ближима завет. 

"Свет ће  бити тужно место без ње", рекао је је-

дан од њених правих пријатеља, хуманиста и хирург.  

Живела је са вером у будућност, и повезивала 

је неописивом снагом и еланом не само  своју најужу 

фамилују, него и многе људе, знане и незнане, знатне 

и незнатне. Други су писали "шопске амбасаде", а ње-

на је скромна кућа у Принциповој у Београду била ме-

сто  где су многа српска болесна деца - из Јужне Срби-

је, али и са Косова, из Санџака, Црне Горе и Босне и 

Херцеговине налазила помоћ и пут до оздрављења. 

Преко двеста деце јој је умрло на рукама, али је неко-

лико пута више од тога током деценија њеног актив-

ног рада било спашено. Стекла је много пријатеља и 

била је широка као степа, за разлику од света у коме је 

живела  и  где је било много људи уских као длан. 

У последњих неколико година, "Заветине" су и 

српска књижевност, изгубиле неколико блиских сарад-

ника-аутора: проф. Слободана Бранковића, новинара 

и песника Драгана Борисављевића, Коли Ивањску... 

Сви су припадали срцу, нека у срцу и остану! 

 

Поводом фотографија. Не, сећање није довољ-

но, понекад вреди дати и фотографије, као документ, 

ако су снимљене у правом тренутку на прави начин, и 

сачуване… Али, врло често, из разних и  тривијалних 

разлога није могуће објавити фотографије у боји ни у 

књижевним часописима, ни у књигама… Но и речима 

се може дочарати тај подрадански свет. 

 

*** 
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Сестре Соколовић и остали из фамилије су се 

годинама трудили да ме упознају са ужим и ширим 

својим завичајем. Својтом.  

Први пут су ме сестре Соколовић водиле преко 

планине у село Драги Дел - на Радану - када су желеле 

да ми покажу једну локалну цркву, мислим да је то 

било 2013. године. Тад смо снимили и један мали до-

кументарни филм, о кући, у коју су нас позвали на ка-

фу, гостољубиви потомци, оних чије су очеве  Бугари 

у Другом светском рату - у одмазди – стрељали. Из те 

куће, побили су сва три мушкарца - браћу. И гле, ко о 

томе зна ишта осим све ређих мештана у том селу на 

Радану до кога се једва стиже и џипом. Али захваљу-

јући ентузијазму, пре свега, старије сестре Соколовић, 

Мирјане, Мире, Мирке, -  како јој тепају старице из о-

вих раданских села којима посвећује необичну пажњу,  

- ми смо још једном приликом дошли у село Драги 

Дел, то је било крајем лета, јер су и Мира и Шоле обе-

ћале да посете бака Бранку. Ја нисам обратио много 

пажње на све те старице, чуварице огњишта и муче-

нице, приликом мог првог боравка у селу Драги Дел, 

али крајем лета 2014. године, кад смо бака Бранки до-

шли у посету, покушао сам да снимим све оно што је 

чинило искон и лепоту једног света који се грчевито 

бори за опстанак и одупире мрачним силама пропа-

сти...,  Бака Бранка је пролеће и лето и један део јесени 

проводила у свом сеоском дому, и дворишту пуном 

цвећа, родне лозе, кроз које је жуборио поточић пла-

нински на који су слетале пчеле... 

Следећег дана путовали смо чак у Трговиште, 

обишли крајеве где наши сељаци носе шајкаче као на 

Златибору, и где су многа села опустела, али где се 

још увек добро држе српске православне цркве, из 14. 

века, као она изнад реке Пчиње посвећена Пресветој 

Богородици, а у народу познатија као Ђавоља црква. 

После тих дана надовезали су се други лепи дани пу-

товања по југоисточној Србији - које смо предузи-

мали, пре свега, на иницијативу старије сестре Соко-

ловић. Та путовања су, због много чега, била благо-

творна. Прво - знао сам да постоје ти крајеви, (у 

војсци сам био са једним Македонцем - Стојилков 
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Илчо, гајдаш и велики бећар - да ли је жив? Бог нека 

га чува! -  који је често спомињао Трговиште...) Били 

смо здрави, волели смо живот, радовали смо се тим 

данима проведеним на Радану, али и на другим обли-

жњим српским планинама, не бојећи се пустоши, нити 

умора, нити будућности... Када смо се вратили у 

Београд, живели смо од утисака тога путовања, од 

свих тих сусрета, од свега онога што је тај спектар 

планина, људи, говора, цркава, река, извора, предања 

изазивао у нама, подстичући неку неизмерну тугу за 

коју су трагична сећања на којима смо одрастали мож-

да били пријемчива подлога. Месец-два или три после 

тога, телефонирала нам је Мира, и Шоле је вриснула - 

умрла је бака Бранка, бака из Драгог Дела, пуна живо-

та, предања, али и мере и мерака. Шоле је почела да 

плаче, као да јој је умро род рођени, најрођенији, јер је 

Шоле све те старице са планине волела на начин на 

који је волела и своју баку по оцу... 

Погледајте их на тој слици - усред бабљег лета 

2014. године, у дворишту бака Бранке на Радан плани-

ни, у селу Драги Дел - сијају од пријатељства, радости 

због сусрета, мерака, веселих прича, сијају од здрав-

ља! Бака Бранка је умрла почетком 2015. године, а 

Шоле - средиом 2016. године. Зашто Бог узима пре-

рано такве особе?...Какви су то рачуни, које ми не 

знамо? Чему те проклете, подмукле болести, и ко их 

шаље? Те две жене на фотографији, налик на мајку и 

на кћер, које је родила и однеговала неописива плани-

на Радан, имају анђеоска лица, зраче - прича понекад 

можда и улепшава и несвесно лаже, али фотографија 

нема ничег заједно са лажима и неискреноћшу, она све 

то (раз)октрива на свој посебан начин.. 

 

.. 
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Факсимил Шолетовог рукописа са 25. стр.  

„Манистре―, посвећен трагично настрадалом на Рада-

ну комшији и пријатељу Драгану Генином  истргнут из 

целине којом се завршава оно што је писала  крајем 

пролећа 2016 (стр.25-31) 
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Шоле, у дворишту родне куће, у махали Весинаца, око 

Спасовдана  2014. године 
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Факсимил 21. стр. Шолетовог рукописа «Манистра», 

коме претходе следећи редови о застругу, рукатки:» 

Дрвена плитка кутија чији поклопац је дихтовао и зем-

љана попут бокала за воду посуда са поклопцем и др-

шком су биле рукатке. Оне су некад биле мање некад 

веће, али имале су ману, биле су ломљиве....» 
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Факсимил 24. стр. Шолетовог рукописа «Манистра», 

кратак, документарни, фактички запис о раданским во-

дама 
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Антиципација или: ТУЂА ПРИЧА.  

ШОЛЕТОВА ПРИЧА? 

 

Читајући  „Манистру―, чини ми се, да је Шоле, 

у ствари, писала једну једину књигу, без почетка и 

краја; да се та књига од почетка понашала као тврдо-

глав створ; да се прво издање „Моје Нијагаре― неким 

наизглед необјашњивим путевима, преливало у  „Ца-

ричин Амфитеатар―, где се као морски талас помеша-

ло са оним што је, неочекивана и подмукла болест, из-

гледа, после избацила на морску обалу („незавршени 

записи― названи „Манистра―). Све у свему, овако при-

премљена за штампу, „Манистра― ће се читати, како 

би написао (како  је већ негде написао)  Момчило Нас-

тасијевић, као „незавршени циклус―, „збирка лирских 

казивања―. 

Сви они који су познавали добро Шолета, знају 

да књижевност није било главно занимање њеног жи-

вота, да је то била у најширем смислу речи дечија пе-

дијатрија и спашавање оболеле деце, од најраније ње-

не младости. Од времена када је, у ствари, почела да 

ради као наставник у фочанској медицинској школи, 

до деценија касније (ноћних дежурстава) проведених 

на београдском Институту за мајку и дете. Многи ње-

ни пријатељи широм бивше СФРЈ памте је као само-

прегорног медицинског радника и потпору у животној 

невољи. Живот је није мазио, и  изгледа да није имала 

много среће у животу. Али она је била особа неис-

црпне воље, борац, и никада није заборављала ни своје 

порекло, ни ко је, ни одакле је, нити је кидала везе са 

својим коренима. Последњих година умрли су јој врло 

блиска бића – маћеха Драгица, коју је она волела, јер 

ју је научила многим корисним стварима, отац Влади-

мир, стриц Никола - „Чика―,  мајка Стојанка која јој је 

помогла у гајењу ћерке и сина, - све је те губитке, као 

и неочекивано пуцање трбушне аорте њеног млађег 

брата Ранка, тешко поднела – били  су то неописиви 

стресови, које није могла да избегне. Чини ми се да су 

две смрти, уз то, препуниле чашу: смрт бака Бранке из 

Драгог Дела и нешто касније неочекивана погибија 

комшије и дрвосече Драгана Гениног на Радану... 
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Не случајно, друга штампана књига Шолетова 

има карактеристичан поднаслов Претек. Он сам по 

себи довољно говори. Књижевно дело Шолетово чини 

дословно оно што је претекло,после свега... Смрт је - 

пожурила, и уграбила једног врсног, и непретенциоз-

ног  приповедача... 

Као да је као човек и нераздвојни део фамилије 

Соколовић имала мисију да пренесе будућима и тако 

сачува од неумитног заборава и нестајања истину о  

својој фамилији, од старине до данашњих дана. Прва 

штампана Шолетова књига („Моја Нијагара―, Београд, 

2001) започиње овом реченицом: ―Ивање је четврто 

кућиште моје породице. Оно пре њега – Божурња код 

Тополе, Црна Трава – једноставно су називали СТА-

РИНА―.   

У „Царичином Амфитеатру―  има и овакав је-

дан крај једне приче и почетак следеће: 

„Највреднија историја, коју би вредело 

исприповедати, јесте историја о крушкама, које 

имају укус савршенства и сласти… 
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БЕЛЕШКЕ ПОВОДОМ ЧЕТВРТОГ КУЋИШТА 

МОЈЕ ФАМИЛИЈЕ  

 

 

У детињству се често, кроз приче, проби-

јало, понешто о нашим прецима. Све до четврте 

генерације уназад гледано. Много тога се забора-

вило о првој генерацији која се зауставила у да-

нашњем атару села Ивања... Гробови би могли 

више да посведоче од потомака о онима који су 

сахрањени у њима. Сигурно доста тога знају и 

она два висока горуна израсла усред ивањскога 

гробља изнад оронуле капеле? Они су расли из 

костију покојника и упили су корењем понешто 

од оних тамо покопаних? Горуни говоре шумо-

рењем - зато их треба понекада ослушнути, 

готово ритуално, као што се пале и свеће...― 

Ова друга Шолетова књига, објављена се-

дам година после прве, својеврстан је поступак 

дограђивања, употпуњавања, прекомпоновања 

прве њене књиге; Шолетова „Нијагара― и „Амфи-

театар― су наизглед исте, врло сличне, али и раз-

личите књиге, као што се разликује  ручни вез од 

веза, чак и у оним случајевима кад везиља поку-

шава да копира други вез. Шоле се, директно и 

индиректно дотиче чињенице која се односи на 

многе српске породице, фамилије, када је реч о 

фамилијарној историји, празнинама у предању. 

Где почиње Шолетова (испричана и 

неиспричана) прича? Овде, у претеку, дословно. 

„Код нас у кући историја се припове-

дала... Они њима, ови нама, ми њима, скоро да је 

тако и данас. Наша деца знају до седам колена 

уназад имена предака. Е, ти преци једни другима 

оставише и нама ову причу. 

Кад су дошли из Старине наши покупо-

ваше имања и куће, воденице... Кућа је каже Ми-

та Ракић при обиласку ових крајева и села Ива-

ња било мало, углавном оронулих и уџерица. Би-

ло је и рушевина и на тим и таквим темељима из-

градише наши преци село. Ракић је забележио да 
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су крај потока зидине неке порушене цркве кад је 

он прошао 1876.  

Претпостављам да су то рушевине мана-

стира Голубовац из 14. века. То је потврдила и 

Марина Миленковић, археолог родом из Брего-

вине, посетивши овај локалитет пре неколико 

година. 

И ту почиње моја прича. 

Кад су се наши доселили крај Старог гро-

бља и двадесет и седам гробова косовских јунака 

који се налазе недалеко од наше куће, стајала је 

гомила камења. По укопу првих досељеника, 

жене ту почеше да пале свеће. Потрајало је то до 

указања једног нашег мештанина да је на том ме-

сту била црква. До хиљаду девесто двадесет и се-

дме године мештани су се молили на месту где је 

била рушевина цркве. Те године они померише 

камење и нађоше темеље и зидове - не било ка-

кве него црквени темељ и зидове. Сазидаше ка-

пелу и у њу унеше стари камени олтар, исти онај 

над којим су се молиле жене, који је сачуван и 

стоји и  данас у цркви. 

Да су је зидали наши дедови знала сам кад 

сам ушла у исту такву цркву пре неколико годи-

на у месту Црна Трава. Осврнем се и пођем. 

Пита ме Мирко - где ћеш? Не одговорих му, по-

ђох на гробље на крају насеља. Место мало ко 

велика газдинска авлија, гробље велико и старо, 

из периода кад се распознају гробови на нашем 

гробљу на исти начин су клесани и ови. Каснији 

имају други облик и величину....― 

Ту  је највидљивија та Шолетова „мисија―. Ко и 

песма, прича је све надживела.  Прича је водила према 

Истини, и рекао бих – према  ковчегу безразложних 

успомена. 

После Шолетовог преласка из једног света у 

други, често сам се питао покушавајући да проникнем 

у ту тајну: како је туђа прича,постала Шолетова? 

Ово је одломак из једне од Шолетових прича 

(друге приче по редоследу у њеној књизи «Царичин 

Амфитеатар»),коју сам публиковао 2008.године, под 
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насловом «Туђа прича, моја прича» - данас се може 

читати као злослутна антиципација. 

Шта је било са том "најчистијом особом 

коју је икада упознао" Мајстер Екхарт? Није 

остала у манастиру; отишла је даље; куда? У 

Алпима сам се одлично осећала, можда исто тако 

лепо и лепше као и у мом родном селу Ивању? 

Да, да. Могуће је да је моја душа рођена у 

Алпима? Поново бих желела да боравим у њима. 

Да будем ближе Мајстеру Екхарту и оној кћери 

— коју он никада није упознао, јер она, верујем 

још увек лута снежним планинама, дивно 

привиђење, ништа међу нечим. Моја болест, 

верујем, ипак има лек: излечиће ме, не 

лекови,него сусрет са најчистијом особом коју је 

свет икада упознао... 

Да ли је још тада, пре више од осам година Шо-

ле наслутила своју злокобну и подмуклу болест и аго-

нију? Припремајући ту књигу за штампу, признајем, 

нисам баш најозбиљније онда узео у обзир то Шоле-

тово уверење и осећање, да је њена «прича» «туђа 

прича», јер нико ми тада у мом окружењу није деловао 

боље, здравије и полетније. 

Шта је Шолета фасцинирало у тој једној «кће-

ри» која је дошла у манастир да тражи, мудраца, Мајс-

тер Екхарта, који је био уверен да је реч о "најчистијој 

особи коју је икада упознао"? То, куда је отишла, да-

ље? 

Када је Шоле поентирала у својој причи: «Моја 

болест, верујем, ипак има лек: излечиће ме, не лекови, 

него сусрет са најчистијом особом коју је свет икада 

упознао...», чинило ми се да она пише и мисли о дубо-

кој огрезлости и отуђености света у којем  мора да жи-

ви, и који је изгубио све своје добре стране и корене. 

То је можда било то, али и нешто дубље, аларман-

тније. То је била горка оптужба прљавог света и прља-

вих људи; можда је Шоле нестала зато што није ника-

да дошло до тог сусрета «са најчистијом особом коју 

је свет икада упознао...»? 

Шоле је занимљив приповедач. Неанегдотски. 

Смрт је, изгледа, пожурила, и уграбила једног врсног, 
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и непретенциозног  приповедача...  То сам препознао 

од првих дана нашег познанства, а то потврђују и неки 

ситнији  детаљи из њених довршених и недовршених 

прича..   

„Царским друмом уз Мораву поред цар-

ског града Ниша уз долину Пусте Реке (као леска 

са Радана) издваја се мој лични пут. Поред Бре-

стовачке цркве чудним скретањима и још чудни-

јим кривинама, кроз Бојник, пролазим ка кући. 

Када прођем Лабуру пуца најлепши видик на све-

ту: у загрљају ланаца планина спава мој завичај. 

Све сачуване успомене, све петролејке, сви сне-

жни наноси, сви товари дрва, сво камење, сви ја-

зови на водама, сви пропланци, воћњаци, њиве, 

баште и ливаде, све... Ама препуно саће успо-

мена.“ (лепа проза, или нелажно сећање „Бу--

нар―). 

 

Или фрагмент истргнут из недуге приче о „Над 

Вади―: 
„Увек сам мислила о њој као о мојој ливади. 

Она је омеђена имањем породице Љубић, који имају 

ту кућу и ту живе, под планином Радан изван села 

Ивања. Ливада је подељена на четири дела, и налази 

се изнад Ваде, отуд - Над Вада. То је уређени ток 

Ивањске реке, уређен је да не би плавила и разливала 

се. Ливада је за мене имала димензију ширине и пла-

тоа са кога се најбоље шаље и прима звук. Ехо, који 

је ту стизао из свих атара, преламао се на том месту. 

Знам да су моји увек знали ко коси коју ливаду. Нај-

лепши гласови распеваних девојака и жена и муш-

караца ту би се помешали са жуборењем воде и кре-

кетом жаба, били су сазвучје, какво музички нико ни-

је забележио. 

Нисам имала дара за музику, за њено ствара-

ње, извођење, бележење; можда зато нисам препозна-

ла на време да је моја ћерка врсни слухиста? Но мој 

најважнији, најдубљи осећај за хармонију и савршен-

ство, рођен је ту...― 

 

Једна од врло добрих Шолетових прича («Прва 

љубав»), завршава се овако: 
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» Одрастајући замишљала сам како је друга 

гугутка умрла од туге и како је моја прва љубав 

имала трагичан, шекспирски завршетак. 
Ко зна? Можда је и он имао неку јасику у дво-

ришту на којој је слушао прве љубавне изјаве гугу-

тки? 
Пред зградом у којој живим већ тридесет го-

дина (у Београду), од кућних крилатих љубимаца, 

истресам из кавеза зрневље што преостаје, и тиме 

храним један "Шекспирски пар." 

Оне се не плаше мене, мирно увек у пару по-

кљуцају семе, стрепећи једино од мога мачка Тео-

фила Соколовића, који се углавном већ остарео, греје 

на сунцу испред врата зграде. 
Оне кљуцају; загугучу и одпепршају кад се 

Теофило протегне, а моје сећање на давну епизоду из 

детињства, чини ми се младо, помислим да су ове 

гугутке сада - крилата другови певачи, музичка пра-

тња успомена, мојих неизбрисивих ожиљака, Шек-

спирског пара из детињства...― 
 

Тужно. У ту тугу слиле су се многе рекао бих 

скоро судбинске и неповољне струје личне судбине. 

Али, Шоле је била од оних особа које никада нису ку-

кале, несебичан тип жене. 

Волела је да путује, и путовала је. Сећајући се 

Француска и Лувра, овако завршава једну своју причу: 

 
„После Париза - Лувра - Бретања, Мон Сан 

Мишел..., дуга вожња и одмор у ресторану "крајпу-

ташу". Три кафе и пиво. За моју сестру, оца мога сина 

и мене. Зачас се ту заустави возни парк од пет 

трактора са приколицама, вагонетима, вилама и гра-

буљама. Исти наши људи, помислих. Говоре гласно, 

смеју се и гестикулирају, испијају пиво, поздрављају 

се сиренама и махањем руку. Говорили су о летини, 

времену и фудбалу - каже ми сестра, која је научила 

поред немачког и француски. 
Настављамо пут. Стада оваца и крда стоке 

уместо булки... 
Преноћиште; сеоски пансион; спаваћа соба од 

ораховине, удобна, мирише на сено... 
- Пробудиће вас л' кок - каже домаћица. Као код куће, 

у Ивању, помислих... 
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Сањала сам да лежим на трави, под крушком, 

гледам да проверим где су краве и пред очима ми 

титра неописиво поље расцветаних булки. 

Пробудио ме, заиста певац; протегла сам се 

одморно, и истог тренутка схватила да нисам код ку-

ће, у Ивању, у Бретањи сам... 

Да ли ћу је икада више видети, Бретању и 

Француску, и с ким, и када? Можда са анђелима?...― 

 

Карактеристична је последња реченица овог на-

вода; та горка помисао, питање које у себи садржи и 

неверицу. Као и крај приче „Прве љубави―, и сећање 

на Лувр и Бретању, ипак зрачи неком неизрецивом ме-

ланхолијом, која је нападала повремено.  Понекад по-

мислим: слутила је и наслутила... 

Занимљив је (да не кажем сасвим ефектан и 

природан) кратки увод у Шолетову прву самостално 

објављену књигу („Царичин Амфитеатар―), који, у 

ствари може бити најтачнији опис и оцена свега што је 

писала: 
„Овакве приче и књиге - немају краја. Све ово 

је само увод у нешто друго, једва изрециво и бескона-

чно, вечно. Све сам ово нашла у забораву; ово није 

књига у уобичајеном смислу речи: у оном смислу како 

их схватају они који их обично пишу. Дирнула сам у 

посебан облик памћења; ову би књигу дивно подупрле 

ризнице албума уметничких фотографија моје ста-

рије сестре. Нисам је писала и написала да бих се 

изборила за некакву своју књижевну улогу; одвратна 

ми је свака сујета, па и књижевна. Морала сам поне-

што од свега овога да напишем, болујући од нечега, 

што се може излечити само лепотом, природном или 

уметничком и непролазном. Захвална сам, понајвише, 

њеном првом читаоцу, који је инсистирао да не буде 

поменут, као и мом млађем брату, који ме је подсти-

цао да је пишем. Који је покушавао и да понешто од 

написаног поправи, дотера. Не треба да објашњавам 

евентуалном читаоцу: шта сам и зашто написала: све 

је пред њим, сада, као на длану.― То је написано – 

како сама сведочи - Између Ивања и Београда, током 

лета и јесени 2000. године. (а) (Дописано током 2007. 

године)― 
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Шоле Соколовић је, дакле, била самосвесна са-

времена српска жена, свесна свога дара али и прова-

лија прошлости, и  савременог друштва које се није 

показало бољим и праведнијим од патријархалног 

света у коме је порасла и из кога је кренула у свет, ко-

ји је није – као ни многе друге усрећио. За разлику од 

свих тих других, она је ипак оставила читав низ дра-

гоцених сведочанстава у својим записима о свом нају-

жем и ширем завичају, који ће, верујем, временом би-

ти подстицај и многим другим сродним  бићима, и о-

ним рођеним на Цариградском друму, уз Мораву, али 

и у врлетним крајевима из којих су данашњи Весинци, 

Соколовићи, према предању, кренули у Србију, по ли-

чном наговору Баја (Николића) Пивљанина, како би се 

спасли од горштачке освете преваљујући неописив пут  

од Пиве до Шоплука, којег је Шоле била свесна, у 

многим тренуцима свога живота (па и на оном нашем 

заједничком обиласку варошице Црна Трава, и наро-

чито цркве и гробља, тамо, у јесен 2014.). Обе књиге, 

на свој начин, и Шолетова заоставштина, и позамашан 

рукопис њеног млађег брата Ранка, повезала је та туга 

Цариградског друма кроз време, отворивши прозоре 

које су поломи и муљ историје чинило се затворили 

зауавек. (….) 

 

 
У Београду, Од Светог Аранђела, 2016 –  

до Богојављења 2017.   Бела Тукадруз 
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Библиографски подаци –  

Ратомирке Соколовић  ШОЛЕ 

(7. јул 1953, Ивање – 20.јун 2016, Београд) 

 

 

Прва књига Шолета Соколовић штампана је у оквиру 

заједничке књиге прозе  —  Quo? Кво работиш? 

 

 
Quo? Кво работиш? / Ранко Соколовић, Ратомирка 

Соколовић 
Београд: Службени гласник, 2001

 
 

98 стр.,[1] пресавијен лист с генеал. таблом: слика 

аутора; 24 цм 
На спојним листовима: географ. карте 
Тираж 500 

Стр. 93-94: Две прве збирке прича, никле из истог 

корена / Мирослав Лукић 

Белешка о аутору: стр. 95-96. 
 

 

Друга књига Ш.  Соколовић публикована је као друга 

(од дванаест одабраних) на књижевном конкурсу бео-

градских ―Заветина‖ . 

 
Царичин Амфитеатар; Едиција 

ЗАВЕТИНЕ, Београд, 2008 

 

И «Моја Нијагара» и «Царичин Амфитеатар» овде су  

прештампане, оним редом како су биле и објављиване, 

онако како су објављене. Са исправљеним уоченим 

штампарским и другим грешкама. Приче које се понав-

љају – одштампане су ситнијим слогом. 

 

Б. Т. 
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