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Драги читаоци,
У овој читанци налазе се дела значајних домаћих писаца 20. 

века. Пустите нека вас ова ризница речи поведе на јединствено 
путовање светом књижевности. Откривајте њене дарове трагом 
речи и доживите чаролију читајући. Сазнаћете свевремене 
истине и хумане вредности  које ће вам помоћи да боље упознате 
живот и људе. Ваш свет ће уз ову књигу постајати богатији.
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У првој причи ове књиге Ћопић се сећа свога детињства. Размотри 
да ли је дјед Раде одиста био такав „,незнајша у бојама. У чему се 
заправо, састоји дедов сукоб са светом (рођаком Савом, учитељицом 
и властима)? Зашто је свет сиромашнији када је дедa „ослепео” за 
боје? Шта значи "бојити" свет својим бојама?
Анализирај Ћопићев уметнички поступак у обликовању кратке приче 
(нарација, опис, дијалог). Запажаш ли разлику у углу посматрања 
наратора - дечака и наратора - одраслог? Какав се уметнички ефекат 
постиже контрастном компарацијом? Чиме се одликује Ћопићев 
језик? Из чега произлази сетни хумор?
Каква је слика света дата у приповеци Заточник? Шта је заточник? 
Размотри његово понашање. Сагледаваш ли узроке његовог 
разочарања? Сети се садржаја приповетке Лазе Лазаревића Све ће 
то народ позлатити и упореди је са Ћопићевом причом. Уочаваш ли 
разлику између Ћопићевог сетног и горког хумора?
У чему откриваш Ћопићев лиризам и хуманизам?
Прочитај и прокоментариши одломак из есеја Бранко у Башти 
сљезове боје Б. Михајловића писан импресионистички.

3.  

4.  

5.  

6.  
7.  

ИстражИвачкИ задаЦИ

1. Током читања збирке у целини, повежи сваку причу са посветом. 
2. Након читања свих прича закључи о симболици наслова целе 

збирке.
3. Зашто се први циклус зове Јутра плавог сљеза, а други Дани 

црвеног сљеза? Уочи мењање тона током причања прича, односно, 
у развијању збирке. Пронађи нит која повезује приче у циклусе, као 
и све приче у збирку.

4. Окaрактериши на основу неколико прича лик деда Радa, Петрака, 
Ниџе и посебно се задржи на односу деде и унука.

5. Упореди ликове Радета и Дрмогаћe те Петрака и Саве из првог 
циклуса.

6. У Јутрима плавог сљеза обрати пажњу на мотив уметности и 
уметника преко ликова Брадоње и Ђуре.

7. У другом циклусу пронађи у свакој причи ратнике "голубијег срца". 
Како те приче личе на бајку (што тврди Ћопић у посвети)?

8. Упореди приче Поход на мјесец из првог циклуса са Треба наложити 
ватру из другог циклуса. Упореди цео први циклус са причом Дјечак 
с тавана, а потом и са причом Потопљено детињство.

9. Анализирај језик и стил Бранка Ћопића. Пронађи хумористичке 
и лирске елементе те закључи о карактеристикама босанске 
приповетке упоређујући га са Кочићем и Андрићем.
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Онај ко пева не зна да ли је то љубав
или смрт. Када мирис помери цвет,
где је цвет, да л тамо где мирише с руба
света пуног а празног, ил тамо где му је цвет?

Свака је песма празна и звездана,
Ни бол ни љубав не може да је замени.
Она је све што ми оста од неповратног дана,
Празнина што пева и мир мој румени.

Песмо празна и звездана, тамо,
твој цвет ми срце слаже, кроз крв шета,
ако га уберем оставља ме самог,
ако га напустим за леђима ми цвета.

РАД НА ТЕКСТУ

Свест о песми припада аутопоетичким тесктовима Бранка 
Миљковића само што, за разлику од есеја, истину о поезији овде 
казује песничким језиком и на метафоричан начин. У првом делу 
песме он апострофира ватру, крв, жудњу и смрт. 
Шта за Миљковића представља ватра, а шта њен пепео? Упореди 
значење пепела из ове песме са значењем из Баладе. Како и зашто 
Миљковић изражава поштовање и обожавање ватре? Шта она 
њему пружа? 
Шта се све налази у његовој крви? Како се крв идентификује са 
мастилом? Повежи своје тумачење са стиховима из Баладе у којима 
се спомиње крв.
Поново се појављује птица у паклу кроз његову тужну главу. 
Подсети се значења птице и унутрашњег пакла из Баладе. Које 
слике сад користи као пандан тим изразима? Како сада исказује 
немогућност изражавања? Шта би представљала вербална јава - 
повежи то са једним изразом из Баладе.
Смрт представља негацију ватре. Којим сликама песник описује 
песничко стварање? Шта то стварање представља за њега? 
Због чега песник воли самог себе? Чиме стиче сопствено 
самопоштовање и дивљење? Ко би био његов двојник са златом?
У другом делу песме песник тврди да он излази из себе и путује 
кроз пустињу. У којим тренуцима он то чини и где он одлази, а коме 
се враћа?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

8

 ■ Едвард Мунк, Крик

Авангарда и 
међуратни 
модернизам
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НАУЧИЛИ СМО

Српска књижевност у другој половини 20. века

 • У књижевности се образују две непомирљиве странке: једна се 
залаже за дотадашњи модел књижевности, а друга, у почетку 
обазриво, а затим све отвореније, тежи к обнови предратне 
књижевне авангарде. Њихови припадници популарно су 
названи „реалистима” и „модернистима”.

 • Ствара се нов модел књижевности, супротан оном из 
претходног раздобља, његова су основна обележја: естетизам, 
формализам и авангардизам, узори су му у међуратном 
експресионизму и надреализму, те у страним модерним 
писцима. 

 • Права савременост српске књижевности започиње 1952. 
године са појавим збирке 87 песама Миодрага Павловића и 
Коре Васка Попе. Њихове песме су донеле један нови звук, 
слободан језик, слике опоре и онеспокојавајуће стварности, 
сукоба, отуђења и трагичне визије света која рађа неизвесност, 
стрепњу и страх. С њима почиње интелектуализација наше 
поезије и њено осмишљење у симболици.

 • Књижевност 50-их и 60-их година изразила се више у 
стваралачким дометима појединих писаца него у књижевним 
стиловима, манифестима и публицистици.

 • Друга генeрација песника заговарају неосимболизам (Иван 
В. Лалић и Бранко Миљковић) – поезију која је усмерена на 
унутрашња психостања, наглашавање димензије тренутка и 
јединство човечанства. То је синтеза реализма и модернизма, 
тзв. интегрални реализам.

 • Након неосимболизма, 60-их година јавља се сигнализам 
(Мирољуб Тодоровић) који напушта традиционално обликовање 
песме (нпр. визуелна поезија поред речи укључује фотографије, 
колаже, научне симболе итд.).

 • на прелазу у 70-е године она се поново окреће властитој 
традицији и домаћем тлу, настојећи да нађе свој аутохтони 
израз. Јављају се песници који су против херметизма и 
пренаглашене интелектуалности поезије јер су је удаљили од 
читалаца. Они желе да разбију ту отуђеност те имају особени 
емотивни глас у којем препознајемо глас традиционалног 
певања (Матија Бећковић, Добрица Ерић, Душко Трифуновић).

Путокази у свет 
књижевности

Рад на тексту

Најважније фазе 
представљају 
читање и обрада 
књижевног дела. 
Оне се подстичу  
истраживачким 
припремним 
задацима који 
се у читанци 
наводе иза 
књижевног дела. 
Истраживачки 
подстицаји садрже 
смернице за 
помно читање 
и самостално 
припремање 
ученика за 
наставно 
тумачење 
књижевног дела.

Назив поглавља

Свако поглавље 
почиње уводним 
текстом и 
одговарајућом 
уметничком 
репродукцијом.

Научили смо
Помоћу систематизације можеш 

обнављати знање. 

Истраживачки задатак

Добро осмишљена питања помажу ти да своје 
знање примениш у тумачењу књижевног текста. 
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Ноћ Париза 
(са последњег снимка материног)

Песму Ноћ Париза (са последњег снимка материног) Растко је 
написао у Паризу 1922. године. Објављена је у збирци Откровење. Откриће 
тајне рођења представља, за Растка, највеће песниково откровење.

Да ли мој отац према…
да ли мој отац према теби, мајко, беше звер
та најдивљија, најдивнија, што је човек?
Мајко, отац мој беше ли звер
крај тебе, ил само историчар:
јер и сâм ја звер?
Нашто ми сав овај живот и пролазна му чар,
мајко, ако и ти – моја колевко – не беше звер!
Е добро, а те очи са слике твоје на самрти,
ужасно што пате: никад их се нећу моћи
 ослободити!
никаквом их неукротљивошћу моћи нећу застрти.
Није ли и твој живот био животињски:
једном фаталношћу ћу у ужасу страшном умрети!

Ту тај бол без смисла свег меса, твојих руку,
 главе!
Никада, о, никада нећу издвојити кошмаре од 
 јаве!
Никада! Ужас: ако је мени оваквом апокалипса 
 порекло!
О, хоћу да знам колико је за мном тад крви 
 истекло…

Никада! Зашто ме никада ниси ишопала, 
да се једна љубичаста модрица
на мом дечачком дебелом месу расцветала?
Та опекотина, тај отисак ти руке ми драг
и данас би ми, ево, био траг,
до колевке ми пуне крви,
До порекла ми твога меса, – 
само не ове очи, не ове очи патње. Гле, беса!
Материце, ја бих да здерем са тебе ту патњу.

Париз, 1922.

Песму Ноћ Париза (са последњег снимка материног) Растко је 
написао у Паризу 1922. године. Објављена је у збирци Откровење. Откриће 
тајне рођења представља, за Растка, највеће песниково откровење.

 • Извор: Растко Петровић, 
Откровење (поезија – 
проза – есеји), Библиотека 
„Српска књижевност у сто 
књига”, књ. 83, избор и 
предговор Зоран Мишић, 
Нови Сад – Београд: 
Матица српска – Српска 
књижевна задруга, Нови 
Сад, 1972, стр. 71–73.

откровење – откриће; 
објављивање воље Божје о 
судбини света изложено у 
Светом писму
апокалипса – објава, 
откровење; спис Јована 
Богослова у Светом писму

Растко Петровић
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КЉУЧНЕ РЕЧИ

историја, пародија, 
гротеска, предање

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Историја
Најранији историјски прототип за лик чувеног муслиманског епског јунака Алије 

Ђерзелеза могао би бити Алибег Михал-оглу, смедеревски санџакбег из друге половине 
XV века. По једнима, Ђерзелез Алија је Герз Ељас, чувени ратник који је у Будиму погинуо 
као шехит (мученик) и кога помињу турски извори у XVII веку (Евлија Челеби). По другима, 
у имену Ђерзелез Алије сачувани су остаци хришћанских култова, будући да је оно 
састављено од турских имена Хизр и Иљас, који су пандан Св. Ђорђу и Св. Илији.

ПОЈМОВНИК

Гротеска је стилска фигура повезана са алегоријом, 
метафором и хиперболом. Означава спој неспојивог, комичног 
и трагичног, смешног и страшног, људског и животињског, лепог 
и ружног. Може бити издвојена слика, сцена или жанр. Заснива 
се на карикатурално-фантастичним представама стварности. 
Не изазива смех већ осећања страха и збуњености. Често је 
заснована на наглашеном увећавању телесних карактеристика 
људи и животиња.

Пародија је књижевни поступак који је заснован на исмевању 
и иронијском подражавању неког дела, стила, књижевног правца 
или јунака. Пародија се најчешће служи хиперболом, карикатуром 
и иронијом.

непрекинутом низу понижења. Исмејан и извргнут руглу пред 
лепотом жене која му не припада и коју не може да поседује херој 
ће у суштини бити дехероизован. Опчињеност лепотом жене 
Алију Ђерзелеза измешта из стабилности епског поретка чинећи 
га неодољиво и трагично смешним, и на тај начин суштински 
релативизује његов статус јунака, који му је на почетку приповетке 
додељен.

„Ђерзелез губи свој ореол јунака кад сјаше са коња. На земљи 
Ђерзелез изгледа ’необично низак и здепаст’ и ’хода споро и 
раскорачено као људи који нису навикли да ходе пјешице’, руке су му 
’несразмерно дуге’, у говору је невешт, ’сваки час му је недостајала 
ријеч као што то бива код људи од дјела, и онда би ширио своје 
дуге руке и кружио прецрним очима, као у кунића, у којима се није 
разликовала зјеница.” 

(Радован Вучковић, Велика синтеза о Иви Андрићу, одломак)

Локализовање књижевног дела

Налази се испред текста. Осмишљено је тако да пружи 
основна обавештења о одломку књижевног дела, као 
и да уведе читаоца у раздобље (књижевну епоху), 
временске и културне околности са којима је дело 
повезано и тако помогне у његовом сазнавању.

Речник

Објашњења мање познатих 
речи налазе се на маргинама 
књижевног текста у којем се 
појављују.

Текст и контекст

Ова ризница баштини знања књижевности.

Појмовник

У појмовник се уводе објашњења књижевних термина 
чије усвајање омогућава боље разумевање књижевних 
дела. Уз књижевнонаучна знања, он обухвата и шире 
појмове из области културе. 
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 ■ Момчило Настасијевић

ЗАНИМЉИВОСТ

Момчило Настасијевић припада бројној и талентованој уметничкој 
породици. Његов старији брат Живорад је био сликар, млађи Светомир 
композитор, а најмлађи, Славомир, био је писац. Ту су и сестре Наталија, 
Даринка и Славка. Кућа Настасијевића у Беораду била је средиште 
интелектуалног и уметничког живота у међуратном Београду. У њој су се 
сваке недеље окупљали београдски уметници и интелектуалци како би 
музицирали и разговарали о уметности. Момчило Настасијевић на овим 
скуповима обично свира на флаути или виолончелу. Свирају се камерна 
дела класичне музике, разговара о уметности и читају необјављени 
рукописи. Међу присутнима налазе се и Станислав Винавер, Раде Драинац, 
Милош Црњански, Душан Матић и Растко Петровић.

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Момчило Настасијевић (1894–1938), рођен у Горњем Милановцу, 
од оца Николе, грађевинара, и мајке Милице. Завршава шести разред 
гимназије у Чачку и уписује се у седми разред у Крагујевцу. Прелази у 
Београд, где завршава седми разред гимназије. Дружи се 1913. године са 
Гаврилом Принципом који је био искључен из свих средњих школа у Босни 
и Херцеговини. Матурира са одличним успехом у Првој мушкој гимназији. 
Уписује студије француског језика и књижевности на Филозофском 
факултету у Београду. Први светски рат га затиче у Горњем Милановцу. 
Повлачи се 1915. са српском војском до Косовске Митровице, одакле 
се, због пресечене одступнице, враћа у Горњи Милановац. У Краљеву 
доспева у ропство. По свршетку Првог светског рата наставља студије 
на Филозофском факултету, где ће дипломирати 1921. године. Постаје 
суплент Прве мушке гимназије у Београду. Премештен је 1924. године 
у Четврту мушку гимназију, у којој остаје до смрти. У ово време у истој 
школи предају и професори Милош Црњански и Душан Матић. Године 
1932. штампа збирку песама Пет лирских кругова. За приповетку Запис о 
даровима моје рођаке Марије добио је прву и једину књижевну награду за 
живота на књижевном конкурсу „Цвијета Зузорић”.

Момчило Настасијевић је умро не навршивши ни 44 године. За живота 
је успео да изда свега неколико књига: приповетке Из тамног вилајета, 
музичку драму Међулушко благо, драме Недозвани и Господар Младенова 
кћер и збирку песама Пет лирских кругова. Убрзо после Момчилове смрти, 
породица Настасијевић и песникови пријатељи објављују Целокупна 
дела Момчила Настасијевића у девет књига са предговором Станислава 
Винавера (1938–1939). 

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Туга у камену, елипса, 
мит, језик, симбол, 
фолклорни елементи, 
религиозност

227
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

Размотрите у чему се огледа Ћосићева вера у снагу српског сељака. 
Какав је његов однос према страначким првацима и интелигенцији?
Потврдите примерима из романа Време смрти да је Ћосић 
хуманиста и антимилитариста.
Каквим се све облицима приповедања служи Добрица Ћосић? 
Испитајте функцију дескрипције, нарације, монолога, унутрашњег 
монолога и дијалога. Служи ли се писац техником „тока свести”?

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Ђачки батаљон
Интелектуалци у Времену смрти својим схватањем живота и својим 

животом одударају од епског кретања природе и историје и од ликова 
носилаца епског поимања света. Ма колико индивидуализовани, ликови 
ђака ратника су грађени на епски начин: индивидуализовани су само у 
извесној мери. Основним својим квалитетом они израстају из Ђачког 
батаљона и изражавају га на свој начин у целини. Ови младићи су ђаци и 
студенти углавном страних универзитета. Сви су се они добровољно јавили 
у Ђачки батаљон. Сви они хитају да одбраном отаџбине полажу своје прве 
испите пред историјом. Ако је скупштина Србије у Времену смрти панорама 
политичких струјања у земљи, Ђачки батаљон је својеврстан израз 
идеолошких струјања којима је била захваћена српска интелектуална 
омладина тога времена.

У Ђачком батаљону је и један Катић, Вукашинов син Иван. То је 
четврта струја и четврти значајни идејни ток у српској интелектуалној 
омладини. Син истакнутог политичара Вукашина Катића, унук 
прве генерације српских радикала Аћима Катића и првих либерала 
Тошића, студент Сорбоне, овај кратковиди и крхки младић подвргава 
преиспитивању читав систем вредности и свога оца и својих дедова. 
Он представља онај тип младог српског интелектуалца који је морао 
на огњу борбе за опстанак да провери све оно што су му отац и дедови 
чинили, мислили и осећали. Било је све то за њега од непроцењивог 
значаја. Осећао је да Србија за њега постоји у оној мери у којој треба и 
мора да разјасни себи суштину раскида између оца и деде. Осећа и он да 
је неминован његов сукоб с оцем, али га не разуме док не схвати суштину 
односа оца и деде. То је она генерација српских интелектуалаца која је са 
париском школом могла мирније погледати на прошлост Србије, с којом 
је претходна генерација морала доћи у сукоб. Јер, будућности нема ако се 
прошлост не схвати. И тај кратковиди, скоро слепи, младић долази у Србију 
да провери све што је за њега дотле постојало и да открије оно што је 
наслућивао.

Витомир Вулетић

8.  

9.  

10.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Време смрти, 
тетралогија, 
Први светски рат, 
Катићи, 
Дачићи 

Белешка о аутору

Ту се налазе основни подаци о аутору 
чији се текст чита и тумачи.

Кључне речи

Налазе се на крају сваке лекције. 
То су значајне појединости 
из света књижевног дела и 
појмови који су важни за његово 
разумевање.

Занимљивости

Ту се налазе занимљивости из секундарне 
литературе (књижевности, историје, митологије и 
научних текстова). Оне помажу да се књижевно дело 
сагледа са више становишта, као и да се прошире 
знања о језику, књижевности и култури.

Из ризнице речи

Тај путоказ сведочи о моћи речи да 
пренесу знање и да нас подстакну у 
трагању за њим.



8

 ■ Едвард Мунк, Крик

Авангарда и 
међуратни 
модернизам
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Европска књижевност у првим 
деценијама 20. века

Авангарда (фр.■avant-garde■–■претходница) периодизацијски■
подразумева■врло■интензивне■и■динамичне■уметничке■промене■
између два светска рата.■Обухвата■више различитих покрета, 
школа и праваца,■углавном■револуционарног■карактера,■чије■би■
се■заједничке■тенденције,■могле■обележити■као■окретање против 
традиције,■измењено■тумачење■односа■форме■и■садржине,■
преовладавање■естетике■ружног■и■апсурдног■која■дестабилизује■
претходно■успостављену■хијерархију,■ауторитет■и■морал,■
антилогичност■језика■и■поигравање■граматичким■нормама,■
фрагментарност■текста,■мешање■књижевних■и■некњижевних■
жанрова,■жанровски■отворена,■полифона■дела,■у■активном■односу■
према■другим■уметностима,■интересовање■за■далеке,■егзотичне■
културе■или■повратак■инфантилном,■наивном,■исконском,■
примитивном,■нарочито■у■језичком■изразу.■Уметници■су■се■
међусобно■груписали,■пишући■полемичке■прогласе,■манифесте,■
провокативне■програме,■који■су■били■значајан■облик■уметничког■
деловања,■а■некада■чак■и■једини■уметнички■подвиг■у■оквиру■мањих■
покрета.■

Експресионизам (лат.■expressio■–■израз)■јавља■се■око■1910.■
године■као■уметнички■правац■у■Немачкој.■Експресионизам■у■
односу■на■дотадашњу■књижевност■делује■као■радикално■нов■и■
револуционаран■покрет,■како■у■погледу■тематике,■тако■и■у■погледу■
језичког■обликовања.■Преовладавајући■пејзаж■је■градски■(фабрике,■
болест,■рат),■тон■је■динамичан■(крик),■а■реченица■је■испрекидана,■
нервозна■(њена■форма■се■руши),■што■све■осликава■несигурност■
и■страх■новог■човека■модерног■доба.■Експресионизам■се■развија■
као■супротност■у■односу■на■натурализам■и■импресионизам.■
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■■ Жорж■Брак,■Клавир и 
мандолина

Експресионисти■су■сматрали■да■морају■створити■стварност.■
Смисао■предмета■мора■бити■производ■потресног■доживљаја.■Слика■
света■мора■се■огледати■чисто■и■некривотворено.■Тако■целокупни■
простор■експресионистичког■уметника■постаје■визија.■Он■не■гледа,■
он■контемплира.■Он■не■описује,■он■доживљава.■Он■не■репродукује,■
он■обликује.■Он■не■узима,■он■трага.■Значајни■часописи■око■којих■се■
уметници■окупљају■јесу■Der Sturm■(1910–1924),■Die Aktion■(1911–
1925),■Das neue Pathos■(1913–1919),■Die Revolution■(1913–1914).■
Представници■у■сликарству■су■Сезан,■Ван■Гог,■Мунк,■као■и■удружени■
уметници■око■група■Мост■и■Плави јахач■(Кадински,■Кле,■Кокошка■
и■др.).■Текст■О духовном у уметности■(1912)■Василија■Кадински■
прихватио■се■као■експресионистичко■програмско■опредељење.■
Носиоци■књижевног■експресионизма■су■Георг■Тракл,■Ернст■
Толер,■Оскар■Кокошка,■Готфрид■Бен,■у■неким■елементима■свога■
стваралаштва■Франц■Кафка,■као■и■рани■Бертолд■Брехт.■

■Кубизам (фр.■le cube –■коцка) представља■уметнички■правац■
настао■у■Француској,■чији■се■почетак■обележава■Пикасовом■
сликом■Госпођице из Авињона■(1907).■Кубизам■чини■уметност■
симултанизма,■хаотичног■набрајања,■рашчлањавања■и■поновног■
формирања■стварности,■а■створено■уметничко■дело■вреди■само■
по■себи,■а■не■због■сличности■са■стварношћу.■Отуда■на■кубистичким■
сликама■растварање■сваке■ствари■у■њене■битне■саставне■делове,■
у■потребне,■видљиве■или■прикривене■облике■од■којих■она■живи.■
Теоретичар■кубизма■је■песник■Аполинер,■а■његови■представници■су■
сликари■Пикасо,■Брак,■писац■Жан■Кокто,■композитор■Стравински■и■
архитекта■Ле■Корбизије.

Футуризам■(лат.■futurum■–■будуће,■будућност)■–■авангардни■
уметнички■покрет■који■се■везује■за■Италију■и■Русију.■Футуристички■
манифест■(Manifesto futurista)■у■париском■листу■Фигаро■објавио■је■
1909.■године■Филипо■Томазо■Маринети.■

Одломак■из■манифеста■футуризма
„1.■Ми■желимо■да■опевамо■љубав■према■опасности,■енергију■из■

навике■и■луду■смелост.
2.■Главни■елементи■наше■пoезије■биће■одважност,■смелост■и■

бунтовност■[…]
4.■Ми■изјављујемо■да■је■сјај■света■обогаћен■новом■лепотом:■

лепотом■брзине.■Тркачки■аутомобил,■чија■је■каросерија■натоварена■
великим■цевима■које■наликују■змијама■експлозивног■даха,■
аутомобил■који■завија,■који■изгледа■као■да■трчи■на■картечима,■лепши■
је■од■Нике из Самотраке.■[…]
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■• Литература: Гиљермо■де■
Торе,■Историја авангардних 
књижевности,■превела■
Нина■Мариновић,■Сремски■
Карловци,■Нови■Сад:■
Издавачка■књижарница■
Зорана■Стојановића,■
2001;■Петер■Биргер,■
Теорија авангарде,■
превео■с■немачког■Зоран■
Милутиновић,■Београд:■
Народна■књига,■Алфа,■1998;■
Адријан■Марино,■Поетика 
авангарде: авангардне 
естетске тенденције,■с■
француског■превеле■Мира■
Вуковић■и■Вера■Илијин,■
Београд:■Народна■књига,■
Алфа,■1998;■Александар■
Флакер,■„Авангарда”,■
„О■појму■авангарде”,■у:■
Стилске формације,■
Загреб:■Либер,■1976;■
Зоран■Константиновић,■
Експресионизам,■Цетиње:■
Обод,■1967;■Анри■Беар,■
Мишел■Карасу,■Дада: 
историја једне субверзије,■
превела■с■француског■
Јелена■Стакић,■Сремски■
Карловци,■Нови■Сад:■
Издавачка■књижарница■
Зорана■Стојановића,■
1997;■Речник књижевних 
термина,■Београд:■Нолит,■
1985,■стр.■384–385..

■■ Фортунато■Деперо,■
Небодери и тунели,■детаљ

7.■Једино■у■борби■се■налази■лепота.■Нема■ремек-дела■без■
агресивног■момента.■Песништво■мора■да■је■жесток■налет■на■
непознате■снаге■да■би■ове■позвало■да■се■опруже■пред■човеком.■[…]

9.■Хоћемо■да■славимо■рат■–■ову■једину■хигијену■света■–■
милитаризам,■патриотизам,■разорни■гест■анархиста,■лепе■мисли■које■
убијају■и■презрење■жене.

10.■Хоћемо■да■разоримо■музеје,■библиотеке,■да■се■боримо■
против■морализма,■феминизма■и■свих■кукавичлука■који■су■
опортунистички■и■имају■за■циљ■корисност.

11.■Певаћемо■о■људима■које■покреће■рад,■о■задовољству,■о■
бунту,■о■многобројним,■многоизнијансираним■пучинама■револуције■
у■модерним■главним■градовима,■о■ноћним■вибрацијама■арсенала■
и■радилишта■под■њиховим■жестоким■електричним■месецима;■о■
прождрљивим■железничким■станицама■пуним■димних■змија;■о■
фабрикама■које■су■се■својим■дивним■концима■обесиле■о■облаке;■
о■мостовима■који■као■гимнастичари■скакућу■преко■ковачнице■
ножева■сунцем■обасјане■реке;■о■авантуристичким■бродовима■који■
својим■ноздрвама■осећају■хоризонт;■о■локомотивама■широких■прса■
које■ударају■по■колосецима■као■дивовски■челични■коњи■обуздани■
дугачким■цевима■и■о■клизајућем■лету■авиона■чија■елиса■пуцкета■као■
застава■која■лепрша■на■ветру■и■која■пљеска■као■маса■у■делиријуму■
одобравања■[…]

Овај■пламени,■џиновски■манифест■којим■данас■стварамо■
футуризам■објављујемо■у■Италији■зато■што■желимо■да■ослободимо■
Италију■њене■рак-ране:■професора,■археолога,■чичерона■и■
антиквара.

Довољно■дуго■Италија■је■била■велика■пијаца■старинара.■Желимо■
да■је■ослободимо■безбројних■музеја■који■је■прекривају■као■безброј■
гробаља”■

11
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■■ Казимир■Маљевич,■Јутро на 
селу после снежне олује

Манифест■футуризма■у■Русији■јединствени■је■колективни■
манифест■написан■1912.■године■и■објављен■у■зборнику■Шамар 
друштвеном укусу,■у■Москви,■што■представља■својеврсни■
почетак■руске■авангардне■књижевности.■Потписници■су■уметници■
различитих■профила,■међу■којима■су■и■песник■и■сликар■Владимир■
Мајаковски,■сликар■Давид■Бурљук,■песници■Виктор■Хлебњиков■и■
Алексеј■Кручоних.■

„Наређујемо да■се■поштују■права■песника:■
1.■На■увећавање■речника■у■његовом обиму■произвољним■и■

непроизвољним■речима■(словоновшество).
2.■На■неограничену■мржњу■према■постојећем■језику.
3.■С■ужасом■да■отклањају■од■гордога■чела■свога■венац■

петпарачке■славе,■који■сте■саплели■од■амамских■метлица.
4.■На■громади■речи■’ми’■да■стоје■усред■мора■звиждања■и■

негодовања.
И■ако■засад■још■и■у■нашим■редовима■остају■прљави■жигови■

’здравога■смисла’■и■’доброг■укуса’,■на■њима■ипак■трепере■први пут 
светлости■Нове■Будуће■Лепоте■Самосцене■(Самосвојне)■Речи.”

Шамар друштвеном укусу,■Москва,■1912.■

Кубофутуризам■као■уметнички■покрет■настаје■у■Русији■
1913.■године,■а■основна■му■је■одлика■кубистичко■схватање■и■
употреба■форме■у■комбинацији■са■футуристичким■динамизмом.■
Кубофутуризам■у■први■план■поставља■звучање■речи,■типографске■
доминанте■текста■и■употребу■заумног■језика.■Пример■
кубофутуристичког■платна■налази■се■у■ранијим■остварењима■
Казимира■Маљевича,■а■у■књижевности,■посебно■у■поезији■код■раног■
Мајаковског,■Хлебњикова,■Кручониха.

Дадаизам (фр.■dadaisme■–■dada је■на■језику■детета■дрвено■
коњче)■представља■уметнички■покрет■чији■је■оснивач■Тристан■Цара,■
Румун■који■се■током■Првог■светског■рата■обрео■у■Цириху,■где■је■
1916.■године■у■кабареу■Волтер,■у■групи■окупљених■интелектуалаца■
и■постављена■основа■овога■правца.■Исте■године■дадаизам■као■
покрет■започиње■и■у■Њујорку.■Један■од■постулата■дадаизма■је■чак■
негирање■и■саме■уметности.■Дадаисти■стварају■само■зато■да■би■
публика■рекла:■ми■не■разумемо■ништа.■У■дадаизму■су■као■(анти)
уметнички■поступци■посебно■доминантни■принципи■колажа,■(фото)
монтаже,■укључивање■предмета■из■свакодневице■у■окоснице■
уметности.■Из■Цириха■покрет■се■преносио■ка■Паризу,■Берлину■(преко■
часописа■Der Dada)■и■према■Америци.■
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КЉУЧНЕ	РЕЧИ

авангарда,■
експресионизам,■
футуризам,■кубизам,■
кубофутуризам,■
дадаизам,■
надреализам

Надреализам (фр.■surréalisme■–■надстварност)■–иако■се■
наставља■на■дадаизам,■нема■искључиво■негаторски■дух,■већ■истиче■
и■конструктивне■стране■свог■програма.■Надреализам■је један■од■
авангардних■праваца■у■уметности■који■се■заснива■на■елементима■
Фројдове■психоанализе.■Сан,■подсвест■и■њихово■дејство■на■
субјекта■имају■важну■улогу■у■настанку■уметничких■дела,■те■их■је■
неопходно,■као■и■све■ирационално■(асоцијативно,■неконтролисано,■
халуцинантно,■изван■естетских■и■моралних■преокупација),■
ослободити■у■стваралачкој■пракси.■Андре■Бретон,■француски■
песник,■мислилац■и■есејиста,■творац■је■три■манифеста■надреализма,■
као■и■више■чланака■у■којима■је■образлагао■концепт■надреализма.■
Уз■Бретона,■поклоници■и■припадници■надреалистичког■покрета■
су■Луј■Арагон,■Пол■Елијар,■Филип■Супо■и■други,■који■се■у■уметности■
окрећу■немачким■романтичарима■(Нервалу)■или■француским■
симболистима,■Рембоу■(посебно■идејама■о■„растројству■чула”)■и■
Лотреамону,■а■у■филозофском■смислу■Фројду■и■касније■Марксу.

„Надреализам■се■заснива■на■веровању■у■вишу■реалност■облика■
асоцијација■занемарених■до■њега,■у■свемоћ■сна,■у■незаинтересовану■
игру■мисли.■Он■тежи■да■дефинитивно■уништи■све■остале■психичке■
механизме■и■да■их■замени■у■разрешавању■главних■проблема■
живота.■[…]■Набавите■себи■прибор■за■писање,■пошто■сте■се■
сместили■на■што■је■могуће■погоднијем■месту■за■усредсређење■
свога■духа■у■себи■самом.■Доведите■себе■у■најпасивније■стање,■или■
стање■пријемчивости,■што■више■можете.■Занемарите■свој■геније,■
своје■таленте,■и■таленте■свих■осталих.■Одлучно■реците■себи■да■је■
литература■један■од■најжалоснијих■путева■који■воде■у■свет.■Пишите■
брзо■да■се■не■бисте■зауставили■и■дошли■у■искушење■да■себе■
прочитавате.■Прва■реченица■доћи■ће■сама■од■себе,■тим■пре■што■у■
свакој■секунди■постоји■нека■реченица■туђа■нашој■свесној■мисли■која■
само■тражи■да■се■екстериторизира.■Доста■је■тешко■изјаснити■се■
шта■ће■бити■са■следећом■реченицом:■она■је,■без■сумње,■делимично■
везана■за■нашу■свесну■делатност■и■у■исти■мах■и■за■другу,■ако■се■
усвоји■чињеница■да■написана■прва■повлачи■са■собом■минимум■
опажања.■То■мало■треба■да■вас■се■тиче,■уосталом;■у■томе■лежи■
највећим■делом■занимљивост■надреалистичке■игре.■Ипак■остаје■да■
се■интерпункција■без■сумње■противи■апсолутном■континуитету■тока■
о■коме■је■реч,■мада■изгледа■да■је■она■исто■толико■неопходна■као■и■
распоред■чворова■на■жици■која■трепери.■Наставите■колико■год■вам■
се■свиђа.■Ослоните■се■на■неисцрпни■карактер■шапата”

(Андре■Бретон,■Три манифеста надреализма,■одломак)
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■■ Сава■Шумановић,■Портрет 
Милоша Црњанског,■1921.

Књижевни покрети и струје у српској 
књижевности између два рата

Генерације■српских■стваралаца■учествовале■су■у■Првом■
светском■рату■на■различите■начине,■а■неке■од■њих■су■биле■захваћене■
и■преласком■преко■Албаније.■Међу■српским■песницима■и■писцима■
који■су■непосредно■осетили■недаће■рата■били■су■и■Дис,■Бојић,■Растко■
Петровић,■Драинац,■Црњански.■Неки■су■рат■преживели,■други■нису■
дочекали■његов■крај.■Стварали■су■и■током■ратне■катаклизме.■
Црњански■је■у■књизи■Лирика■Итаке и■коментари■проговорио■о■
доживљају■повратка■из■рата■и■променама■које■је■собом■понела■
генерација■војника■и■страдалника:

„Песник■сматра,■и■данас,■’Одисеју’■за■највећу■поему■
човечанства,■а■ПОВРАТАК■ИЗ■РАТА■је■најтужнији■доживљај■човека.■
[…]

Кроз■велику■гомилу■војника■што■још■увек■на■станици,■по■патосу,■
леже,■пролазим■кроз■специјалну■чекаоницу,■где■ми■опет■траже■
ствари■које■су■’државна■својина’.

Најзад,■са■једним■куферчетом,■сентиментално,■улазим■у■један■
воз■који■ће■ме,■заувек,■однети.■Рат■је■свршен.■Завршена■је■и■једна■
епоха■Европе.■Завршен■је■и■један■део■мог■живота.■Бечке■романтике.■
Идем■у■своју■земљу.■[…]

Међутим,■после■једног■привременог,■тоталног■очајања,■код■мене■
је■било■наступило■неко■ново,■тотално■радовање,■да■идем■тамо■где■
сам■толико■пута,■од■детињства,■да■будем,■желео.

Идем,■велим,■тамо■ми■је■место.
Нико■још,■никад,■није■избегао■своју■судбину.
Дошао■сам■дакле■у■Београд…”

(Милош■Црњански,■Лирика■Итаке и коментари,■одломак)

После■Првог■светског■рата■српска■књижевност,■као■и■целокупни■
културни■живот■у■ослобођеној■и■обнављаној■земљи,■доживљавају■
значајне■промене.■Књижевна■омладина■се■групише■у■кружоке.■
Како■се,■услед■различитих■књижевних■опредељења,■развијају■или■
продужавају■жучне■полемике■између■„старих”■и■„младих”■у■трагању■
за■новим■вредностима■или■превредновању■постојећих,■формираjу■
се■новe■групe■и■покрети■у■оквиру■стилске■формације■авангарде.■
Најзначајнији■новитети■тицали■су■се■промена■у■поезији,■и■то■у■
односу■природе■модерног■слободног■стиха■према■традиционалном,■
метрички■везаном.■Промене■у■прози■сачињавали■су■нови■поступци■
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зенитизам –■један■вид■
експресионизма;■ствараоци■
су■се■борили■за■човечност■у■
уметности.
суматраизам –■поетски,■
филозофски■и■животни■
став■Милоша■Црњанског,■
који■је■прогласио■раскид■
с традицијом■и■устаљеним■
песничким■формама■и■
заложио■се■за■преврат■
у■речима,■осећањима■
и■мишљењу;■у■основи■
суматраизма■налази■се■вера■
у■свеопшту■повезаност■појава■
у■космосу;■суматраизам■
одликују■чежња■за■даљинама■
и■смирајем,■употреба■
метафора■и■слободног■стиха.
хипнизам –■наглашени■
облик■експресионизма■који■
се■заснива■на■интуитивном■
доживљавању■света.

у■нарацији■и■компоновању,■као■и■изразита■жанровска■разноврсност■
дела,■у■којима■су■присутни■како■елементи■поетизације■прозе,■
тако■и■прозаизације■поезије,■али■и■друге■врсте■експерименталних■
тековина.■Радови■представника■нових■праваца■у■оквиру■авангарде,■
као■и■њихове■поетичке■идеје■обликоване■су■у■програмима,■
есејима■и■манифестима.■Објављивани■су■најчешће■у■периодичним■
публикацијама,■међу■којима■су■најпознатије:■Дан,■Мисао,■Прогрес,■
Зенит (први■интернационални■часопис■за■књижевност■и■уметност),■
Хипнос,■Путеви,■Сведочанства.■Након■рата■обновљен■је■и■Српски 
књижевни гласник■(1920–1941).■

Елементе■експресионистичке поетике■налазимо■код■
Станислава■Винавера,■Милоша■Црњанског,■Душана■Васиљева■
и■Драгише■Васића.■Најизразитији■дадаиста је■Драган■Алексић.■
Елементе■поетике■надреализма■препознајемо■код■Александра■Вуча,■
Оскара■Давича,■Милана■Дединца,■Вана■Живадиновића■Бора,■Марка■
Ристића■и■Душана■Матића.■

Развијају■се■и■домаћи■покрети■–■зенитизам■(Љубомир■Мицић,■
покретач■часописа■Зенит,■који■излази■1921–1926),■суматраизам■
(Милош■Црњански,■састављач■Објашњења Суматре,■1920),■
хипнизам■(Раде■Драинац,■покретач■часописа■Хипнос,■1922).■

Одломак Винаверовог Манифеста експресионистичке школе
„Ми■смо■сви■експресионисте.■Ми■сви■узимамо■стварност■

за■средство■свога■стварања.■Нама■је■циљ:■стварање,■а■не■оно■
створено.■Оно■што■је■створено,■створила■је■природа,■по■својој■
логици,■под■императивом■своје■психологије.■Од■природе■ми■тражимо■
не■ту■логику,■и■не■ту,■њену■психологију.■Узимамо■и■њих,■покаткад,■
као■једну■игру■нашега■стварања.■Од■природе■захтевамо,■да■нам■да■
елементе,■оно■што■је■од■неког■и■она■наследила,■а■можда■и■отела.■Ми■
те■елементе■формирамо■у■спрегове■мисли,■у■сплетове■осећања,■у■
спој■светова,■у■динамичност■духовнога■бивања,■које■иде■преко■неке■
органске■конкретности.■Ми■смо■ствараоци,■као■што■је■и■природа.■[…]■
И■сви■су,■када■су■били■највећи,■стварали■свет,■а■не■реконструисали■
свет,■градили■васељену,■а■не■прецртавали■оно■чему■је,■у■најбољем■
случају,■други■неимар■дао■полазне■могућности.■[…]■Импресионисти■
(чија■смо■ми■обрнута■могућност■и■изведена■обратна■консеквенција)■
хтели■су■да■из■природе■ишчупају,■кљештама■своје■личне■једначине,■
ексере,■са■којима■су■уковани■предмети.■[…]■Импресионисти■хоће■да■
дају■ону■природу■која■се■налази■око■њих.[…]■Читаоце■треба■убедити■
у■стварност,■а■убедљивост■се■постиже■на■два■начина:■акцентом■и■
избором■теме.■[…]■Визија■је■увек■јача■од■саме■стварности,■уколико■
стварност■уопште■постоји■за■уметника.[…]■Уметник■из■праве■
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■• Литература: Радован■
Вучковић,■Поетика српске 
авангарде,■Београд:■
Службени■гласник,■
2011;■Бојана■Стојановић■
Пантовић,■Српски 
експресионизам,■Нови■
Сад:■Матица■српска,■
1998;■Љубомир■Мицић,■
Зенитизам,■Ниш:■Дом,■
1991;■Јован■Деретић,■
„Авангарда■и■нови■
реализам”,■у:■Историја 
српске књижевности,■
Београд:■Просвета,■2002;■
Гојко■Тешић,■Српска 
авангарда у полемичком 
контексту,■Нови■Сад:■
Светови,■Београд:■Институт■
за■књижевност■и■уметност,■
1991;■Предраг■Петровић,■
„Авангарда■или■тријумф■
коперниканске■естетике”,■
у:■Авангардни роман 
без романа,■Београд:■
Институт■за■књижевност■и■
уметност,■2008;■Слободан■
Ж.■Марковић,■Књижевне 
појаве између два рата,■
Ваљево:■Графичко-
издавачка■радна■
организација■„Милић■
Ракић”,■1982.

■■ Часопис■Зенит,■1921.

стварности,■узима■оно,■што■му■треба,■да■би■његова■визија■добила■
извесну■солидност,■кохерентност■и■изразитост.■Из■стварности■
избацује■све■што■му■смета.■Експресионисти■се■ослобађају■од■
реалности,■и■њихов■главни■уметнички■задатак■јесте■интуиција.■[…]■
Експресионизам■је■револуционаран.■Он■тражи■смисао■у■динамици■
или■могућности■динамике.■Он■полази■од■тога■да■је■равнотежа■
поремећена”.

(Станислав■Винавер,■„Манифест■експресионистичке■школе”,■у:■
Громобран свемира,■одломак).

■■ Сава■Шумановић,■Доручак на трави,■1927.

Ставови■београдских■надреалиста■изнети■су■у■„Позицији■
надреализма”,■надреалистичког■манифеста■тринаесторице■
потписника,■међу■којима■су■и■Александар■Вучо,■Оскар■Давичо,■
Милан■Дединац,■Ване■Живадиновић■Бор,■Марко■Ристић■и■Душан■
Матић.■Прво■заједничко■издање,■надреалиста■је■алманах■Немогуће 
(1930),■а■затим■су■уследиле■и■друге■публикације,■као■што■су■
Позиција надреализма,■Надреализам данас и овде,■Нацрт за једну 
феноменологију ирационалног,■Положај надреализма у друштвеном 
процесу.

Посебне■промене■уочавају■се■у■развоју■поетике■надреализма■
(од■1922.■до■1932.■године),■ког■захвата■и■социјализација■30-их■година■
двадесетог■века■и■ток■промена■од■такозване■„надреалистичке■
револуције”■до■„надреализма■у■служби■револуције”.■Наведене■
промене,■које■прати■упоредни■ток■традиционалних■писаца,■бивају■
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КЉУЧНЕ	РЕЧИ

авангарда,■
експресионизам,■
надреализам,■
зенитизам,■хипнизам,
суматраизам■

■■ Путеви■су■објављивани■у■
периоду■1922–1924.

■■ Сведочанства■су■
излазила■у■периоду■
1924–1925.

окончаване■идеолошком■поларизацијом■писаца■на■левицу■и■десницу,■
као■и■јачањем■покрета■„социјалне■литературе”.

Покрет социјалне литературе■–■заснива■се■на■идеји■да■
уметност■и■књижевност■треба■да■буду■друштвено■ангажоване.■
Садржај■књижевних■дела,■а■посебно■његова■етичка■компонента,■
узимају■превагу■над■уметничком■формом■и■естетичким■
квалификацијама■дела.■Акција■је■усмерена■ка■увођену■промена■
у■постојећем■систему■и■стварању■нове реалности,■а■при■томе■се■
узимају■у■обзир■и■активни■став■и■идеолошко■опредељење■ствараоца■
и■дела.■Уметник■је■одређен■као■инжењер душа.■Овај■покрет■се■
доводи■у■везу■и■са■социјалистичким■реализмом■(соцреализмом).■
Појам■социјалне■књижевности■обележава■тенденције■тридесетих■
година■двадесетог■века■у■Европи■и■писце■међу■којима■су■и■Горки,■
Шолохов,■а■у■нашој■књижевности■–■Душан■Васиљев,■Јован■Поповић,■
Ђорђе■Јовановић.■Покрет■социјалне■литературе■посебно■је■делатан■
у■време■Другог■светског■рата.■Неки■од■познатијих■присталица■овог■
покрета■били■су■окупљени■око■издавачке■куће■Нолит■и■часописа■
Нова литература■–■Павле■Бихали,■Отокар■Кершовани,■Веселин■
Маслеша,■Велибор■Глигорић.■

■■ Сава■Шумановић, Пијана лађа, 1927. 
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Милутин Бојић

Плава гробница

Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне! 
Газите тихим ходом! 
Опело гордо држим у доба језе ноћне 
Над овом светом водом.

Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата 
И на мртве алге тресетница пада, 
Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата, 
Прометеји наде, апостоли јада.

Зар не осећате како море мили, 
Да не руши вечни покој палих чета? 
Из дубоког јаза мирни дремеж чили, 
А уморним летом зрак месеца шета.

То је храм тајанства и гробница тужна 
За огромног мрца, кô наш ум бескрајна, 
Тиха као поноћ врх острвља јужна, 
Мрачна као савест хладна и очајна.

Зар не осећате из модрих дубина 
Да побожност расте врх вода просута 
И ваздухом игра чудна пантомина? 
То велика душа покојника лута.

Стојте, галије царске! На гробљу браће моје 
Завијте црним трубе. 
Стражари у свечаном опело нек опоје 
Ту, где се вали љубе!

Јер проћи ће многа столећа, кô пена 
Што пролази морем и умре без знака, 
И доћи ће нова и велика смена, 
Да дом сјаја ствара на гомили рака.

Али ово гробље, где је погребена 
Огромна и страшна тајна епопеје, 
Колевка ће бити бајке за времена, 
Где ће дух да тражи своје корифеје;

Сахрањени ту су некадашњи венци 
И пролазна радост целог једног рода, 

тресетница –■врста■маховине

корифеј –■у■античком■
позоришту■хоровођа,■данас■
првак,■онај■који■је■најбољи■
у■нечему,■народни■вођа,■
подстрекач,■коловођа
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Зато гроб тај лежи у таласа сенци 
Измеђ недра земље и небеског свода.

Стојте, галије царске! Буктиње нек утрну, 
Веслање умре хујно, 
А кад опело свршим, клизите у ноћ црну 
Побожно и нечујно.

Јер хоћу да влада бескрајна тишина 
И да мртви чују хук борбене лаве, 
Како врућим кључем крв пенуша њина 
У деци што кликћу под окриљем славе.

Јер тамо, далеко, поприште се зари 
Овом истом крвљу што овде почива: 
Овде изнад оца покој господари, 
Тамо изнад сина повесница бива.

Зато хоћу мира, да опело служим 
Без речи, без суза и уздаха меких, 
Да мирис тамјана и дах праха здружим 
Уз тутњаву муклу добоша далеких.

Стојте, галије царске! У име свесне поште 
Клизите тихим ходом. 
Опело држим какво не виде небо јоште 
Над овом светом водом! ■■ Коста■Миличевић,■Острвца 

крај Крфа,■1918.
(1917)
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РАД НА ТЕКСТУ

Прочитај■пажљиво,■више■пута,■Бојићеву■песму■Плава гробница.■
Пусти■да■те■обузме■свечани■тон■химне■и■величанствени■мир■
молитве.■Размисли■о■настанку■ове■велике■песме.
Плава гробница■је■песма■која■је■поникла■из■најдраматичнијих■
историјских■тренутака■српског■народа.■Бојић■је■овом■песмом■
реаговао■на■трагичне■догађаје■из■времена■Првог■светског■рата■
и■химнички■проговорио■о■узвишеном■тренутку■подвига■и■жртве.■
Обрати■пажњу■како■почиње■Плава гробница.■Шта■захтева■лирски■
субјект■од■царских■галија?■Због■чега?■Колико■се■пута■понавља■ова■
наредба■у■песми?■Каква■је■функција■рефрена■у■структури■песме?■
На■који■начин■се■постиже■тон■химне■и■свечана■узвишеност■дикције■
Плаве гробнице?■Који■елементи■дају■песми■значење■молитве?
Због■чега■се■опело■држи■„у■доба■језе■ноћне”■„над■овом■светом■
водом”?■Шта■песнику■даје■право■да■изда■наређење■целој■природи■да■
се■утиша■и■заустави■у■немом■поклоњењу■великој■морској■гробници,■
страшној■костурници■српског■народа?
Због■чега■се■у■обраћању■галијама■користи■инверзија?■Каква■је■
то■царска■прошлост■којој■се■лирски■субјект■обраћа?■У■којој■мери■
епитети■доприносе■химничном,■свечаном■тону■песме■(„опело■гордо”,■
„света■вода”)?
У■другој■строфи■даје■се■опис■морског■дна,■гробља■од■морских■
алги,■шкољки■и■корала.■Каква■је■функција■мотива■сна■који■обавија■
шкољке■и■мртве■алге?■Због■чега■лирски■субјект■констатује■да■се■и■
море■утишало?■Објасни■због■чега■се■за■умрле■српске■војнике■каже■
да■су■„Прометеји■наде,■апостоли■јада”.■Подсети■се■ко■је■био■Прометеј■
и■каква■је■била■његова■судбина.■Размисли■о■томе■због■чега■песник■
овде■спаја■културно■наслеђе■античке■митологије■са■елементима■
хришћанске■традиције.
Шта■ствара■утисак■језе■у■песми?■Зашто■лирски■субјект■у■својој■
визији■све■жртве■спаја■у■једног■„огромног■мрца,■ко■наш■ум■
бескрајна”?■На■који■начин■су■то■српски■ратници■уједињени?
Издвој■дескриптивне■елементе■у■песми■Плава гробница.■Каква■је■
њихова■улога?■Због■чега■се■ноћ,■са■слабим■месечевим■зрацима,■
описује■као■„храм■тајанства■и■гробница■тужна”?
Протумачи■дух■побожности■који■се■извија■над■водом.■Како■тумачиш■
стих:■„Мрачна■као■савест■хладна■и■очајна”?■Шта■симболизује■„хук■
борбене■лаве”■и■мукла■тутњава■добоша■у■даљини?■Издвој■стихове■у■
којима■се■развија■дух■активизма,■борбе■и■отпора.

1.	 	

2.	 	

3.	 	

4.	 	

5.	 	

6.	 	

7.	 	

8.	 	
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Уочи■стихове■у■којима■се■усклађују■елементарне■силе■природе■са■
чином■опела■и■плавом■гробницом■у■трећој■и■петој■строфи.■На■који■се■
начин■у■четвртој■строфи■„света■вода”■претвара■у■„храм■тајанства■и■
сјаја”?
Стих■је■у■шестој■и■десетој■строфи■хексаметар.■Понављају■се■
императиви■у■склопу■позива■на■опело■(„стојте”,■„завијте”,■„нек■
отпоје”,■„нек■утрну”,■„нек■умре”,■„клизите”).■Уочи■сличности■и■разлике■
у■употребљеним■императивима■глагола.■Због■чега■лирски■субјект■
иступа■као■брат■потопљених■војника?
Плава гробница■је■„огромна■и■страшна■тајна■епопеје”■и■„колевка■
бајке”.■Какав■свет■ће■се■породити■из■огромних■жртава■и■страдања?■
Прочитај■пажљиво■седму■и■осму■строфу.■Образложи■свој■став.
Обрати■пажњу■на■строфе■између■рефрена.■Оне■служе■за■тумачење■
и■развијање■почетне■заповести■лирског■субјекта.■Описује■се■морска■
гробница,■нуде■историјски■осврти,■призива■царска■прошлост,■
прониче■у■будућност.■Ко■се■све■нашао■у■улози■немог■посматрача■
људске■и■националне■трагедије■и■херојства■српског■народа?
Подвуци■све■стихове■у■којима■се■помињу■мир,■спокојство■и■тишина.■
Због■чега■се■опело■над■плавом■гробницом■обавља■у■свеопштој■
тишини,■„без■речи,■без■суза■и■уздаха■меких”?■Зашто■песник■позива■
небо■за■сведока?■Има■ли■речи■која■може■описати■овакво■херојство■и■
овакву■трагедију?■Шта■чини■ову■патриотску■песму■Милутина■Бојића■
величанственом■уметничком■творевином?

9.	 	

10.	 	

11.	 	

12.	 	

13.	 	

■■ Одвоз■покојника■
са■острва■Видо■
(фотографија)
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ИЗ	РИЗНИЦЕ	РЕЧИ

„Познато■нам■је■шта■је■Бојић■морао■видети,■да■би■написао■ову■песму.■
Иза■ње■стоје■колоне■исцрпљених,■живих■костура■који■су■стизали■на■
Крф,■а■одатле■на■Видо,■на■’острво■смрти’,■где■су■масовно■умирали.■Знам■
фотографије■са■Вида,■призоре■које■је■Бојић■видео■својим■очима;■то■су■
костурасти■лешеви■слагани■као■цепанице■у■очекивању■једне■огуљене■
трабакуле■која■ће■их■извести■према■пучини■и■са■чије■ће■палубе■бити■
побацани■у■море,■ћутке■и■пословно.■У■нашој■свести■те■се■фотографије■
повезују■са■призорима■које■су■сочива■камере■забележила■неку■деценију■
касније,■у■следећем■рату;■ти■живи■костури■и■те■хрпе■мртваца,■као■на■
дрвљанику,■познати■су■нам■из■логора■уништења,■из■ветровитих■предворја■
крематоријума■пећи.■Масовна■смрт■је,■тамо■у■Албанији■већ■показала,■и■већ■
наговестила■своје■касније■лице,■лице■великог■пораза■људскости.”■

(Иван■В.■Лалић)

■■ Маузолеј■на■острву■Видо
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ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

„Повлачење■српске■војске■у■зиму■1915–1916.■запамћено■је■као■
’Албанска■голгота’:■гладни,■исцрпљени■и■неспремни■за■зиму,■стално■
у■сукобима■с■непријатељским■албанским■племенима,■преко■две■
стотине■хиљада■војника■(међу■њима■и■половина■целе■генерације■
регрута,■око■15.000)■и■цивила,■заувек■је■остало■на■завејаним■
превојима■Албаније.■[…]

Српска■влада■је,■заједно■са■Скупштином,■војском■и■цивилима■
(око■140.000■људи)■евакуисана,■претежно■француским■лађама,■
на■грчко■острво■Крф,■које■су■окупирали■савезници.■Од■глади■и■
изнурености■умро■је■знатан■број■војника.■Од■23.■јануара■до■23.■
марта■1916,■близу■5000■српских■војника■сахрањено■је■на■самом■
острву■Видо■у■непосредној■близини■Крфа,■а■још■неколико■хиљада■
сахрањено■је■у■’плаву■гробницу’■коју■је■овековечио■песник■Милутин 
Бојић.”■

(Нова историја српског народа,■приредио■Душан■Т.■Батаковић,■одломак)

ПОЈМОВНИК

Непосредно■обраћање■лирског■субјекта■„галијама■царским”■у■
подигнутом,■свечаном■тону■представља■стилски■поступак■који■се■назива■
апострофа.■

„Стојте,■галије царске!”
Рефрен■је■врста■гласовног■понављања■које■се■појављује■у■правилним■

размацима■у■песми.■Најчешће■се■понавља■једна■или■више■речи,■један■или■
више■стихова,■обично■на■крају■сваке■строфе■или■веће■целине.■Једна■од■
основних■улога■рефрена■је■да■убрза■ритам■песме.■Поред■ритмичке,■рефрен■
има■и■композициону■улогу■у■грађењу■строфе■или■песме.

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Милутин Бојић■је■рођен■у■Београду■1892,■а■умро■у■Солуну■1917.■
Студирао■је■чисту■филозофију■и■много■је■боравио■у■позоришту.■Хтео■је■да■
буде■велики■песник■и■да■буде■национални■песник■–■песник■свога■народа.■
Објавио■је■драму■у■стиху■Краљева јесен■1913,■Песме■1914,■збирку■песама■
Каин 1915,■Песме бола и поноса■1917.

Непосредно■обраћање■лирског■субјекта■„галијама■царским”■у■
подигнутом,■свечаном■тону■представља■стилски■поступак■који■се■назива■
апострофа.■

„Стојте,■галије царске!”
Рефрен■је■врста■гласовног■понављања■које■се■појављује■у■правилним■

размацима■у■песми.■Најчешће■се■понавља■једна■или■више■речи,■један■или■
више■стихова,■обично■на■крају■сваке■строфе■или■веће■целине.■Једна■од■
основних■улога■рефрена■је■да■убрза■ритам■песме.■Поред■ритмичке,■рефрен■
има■и■композициону■улогу■у■грађењу■строфе■или■песме.

КЉУЧНЕ	РЕЧИ

Плава гробница,■Први■
светски■рат,■Крф,■
острво■Видо,■Јонско■
море,■апострофа,■
рефрен

■■ Милутин■Бојић
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Душан Васиљев

Човек пева после рата

Ја сам газио у крви до колена, 
и немам више снова. 
Сестра ми се продала 
и мајци су ми посекли седе косе. 
И ја у овом мутном мору блуда и кала 
не тражим плена: 
ох, ја сам жељан зрака! И млека! 
И беле јутарње росе!

Ја сам се смејао у крви до колена, 
и нисам питао: зашто? 
Брата сам звао душманом клетим,  
и кликтао сам кад се у мраку напред хрли, 
и онда лети к врагу и бог, и човек, и ров! 
А данас мирно гледам како ми жељену жену 
губави бакалин грли, 
и како ми с главе разноси кров: – 
и немам воље – ил’ немам снаге – да му се светим.

Ја сам до јуче покорно сагиб’о главу 
и бесно сам љубио срам. 
И до јуче нисам знао судбину своју праву –  
али је данас знам!

Ох, та ја сам Човек! Човек!

Није ми жао што сам газио у крви до колена 
и преживео црвене године Клања, 
ради овог светог Сазнања 
што ми је донело пропаст.

И ја не тражим плена: 
ох, дајте мени само још шаку зрака 
и мало беле, јутарње росе –  
остало вам на част!

■• Извор: Душан■Васиљев,■
Човек пева после рата,■
приредио■Стеван■Раичковић,■
Просвета,■Београд.

кал –■блато,■глиб
бакалин -■трговац



25АВАНГАРДА И МЕЂУРАТНИ МОДЕРНИЗАМ

Плач матере човекове

Данас је несрећан дан синуо, 
и први му је поглед пао на беду: 
најближе њему, у тихом предграђу, 
једна је Мајка расплела косу седу, 
јер јој је син преминуо.

Данас је умро један Човек, 
и Мајка му је вриснула:

– Ох, када Човек није Човек, 
већ роб Неког, кога нема, 
од кога сам до јуче милост искала; 
ох, када је човек гори него црв, – 
нека се распе по земљи анатема, 
и нека се пролије сва црвена крв!…

О, Сине, мој добри Сине!

Отац ти није Свети Дух, 
ни Дрводеља са ливанских пута. 
Сине, ти си плод две неме жудње 
и једног бесвесног минута. 
Нисам те родила у јаслама, 
већ у крвавој постељи, 
између четири влажна дувара, 
једног шареног, замрзлог јануара.

Сине, теби су и мени рекли 
да смо робови, 
и наша су срца без милости секли, 
и нашу су снагу без милости развлачили. 
И све су нам увек тумачили, 
да се сетимо 
да то бог тако жели!

Рођени, мртви Сине, бог је лаж, 
и наши су га душмани изумели.
Устани, Сине, да се светимо; 
да крвљу вековних намесника бога 
посветимо форуме Рима, 
 и да копљем поново прободемо ребро
Учитељу из Јерусалима.

■■ Урош■Предић,■На мајчином гробу
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Да ископамо Јудино сребро,
и да на томе светом месту
подигнемо Човеку храм,
и да доведемо у храм нашу Нову Весту
која ће себе искрено дати.

Устани, Сине, да грозне лажи
које се рађају у име Оца и Сина,
сахране Син и Мати…

Данас је умро један Човек,
и залуд је Мајка седе косе чупала
и у груди се лупала…
Није се пробудио.

Онда га је сама окупала,
и обукла га у црно.
И у дну свога врта, о поноћи,
сама га је сахранила…

И тужна се мајка Човекова
ту, поред гроба, настанила…

РАД	НА	ТЕКСТУ

Прочитај■песме■Душана■Васиљева■Човек пева после рата■и■Плач 
матере човекове.■Успостави■неопходне■аналогије■међу■њима.■Које■
је■основно■осећање■које■песник■варира■у■обе■своје■песме?■Колико■је■
такво■осећање■побуђено■друштвеноисторијским■разлозима?
Размисли■о■томе■због■чега■песник■речи■Човек■и■Мајка■пише■великим■
словом?■Како■се■поразно■животно■искуство■испољава■у■лирској■
форми?■О■чему■пева■човек■после■рата?■
Издвој■трагичне■тонове■и■драматичне■елементе■ове■лирике.■Чиме■је■
изазван■очај■лирског■субјекта■у■овим■песмама?■Шта■се■дешава■са■
његовом■породицом,■мајком,■сестром,■сином?
Онај■који■је■све■искусио,■и■који■је■преживео■ратну■кланицу,■ипак■
тражи■још■нешто■за■себе.■Како■тумачиш■његов■вапај■за■зраком,■и■
млеком,■и■белином■детињства?
Протумачи■има■ли■још■наде■за■Човека?■Ако■има,■у■чему■се■она■
састоји?■Образложи■свој■став.

1.	 	

2.	 	

3.	 	

4.	 	

5.	 	
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ТЕКСТ	И	КОНТЕКСТ

„Наслов■Човек пева после рата■није,■међутим,■био■
налик■на■програмски■спис,■на■стиховани■програм,■него■на■
експресионистички■схваћен,■мунковски■крик■над■неједнакостима,■
збеговима,■рововима■и■војним■болницама■као■кључним■
именицама■једног■раздобља.■[…]■Живећи■кратко,■уздишући■
непрекидно,■на■вечитим■границама,■свеједно■да■ли■царстава■или■
краљевина,■Васиљев■је■симболично■својом■располућеношћу■и■
ужагреним■очима■вечитог■болесника■прецизно,■а■опет■без■имало■
претенциозности■демонстрирао■очај■и■апсолутну■немоћ■младића■
који■размишља,■и■који■умире■у■својим■тмурним■тлапњама■још■и■
далеко■пре■него■на■одру.■За■његове■исписнике■тај■светски■рат■је■
био■први;■за■њега■је■остао■једини.”■(Девет боја Баната,■Антологија,■
прир.■Драшко■Ређеп,■Агора,■Нови■Сад,■2014,■стр.■18–19)

БЕЛЕШКА	О	АУТОРУ

Душан Васиљев■(19.■6.■1900■–■27.■3.■1924),■основну■школу■
учио■у■родном■месту■Кикинди.■Учествује■у■Првом■светском■рату,■на■
италијанском■фронту,■на■Пијави.■Из■рата■се■враћа■разочаран■и■болестан,■
начет■маларијом.■По■завршетку■рата■прелази■у■Београд■и■уписује■се■
на■права.■У■књижевности■се■јавља■1919.■са■првим■песмама■у■Дану■и■
Књижевном југу,■касније■у■Мисли,■Српском књижевном гласнику■и■другим■
часописима.■У■Београду■живи■у■тешким■условима.■Враћа■му■се■маларија.■
Прима■учитељско■место■у■Ченеју,■у■Банату,■где■се■и■оженио.■Песме■му■
улазе■у■Антологију■часописа■Мисао■(1921).■Болест■све■више■узима■маха.■
Покушава■да■оде■у■санаторијум■у■Загреб,■али■га■не■примају.■Умире■у■
родном■месту,■Великој■Кикинди.■Написао■је■близу■300■песама,■четири■
драме■и■десетак■приповедака.■За■живота■није■објавио■песничку■књигу.■
Године■1932.■Српска■књижевна■задруга■у■Београду■објавила■је■његове■
Изабране песме,■а■1950.■године■Матица■српска■у■Новом■Саду■штампала■је■
његове■сабране■Песме.

КЉУЧНЕ	РЕЧИ

Човек пева после 
рата,■Плач матере 
човекове,■антиратна■
социјална■поезија

■■ Душан■Васиљев
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Милош Црњански

Суматра

Сад смо безбрижни, лаки и нежни, 
помислимо: како су тихи, снежни 
врхови Урала.

Растужи ли нас какав бледи лик, 
што га изгубисмо једно вече, 
знамо да, негде, неки поток, 
место њега, румено тече!

По једна љубав, јутро, у туђини, 
душу нам увија све тешње, 
бескрајним миром плавих мора, 
из којих црвене зрна корала, 
као, из завичаја, трешње.

Пробудимо се ноћу и смешимо, драго, 
на Месец са запетим луком. 
И милујемо далека брда 
и ледене горе, благо, руком.

■■ Ернст■Лудвиг■Кирхнер,■Зимски 
предео на месечини,■1919.

Суматра –■острво■у■
Малезијском■архипелагу
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РАД	НА	ТЕКСТУ

Пажљиво■читај■песму■Суматра■и■ослушкуј■како■се■развијају■
осећања■која■она■у■теби■побуђује.■Шта■те■је■навело■на■маштање■и■
саживљавање■са■њеним■уметничким■светом?■Чиме■те■је■тај■свет■
привукао?■Шта■си■у■њему■открио/-ла?
Анализирај■стање■лирског■субјекта.■У■ком■лицу■се■он■оглашава?■
Зашто■говори■у■првом■лицу■множине?■Када■се■„ми”■у■песми■
појављује?
Какав■је■простор■у■коме■се■лирски■субјект■налази?■Како■га■он■
доживљава?■Од■којих■су■мотива■сачињене■поетске■слике■у■песми?■
Бележи■асоцијације■које■се■око■тих■мотива■окупљају.■Запажај■лирске■
појаве■које■у■свету■песме■изазивају■доживљај■мира■и■спокоја.■Чиме■
привлаче■нежни■врхови■Урала?■Шта■нуди■доживљај■потока■који■
румено■тече?■Какви■се■преображаји■дешавају■у■поетском■амбијенту■
ноћи?■Објасни■како■се■мотив■Месеца■развија■у■контексту■песничке■
слике■ноћи.■Тумачи■симболику■боја■у■песми.
У■Суматри■се■прожимају■поетски■садржаји■који■припадају■времену■
пре■„сад”■и■они■који■су■садржаји■свевременог■„сад”.■Образложи■
овакав■начин■композиционог■повезивања■мотива.■Објасни■слику■
простора■и■времена■у■песми.■Наведи■шта■је■симболичко.
Објасни■значење■наслова■песме■и■његову■функцију■у■песми.■Тумачи■
смисао■Суматре■и■издвој■њене■поруке.
Објасни■зашто■је■песма■Суматра■авангардно■књижевно■дело.

ИЗ	РИЗНИЦЕ	РЕЧИ

Објашњење Суматре
Уредник■,,Српског■књижевног■гласника”,■Богдан■Поповић,■

позвао■ме■је,■при■штампању■Суматре,■да■у■облику■неког■додатка■
изложим■са■њом■и■своје■,,Вјерују”■о■поезији.

Мада■и■ми■,,најновији”,■имамо,■разуме■се■своје■интенсије■о■
књижевности,■не■могу■о■њима■да■говорим■без■збуњености,■јер,■прво:■
други,■одушевљенији■од■мене,■би■то■боље■извршили,■а,■осим■тога,■ја■
не■верујем■да■убеђивање,■у■књижевној■борби,■у■борби■уопште,■ишта■
помаже.

Зато,■и■када■бих■могао■да■претпоставим■читаоца■који■није■
циник,■не■бих■могао■да■покажем■оне■вредности■у■нашој■најновијој■
лирици,■које■ја,■лично,■држим■да■су■врло■велике.■Могу■само,■у■
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контурама,■без■синтеза,■да■откријем■мисли■које■владају,■са■оне■
стране,■папирнате,■барикаде,■где■смо■ми.

Најновија■уметност,■а■особито■лирика,■напада■се,■већином,■због■
њене■,,таме,■неразумљивости,■декадентности”■итд.■О■томе■се■не■
може■говорити■без■ироније!

Већина■нас,■најновијих,■иако■се■налазимо■на■политичкој■левици,■
одбацује■све■корисне,■популарне,■хигијенске■дужности,■које■поезији,■
код■нас,■људи■без■осећања■за■уметност,■а■препуни■социолошког■
самољубља,■тако■често■намећу.■Социјализам,■на■пример,■не■бисмо■
ширили■лирским■песмама!

И■тако,■о■тој■нашој■књижевној■,,критици”,■која■је■често■апсурдна,■
ми■не■говоримо.

Али■да■најновија■поезија■није■ни■лудорија,■ни■декаденство,■то■
ће■сваки■увидети,■кад■буде■сазнао■за■утицај■руских■футуриста,■
и■,,декадената”,■њиног,■префињеног,■часописа■који■се■зове■Мир 
искуства,■у■руској■револуцији.■Ни■наша,■најновија,■уметност,■а■
најмање■поезија,■не■спава,■како■је■често■читаоци■замишљају,■као■
нека■лепотица,■у■кули■од■слоноваче.■Још■је■та■кула■,,ебурнеа”,■моћна,■
као■станице■бежичног■брзојава.

Већину■тих■напада■на■најновију,■нашу,■поезију,■води■бедна■
глупост■малих■средина.■Баш■је■,,популарност”■наше■књижевности■
била■узрок■да■је■била■тако■устајала.■Уосталом■и■права■популарност■
често■је■много■смешна.■То■знају■сви■они■који■су■видели■шта■је■оно■
што■милиони■Немаца■сматрају■да■је■велико■код■Гетеа.

,,Расно,■јасно,■просто”■у■уметности■не■помаже■ништа.■Све■је■то■
дао■Витмен,■па■ипак■је■пола■столећа,■био,■за■Американце■будала.

Постоје■неминовности.■Непопуларност■најновије■поезије,■и■код■
нас■својевољна■је!■Сав■овај■увод■био■је,■у■осталом,■потребан■само■
зато■да■бих■преко■много■чега■могао■прећи■ћутке.

Остају■противности■које■се■не■могу■прећи■иронично.■То■се■неће■
решити■брзо.■Положај,■дух,■наше■поезије,■после■рата,■и■не■могу■да■не■
напишем,■после■Скерлића,■сасвим■је■нов■и■измењен.■Пале■су■идеје,■
форме,■и,■хвала■богу,■и■канони!■Најновија■уметност,■а■особито■лирска■
поезија,■претпоставља■извесне■нове,■осетљивости.■Они■који■не■могу■
да■дишу■изван■предратне,■уметничке,■атмосфере,■прилазе■јој■узалуд.

Свуд■се■данас■осећа■да■су■хиљаде■прошле■крај■лешина,■
рушевина,■и■обишле■свет■и■вратиле■се■дома,■тражећи■мисли,■законе■
и■живот■какви■су■били.■Тражећи■стару,■навиклу,■књижевност,■
познате,■удобне,■сензације,■протумачене■мисли.■Лирску■поезију■
вечних,■свакидашњих■метафора,■оно■драго■циле-миле■стихова,■
сликова,■хризантема,■које■су■цветале■у■нашим,■недељеним■
додацима.■Али■су■дошле■нове■мисли,■нови■заноси,■нови■закони,■нови■

ебур –■слонова■кост,■
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морали!■Може■се■бити■против■нас,■али■против■наших■садржаја,■и■
интенсија,■узалуд.

Свет■никако■не■жели■да■чује■ужасну■олују■над■нашим■главама.■
Тамо■се■тресу,■не■политичка■ситуација■нити■књижевне■догме■него■и■
сам■живот.■То■су■мртви,■који■пружају■руке!■Треба■их■наплатити!

Као■нека■секта,■после■толико■година,■док■је■књижевност■
значила■само■разбибригу,■ми■сада■доносимо■немир,■преврат,■у■
речи,■у■осећању,■у■мишљењу.■Ако■га■још■нисмо■изразили,■имамо■га,■
непосредно,■у■себи.■Из■масе,■из■земље,■из■времена■нашег,■прелази■
на■нас.■И■да■се■угушити!

Песник■је■био■код■нас■–■где■је■Крањчевић■мислио■о■њему■као■о■
искупитељу■–■фанатик■нових,■националних,■покрета.■Зар■да■од■све■
те■мистичне■радости■остане■само■мистика■лепозвуке■чегртаљке■
сликова?■Прекинули■смо■са■традицијом,■јер■се■бацамо,■стрмоглаво,■
у■будућност.■Одбацили■смо■бивше■законе.■Вечити■проблем■,,њеног■
венчања”■нас■не■буни!(...)

Без■баналних■четворокута■и■добошарске■музике■досадашње■
метрике,■дајемо■чист■облик■екстазе.■Непосредно!■Покушавамо!■
Покушавамо■да■изразимо■променљиви■ритам■расположења,■
који■су,■давно■пре■нас,■открили.■Да■дамо■тачну■слику■мисли,■што■
спиритуалније!■Да■употребимо■све■боје,■лелујаве■наших■снова■и■
слутњи,■звук■и■шапутање■ствари,■досад■презрених■и■мртвих.■У■
форми■то■није■богзна■шта!■Али,■делимо■ритам■сунчаних■дана,■од■
вечерњих■ритмова.■Не■мећемо■све■то■у■приправљене■калупе.

Опет■једном■пуштамо■да■на■нашу■форму■утичу■форме■
космичких■облика:■облака,■цветова,■река,■потока.■Звук■наших■речи■
неразумљив■је■јер■се■навикло■на■мењачки,■новинарски,■званични,■
смисао■речи.■Давно■је■Бергсон■оделио■психолошко■време■од■
физичког.■Зато■је■наша■метрика■лична,■спиритуална,■магловита,■као■
мелодија.■Покушавамо■да■нађемо■ритам■сваког■расположења,■у■духу■
нашег■језика,■чији■је■израз■на■ступњу■фељтонских■могућности!

Стих■је■наш■занесена■играчица,■па■своје■покрете■чини■у■екстази.■
Своју■екстазу■претвара■у■голе■покрете.■У■лирици■то■нешто■вреди!■
Ослободили■смо■језик■баналних■окова■и■слушамо■га■како■нам■он■
сам,■слободан,■открива■своје■тајне.■Није■то■било■тако■давно,■кад■је■
Дучић,■исмејан,■усудио■се■да■напише■да■„шуште■звезде”!■Ми,■дабоме,■
одосмо■даље!

Можда■те■формалне,■новости■мање■занимају■читаоца?■О■њима■
треба■говорити■други■пут.■Што■се,■пак,■тиче■наших■хипермодерних■
садржаја,■ми■их■се■не■бојимо.■За■њима■корача■маса■оних■који■
су■међу■лешинама,■под■отровним■гасовима,■осетили■и■те■како■
,,хипермодерне”■сензације.■Па■су■изгубили■радост■коју■им■ни■

■■ Милош■Црњански
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породица■не■може■вратити■више.■Они■су■осетили■много■штошта■што■
се■назива■,,болесним”■у■поезији.■Ми■изражавамо■све■оно■што■они■још■
крију,■што■их■мучи,■али■неизбежно■сустиже.Тврдимо■фанатично,■да■
постоје,■нове■вредности,■које■поезија,■одувек■пре■него■што■живот,■
налази!

Покушавамо■да,■свесно,■покажемо■те■нове■састојке■у■љубави,■у■
страсти,■у■болу.■Покушавамо■да■ослободимо,■многе,■бивших■срамота,■
веза,■закона■и■заблуда!■Верујемо■у■те■невидљиве,■предестиниране,■
слушаоце■и■читаоце■наше!

Као■што■верујемо■у■дубљи,■космички,■закон■и■смисао,■ради■којег■
се■туга■из■Камоењшових■сонета,■кроз■толико■столећа,■преноси■у■нас.

Ако■су■фељтони■литература,■онда■модерна■поезија■постаје■
исповест■нових■вера.■Иначе,■сва■хрпа■стихотворства,■заната,■не■би■
била■ништа■друго■до■одвратно■траћење■времена.■Али■наш■слободни■
стих,■наша■неразумљивост■–■коме■је■милије■,,болест”■–■сасвим■је■
нешто■друго.■Оно■Аристотелово:■кад■смо■сви■будни,■имамо■исти■свет,■
а■када■сањамо,■свако■свој!

Сада■би■требало■да■се■упустим■у■метричке■дискусије.■Међутим,■
за■то■је,■прво,■још■рано,■а,■друго,■ја■нисам■никад■био■толико■свестан■
као■неки■Малербов■ђак.■Нећу■да■будем■ни■духовит,■па■да■употребим■
иронију■Едгара■Поа.■Без■препирке■о■версификацији,■ја■ћу,■просто,■да■
испричам■како■долази■до■тих■песничких,■хипермодерних■бунцања,■
као■што■је■Суматра.

***
Осетих,■једног■дана,■сву■немоћ■људског■живота■и■замршености■

судбине■наше.■Видео■сам■да■нико■не■иде■куда■хоће■и■приметио■
сам■везе,■досад■непосматране.■Крај■мене■су,■тог■дана,■пролазили■
Сенегалци,■Анамите;■срео■сам■једног■доброг■друга,■који■се■враћао■из■
рата.■Кад■га■запитах■откуд■долази,■он■ми■рече:■из■Букхаре!

Мати■му■је■била■умрла■и■комшије■његове■беху■је■сахранили.■
Неко■му■је■покрао■намештај,■код■куће.■Ни■постеље,■вели,■немам!

А■кад■га■упитах■како■је■путовао,■он■ми■рече:■„Преко■Јапана■и■
Енглеске,■где■су■ме■ухапсили.”

„Па■шта■мислиш■сад?”■–■питао■сам■га.■„Не■знам■ни■сам.■Сам■
сам.■Ти■знаш■да■сам■се■био■верио.■Она■је■отишла■некуд.■Можда■није■
добијала■моја■писма.■Ко■зна■шта■ће■и■она■дочекати?■Не■знам■ни■сам■
шта■ћу,■можда■ћу■добити■место■у■некој■банци.”

Све■се■то■одиграло■на■станици■у■Загребу.■После■сам■ја■сео■у■воз■
и■отпутовао■даље.■У■возу■је■било■препуно■света,■нарочито■војника,■
жена■у■ритама■и■много■збуњених■људи.■У■возу■није■било■осветљења■
и■виделе■су■се■само■сенке.■Мала■деца■лежала■су,■на■поду■вагона,■око■
наших■ногу.■Изнурен,■нисам■могао■ока■да■склопим.■Док■су■око■мене■



33АВАНГАРДА И МЕЂУРАТНИ МОДЕРНИЗАМ

причали,■приметио■сам■да■су■и■ти■гласови■некако■тешки■и■да■људски■
говор,■пре,■није■тако■звучао.■Загледан■у■мрачне■прозоре,■сећао■сам■
се■како■ми■је■мој■друг■описивао■неке■снежне■планине■Урала,■где■је■
провео■годину■дана■у■заробљеништву.■Он■је■дуго,■и■благо,■описивао■
тај■крај■на■Уралу.

Осетих■тако■сву■ту■белу,■неизмерну■тишину,■тамо■у■даљини.■
Полако■сам■се■насмешио.■Где■све■тај■човек■није■био!■Сећам■се■да■
ми■је■причао■и■о■некој■жени.■Из■његовог■описа■запамтих■само■њено■
бело■лице.■Он■је■неколико■пута■понављао■како■ју■је■тако■бледу■
последњи■пут■видео.

У■мом■сећању,■нервозно,■почеше■тако■да■се■мешају■бледа■лица■
жена,■од■којих■сам■се■и■ја■растајао,■или■која■сам■видео■по■возовима■
и■бродовима.■То■ме■је■гушило,■те■изиђох■у■ходник.■Воз■је■био■стигао■
у■Срем■и■пролазио■испод■Фрушке■горе.■Неке■гране■ударале■су■у■окно,■
које■је■било■разбијено.

Кроз■њега■је■у■воз■упадао■влажан,■мокар,■хладан■мирис■дрвећа■
и■чуо■сам■и■жубор■неког■потока.■Стали■смо■били■пред■једним■
разривеним■тунелом.

Хтео■сам■да■сагледам■тај■поток■што■је■у■мраку■жуборио■и■
учинило■ми■се■да■се■румени■и■да■је■весео.■Очи■су■ми■биле■уморне■од■
неспавања,■а■обузела■ме■је■била■тешка■слабост■од■дугог■путовања.■
Помислих:■гле,■како■никаквих■веза■нема■у■свету.■Ето,■тај■мој■друг■
волео■је■ту■жену,■а■она■је■остала■негде■далеко■у■некој■завејаној■кући,■
сама,■у■Тоболску.■Ништа■не■може■да■се■задржи.■И■ја,■куд■све■нисам■
ишао.

А,■ето,■овде,■како■весело■тече■овај■поток.■Он■је■румен,■и■жубори.■
Наслоних,■дакле,■главу■о■разбијен■прозор.■Неки■војници,■прелазили■
су,■за■то■време,■са■крова■на■кров■вагона.■А■сва■та■бледа■лица,■и■сва■
моја■жалост■нестаде■у■жуборењу■тог■потока■у■мраку.■Воз■није■могао■
даље.■Ваљало■је■прећи,■преко■Чортановачког■тунела,■пешке.

Било■је■хладно.■Ишао■сам■у■гомили■непознатих■путника.■
Трава■је■била■мокра,■па■смо■клизили■лагано,■а■неки■су■падали.■Кад■
смо■се■успузали■на■брдо,■под■нама■се,■у■свитању,■указао■Дунав,■
сив,■магловит.■Сва■та■магла,■иза■које■се■назирало■небо,■била■је■
неизмерна■и■бескрајна!■Зелена■брда,■као■острва■над■земљом,■
нестајала■су■још■у■свитању.■Био■сам■заостао■иза■осталих.

А■моје■мисли,■једнако■су■још■пратиле■мог■друга■на■оном■
његовом■путовању■о■којем■ми■је,■безбрижан,■с■горким■хумором,■
причао.■Плава■мора■и■далека■острва,■која■не■познајем,■румене■биљке■
и■корали,■којих■сам■се■сетио■ваљда■из■земљописа,■једнако■су■ми■се■
јављали■у■мислима.
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Најзад,■мир,■мир■зоре,■полако■је■улазио■у■мене.■Све■што■је■мој■
друг■причао,■па■и■он■сам,■погурен,■у■похабаном,■војничком■шињелу,■
остало■је■заувек■у■мом■мозгу.■Одједном■сам■се■сећао,■и■ја,■градова■и■
људи,■које■сам■видео,■на■повратку■из■рата.■Први■пут■приметих■неку■
огромну■промену■у■свету.

На■другој■страни■тунела,■чекао■нас■је■други■воз.■Мада■је■у■
даљини■већ■свитало,■у■возу■је■опет■био■потпун■мрак.■Изнурен,■опет■
сам■сео■у■мрачни■кут■вагона,■сам■самцит.■По■неколико■пута■рекох■
себи:■"Суматра,■Суматра".

Све■је■замршено.■Изменили■су■нас.■Сетих■се■како■се■пре■
друкчије■живело.■И■погнух■главу.

Воз■је■пошао■и■затутњао.■Успављивало■ме■је■то■да■је■све■сад■
тако■необично,■и■живот,■и■те■огромне■даљине■у■њему.■Куд■све■нису■
стигле■наше■боли,■шта■све■нисмо,■у■туђини,■уморни,■помиловали!■Не■
само■ја,■и■он,■него■и■толико■других.■Хиљаде,■милиони!

Помислих:■како■ли■ће■ме■дочекати■мој■завичај?■Трешње■су■сад■
свакако■румене,■а■села■су■сад■весела.■Гле,■како■су■и■боје,■чак■тамо■
до■звезда,■исте,■и■у■трешања,■и■у■корала!■Како■је■све■у■вези,■на■свету:■
„Суматра”■–■рекох,■опет,■подругљиво■себи.

Одједном■се■тргох,■неки■немир■у■мени,■који■није■стигао■до■
свести,■пробудио■ме■је.■Изиђох■у■ходник,■где■је■било■хладно.■Стајали■
смо■опет■у■некој■шумици.■У■једном■вагону■су■певали.■Негде■је■
плакало■једно■дете.■Али■сви■ти■звуци■допирали■су■до■мене■као■из■
неке■неизмерне■даљине.■Прође■ме■јутарња■језа.

Видео■сам■још■месец,■сјајан,■па■се■нехотице■осмехнух.■Он■је■свуд■
исти,■јер■је■мртвац.

Осетих■сву■нашу■немоћ,■сву■своју■тугу.■„Суматра”,■прошаптах,■са■
извесном■афектацијом.

Али,■у■души,■дубоко,■крај■свег■опирања■да■то■признам,■ја■сам■
осећао■неизмерну■љубав■према■тим■далеким■брдима,■снежним■

■■ Иља■Бушуев,■Планина 
Рејнир,■детаљ



35АВАНГАРДА И МЕЂУРАТНИ МОДЕРНИЗАМ

горама,■чак■тамо■горе■до■ледених■мора.■За■она■далека■острва,■где■
се■догађа■оно■што■смо,■можда,■ми■учинили.■Изгубио■сам■страх■од■
смрти.■Везе■за■околину.■Као■у■некој■лудој■халуцинацији,■дизао■сам■
се■у■те■безмерне,■јутарње■магле,■да■испружим■руку■и■помилујем■
далеки■Урал,■мора■индијска,■куд■је■отишла■румен■са■мога■лица.■
Да■помилујем■острва,■љубави,■заљубљене,■бледе■прилике.■Сва■тa■
замршеност■постаде■један■огроман■мир■и■безгранична■утеха.

***
После,■у■Новом■Саду,■у■једној■хотелској■соби,■направио■сам■од■

свега■тога■једну■песму.
Београд,■1920.

ПОЈМОВНИК

Поетски,■филозофски■и■животни■став■који■је■Милош■Црњански■
прокламовао■у■свом■песничком■манифесту■Објашњење Суматре■
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Код Хиперборејаца■и■др.

Поетски,■филозофски■и■животни■став■који■је■Милош■Црњански■
прокламовао■у■свом■песничком■манифесту■Објашњење Суматре
назива■се■суматраизам.■

КЉУЧНЕ	РЕЧИ

Суматра,■
суматраизам,■бескрај,■
белина,■магла,■мир,■
плаветнило,■висине,■
даљине,■повезаност■
невидљивим■везама

■■ Милош■Црњански



36

Милош Црњански

Мизера

Као око мртваца једног
сјаје око нашег врта бедног,
фењери.
Да л` ноћ на тебе свиле проспе?
Јеси ли се дигла међ' госпе?
Где ли си сад Ти?

Волиш ли још ноћу улице,
кад блуднице и фењери стоје
покисли?
А раге мокре парове вуку,
у колима ко у мртвачком сандуку
што шкрипи.

Да ниси сад негде насмејана,
богата и расејана,
где смех ври?
О, немој да си топла, цветна,
о, не буди, не буди сретна,
бар Ти ми, Ти.

О, не воли, не воли ништа,
ни књиге, ни позоришта
ко учени.
Кажеш ли некад, изненада,
у добром друштву, још и сада,
на чијој страни си?

О, да л` се сећаш како смо ишли,
све улице ноћу обишли,
по киши?

Сећаш ли се, ноћне су нам тице
и лопови, и блуднице,
били невини.

Стид нас беше домова цветни',
зарекли смо се остат' несретни
бар ја и Ти.
У срцу чујем грижу миша,
а пада хладна, ситна киша.
Где си сад Ти?

Беч. У револуцији, 1918.
За студентесу, Иду Лотрингер
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Прича

Сећам се само да је била
невина и танка
и да јој је коса била
топла, као црна свила
у недрима голим.

И да је у нама пре уранка
замирисо багрем бео.

Случајно се сетих невесео,
јер волим:
да склопим очи и ћутим.

Кад багрем догодине замирише,
ко зна где ћу бити.
У тишини слутим
да јој се имена не могу сетити
никад више.

Траг 

Желим:
да после снова
не остане траг мој на твом телу.

Да понесеш од мене само
тугу и свилу белу
и мирис благ...

путева засутих лишћем свелим
са јабланова.

КЉУЧНЕ	РЕЧИ

Мизера, Траг, Прича, 
љубавна поезија, 
наративност

РАД НА ТЕКСТУ

Пажљиво■прочитај■■песме■Милоша■Црњанског■и■изнеси■своје■утиске.■
Одреди■врсту■песама■и■образложи■свој■став■наводећи■основне■
мотиве■и■анализирајући■песничке■слике.
Пронађи■стилска■средства■као■и■одлике■наративности■ових■песама.
По■чему■су■ове■песме■савремене■и■примењиве■на■данашње■доба?■
Прочитај■још■неку■љубавну■песму■Милоша■Црњанског■и■изнеси■своје■
утиске■о■њoj.

1.	 	
2.	 	

3.	 	
4.	 	
5.	 	
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Стражилово

Лутам, још витак, са сребрним луком, 
расцветане трешње, из заседа, мамим, 
али, иза гора, завичај већ слутим, 
где ћу смех, под јаблановима самим, 
да сахраним.

И овде, пролетње вече 
за мене је хладно, 
као да, долином, тајно, Дунав тече. 
А, где облаци силазе Арну на дно 
и трепте, увис, зеленила тврда, 
видим мост што води, над видиком, 
у тешку таму Фрушког брда.

И, место да се клањам Месецу, тосканском, 
што у реци, расцветан као крин, блиста, 
знам да ћу, овог пролећа, закашљати ружно 
и видим витак стас, преда мном, што се 
рони, 
верно и тужно, 
сенком и кораком, кроз воду што звони, 
у небеса чиста.

И, тако, већ слутим 
да ћу, скоро, душу сасвим да помутим. 
И тако већ живим, 
збуњен, над рекама овим, голубијски сивим.

Повео сам давно ту погнуту сенку, 
а да сам то хтео, у оној гори, 
познао грожђе, ноћ, и теревенку, 
и поток, што сад, место нас, жубори.

И, тако, без туге, 
очи су ми мутне од неке боље, дуге. 
И, тако, без блуди, 
на уснама ми горка трулост руди.

Лутам, још витак, са сребрним луком, 
расцветане трешње, из заседа, мамим, 
али иза гора, завичај већ слутим, 

Стражилово –■брдо■у■
источном■делу■Фрушке■горе,■
близу■Сремских■Карловаца.■
Опевао■га■је■Бранко■
Радичевић,■који■је■на■њему■и■
сахрањен.
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где ћу смех, под јаблановима самим, 
да сахраним.

Већ давно приметих да се, све, разлива, 
што на брда зидам, из вода и облака, 
и, кроз неку жалост, тек младошћу дошлом, 
да ме љубав слаби, до слабости зрака, 
провидна и лака.

Знам да ми у косу, 
по зори руменотамној, 
туђа, уморна, рука, бледи сумрак просу. 
А да веселости мојој, чилој и помамној, 
две заспале, болне дојке не дају 
да се гласним криком баци по трешњама, 
што ми остадоше, у завичају.

И, место да водим, погледом зеленим, 
као пре, реку што се слива, 
да скачем, као Месец, по горама пустим, 
и зажарене шуме да потпирим, 
сад, плавим и густим, 
снегом, и ледом, смешећи се, мирим 
све што се збива.

И, тако, без веза, 
стиже ме, ипак, родна, болна, језа. 
И, тако, без дома, 
ипак ће ми судба постати питома.

Не, нисам, пре рођења, знао ни једну тугу, 
туђом је руком, све то, по мени разасуто. 
Знам, полако идем у једну патњу, дугу, 
и, знам, погнућу главу, кад лишће буде жуто.

И, тако, без бола, 
вратићу се, болан, воћкама наших поља. 
И, тако, без мира, 
патиће горко, много шта, од мог додира.

Већ давно приметих да се, све, разлива, 
што на брда зидам, из вода и облака, 
и, кроз неку жалост, тек младошћу дошлом, 
да ме љубав слаби, до слабости зрака, 
провидна и лака.
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Лутам, још витак, по мостовима туђим, 
на мирисне реке прилежем, па ћутим, 
али, под водама, завичај већ видим, 
откуд пођох, посут лишћем жутим 
и расутим.

И овде, румен крина, 
са девојачког ребра, 
ја, зором, уморно бришем, без милина. 
А кад утопим чун Месечев, од сребра, 
у ново море јутра и у траве, 
седнем на облак, па гледам светлости, 
што се по небу, из моје страсти, јаве.

А, место свог живота, давно живим, 
бýре и сенке грозних винограда. 
Настављам судбу, већ и код нас прошлу, 
болесну неку младост, без престанка; 
тек рођењем дошлу, 
са расутим лишћем, што, са гроба Бранка, 
на мој живот пада.

И, тако, без гроба, 
веселост је нека, у мени, ругоба. 
И, тако, без тела, 
душа ми је невидљива, и невесела.

Једног пролећа, и ја сам горко знао 
да, кроз свирале девојачког ребра, здравље дајем. 
И груди своје, у грожђу, криком, раскидао, 
наг, на дну неба, опивши се завичајем.

И, тако, без лица, 
на лику ми је сенка јарца, трешње, тица. 
И, тако, без станка, 
тетурам се видиком, без престанка.

Лутам, још, витак, по мостовима туђим, 
на мирисне реке прилежем, па ћутим, 
али, под водама, завичај већ видим, 
откуд пођох, посут лишћем жутим 
и расутим.

Дрхтим, још витак, од река и небеса. 
Милујем ваздух, последњом снагом и надом, 
али, свиснућу, то и овде слутим, 
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за гомилом оном, једном, давно, младом, 
под сремским виноградом.

За један благи стас, 
што, први пут, заљуља 
вишње и трешње, пољупцем, код нас 
и поскочи, видиком, са ритова и муља. 
За друштво му, што по винском меху 
свело лишће расу, са осмехом мутним, 
прескачући, први пут, потоке, у смеху.

А, место свог живота, знам да, по видику, 
тај смех расух, над сваким телом, голим, 
и, над земљом овом, кроз коју Арно руди, 
пун звезда и зрака, мој се шапат слива, 
у измождене груди, 
јер се, у пролећу, све то опет збива, 
свуда, где ја волим.

И, тако, без речи, 
дух ће мој све туђе смрти да залечи. 
И, тако, без трага, 
расуће ми рука жива тела мојих драга.

Јер љубав ће моја помешати, тајно, 
по свету, све потоке, и зоре, 
и, спустити на живот, ведро, и бескрајно, 
и код нас, небо, и сенку Фрушке горе.

И, тако, без звука, 
смех ће мој падати, са небесног лука. 
И, тако, без врења, 
за мном ће живот у трешње да се мења.

Дрхтим, још витак, од река и небеса. 
Милујем ваздух, последњом снагом и надом, 
али, свиснућу, то и овде слутим, 
за гомилом оном, једном, давно, младом, 
под сремским виноградом.

Лутам, још, витак, са осмехом мутним, 
прекрстим руке, над облацима белим, 
али, полако, сад већ јасно слутим 
да умирем и ја, са духом потамнелим, 
тешким, невеселим.
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И овде, реку једну  
видим, под својим телом, 
да хлади лаку, сребрну, земљу, непрегледну. 
А, кад ми проспе трешње по духу оболелом, 
и, крај Месеца, и овде, звезда заблиста, 
видим да је, у раном умирању, 
моја, и туђа, младост, горка и једна иста.

И, место своје судбе, са ужасима новим, 
сусрећем давни живот, болан, и прозрачан. 
А, кроз ову земљу, свилену и прозирну, 
чим, уплашено, спустим девојачко тело, 
кроз маслину мирну, 
видим, далеко, опет, лишће свело 
и завичај облачан.

И, тако, без кретње, 
туђину, пољупцем, дижем, у ветрове пролетње. 
И, тако, без знака, 
дозивам голу драгу из меког, тосканског мрака.

А прах, све је прах, кад дигнем увис руку, 
и превучем, над провидним брдима, и реком. 
И, неизмерно слабе, све те трешње, што се вуку 
са мном, по свету, са земљаним лелеком.

И, тако, без таме, 
дух мој са мрачним воћкама покрива ме. 
И, тако, без имена, 
истом жалошћу милујем брда невиђена.

Лутам, још, витак, са осмехом мутним, 
прекрстим руке, над облацима белим, 
али, полако, сад већ јасно слутим 
да умирем, и ја, са духом потамнелим, 
тешким, невеселим.

Лутам, још, витак, са шапатом страсним 
и отресам чланке, смехом преливене, 
али, полако, трагом својим, слутим: 
тишина ће стићи, кад све ово свене, 
и мене, и мене.

И овде, без боје тајне, 
ни једне воћке нема, 
небесне оне боје, горке и бескрајне. 
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А кад разгрнем долине, рукама обема, 
и, откријем дна бездана, сребрна и бела, 
на дну је, опет, жалост, нејасна и лака, 
ваздухом купаних воћака и тела.

И, место сребрних пруга, забрежја и река, 
сусрећем, као у сну, уморне мисли, своје. 
А, над трешњама и младим вишњама, 
тамну и дугу маглу, што се, свуда, шири, 
у живот пред нама, 
где се страст, полако, у умирању смири, 
и чула упокоје.

И, тако, без реда, 
младост увијам миром, снегова и леда. 
И, тако, без пута, 
моје миловање, по умирању лута.

А мир, свуд је мир, кад распем што је било 
и приклоним главу на оно што ме чека; 
на цео један крај са ког се вино слило 
и смех, и дивна бестидност, далека.

И, тако, без мора, 
прелићу живот наш, зорама Фрушких гора. 
И, тако, без пића, 
играћу, до смрти, скоком, сретних, пијаних, бића.

Лутам, још, витак, са шапатом страсним 
И отресам чланке, смехом преливене, 
али, полако, трагом својим, слутим: 
тишина ће стићи, кад све ово свене, 
и мене, и мене.

                          Фиезоле, 1921.
■■ Малиша■Глишић,■Предео из 
Италије
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РАД	НА	ТЕКСТУ

Прочитај■поему■Милоша■Црњанског■Стражилово.■Читај■ове■стихове■
са■осећањем■путника■који■се■спушта■са■висина■залеђених■уралских■
врхова,■кроз■пределе■космичких■визија,■изнад■природе,■религије■и■
Бога.■Путуј■кроз■етеричне■просторе■стиха.■Замишљај■љупке■призоре■
тосканских■и■фрушкогорских■пејзажа.■Осети■језичка■и■мелодијска■
струјања■која■потичу■из■суматраистичке■позиције■коју■песник■
заузима■већ■у■првом■стиху.■Препознај■слутње■смрти■и■ништавила■
које■представљају■наличја■стражиловске■линије■слављења■природе■
и■радости■живота.■
Како■почиње■поема■Стражилово?■Обрати■пажњу■на■особену■
мелодијско-интонациону■структуру■поеме.■Чиме■се■она■постиже?■
Стражилово■се■састоји■од■42■строфе■које■су■распоређене■у■6■
целина■од■по■7■строфа.■Свака■целина■почиње■и■завршава■се■истом■
строфом.■У■структури■поеме,■према■броју■стихова,■разликујемо■три■
врсте■строфа:■од■по■4,■5■и■7■стихова.■Подвуци■и■обележи■примере■
за■ове■три■различите■врсте■строфа.■Маркирај■границе■између■свих■
шест■целина.■
Обично■се■уводна■слика■тумачи■као■симболичка■представа■о■
митском■ловцу■са■„сребрним■луком”,■који■„из■заседа,■мами”■трешње■
расветале.■Може■ли■она■означити■и■„сребрни■лук”■Месеца,■који,■у■
наредним■стиховима■поеме,■као■космички■реквизит,■прати■лирског■
субјекта■у■његовим■духовним■авантурама?■Образложи■свој■став.
Откривај■лексичке■и■синтаксичке■паралелизме■у■песми.■Шта■
мислиш,■у■којој■мери■поступак■понављања■и■варирање■везника■и и■
а■на■јаким■структурним■местима■у■поеми■(почетни■стихови■строфа)■
може■означити■интертекстуалне■везе■са■Библијом?
Какав■је■исход■поређења■тосканског■предела■са■завичајним■крајем?■
Како■се■испољавају■сета,■меланхолија■и■носталгија■за■завичајем?■
Шта■види■лирски■субјект■у■туђини?
Обрати■пажњу■на■пролећне■пејзаже■Тоскане■и■Срема.■У■којим■
се■стиховима■лирски■субјект■препушта■слутњама■о■смрти■и■
пропадању?
Које■географске■пределе■лирски■субјект■уводи■у■поему?■Каква■су■
значења■топонима■Фрушка■гора,■Стражилово,■Бранков■гроб,■сремски■
виногради,■тосканска■брда■и■Арно■у■поезији■Милоша■Црњанског?■
Издвој■стихове■у■којима■се■светкује■љубав,■слави■лепота■живљења,■
испољавају■смех■и■радост,■евоцирају■дионизијске■страсти■
и■усхићења■младошћу■и■лепотом.■Обрати■пажњу■на■мотиве■
распадања,■болести■и■смрти.■Са■којом■Бранковом■песмом■посебно■
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кореспондирају■слике■„болесне■младости”,■„мирења”■(замирања)■
живота■и■помен■„лишћа■свелог”?
Каква■је■функција■учесталих■синтаксичких■пауза,■које■се■означавају■
запетама,■у■обликовању■посебне■ритмичко-интонацијске■линије■
стиха?■Шта■се■постиже■лексичким■и■синтаксичким■паралелизмима■
и■понављањима■у■песми?■Који■су■све■видови■музичких■и■тематских■
варијација■у■поеми■Милоша■Црњанског?
Протумачи■значење■стихова:■„А■прах,■све■је■прах,■кад■дигнем■увис■
руку,/■и■превучем,■над■провидним■брдима,■и■реком.”
Каква■је■симболичка■димензија■завичаја■у■поеми■Стражилово?■Шта■
се■све■под■овим■појмом,■у■песми■Милоша■Црњанског,■подразумева?
Тумачи,■у■светлу■поетичких■ставова■Милоша■Црњанског,■исказаних■
у■Објашњењу Суматре,■везе■између■свих■предмета,■предела■и■појава■
у■свету.■Од■какве■је■лирске■материје■мост■који■спаја■воде■Арна■и■
„тешку■таму■Фрушког■брда”?
Посматрај■како■се■у■поеми■преплићу■три■временске■равни:■
прошлост,■завичајна,■стражиловска,■саткана■од■сећања■на■Срем,■
Бранка,■лепоту■живљења■и■дионизијски■амбијент■Фрушке■горе;■
садашњост,■неизвесна,■у■туђини■(Фиренца,■Фиезоле,■тоскански■
пејзаж);■будућност,■сва■у■наговештају■судбинске■трагике■лирског■
субјекта,■у■слутњама■болести■и■смрти.
Каква■је■природа■тишине,■и■мира,■који■ће,■после■свега,■стићи■
лирског■субјекта?■Покушај■да■одгонетнеш■везе■између■свеопштег■
мира■и■завичаја.■У■чему■се■састоје■непролазне■вредности■поеме■
Стражилово■Милоша■Црњанског?

ИЗ	РИЗНИЦЕ	РЕЧИ

„Поема■има■четрдесет■две■строфе,■сврстане■у■шест■подједнаких■група■
од■по■седам■строфа.■Групе■су■међусобно■–■у■целини■и■појединостима■–■
ритмички■изоморфне.■У■свакој■се■прва■строфа■понавља■као■седма,■из■чега■
се■може■закључити■да■ће■се■и■у■поеми,■следећи■исто■начело,■прва■строфа■
поновити■–■уз■варирања■–■као■четрдесет■друга.■Строфичко■уоквирење■
подједнако■добија■целина■(поема)■и■делови■од■којих■се■она■састоји■(шест■
група).■Сем■тога,■четврта■строфа■се,■уз■варирања,■редовно■понавља■и■као■
шеста.■Строфе■су■сачињене■од■четири,■пет■и■седам■стихова,■али■тако■да■
према■поретку■у■групама■све■строфе■имају■исти■број■стихова:■све■прве,■све■
друге■итд.”

(Новица■Петковић,■Лирика Милоша Црњанског,■стр.105)

„У■Стражилову,■с■једне■стране,■чујемо■шапат страсни■који■нам■говори■
да■је■вредност■живота■у■сензуалном■искуству,■у■љубави,■у■радости,■у■
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КЉУЧНЕ	РЕЧИ

Стражилово,■поема,■
завичај,■структура,■
композиција,■
паралелизам,■
суматраизам

смеху,■у■животном■пијанству.■С■друге■стране,■глас■слутње■нам■говори■о■
неизбежности■смрти,■о■пролазности■живота,■о■његовој■узалудности.■Први■
глас■представља■живот■као■вредност,■други■–■као■привид.

Наравно,■ти■се■гласови■у■Стражилову■укрштају,■преплићу,■утичу■један■
на■другог.■Као■што■дионизијски■мит■садржи■и■чин■смрти■и■чин■васкрсења,■
тако■је■и■страст■у■Стражилову,■због■наглашеног■сазнања■о■смрти,■једним■
својим■видом■сасвим■етерична,■а■умирање■није■само■чин■смрти■већ■је■и■
смирење,■мир,■прелазак■у■други■вид■постојања■(поток, што сад, место нас, 
жубори).■Различити■гласови■се■узајамно■преображавају.

Али■разлике■се,■ипак,■не■потиру.■На■плану■значења■у■Стражилову■
није■хармонија■(као■ни■на■интонацијско-ритмичком■плану)■већ■–■’укрштај■
противности’.”■

(Александар■Петров,■Стражилово■Црњанског,■стр.■357)

ИСТРАЖИВАЧКИ	ЗАДАЦИ

Обрати■пажњу■на■синтаксичке■паралелизме■и■понављања■стихова■
и■строфа■у■поеми■Стражилово.■Који■стих■је■синтаксички■паралелан■
почетном■„Лутам,■још,■витак”?
У■првим■деловима■првих■строфа■(прва■два■стиха)■искази■поетског■
субјекта■дочаравају■нам■његову■личност■као■личност■сродну■
митолошким■бићима:■он лута са сребрним луком■и■расцветане 
трешње мами■из■заседа.■Пронађи■и■друге■примере■који■указују■на■
митотворачку■моћ■поезије■и■песника.
Нова■форма,■коју■је■Црњански■најавио■у■Објашњењу Суматре,■
нипошто■не■искључује■песникову■одговорност■за■обликовање■стиха:■
„Ослободили■смо■језик■баналних■окова■и■слушамо■га■како■он■сâм,■
слободан,■открива■своје■тајне.”■Какве■језичке■тајне■открива■поема■
„Стражилово”?
Подвуци■све■стихове■у■којима■се■варирају■теме■страсти■и■умирања.■
Одреди■њихово■значење■у■контексту■двозначности■поеме■и■
програмских■ставова■Црњанског.
У■свих■шест■целина■друге■строфе,■по■правилу,■почињу■прилошком■
одредбом■за■место■„и■овде”.■Четврте■и■шесте■строфе■пак■почињу■
прилошком■конструкцијом■за■начин■„и,■тако”.■Какав■је■смисао■овог■
поступка?■Одреди■временске■и■просторне■координате■поеме.

1.	 	

2.	 	

3.	 	

4.	 	

5.	 	
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Милош Црњански

Сеобе 
(одломци)

У■роману■Сеобе■Милоша■Црњанског■приповеда■се■о■животу■Срба■у■Угарској■средином■
18.■века,■у■време■владавине■Марије■Терезије.■Грађу■за■роман■Црњански■је■преузео■из■
Мемоара■Симеона■Пишчевића.■Због■оспореног■наследног■права■Марије■Терезије■на■
хабзбуршки■престо,■започете■су■борбе■аустријске■и■француске■војске■на■Рајни,■у■Лорени■и■
под■Стразбуром■(Рат■за■Аустријско■наслеђе).■На■позив■Марије■Терезије■Славонско-
-подунавски■пук■(три■стотине■Срба■из■Угарске,■њених■поданика■и■војних■најамника)■под■
командом■Вука■Исаковича,■креће■у■војни■поход,■у■пролеће■1744.■године,■ратује■за■туђе■
интересе■у■Лорени,■и■под■Стразбуром,■а■након■склопљеног■примирја■враћа■се■у■своја■
сремска■и■славонска■села,■почетком■лета■1745.■године.■Читајући■одломке,■пратићеш■судбину■
команданта■Славонско-подунавског■пука■Вука■Исаковича■и■његове■жене■госпоже■Дафине.

У■роману■Сеобе■Милоша■Црњанског■приповеда■се■о■животу■Срба■у■Угарској■средином■
18.■века,■у■време■владавине■Марије■Терезије.■Грађу■за■роман■Црњански■је■преузео■из■
Мемоара■Симеона■Пишчевића.■Због■оспореног■наследног■права■Марије■Терезије■на■
хабзбуршки■престо,■започете■су■борбе■аустријске■и■француске■војске■на■Рајни,■у■Лорени■и■
под■Стразбуром■(Рат■за■Аустријско■наслеђе).■На■позив■Марије■Терезије■Славонско-
-подунавски■пук■(три■стотине■Срба■из■Угарске,■њених■поданика■и■војних■најамника)■под■
командом■Вука■Исаковича,■креће■у■војни■поход,■у■пролеће■1744.■године,■ратује■за■туђе■
интересе■у■Лорени,■и■под■Стразбуром,■а■након■склопљеног■примирја■враћа■се■у■своја■
сремска■и■славонска■села,■почетком■лета■1745.■године.■Читајући■одломке,■пратићеш■судбину■
команданта■Славонско-подунавског■пука■Вука■Исаковича■и■његове■жене■госпоже■Дафине.

I 
Бескрајни, плави круг. У њему, звезда.

Mагловити врбаци испаравају се још од прошлог дана, облаци 
се ковитлају све наниже. Дубина, кроз коју протиче река, мутна је и 
непроходна. Земља је тамна, невидљива и кишовита.

Шуми и хуји баруштина иза мрака. Сјај месечине пође са ње, појави се 
над помрчином, прође и нестане у ноћи, што мокра улази и одлази, улази и 
одлази једнако, заобилазећи га и влажећи му огромне груди и трбух, врућ 
и подбуо, увијен овнујским кожама, на којима је руно пробио зној. Капље 
кроз трску, капље, и, мада је густа тмина, види како једна жаба скаче, све 
ближе и ближе.

Испрекидан лавеж паса и испрекидан пој петлова, још од поноћи, 
али далек. Туп удар копита, међутим, као под земљом, чује се једнако, 
у близини, под сном. Често буђење што га обухвата, пролази као неко 
љуљање у тој помрчини, која му продире под плећа и ребра најежена од 
хладноће. Не разликује таму око себе и таму у себи, и широм отвореним 
очима, у мраку, не види ништа. Скакање жабе, чело главе, извесно је да је 
ослушнуо, али одмах затим загуши га сан, тако да опет све тоне у тежак 
задах овнујске коже, на којој му лежи горњи део тела, крај женине главе.

Ударен од коња више колена, пре неки дан, кад је почео да скупља 
делове пука, још се буди ноћу од бола, али тај бол умине брзо, као и 
страшна малаксалост и изнуреност у костима, од умора. Тако да, будећи се 
сваки час, застење и одмах затим опет заспи, шкргућући зубима.
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При том, за тај тили час, док опет не усни, шта све не угледа у полусну! 
Реку што под брегом шуми, испунивши сву ноћ. По разливеним водама, 
у рупама и јаругама, месечине. Трску прозора и крова, са које капље 
небројено капљица, кап по кап. Облаке, што се ковитлају све наниже. 
Непрегледне врхове врбака, пуне шибља.

А кад се заљуља, опет, у сан, запаљен и пун неких пламенова, тумба се 
у неком шаренилу у непрегледну даљину, у недогледну висину и бездану 
дубину, док га киша, што кроз трску прокишњава, не пробуди. Тада, 
помућеном свешћу, прво зачује лавеж паса и пој петлова, да одмах затим 
широм, у мраку, отвори очи и не види ништа, али да му се учини као да 
види, у висини, бескрајан, плави круг. И, у њему, звезду.

Једном заста у том љуљању и хујање му у глави преста, тако да осети 
да је будан. Лежао је у мраку широм отворених очију, зачуђен, и дрхћући 
од хладноће. Није више сањао. Пој петлова и лавеж паса чуо је. Жена, 
која му је била заспала на руци, дисала му је на груди. И шум што изазва, 
протегливши врат, чу, јер толика још тишина била је пред кућом. Кроз 
пукотину чамовине, међутим, примети танку светлост што је продирала и 
освести се сасвим. Било је време да иду. […]

Већ скоро две недеље дана, откад је дошла порука од маркиза Асканиа 
Гвадањи, заповедника града Осека, да опреми триста бираних војника 
за полазак у рат на Француску, она није престајала лелекати. Подбулих 
очију од плача, сва оронула од ужаса, у трећем месецу бременитости, она 
се није дала одвојити од њега. Лепотица на гласу, пролепшала се још више, 
у првој години брака. Кожа њена и кост, смех и дах, као и њен поглед, 
имали су неки гладак сјај што је светлео у њој, док је носила чедо у себи. 
Тешка и пуна, лудо весела у тим месецима, она је после порођаја слабила 
и ружњала, постајала тиха, и окрутна према слугама и слушкињама. Пре 
две недеље, плачући, била је дошла за њим и на обалу Дунава да са њим 
проведе и последњу ноћ, пред полазак. Оставивши две своје ћерчице 
у селу, дошла је била да станује, последња два дана, у једном кућерку 
покривеном трском, код обора, на води, само да би могла да проведе ноћ 
крај њега. […]

Брат му је, по договору, провео ноћ у селу, са децом, да у зору порани 
и дође да му се нађе, при растанку са женом, чије су се плахе ћуди обојица 
бојали. И заиста, тек што се вратио са поласка војника, успевши се, тешко, 
уз брдо, указаше се, са друге стране, велика, шарена кола, која одмах 
опколише слуге.

Било је већ сасвим видно. Киша је била престала.
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Ушав у кућу, ударивши, на прагу, главом у тршчани кров, затекао је 
жену обучену, свилену, умивену, дивну. Уморан од јахања и журбе, сад 
је погледа другим очима и, пришавши јој, поче да је љуби, кроз своје 
разбарушене брке. Ужурбан, он јој још једном, дахћући под њеним 
пољупцима, понови, без смисла и без реда, све оно што јој је већ синоћ 
и целу ноћ понављао: савете за њену сеобу к брату, у Земун, савете за 
купање млађег детета, млађе ћерчице, која је имала неку болест на кожи, 
уверавања о свом путу кроз Штајерску и Баварску, о кратком рату, у коме 
ће једва и бити бојева и, најпосле, о својој верности и о свом повратку. 
Она је међутим, дрхћући сва, као луда, кидала са себе сребрне плетенице, 
дугмад, свилене пришивене цветове и чипке, вичући и понављајући, кроз 
плач, све исте речи, све иста преклињања. Отимајући се, тако, њеним 
рукама, вукући је нехотице за косу, својим везовима на клобуку, који се 
заплитаху и у њено одело, једнако је, љубећи је сад, за растанак, у уста, 
понављао слатке речи, на које је била навикла у првој години брака. У 
страху који је личио на лудило, она му је висила о врату, шкропећи га, већ 
богзна који пут, освећеном водицом и молећи га да се тамо не жени, као 
што то други чине, да се тамо не истиче, да и њу после позове онамо, да 
тамо не погине. Љубећи га устима мокрим од плача, што више нису могла 
да се затворе на пољубац, већ су била отворена и опуштена, од дрхтања, 
гледала га је очима изврнутим, у којима се видела само беоњача, без 
њених модрих дужица и великих зеница. Пола у несвести, опуштена, она је 
грчевито понављала: „Умрећу, умрећу”.

Дотле је његов брат изишао из кола, сув, жут, у дугачком ћурку од 
курјачине, са бројаницама од ћилибара у руци, као крупним, зрелим 
грожђем. Наредио је да окрену кола, растерао љубазно свет, даривајући 
скоро свакога ко му је пришао руци. Рекавши још неколико речи слугама, 
кир Аранђел је весело махао рукама девојчици, старијој ћерчици, коју је 
био довео да испрати оца, а коју слуга никако није спуштао на земљу.

Браћа су се била договорила да преваре жену при опроштају, јер 
старији није хтео да види оно што је била у стању да учини, у том 
последњем тренутку. Зато је требао млађи, са дететом, да дође, у колима, 
пред кућерак код обора. […]

И, тако, све се зби за тренутак. Док је она намештала, полумртва, 
хаљину, да би изишла пред свет са мужем, он се, прекрстивши се тајно, 
отрже кроз врата, чим чу пуцње бича, и нађе лице у лице са братом. 
Пољубише се брзо, и, старији ускочи у кола, просувши млађем бројанице 
по блату.
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Кад чу јурњаву коња и вику света, она, дотле не слутећи ништа, потрча 
на врата и виде кола како нестају у жбуњу, иза дудова, већ на другој страни 
утрине. Срозала се на руке млађем брату, као пијана, онесвешћена.

У великим и шареним колима, која су се тресла, са уплаканим дететом 
на руци, он се био придигао тек толико да је могао да види како она паде. 
Сагнувши главу над својом ћерчицом, ћутао је у том страховитом прскању 
блата и одскакивању од грања, пањева и џомби, све дотле док, замакнувши 
крај једног шумарка ретких багремова, слуга, стојећи са ногама упртим 
у кљун гвоздених украса на колима, не успе да заузда сва три коња, 
уплашена и уздрхтала.

Тада, подвикнувши слугама и стискајући дете на груди, опипа оружје, 
гуњеве и чизме на дну кола, нове новцате амове, сребром оковане, и 
дукате и нож и сат, округао као јаје, у пасу. Ништа није био заборавио.

Милујући ћерчицу, нареди да се вози лагано, и као неки остарео 
медвед, сав накинђурен, поче у колима пред дететом да скаче и мумла и 
игра. Дете поче да га милује рукама, хватајући га за сребрне кићанке на 
клобуку, смејући се, кроз плач.

Над ритинама и врбацима почело је да се ведри и крај кола зачуше се 
прве шеве. Видик је био пун јата врана и све више светао од безмерних, 
равних поплава и бара. Путем, уз обалу, уз брда, која су опет падала и 
спуштала се у мокре травуљине, кола су брзо стигла три велика, црна 
чамца, што су доле, на реци, лагано одмицала.

Загрљен топлим дечјим рукама, он је као настављао да спава. Кас 
копита, шкрипу точкова, дечји глас, у који се спуштаху и клик шева и 
грактање врана, слушао је као кроз сан, који га је мешао са кишовитим 
облацима што су се све више испаравали, јер је иза њих било, негде, 
безмерно далеко, али огромно, сунце.

Дете које није добијало на свако питање одговора, понављало их је, 
измучено, по сто пута, трзајући га за уши, за накит, за брке. Неиспавано и 
слабуњаво, било је после све тише. Он поче да тихо певуши и да је љуља, а 
ћерчица му леже на груди и заспа. Спремао се топал, пролетњи дан, после 
кише. У баруштинама и врбацима, на другој страни, подиже се магла, 
млечна и тешка, што ускоро као дим испуни сву дубину над Дунавом, и 
поста густа. Песма оних у чамцима, кроз безмерну тишину, тамо доле, 
допирала је до њега једва чујно, као испод земље.

Над брдима и шумама, међутим, што се љубичаста указаше, лево, 
могао је већ да се наслути светлост сунчаног и чистог јутра. Задржа зато 
кола код једног реда високих јабланова. Изљубивши заспало дете, остави 
га у колима, и слуге га опет попеше на коња. Ујахавши у неко ниско жбуње, 
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он је мирно дочекао да претоваре ствари, из кола на коње, уклонио се да 
могу да окрену кола и, отпустивши братовљеве слуге, дуго је стајао тако и 
гледао за колима што су се враћала натраг, кроз густу травуљину, из које су 
пред коњима излетале шеве. […]

Меланхолијом која се претварала у ћутање, све упорније што је био 
старији, и он је, као и отац му, кога је при свакој важнијој изреци спомињао, 
мирно ишао у рат. Сеобе му беху досадиле, и немир који се ни у њему, као 
ни у свим тим његовим људима које је водио, није стишавао. Био је прошао 
са породицом, дуж Дунава и дуж Тисе, скоро сва већа места, тргујући 
заједно с братом, све док се није оженио и вратио у војску. Пошто је био 
много цењен у војсци, додељиваху му важне послове у народу. Премештаху 
га сваки час, да умирује тај свет, који се сваки час селио.

Знао је да ће га, одмах после прегледа, упутити на бојиште. Миран 
и самоуверен, предвиђао је цео пут, све догађаје који ће доћи, све људе, 
како ће се држати. Бојао се само да му један део пука, који је долазио са 
капетаном Пишчевичем, из Шида, не задоцни на окуп, под Варадином.

Сан и отежао, јахао је погнуте главе, кроз травуљину. Што је бивало 
топлије и јасније на небу, све му је било теже. Коњ га је одмерено клатио 
и то га потпуно ослаби. Оно што је оставио дође му као и да нема, и плач 
женин и поглед братовљев и топлота малог детета, помешаше се с маглом.

Слуге иза њега беху заостале мало, и он осети потпуну самоћу.

IV  
Оде Вук Исакович, али за њим оде и Фрушка гора.

Била је провела ноћ са девером.
У први мах реши се да то ни сама себи не верује. […] Треснувши главом 

о земљану пећ, крај постеље, дође јој да виче, од страха, у тај зид, видевши 
шта је учинила. Тим пре, што је Аранђел био те ноћи тако неисказано 
одвратан, слаб и смешан.

Заплака, заплака тако јако да јој се скоро учини да плаче са уживањем. 
Да јој је дошао муж, она би му била рекла зашто је то учинила. Рекла би 
му била да је то учинила зато што је онако осрамоти пред светом, при 
растанку, не опростив се у реду од ње. Рекла би му била да је то учинила 
и зато што је увек оставља саму и што одлази и што се сваки час сели, 
као Циганин. И зато што је хтела да се спасе из тих вечитих бара, острва, 
блатишта. Плачући на јастуку, осећала је да свањива и да се поједине 
ствари већ јасније појављују из мрака. Под вратима је продирала светлост, 
а прозор у мрачној соби светлео се већ као нека отворена, а застрта врата, 



52

под решеткама. Бацивши се на плећа, пусти да јој сузе роне низ образе и 
ражалости се све више. Није чула безбројне животињске гласове, у блату, 
око куће, што су је иначе мучили у зору и не примети ни да се пећ била 
расхладила. Плакала је над самом собом, као што је то, уосталом, од неког 
времена, откад јој је муж био нагло оронуо, често чинила. Жалила је себе 
неизмерно. Девојачки њен живот учини јој се сасвим бедан, као живот неке 
слушкиње. А и тај муж, који је сад беше оставио, и живот са њим, чинио јој 
се као једна дубока несрећа, у којој се она узалуд трудила да некуд оде.

Плачући још јаче, она се сети мужевљевог лика и, спустивши главу 
на јастук, поче у мислима, да га љуби. Беше леп Вук Исакович кад је узе, 
хладне и глатке коже, која је за њу била најдубљи извор уживања, јер је 
била необично чиста и пријатна. Поглед његов жут, са тачкицама црним, 
тада још није био згаснуо, и она је памтила још ту светлост под дугим, 
при крају широким трепавицама, као што се не заборавља златна киша 
вечерњег сунчања, виђена негде, на рубу младе шуме. И косу меку и 
свилену, што је била почела да седи, није могла да заборави, ни румену 
горњу усну његову, што му се трзала при осмеху.

Од других је слушала како бије људе и коње песницом по глави, како 
прескаче столове кад се напије и све оне гадости о његовим Влахињама 
и Мађарицама. Она га је знала сасвим другог. Са њом је он живео свој 
тајанствени живот, од почетка. Пошто су их венчали сасвим изненада и без 
љубави, он се, скоро две године, понашао према њој као туђ човек, учтиво, 
љубећи је нежно и пажљиво као да ће да је разбије и скрха, онако високу, 
лепу и слабу. Прескачући, прекодан, са својим младим официрима јаркове, 
и учећи нове војнике да бацају читава мала бурад барута у ровове, ознојен 
и барусав, он је долазио тек пред вече да поведе жену ма куда, јашући са 
њом, каткад по целу ноћ, кроз поља, шумарке, брегове и звезде.

Не знајући првих месеци са женом ни да говори, јер она није знала 
немачки, а он ни грчки ни млетачки, испомагао се песмом, игранком, 
погледима и пољупцима. Пошто је ређе могао да је води на балове у Брод и 
Осечки град, водио је чешће жену у лов, на лисице. То му је, уосталом, било 
једино занимање, месецима.

Са мекошћу влажне земље и траве, са шипрагом који је у априлу 
почео да пупи и мирише, са зеленим падинама брда и светлих, пролетних 
небеса, удисала је тада млада жена, први пут, свог мужа, као отрована. Ни 
за каква блага овог света, ни под каквим бичевима и змијама, не би се била 
одрекла тог човека и његовог чудног осмеха, који није видела никад пре, 
на лицу свога очуха, или браће, својих Грка. Наслоњеног уз неко стабло 
на врху брда, лежећег полеђушке у високој трави, уморног од љубави под 
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густим грањем, беше га запамтила чистог лика, мада беше изнурен од 
живота који није разумела, ни знала, док јој га Аранђел Исакович није 
испричао и протумачио. Тако је било довољно да госпожа Дафина помисли 
на прве године свог брака, па да се пред њом подигну брда, гране што 
пупе, широке славонске долине и над њима игра облака. Ноћи пуне трава, 
таме у шуми, жбуње са дивљим, црвеним плодом, жубор вода, а нарочито 
светлост неба, звезда и сазвежђа, пролазили су над њом, кад се сећала на 
прве године са мужем.

И тако јој се, кроз плач, чинио Вук Исакович и његова кожа и његове 
очи, уста, као неко биље и сазвежђе које није могла да заборави све док јој 
се, у мислима, не појави онакав какав је сад: кривоног, подбуо и тежак, као 
буре.

X  
Бескрајан, плави круг. У њему, звезда.

Вест да му је жена, госпожа Дафина, умрла, примио је сасвим мирно. 
Чинило му се као да та вест долази са неког другог света. Изнурен од 
бриге за пуком, није имао снаге да се за женом ни заплаче. Стајао је неко 
време, крај мутне воде, крај чуна, запрепашћен, али се затим мирно вратио 
у логор и нико га не виде, ни идућих дана, да се нешто нарочито узбуђује, 
или узнемирује, поводом своје несреће.

У себи, међутим, од тог дана, Исакович је осећао као да му је пукла 
жуч, или срце, или желудац, неку сулуду узнемиреност, грижу, телесне 
болове и грчеве и душевно лудило. Да су му нејака деца сад остала без 
мајке, то га није толико потресло. За братом је чак осећао извесну жалост; 
био је уверен да му је брат Аранђел много пропатио због смрти госпоже 
Дафине. Да му се брат полакомио на жену, о томе није ни сањао.

Оно што је Вука Исаковича толико избезумило тих првих дана, после 
женине смрти, био је тај грозни осећај да је то дошло тако изненада, да 
је она умрла без икакве везе са њим, да је нестала некуда, да је сад нигде 
нема, а кад се врати кући, ако се уопште врати, да је више никад неће 
видети. Да су се њих двоје, ето, разишли, растали, без икакве моћи и воље 
и без гласа. Она је била тамо, он овде. Као што су копите одбацивале блато, 
и кола и точкови одбацивали капљице, што је данима имао да гледа, 
пратећи пук, по раскаљаним, завејаним путевима, тако су и дани што су 
пролазили једно за другим, тресли и бацали бића и ствари, које је волео, 
живот његов, његових војника, доносећи му све непријатности, бриге, 
увреде и грозоте. Бесним, очајним, безумним га начинише одуговлачењем 
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његовог производства за потполковника. Мислио је да мора 
полудети видевши како глупо, како лакомислено ратују, 
заповедајући му час ово, час оно, терајући га час тамо, час овамо. 
Осетио је био већ Вук Исакович шта их чека, под новим царем, 
и, као неко ко је сањао страшан сан, гледао је ужаснут своје 
војнике, коње, кола, логоре. Са облацима и јутарњим звездама, 
носио је Исакович у свом сећању, високо изнад себе, и муке свог 
пука, крик њихов бедан, лелекање уз гусле, њихов страшни 
трчећи корак, ропац самртника, дреку оних које су батинали, 
лица оних које беху обесили, шибање свога човека Секуле и смрт 
драгог му Аркадија. […]

Пред празном језом, лудом провалијом, у којој виде живот 
свој и децу, женину смрт, братовљеву судбину, повратак својих 
војника, лелек и кукање што га чекаху, увиде да му је живот 
прошао и да га више поправити не може, као ни ниску судбину 
свих тих који су били пошли са њим, и који се сад враћају, у своје 
баруштине и блатишта. Па ипак је осећао да није рођен за сву ту 
неизрециво отужну досаду и празнину, у којој се нашао, и која га 
је терала на исте мисли, као у оној чамотињи под Штрасбургом. 
Негде мора бити лакшег живота, ведрине догађаја, што се 
сливају као чисти и хладни, пријатни, пенушави слапови. 
Одселити се треба зато, отићи некуда, смирити се негде, на 
нечем чистом, бистром, глатком као што је површина дубоких, 
горских језера. Живети по својој вољи, без ове страшне збрке, 
идући за својим животом, за који се беше родио. Идући нечем 
ванредном, што је, као небо, осећао да све покрива. […]

Тако се 1745, у почетку лета, Вук Исакович вратио са војне. 
И док му се, у души, као у бескрајном кругу, једнако понављаху 
мисли о одласку, о одласку некуд, у Русију, над којом се, у 
очајању, изнемогао, после толико месеци тумарања и патње, 
био наднео, дотле му је, заспалом први пут опет код куће, тело 
дрхтало, као нека звезда, последње зрно некадање младости.

Оно га је задржавало очајног, замуклог, сулудог већ од патње 
и туге, међу тим баруштинама и водама, што се испараваху над 
земљом, коју је од милоште звао Новом Сербијом. Зрно, што је 
и у његовој старости сачувало у себи моћ да проклија и наднесе 
нова бића над времена и небеса, која ће се огледати у водама 
што се сливају и састају, ту, испод Турске и Немачке, огледати и 
надносити као мостови.

■• Извор: Милош■Црњански,■
Сербиа,■Сеобе,■Ламент над 
Београдом,■Матица■српска,■
Српска■књижевна■задруга,■
1972.■стр.■17-18,■21-26,■
237-240.
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РАД	НА	ТЕКСТУ

Шта■је■проузроковало■Прву■и■Другу■сеобу■Срба?■Подсети■се■каква■је■
била■историјска■судбина■Срба■у■18.■веку.
Обрати■пажњу■на■лик■Вука■Исаковича■и■његове■жене■Дафине■у■
наведеном■одломку■из■романа■Сеобе■Милоша■Црњанског.■Шта■
о■Вуку■Исаковичу■сазнајеш■на■самом■почетку■романа?■Ко■је■он?■
Чиме■се■некада■бавио?■Колико■је■био■успешан■у■пословима■које■
је■обављао?■Зашто■се■опредељује■за■војнички■живот?■Како■га■
Дафина■описује?■Шта■она■мисли■о■његовом■позиву?■Запажај■Вуково■
понашање■према■Дафини.■Шта■Вука■брине■на■растанку?■Објасни■
зашто■је■он■избегао■растанак■са■Дафином.■Како■је■она■то■доживела?■
Опиши■какав■је■Вуков■однос■према■деци.■Kaко■се■он■понаша■у■кочији?■
Шта■на■основу■Вуковог■поступања■према■жени■и■деци■сазнајеш■о■
његовим■особинама■и■осећањима?
Прочитај■пажљиво■Дафинин■доживљени■говор■у■четвртом■поглављу■
романа.■Окарактериши■њен■лик.■Какав■је■њен■однос■према■Вуку,■а■
какав■према■Аранђелу?■Зашто■је■она■преварила■Вука■са■Аранђелом?■
Како■је■Дафина■доживела■своју■прељубу?■Чега■се■са■чежњом■сећа?■
Каква■осећања■гаји■према■Вуку?
Милош■Црњански■је■за■свој■роман■рекао■да■је■„пун■лирике,■све■
је■у■опису,■и■мало■тога■се■догађа”.■Прочитај■описе■природе■у■
тексту.■Запази■како■се■приказују■промене■у■природи■и■прелази■
у■осветљавању■пејзажа.■Проучи■на■који■начин■Вук■доживљава■
природу■(пролеће,■светлост,■небо,■земљу■и■воду).■Како■Дафина■
опажа■свет■који■је■окружује?■Запази■боје■које■се■везују■за■очи,■земљу,■
небо■и■воду.■Протумачи■њихово■симболично■значење.
Црњански■је■ритмички■рашчлањену■реченицу■из■стиха■пренео■у■
прозу.■Прочитај■један■пасус■водећи■рачуна■о■интерпункцији.■Запажај■
какав■има■ритам,■таква■реченица.■Размисли■шта■се■постиже■честом■
употребом■зареза■у■реченици.■Наведи■своја■запажања.
Протумачи■симболику■наслова■поглавља■Бескрајaн,■плави■круг.■
У■њему,■звезда.■Какво■значење■у■јунаковом■трагању■за■смислом■
живота■имају■наведени■симболи?

1.	 	

2.	 	

3.	 	

4.	 	

5.	 	

6.	 	
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КЉУЧНЕ	РЕЧИ

Сеобе,■роман,■
књижевни■лик,■
симбол

ИСТРАЖИВАЧКИ	ЗАДАЦИ

Током■читања■романа■у■целини■обрати■пажњу■на■наслове■поглавља■
те■их■прочитај■у■континуитету.
Уочи■елементе■суматраизма■(■висине,■плаветнило,■бескрај,■
повезаност■невидљивим■везама)■у■целом■роману.
Анализирај■лик■Вука■Исаковича■(изглед,■однос■са■братом,■однос■са■
женом,■однос■према■војницима,■унутрашње■осећање■узалудности,■
удвајање■кад■мисли■о■Русији)■с■посебним■нагласком■на■његова■■
размишљања■у■Стразбургу.■Тумачи■развој■и■промене■Вуковог■
лика.■Објасни■како■се■он■другима■представља,■а■какав■је■заиста.■
Са■чим■се■суочава■током■војевања■у■Славонско-подунавском■
пуку?■До■каквог■сазнања■долази?■Шта■мисли■о■свом■животу?■Како■
је■доживео■Дафинину■смрт?■Са■каквим■сазнањем■се■суочава■на■
повратку■из■рата?■Анализирај■на■који■начин■се■сеобе■одражавају■на■
живот■јунака■романа.■Где■се■сели■Дафина■након■Вуковог■одласка?■
До■чега■таква■сеоба■доводи?■Како■свако■од■њих■преживљава■
растанак?■Протумачи■каквим■је■сеобама■заокупљен■Вук■Исакович.■
Размисли■да■ли■простор■на■који■су■се■Срби■доселили■након■Велике■
сеобе■Вук■доживљава■као■свој■завичај.■Објасни■шта■за■њега■Русија■
представља.■Шта■је■за■Вука■"Суматра"?
Окарактериши■лик■Аранђела■(изглед,■однос■са■братом,■однос■са■
Дафином,■став■о■сеобама)■с■посебним■нагласком■на■сцену■повратка■
из■манастира.■Шта■је■његова■"Суматра"?
Проучи■лик■госпоже■Дафине■(изглед,■однос■са■мужем,■однос■
са■девером,■однос■према■деци)■с■посебним■нагласком■на■њена■■
размишљања■поред■прозора■и■реке.■Шта■је■за■њу■Суматра?
Опиши■лик■полка■(однос■према■завичају,■сеобама,■како■све■страда,■
где■се■враћа).■Шта■је■за■полк■"Суматра"?
Код■свих■ликова■уочи■удвајање■и■суочавање■са■узалудношћу,■те■
маштање■о■„Суматри“.
Током■читања■уочи■паралелизме■тј.■невидљиве■везе■М.■Црњанског■
(плаветнило,■небо,■голубови■на■крову,■муљ,■сенке■итд.).
Прати■промене■у■природи■у■складу■са■осећањима.
Уочи■опозицију■свој:туђи■(сцене■са■Аустријанцима).
Објасни■специфичнну■употребу■језика■–■кад■и■ко■прича■
црквенословенским?
Објасни■феномен■сеоба■и■њихов■утицај■на■судбину■српског■народа.
Опиши■језик■и■стил■(сличност■са■поезијом,■специфична■
интерпункција,■ритам)■и■начин■градње■композиције.
Одреди■врсту■романа.
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2.	 	

3.	 	

4.	 	

5.	 	

6.	 	

7.	 	

8.	 	
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Растко Петровић

Људи говоре 
(одломци)

Растко■Петровић■је■у■малом,■космичком■спису■Људи говоре,■како■је■
ово■Растково■дело■1953.■године■одредио■Станислав■Винавер,■поставио■
неколико■суштинских■питања■која■се■тичу■људских■односа,■сусрета,■
разговора,■живота■и■стваралаштва.■Пратећи■путовања■наратора,■
размишљај■о■његовим■запажањима■и■мислима■и■упореди■их■са■властитим■
откривалачким■доживљајима■нових■простора■и■људи.■

Ову сам књи�у на�исао за време је�но� �у�овања.
О�је�ном, све ш�о су љу�и �оворили око мене конкре�изирало 

се и с�авило ис�ре� �ре�ела и �рађевина које сам �ле�ао. Нај�ре 
се обзнанило у мени оно ш�о је �анас наслов књи�е: Љу�и �оворе. 
Говоре с�вари �рос�е, безначајне, али за�о баш �ре�оварене 
оним ш�о је живо� љу�и и универзума уо�ш�е. Прве речи које 
су ми �олазиле за�исао сам ис�о�а часа у је�ној кафаници, на 
хар�ији ку�љеној у �уванџиници �реко�у�а. За�им, не мо�ући 
о�оле�и �о�реби �а сачувам све ш�о се јављало у мени а 
из�ле�ало као �а ће нес�а�и о�мах, �исао сам на �рвеним 
клу�ицама ка�ела.

Мислим �а је она значајна, �о својој новос�и облика, �о ономе 
ш�о са�ржи. Ја сам и сувише за�овољан ш�о је на�исана �а бих 
желео рећи �ру�о ш�а о њој. Ку�икамо ком�лекснија, ку�икамо 
�рос�ија о� све�а �о�а, она не носи у себи није�ну �езу, не �овори 
ни о је�ној земљи, не брани није�ну ес�е�ику.

Београд, 28. 1. 1931.

– Верујете ли ви, господине, да ће бити ускоро рата?
– Са ким мислите да би се морало ратовати?
– О, доста је отворити новине. У целом свету пишу о томе. 

Мислите ли да се то може избећи?
– Не знам. Можда ће једнога дана ратови сасвим ишчезнути. 

Дубоке, исконске силе које покрећу ратове, више неће имати 
дејства. И онда ће сви народи бити у праву.

– Али има народа који би желели да уживају у миру своју 
културу и других, који немају културе, и који воле рат да би се 
забављали рушећи.

Растко■Петровић■је■у■малом,■космичком■спису■Људи говоре,■како■је■
ово■Растково■дело■1953.■године■одредио■Станислав■Винавер,■поставио■
неколико■суштинских■питања■која■се■тичу■људских■односа,■сусрета,■
разговора,■живота■и■стваралаштва.■Пратећи■путовања■наратора,■
размишљај■о■његовим■запажањима■и■мислима■и■упореди■их■са■властитим■
откривалачким■доживљајима■нових■простора■и■људи.■
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– Сваки народ је у току времена и с муком прикупио ма 
и најмање благостање, ма и најсиромашније, и то је његова 
култура. Ниједан народ као целина не воли да то своје 
благостање ризикује, јер је рат увек ризик, а да и не говорим да 
ниједан народ не воли да шаље своје синове у смрт.

– Откуда онда ратови?
– То баш и кажем: рат не долази зато што га један народ 

воли, а други не, што је један у праву а други не, или што је један 
некултуран а други не. Већ као помори и несреће. Једнога дана 
ће цело човечанство пазити узбуђено да такав помор на њега 
не наиђе. Сваки народ засебно пазиће на себе непрестано, да 
се то на њему не збуде. Као што сваки човек пази да не добије 
грозницу, или још боље да не добије нервозу у којој се, и без 
спољних разлога, може потући са суседом.

– Али дотле, док то не дође, једна земља не може допустити 
да је друге угњаве, једино што чека да дође време правога мира.

– Сигурно… Замислите, ја сам данас код вас, на вашем 
острву, које је јединствено у својој простоти и лепоти. Ничега на 
њему нема што би ми било туђе или што би ме чинило туђином. 
Ви бисте ноћас могли бити на некој мојој реци и осећати се исто 
тако присно и угодно као да сте у самом завичају. Не могу да 
појмим како се онда могу наћи два човека да се убијају, мрзећи 
земљу један другога и мислећи да је то земља која му жели зла.

– Нећете ипак рећи да нема никога који мрзи нашег човека 
и који му жели смрт.

– Можда! Докле год човек човека није видео, није 
разговарао са њим, док не може да га замисли; нарочито док 
не може да замисли да и онај други има своје, знате, децу, 
бриге, да је углавном срећа и несрећа расподељена подједнако 
праведно и неправедно по свету, можда и уме да мрзи. Али кад 
су за истим столом, нити може пожелети да убија, нити мрзети. 
Разлика у језику, у обичајима, отпада чим два човека почну 
да се споразумевају, макар се и не разумели. Разлика нешто 
значи само кад се каже: њих раздваја језик, обичаји. Ви сте 
видели у рату, ретко је да војник није осећао сажаљење према 
заробљенику. Сигурно је да сваки од нас воли своју отаџбину 
више од иједне друге земље на свету. И са колико разлога! Али 
отаџбина од њега не тражи да убија, већ да је воли.

– Отаџбина је једна велика лепа ствар.
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– Ја мислим да је љубав за отаџбину, као љубав било за шта, 
још много већа и лепша ствар. Можемо да је волимо сви заједно, 
и нико ни на ког због тога да не буде љубоморан. Да волимо 
жене које су на њој рођене, свитања и заласке на њој, и уопште 
све.

– Ви сте или новинар или песник, господине.
– Можда; али ја не говорим ни као новинар, ни као песник. 

Цео свет овако мисли или осећа.
Одједном видим да сам се одиста упустио у сувише 

апстрактно разлагање, можда сувише књижевно. Рат? Ко зна, 
можда је рат заиста вечит. Можда мржња која настаје између 
људи неће никада бити избрисана. Свакако је глупо говорити о 
томе са овим добрим људима које збуњује што треба да имају о 
томе своје мишљење. Желим да променим разговор.

[…]
Двадесет корачаја даље, иза завијутка, изнад пропланка 

пуног расцветане траве, ред дрвених кућица за пчеле. Ове 
лете широким круговима, као у заносу, изнад пропланка. 
Једна је чудна, сасвим црвена, обојена ко зна чим. Пошто се 
једина разликује од осталих, изгледа као умножена. Где год 
погледам видим њу. Онда је бар посматрам. Лети раздрагано 
изнад цветова; сужавајући кругове, скоро је стални црвени 
ореол изнад њих. Опет се диже, зуји, размиче свој лет. Одједном 
се залети у цвет, зарива се дубоко у њега, буши јогунасто, 
страсно, скоро брутално, себи место у њему. Цело њено тело 
је у раду, чврсто, тешко, задихано. Сам цвет као какво живо 
биће, које подноси величанствено силовање, трпи, дрхће на 
танкој стабљици од упорнога рада што је у њему; од тога дрхћу 
и зелени листови изнад цвета. Затим пчела излеће, изгледа 
занесена, луда, јури право напред на нови бокор биља, у нови 
цвет. Онај претходни остаје сав болан, празан, отворен небу.

Пре но што се врате у кућице, стотине још других пчела 
мешају се, укрштају, бацају у цветове. Сав простор изнад 
биља, као да је захваћен у њихов покрет, престаје бити за очи 
статичан. И цветови као да играју под летом пчела; као да једни 
дотрчавају под њих, да други у страху и ужасу беже. „Какав рад!”, 
мислим у себи. „Тако бих волео једном да стварам, скупљајући 
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оно што је најбоље у богатствима око мене, да прерадим то 
затим у једну јединствену хомогеност. На крају рада пчелиног 
је мед који садржи у себи срж свих цветова а није чак ни скуп 
онога што су они, већ нешто ново и изванредно. То није ни 
овај, ни онај цвет; то је мед; и особине су толико друкчије да 
то чак није ни мирис пре свега, већ укус. Доћи једнога дана 
на једно језеро као ово, приступити свему, свакоме, слушати 
све и гледати све и после, не то описати, већ из тога начинити 
нешто што ће имати своју боју, свој укус, свој тон, свој парфем, 
своју судбинску патетичност. Не, не, не мислим то, већ нешто 
што отприлике одговара тој идеји. У сваком случају, требало би 
написати нешто имитујући пчеле, нешто страховито савремено, 
а што ипак не би било: као пчеле!”

Понова сам ухватио себе да бих желео да стварам ко зна 
шта и ко зна због чега. Треба ли да сам охол због тога или 
застиђен? Лежем на траву и одмах видим цело језеро под собом; 
свако рибарско сеоце као упола потопљен цвет. Између две 
травке, или између мојих прстију пред очима плове барке по 
води. Изгледа као да је довољно да упутим њима свој дах па 
да им помогнем да одмичу по тој површини, за шта је иначе 
нужан толики напор мајушних веслача. Или да их, састављајући 
изненада прсте, заробим као инсекте. Осећам се огроман, јер сам 
средиште свога посматрања и своје мисли, а све то друго, иако 
живот као и ја, остаје сићушно око мене до у бескрај. Међутим 
све је игра и заблуда личности; перспективе се уређују око мене 
а ја нисам господар чак ни њих. Нисам господар ничега, ничега, 
чак ни себе. Примичем и размичем прсте и барке настављају да 
плове у једном неосетљивом азуру. […]

– Како се зовете? 
– Пипо. 
– А ваш отац? 
– Кортец. 
– Отац вам изгледа изврстан тип, весељак и румен. 
– О, да! 
– Ви сте најстарији? 
– Да, ја имам двадесет и осам година а мој брат је за две 

године млађи од мене. Он воли свој занат. 
– Зар га ви не волите! 
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– То је била жеља мог оца; да овде останем. Ја сам служио 
у марини. Путоваo сам до Кине и Сиднеја, и све то ми се врло 
свидело. Да сам остао у марини, до сад бих био марешал 
(наредник) поморски, имао бих добру плату. Нешто значи бити 
марешал; и то је живот који нешто значи, који је за мене! 

– Нисте могли убедити оца да попусти вашој жељи? 
– О, све ми је то било досадно. Чак нисам ни покушао да 

убеђујем. Чим сам дошао мајка ми је нашла девојку, и одмах су 
рекли свима да сам верен. Они су се уплашили да неће имати ко 
да настави овај занат. Као да је то занат! 

– Девојка вам се није свиђала? 
– Не, она није била ружна, али ја је нисам ни гледао, а кад 

сам је најзад погледао, имали смо већ двоје деце и била је стара. 
– Али сада волите своју жену? 
– Како могу да је волим, кад ми је цео живот упропашћен! 
– Зашто мислите да вам је живот упропашћен? Видели 

сте много света и сада живите на миру у селу које ми изгледа 
јединствено: имате децу! 

– Ја више никада не могу изићи из овог села. Још сам млад а 
живот је за мене сасвим свршен. Да сам постао марешал, могао 
бих покушати у животу још и много штошта друго. Сада је 
сасвим свеједно: живео или умро. 

– Али ко вам може бранити да покушате још увек друго шта 
у животу и у свету! Жена и деца ће вас чекати. 

– Не верујем да је могуће. Да нисам подузео занат, још бих 
и могао. Овако данас треба наловити рибу за ручак, и сутра за 
вечеру итд. И који је онда дан кад могу поћи а да сви због мене 
не буду гладни тога дана! 

– Овако сте бар у својој земљи. Не волите своје село? 
– О, могао сам увек доћи доцније. Овако не волим ни њега, 

ни икога; ни мајку која је тражила девојку, ни оца, ни брата, 
ни децу. Мислим да не волим никога. Они су ме сви уништили. 
Нарочито ме је отац уништио. Да ме је убио не би ништа горе 
учинио. 

Паде ми на памет: 
– Али живот наш не зависи само од нас и наших породица. 

Сваки дан га може потпуно изменити. Синоћ су говорили да би 
могло доћи до рата. Чак деца у Ескалони... Верујете ли ви то? 

Њему синуше очи: 
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– Ако би било рата и ако бих из њега изишао жив, никада се 
више не бих вратио на језеро. 

– Ја налазим да је рат страховита ствар. Он је уништио целу 
генерацију пре нас, у целом свету. 

– Сигурно. И ја не желим рат; али, ако до њега дође, 
променићу свој живот. 

– Шта бисте тад чинили? 
– Не знам. Овако је мој живот завршен. 
„Смешна ствар, мислим за себе; веровало се, пошто је 

последњи рат био тако страшан, да други више не сме, не може 
доћи; бар док не изумру сви који су га доживели. Међутим, рат 
је одвикао свет од мирног живота, од равномерног силажења 
смрти. И сад чак за онаквим ратом чезну, можда с ужасом, баш 
они који су на претходни бацили највеће проклетство. Само 
рат и оно што он носи ослободили би их понора од живота 
у нормама традиције, тихог прогреса и морала. То је читаво 
проклетство и ваљда највећа несрећа које је рат оставио за 
собом. И још каква несрећа!“ […]

Ту је само утисак, а познанство у ствари још не постоји. 
Али постоји она дивнија ствар: начинили сте једно познанство, 
измењали сте само неколико речи а увиђате да сте безразложно 
сазнали тачно оно што је најбитније у том човеку. Ви га 
познајете исто тако добро или чак и боље од његовог брата, 
сина итд. Можете провести поред њега још двадесет година, 
ништа подробније о њему више немате да сазнате. […]

Jесте ли верени, Ивона?
– Не, ја нећу да се удајем.
– Мислите можда да се заветујете?
– Нећу да се удајем јер сам од детињства желела да пођем 

за једнога младића одавде. Био је пет година старији. Иако 
сам била девојчица пуштао је да сe играм с њима, дечацима, и 
бранио ме. Када се вратио из марине родитељи су га оженили.

– Је ли то скоро било?
– Има шест година.
– Је ли знао да желите да пођете за њега?
– Не знам. Ја нисам никад никоме то причала. Не бих ни 

Вама да сте одавде, или да не знам да нећете никоме рећи.
– Зашто његови родитељи нису Вас запросили?
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– Била сам доста млађа од њега. Имала сам седамнаест 
година. Да су његови родитељи знали да бих ја хтела, они би 
ме сигурно запросили; ја са својим везовима могу добро да 
зарадим; више но он риболовом.

– Верујте да ми Вас је искрено жао! Али како мислите да 
останете заувек девојка? Мислим да је то тешко у овако малом 
месту. То вам може донети много патње.

– Удаћу се доцније, али сада још нећу.
– Мислите ли да Вас је волео?
– Не знам, ја ништа не знам; ја савршено ништа не знам. Он 

се оженио и сада је све свршено.
– Не бих желео да више говоримо о томе, ако Вам је тешко. 

Можда Вам је и лакше што можете да кажете.
– Лакше ми је.
– Ви?
– Ја? О, ја! Има шест година од тада, и више и не бих, може 

бити, желела да се удам за њега, да је слободан! Само још не могу 
да пођем за другога.

– Наћи ћете лако каквога красног момка који ће Вас 
обожавати. Ви сте толико лепи.

– Кад будем решила, запросиће ме, јер зарађујем својим 
рукама.

– Желим најискреније да имате много среће.
– Да сам живела у неком другом месту где бих видела 

још других људи, можда би неко од њих учинио да на њега 
заборавим. Али ја сам од детињства само њега видела а од оно 
мало што је било других, неки су изгинули, неки се поженили, 
а неки отишли. Сигурно да у другим градовима живе људи који 
би ми, још и пре, изгледали савршенији од њега. Сада ниједног 
више не желим. Можда ћу једанпут поћи за неког, чија деца 
остану сирочад.

– Свакако да је страшно то што Вам је тако покварило живот. 
Али Ви сте толико млади. Ви сте необично паметни и можете да 
отресете то са себе. Изгледа да се ни иначе, никад и ни код кога, 
ствари не поделе како треба. Каква je несрећа наш живот, ако га 
гледамо с једне стране. Жалим Вас уистину…

Помиловао сам је по коси. Њен лик, сасвим бео на 
месечини, изгледао је непомичан, ћутао. Затим се насмешила 
недовршеним осмехом, осврнула главу на другу страну:
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– Не чудите се што сам дошла?
– Не!
– Дошла сам да Вам ово испричам. Хтела сам баш Вама, пошто… 

када сам чула да сте…
– Немојте завршити. Сетио сам се; и није потребно да кажете и то.
– Кад већ нисте одавде.
Приближио сам је још више себи; желео сам уистину да је 

утешим. И одједном, апсолутна чаробност и срећа овога тренутка 
уђоше у мене. Учини ми се да један део те среће, као ноћне тишине, 
мора прећи и на њу. Волео сам са усхићењем ту девојку која је трпела 
у животу, која још трпи и која је дошла да то каже. Заборавио сам 
зашто сам је звао да дође. Да је то било ради мене а не ради ње. Ја 
сам егоистички желео да ради даљег „мога” живота она унесе у ову 
ноћ једно осећање среће; и она ми је унела у ову ноћ осећање среће, 
али због среће што знам да је то добро ради „њенога” даљег живота. 
Био сам срећан што има неког који, обраћајући ми се у својој патњи, 
не наилази на чисту себичност. Пустила је, једва усплахирена, да је 
милујем по коси и раменима. Желео сам ипак да јој метнем главу у 
крило и да тако останем до зоре. Волео сам је толико ради „њене” 
среће да је и „моја” почела несвесно да се тиме користи. Она начини 
покрет да се дигне.

– Останите још мало. Не дижите се.
– Треба да пођем.
– Јесам ли Вас наљутио?
– Не. Зашто?
– Не можете да останете још који тренутак?
– Морам свакако да идем.
Били смо усправни. Осећао сам скоро чврсте сузе у очима, толико 

сам се морао силити да не пружим руке и загрлим је уз грдно много 
пољубаца и речи. Рекох јој:

– Мислите ли да је опасно од Ваших ако дуже останете?
– Можда.
– Довиђења!
Пустио сам је да сиђе, не додирнувши јој ни руку. Гледао сам 

лагано како силази. Могао сам још потрчати за њом.
Она се није освртала. Да се осврнула само једанпут потрчао бих, 

и после бих све заборавио; цела њена прича била би као предигра. 
Овако сам мислио: „Док сам жив, остаће ми урезано до најмањих 
ситница ово њено силажење!”

■• Извор: Растко■
Петровић,■Људи 
говоре,■у:■Са силама 
немерљивим,■
Београд:■Народна■
књига,■2005,■стр.■
131–189.
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РАД	НА	ТЕКСТУ

Које■су■околности■настанка■књиге■које■аутор■помиње■у■свом■
уводном■обраћању?■Како■разумеш■уводну■ауторову■белешку?■
Тумачи■да■ли■исто■лице■саставља■уводни■текст■и■текст■
романа-путописа.■Зашто■је■та■позиција■важна?■Како■су■на■
субјекта,■приповедача■и■путника,■деловали■сусрети■са■новим■
пространствима?■Шта■је■на■њега■остављало■пресудан■утисак?■
Шта■песник■бележи■у■разговору■са■људима■које■случајно■упознаје?■
Какав■значај■придаје■људском■говору,■разговору,■споразумевању?■
Да■ли■су■разлике■у■језику■препреке■споразумевања?■Запази■одлике■
дијалога■у■Петровићевом■делу.■Колико■се■дијалог■мења■и■развија■
током■дела?■Запази■како■дијалог■напредује■од■обичних■поздрава■до■
суштинских■открића.■Какав■је■однос■изговореног■и■неизговорљивог,■
отвореног■и■скривеног,■личног■и■колективног■између■острвљана■и■
странца?■Колико■је■(не)изговорено■везано■за■оно■што■је■судбинско?
Каква■је■слика■рата■представљена■у■делу?■Како■рат■разумеју■
острвљани,■а■како■странац?■Која■идеја■преовладава?■Какав■се■

1.	 	

2.	 	

3.	 	

■■ Игњат■Јоб,■Далматински 
пејзаж
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однос■успоставља■између■рата■и■народа?■Коју■улогу■у■том■односу■
има■култура?■А■стваралаштво?■Образложи■зашто.■Чему■доприноси■
заједнички■разговор?■Како■у■том■контексту■тумачиш■следећу■
реченицу:■„Разлика■у■језику,■у■обичајима,■отпада■чим■два■човека■
почну■да■се■споразумевају,■макар■се■и■не■разумели”?■Зашто■је■
од■стране■острвљана■странац■препознат■или■као■„новинар■или■
песник”?■Одакле■потиче■свест■приповедача■да■се■„упустио■у■сувише■
апстрактно■разлагање,■можда■сувише■књижевно”?■Шта■га■је■на■то■
навело?■■
Шта■у■овом■тексту■симболише■пчела?■На■који■начин■зaокупља■
посматрачеву■пажњу?■Како■приповедач■описује■однос■пчеле■и■
цвета?■Који■је■однос■пчелињег■рада■према■цветовима■и■коначном■
продукту?■Са■киме■се■упоређује■пчела?■Која■је■новина■коју■пчела■
успоставља?■Протумачи■зашто■је■пчела■доживљена■као■стваралац■
који■мири■супротности.■На■који■начин■пчела■уводи■степен■
индивидуалности,■онеобичавања,■а■не■подражавања■природе?■Какав■
се■значај■језера■за■путника■ту■открива?■Како■се■приповедач■осећа■у■
односу■на■наведена■открића?
Каква■потресна■драма■стоји■иза■кратких,■привидно■равнодушно■
изговорених■реченица,■двоје■младих■људи,■којима■дају■информације■
о■себи?■Какво■судбинско■значење■за■њихов■живот■има■неизговорeна■
реч?■Посебност■међу■сусретима■представља■сигурно■онај■између■
наратора■и■Ивоне.■Шта■je■у■њему■посебно■задивљујућe?■Како■се■
према■томе■односи■странац,■а■како■Ивона?■Зашто■је■овај■сусрет,■а■
и■само■мисао■о■њему■важна?■Шта■представља■његову■чудесност?■
Зашто■је■Ивони■битно■да■саопшти■своју■истину■странцу?■Како■
разумеш■реченицу:■„Каква■несрећа■наш■живот,■ако■га■гледамо■с■
једне■стране”?■Зашто■је■важно■да■постоји■и■друга■страна?■Колико■
је■Ивона■свесна■друге■могућности■свога■живота■да■је■припадала■
другачијем■географском■и■културолошком■окружењу?■Како■
разумеш■то■што■после■овог■сусрета■нема■чуђења,■осуђивања,■
љутње,■неразумевања?■Како■се■превазилази■однос■ја:други?■Какав■
је■растанак?■Зашто?■Има■ли,■у■ствари,■суштинског■растанка■после■
оваквог■сусрета?
У■ком■је■лицу■писан■Петровићев■роман■Људи говоре?■
Прокоментариши■однос■главног■лика,■његовог■приватног■устројства,■
у■дијалозима■са■осталим■ликовима,■њиховим■индивидуалним■
тежњама,■али■и■колективним■дужностима■које■собом■носе.■
Како■ово■Петровићево■дело■можеш■жанровски■одредити?■Шта■је■
посебно■иновативно■у■том■смислу?■Докажи■да■његова■поетика■
припада■"синтетизму".■Запази■одлике■поетике■авангарде■у■овом■
Петровићевом■роману.

4.	 	

5.	 	

6.	 	
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ТЕКСТ	И	КОНТЕКСТ

„Наглашени■аутопоетички■моменти■недвосмислено■показују■да■
приповедачева■намера■није■била■само■да■забележи■разговоре■које■је■
водио■са■мештанима■на■острву■или■да■опише■њихов■живот■него■и■да■
истовремено■проблематизује■саму■природу■књижевног■стварања,■
могућности■перцепције■стварности,■однос■уметности■и■живота,■
место■човека■у■универзуму■и,■коначно,■значај■говора■и■комуникације■
у■животу■људи.■Може■се■зато■рећи■да■је■роман■Људи говоре■
заснован■на■двострукој■комуникацији■–■једној■која■је■дијалошка■и■
успоставља■се■између■неименованог■путника■и■људи■које■среће■
на■острву■и■другој,■монолошкој,■коју■приповедач■успоставља■сам■
са■собом■када■у■облику■солилоквија■и■тока■свести■формулише■и■
преиспитује■своје■поетичке■и■животне■ставове.”■
(Предраг■Петровић,■„Каталог■говорних■жанрова:■Људи говоре”,■Откривање 

тоталитета:■Романи Растка Петровића,■стр.■135)

БЕЛЕШКА	О	АУТОРУ

Растко Петровић■(1898–1949)■потиче■из■породице■интелектуалаца■
и■уметника■(отац■–■историчар,■аутор■дела■Финансије и установе обновљене 
Србије,■а■сестра■–■Надежда■Петровић,■познати■сликар).■Као■недовршени■
гимназијалац■прелази■Албанију■у■Првом■светском■рату,■а■своје■школовање■
наставља■у■Француској.■Годинама■је■био■на■различитим■функцијама■у■
дипломатским■службама■(Ватикан,■Чикаго■итд.).■Његово■стваралаштво■
одликује■снажно■дионизијско■осећање■живота,■чулна■распуштеност.■Он■
је■еруптиван,■силовит,■стаствен,■опчињен■телесношћу■и■тајном■рођења,■
биолошким■нагонима,■физиолошким■процесима■(његова■нова■религија■
је■религија■тела■које■живи■у■свој■својој■изворној■чистоти■–■то■је■његово■
откровење■(порекло■назива■збирке■песама■Откровење)).■Његово■дело■
одликује■и■архаичност■–■чистота,■спонтаност■и■апсолутна■слобода,■
распојасаност■тела■те■отуда■потиче■опсесија■Старим■Словенима■(роман■
Бурлеска господина Перуна бога грома)■и■афричким■племенима■(путопис 
Африка).■Пo■његовом■мишљењу,■модерна■уметност■тежи■постићи■ту■
чистоту■и■изворност■у■архаичности.■Његово■дело■је■најдаља■тачка■до■које■
је■дошла■наша■авангарда■-■не■припада■ниједном■изму■већ■у■његовом■делу■
долази■до■преплитања■разних■изама■те■је■то■тзв.■синтетизам.

Међу■жанровски■разноврсним■делима■Растка■Петровића■најважнија■
су■роман■Бурлеска Господина Перуна Бога Грома■(1921),■збирка■Откровење■
(1922),■роман■Са силама немерљивим■(1927),■путопис■Африка■(1930),■краћи■
путописни■роман■Људи говоре■(1931),■као■и■његова■два■дела■постхумно■
објављеног■романа■Дан шести■(1961).

КЉУЧНЕ	РЕЧИ

Људи говоре,■
авангардни■
роман,■жанровска■
разноврсност,■
солилоквиј

■■ Растко■Петровић

■• солилоквиј –■говор■
са■самим■собом;■од■
унутрашњег■монолога■
разликује■се■логичком■
и■граматичком■
сређеношћу■тока■мисли■
и■осећања
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Ноћ Париза 
(са последњег снимка материног)

Песму■Ноћ Париза (са последњег снимка материног)■Растко■је■
написао■у■Паризу■1922.■године.■Објављена■је■у■збирци■Откровење.■Откриће■
тајне■рођења■представља,■за■Растка,■највеће■песниково■откровење.

Да ли мој отац према…
да ли мој отац према теби, мајко, беше звер
та најдивљија, најдивнија, што је човек?
Мајко, отац мој беше ли звер
крај тебе, ил само историчар:
јер и сâм ја звер?
Нашто ми сав овај живот и пролазна му чар,
мајко, ако и ти – моја колевко – не беше звер!
Е добро, а те очи са слике твоје на самрти,
ужасно што пате: никад их се нећу моћи
 ослободити!
никаквом их неукротљивошћу моћи нећу застрти.
Није ли и твој живот био животињски:
једном фаталношћу ћу у ужасу страшном умрети!

Ту тај бол без смисла свег меса, твојих руку,
 главе!
Никада, о, никада нећу издвојити кошмаре од 
 јаве!
Никада! Ужас: ако је мени оваквом апокалипса 
 порекло!
О, хоћу да знам колико је за мном тад крви 
 истекло…

Никада! Зашто ме никада ниси ишопала, 
да се једна љубичаста модрица
на мом дечачком дебелом месу расцветала?
Та опекотина, тај отисак ти руке ми драг
и данас би ми, ево, био траг,
до колевке ми пуне крви,
До порекла ми твога меса, – 
само не ове очи, не ове очи патње. Гле, беса!
Материце, ја бих да здерем са тебе ту патњу.

Париз, 1922.

Песму■Ноћ Париза (са последњег снимка материног)■Растко■је■
написао■у■Паризу■1922.■године.■Објављена■је■у■збирци■Откровење.■Откриће■
тајне■рођења■представља,■за■Растка,■највеће■песниково■откровење.

■• Извор: Растко■Петровић,■
Откровење (поезија – 
проза – есеји),■Библиотека■
„Српска■књижевност■у■сто■
књига”,■књ.■83,■избор■и■
предговор■Зоран■Мишић,■
Нови■Сад■–■Београд:■
Матица■српска■–■Српска■
књижевна■задруга,■Нови■
Сад,■1972,■стр.■71–73.

откровење –■откриће;■
објављивање■воље■Божје■о■
судбини■света■изложено■у■
Светом писму
апокалипса –■објава,■
откровење;■спис■Јована■
Богослова■у■Светом писму

Растко Петровић
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РАД	НА	ТЕКСТУ

Откривај■елементе■авангардне■поетике■у■песми■Ноћ Париза■Растка■
Петровића.■Размисли■о■томе■колико■песма■има■програмски■тон.
Протумачи■мотив■звери■у■песми.■Како■песник■обликује■идеју■о■
пореклу■нагонског■у■човеку?■Шта■је■све■човек,■и■шта■би■све■могао■
бити?
У■есеју■Пробуђена свест■песник■је■истакао■да■је■„човек■
непрегледности■животиња■то■јест■звер■чије■су■чељусти■окренуте■ка■
бескрајности”.■Протумачи■наизглед■парадоксални■исказ■да■је■човек■
„најдивљија,■најдивнија”■звер■у■светлу■ове■тврдње.■Због■чега■лирски■
субјект■у■круг■чулног,■екстатичног,■нагонског,■уводи■фигуре■мајке■и■
оца,■али■и■себе■сама?
Увођењем■фигуре■оца■и■феномена■материнства,■Растко■Петровић■
се■враћа■једној■од■својих■омиљених■тема:■рађању■као■исходишној■
тајни■живота.■Откривај■елементе■ужаса■и■смрти■у■тајни■рађања.■Због■
чега■су■тако■болни■и■фатални■судари■чула,■тако■ужасни■и■неукротиви■
закони■меса■и■природе■из■којих■проистиче■живот?
Како■се■тајна■рађања■и■материјализација■чула■повезују■са■мотивом■
смрти■у■мајчиним■очима■које■ужасно■пате?■
Необична■је■и■оригинална■слика■са■љубичастом■модрицом■о■којој■
пева■лирски■субјект■у■песми.■Шта■мислиш,■колико■је■реч■о■лирском■
исклизнућу■у■песми■Растка■Петровића,■а■колико■је■то■пак■аутентично■
дечја,■присна■и■наивна■представа■драгости■руке■мајчинства■којој■се■
човек■у■зрелој■доби■тако■радо■враћа?■Образложи■свој■став.
Мотив■крви■је■један■од■најчешћих■мотива■у■поезији■Растка■
Петровића.■Он■сугерише■нагонско,■биолошко,■животињско■у■човеку,■
али■и■колевку■и■порекло■његове■душе.■Колико■се■овим■мотивом■
сугерише■дубока■и■неодвојива■биолошка■и■духовна■веза■између■
мајке■и■детета?■
Протумачи■завршни■стих■песме■Ноћ Париза (са последњег снимка 
материног)■у■светлу■чежње■лирског■субјекта■за■повратком■у■
пренатално■стање.■

1.	 	

2.	 	

3.	 	

4.	 	

5.	 	

6.	 	

7.	 	

8.	 	 КЉУЧНЕ	РЕЧИ

Ноћ Париза,■
словенска■
митологија,■балада,■
експресионизам,■
симбол
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Момчило Настасијевић

Туга у камену

„Ма�новења су збир појединачних песама сложеније 
структуре, које су изнутра подељене бројевима на одељке, 
тако да свака песма подсећа у малом на структуру Речи у 
камену. Читав циклус се састоји од самих ремек-дела, међу 
којима Поруку, Пу�, Ту�у у камену, Храм, Речи из осаме и Мисао 
претпостављамо осталима.” 

(Миодраг Павловић, Момчило Нас�асијевић)

1
Ни реч, ни стих, ни звук
тугу моју не каза;

а дýгê свеудиљ неке
небо и земљу
спаја и спаја лук.

2
И кренем, и родна коб
све дубље ме корени.

И крикнем,
и у срце као нож
рођени зарије се крик.

3
И крвљу ту па ту
матером у круг.

А свићем са зорама,
а с вечери сетно
нестаје ме за горама.

4
И немо из твари тугом
објави се друг.

И тугом зацвркуће тица
и зазелени луг.

5
И секира кад љуто
засече дуб;

и јагњету вук, – кости кад 
млави зуб;
немо све свему тугом
верни остане друг.

6
Слобода робу, – одбегнем 
далеко,
а све дубље ту.

И благослов што гробу
колевци проклетство неко, –
одужити дуг.

7
Све зове, – 
остајем.

Кореном у камену
тузи затварам круг.

8
Патнику из тиха срца
то чудно пукне зоре цик.

И чудно,
на рамену себи,
светли свој сагледа лик.

9
Ни реч, ни стих, ни звук
тугу моју не каза.

А дýгê свеудиљ неке
небо и земљу
спаја и спаја лук.

„Ма�новења су збир појединачних песама сложеније 
структуре, које су изнутра подељене бројевима на одељке, 
тако да свака песма подсећа у малом на структуру Речи у 
камену. Читав циклус се састоји од самих ремек-дела, међу 
којима Поруку, Пу�, Ту�у у камену, Храм, Речи из осаме и Мисао
претпостављамо осталима.” 

(Миодраг Павловић, Момчило Нас�асијевић)

■• Извор: Момчило■
Настасијевић,■Поезија,■
прир.■Новица■Петковић,■
Сабрана дела Момчила 
Настасијевића у редакцији 
Новице Петковића,■књ.■1,■
Дечје■новине,■СКЗ,■Горњи■
Милановац,■1991,■стр.■
93–95.
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РАД	НА	ТЕКСТУ

Које■мотиве■тематизује■Настасијевићева■песма■Туга у камену?■Из■
колико■се■делова■она■састоји?
Због■чега■песма■почиње■три■пута■поновљеном■негацијом■ни која■
већ■у■уводном■стиху■оспорава■сваку■могућност■језичке■(песничке)■
комуникације?■Ако■ни■реч,■ни■стих,■ни■звук■не■могу■да■изразе■тугу,■
може■ли■се■она■било■чиме■изразити?■Шта■Настасијевић■овом■
песмом■доводи■у■питање?■Откриј■у■мотиву■дуге■која■спаја■небо■и■
земљу■у■лук■везу■са■библијским■подтекстом.
Откривај■и■тумачи■стихове■који■казују■да■је■завичај■и■гроб■и■колевка.■
На■који■начин■је■опевано■сједињење■лирског■субјекта■са■завичајном■
природом?■Како■се■он■то■пантеистички■слива■у■кружни■ток■
смењивања■дана■и■ноћи,■како■описује■митску■кружницу■протицања■
времена,■a■како■свиће■и■нестаје■са■зорама?
Иако■га■све■зове■на■пут,■лирски■субјект■остаје■да■одужи■дуг■рођењу■
и■крви.■Због■чега?■Протумачи■смисао■синтагме■„родна■коб”■у■
Настасијевићевој■песми.■Пронађи■и■истражи■природу■логичких,■
смисаоних■и■симболичких■веза■између■појмова■мајке■и■крви.■Каква■

1.	 	

2.	 	

3.	 	

4.	 	
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је■то■тамна■сила,■родна коб,■због■које■лирски■субјект■упорно■остаје■ту 
па ту,■матером у круг,■како■би■одужио■дуг■колевци?
■Шта■означава■насловна■синтагма?■Због■чега■је■туга■урезана■у■
камен?■Шта■симболизује■камен?
Како■се■постиже■концизност■Настасијевићевог■песничког■израза?■
Који■су■елементи■симболизма■присутни■у■овој■поезији?■Каква■је■
симболика■круга■у■циклусу■Туга у камену?
Проналази■примере■огрешења■о■синтаксу,■инверзије■и■изостављања■
појединих■реченичних■делова■у■склопу■елиптичног■Настасијевићевог■
израза.■Какав■је■смисао■ових■поступака■у■контексту■песниковог■
трагања■за■апсолутном■поезијом■и■матерњом■мелодијом■језика?
Обрати■пажњу■на■песников■манир■да■избегава■глаголске■
конструкције■и■употребљава■именице■где■год■је■то■могуће.■Колико■
овај■поступак■доприноси■архаичном■звучању■Настасијевићевог■
стиха?
Каква■је■Настасијевићева■лексика?■Састави■речник■архаизама■које■
откриваш■у■песми■Туга у камену Момчила■Настасијевића.■Које■од■
ових■речи■су■фолклорног■порекла■или■пак■упућују■на■лексику■старих■
српских■средњовековних■споменика?
На■који■начин■та■нема■туга■мири■непомирљиве■супротности,■оне■
који■задају■и■оне■који■примају■ударце,■буку■и■тишину,■нагонско■и■
култивисано,■силнике■и■жртве,■слободу■и■ропство,■гроб■и■колевку,■
завичај■и■туђину?
Шта■мислиш,■колико■је■кретање■које■предузима■лирски■субјект■
просторне,■а■колико■пак■духовне■природе?■Образложи■свој■став.
Анализирај■метричку■и■интонацијску■линију■Настасијевићеве■
песме.■Обрати■пажњу■на■функцију■рима■у■тексту.■Тумачи■појачано■
присуство■везника■и,■ни,■а.■Шта■мислиш,■колико■ово■нагомилавање■
везника■доприноси■утиску■библијског■стила■који■продубљује■
смисаону■структуру■песме?■Аргументуј■своје■мишљење.
Размисли■о■томе■због■чега■се■прва■строфа■понавља■и■на■крају■
песме.■Колико■се■овај■композициони■поступак■може■довести■у■везу■
са■митским,■цикличним■кретањем■материје■у■природи■и■кружном■
путањом■човекова■живота,■које■су■предмет■Настасијевићевог■
певања■у■циклусу■Туга у камену?■Образложи■свој■став.
„Нем■је■Бог■у■свету■биља■и■животиња;■кроз■човека■промуца;■кроз■
уметника■проговори,■чујемо■му■глас:■сушта■је■мелодија”,■напомиње■
Настасијевић■у■својим■есејима.■Како■то■Бог■проговара■у■песми■Туга 
у камену?■Истражи■мисаоност■и■религиозност■Настастијевићеве■
поезије.
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ПОЈМОВНИК

Стилско■средство,■сажето■казивање,■изостављање■реченичних■
делова■који■се■подразумевају,■назива■се■елипса.

Слобода робу, –■одбегнем■далеко,■
А све дубље ту.

И благослов што гробу 
колевци проклетство неко, – 
одужити■дуг.

ИЗ	РИЗНИЦЕ	РЕЧИ

„Та■мелодија■језична,■та■матерња■реч,■тај■тајанствени■језик!■Били■смо■
им■неверни,■надајући■се■да■смо■подражавали■нечем■бољем■и■савршенијем:■
страном■обрасцу.■У■ствари,■не■нашавши■своје■основно,■како■бисмо■га■могли■
подесити■ма■коме■и■ма■чему?■За■Настасијевића■је■сва■та■имитација■била■
двоструко■болна,■злослутно■крња,■вређала■је■сваки■живац,■тровала■сваку■
праву■распевану■радост:■јер■радост■је■од■песме,■а■где■да■се■говори■о■песми■
ако■њен■глас,■њен■звук■звучи■намештено■и■ако■је■све■то■набеђена■а■не■само■
исклијала■музика?”■(Станислав■Винавер)

ИСТРАЖИВАЧКИ	ЗАДАЦИ

Прочитај■пажљиво,■више■пута,■претпоследњу■строфу:■песме■Туга у 
камену.■Због■чега■се■прилог■„чудно”■понавља■два■пута■у■структури■
строфе?■Какав■је■то■патник■коме■„из■тиха■срца”■струји■необична■
светлост■свитања?■Какво■се■то■у■њему■„чуд(н)о”■зачело?■Шта■га■је■
изнутра■(„из■тиха■срца”)■озарило?
Обрати■пажњу■на■други■део■последње■строфе.■Светлост,■која■је■
изнутра■озарила■и■преобразила■човека■„патника”■(онога■који■се■
налази■на■тегобном■животном■путу■пуном■искушења),■довела■га■
је■до■способности■да■спозна■себе■на■прави■начин,■односно■да,■
тако■преображен,■„на■рамену■себи”■„светли■свој■сагледа■лик”.■Ова■■
слика■почива■на■древном■митском■веровању■о■претку-заштитнику■
који■се■човеку-праведнику■налази■на■десном■рамену■и■штити■га■
од■животних■искушења■(анђео).■Ово■древно■народно■веровање■
заступљено■је■и■у■српском■усменом■песништву■(„Како■се■крсно■
име■служи”).■Протумачи■и■друге■песничке■слике■у■светлу■њихових■
потенцијалних■архаичних■значења.
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■■ Момчило■Настасијевић

ЗАНИМЉИВОСТ

Момчило■Настасијевић■припада■бројној■и■талентованој■уметничкој■
породици.■Његов■старији■брат■Живорад■је■био■сликар,■млађи■Светомир■
композитор,■а■најмлађи,■Славомир,■био■је■писац.■Ту■су■и■сестре■Наталија,■
Даринка■и■Славка.■Кућа■Настасијевића■у■Беораду■била■је■средиште■
интелектуалног■и■уметничког■живота■у■међуратном■Београду.■У■њој■су■се■
сваке■недеље■окупљали■београдски■уметници■и■интелектуалци■како■би■
музицирали■и■разговарали■о■уметности.■Момчило■Настасијевић■на■овим■
скуповима■обично■свира■на■флаути■или■виолончелу.■Свирају■се■камерна■
дела■класичне■музике,■разговара■о■уметности■и■читају■необјављени■
рукописи.■Међу■присутнима■налазе■се■и■Станислав■Винавер,■Раде■Драинац,■
Милош■Црњански,■Душан■Матић■и■Растко■Петровић.

БЕЛЕШКА	О	АУТОРУ

Момчило Настасијевић■(1894–1938),■рођен■у■Горњем■Милановцу,■
од■оца■Николе,■грађевинара,■и■мајке■Милице.■Завршава■шести■разред■
гимназије■у■Чачку■и■уписује■се■у■седми■разред■у■Крагујевцу.■Прелази■у■
Београд,■где■завршава■седми■разред■гимназије.■Дружи■се■1913.■године■са■
Гаврилом■Принципом■који■је■био■искључен■из■свих■средњих■школа■у■Босни■
и■Херцеговини.■Матурира■са■одличним■успехом■у■Првој■мушкој■гимназији.■
Уписује■студије■француског■језика■и■књижевности■на■Филозофском■
факултету■у■Београду.■Први■светски■рат■га■затиче■у■Горњем■Милановцу.■
Повлачи■се■1915.■са■српском■војском■до■Косовске■Митровице,■одакле■
се,■због■пресечене■одступнице,■враћа■у■Горњи■Милановац.■У■Краљеву■
доспева■у■ропство.■По■свршетку■Првог■светског■рата■наставља■студије■
на■Филозофском■факултету,■где■ће■дипломирати■1921.■године.■Постаје■
суплент■Прве■мушке■гимназије■у■Београду.■Премештен■је■1924.■године■
у■Четврту■мушку■гимназију,■у■којој■остаје■до■смрти.■У■ово■време■у■истој■
школи■предају■и■професори■Милош■Црњански■и■Душан■Матић.■Године■
1932.■штампа■збирку■песама■Пет лирских кругова.■За■приповетку■Запис о 
даровима моје рођаке Марије■добио■је■прву■и■једину■књижевну■награду■за■
живота■на■књижевном■конкурсу■„Цвијета■Зузорић”.

Момчило■Настасијевић■је■умро■не■навршивши■ни■44■године.■За■живота■
је■успео■да■изда■свега■неколико■књига:■приповетке■Из тамног вилајета,■
музичку■драму■Међулушко благо,■драме■Недозвани■и■Господар Младенова 
кћер■и■збирку■песама■Пет лирских кругова.■Убрзо■после■Момчилове■смрти,■
породица■Настасијевић■и■песникови■пријатељи■објављују■Целокупна 
дела Момчила Настасијевића■у■девет■књига■са■предговором■Станислава■
Винавера■(1938–1939).■

КЉУЧНЕ	РЕЧИ

Туга у камену,■елипса,■
мит,■језик,■симбол,■
фолклорни■елементи,■
религиозност
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дереглија –■скела

Исидора Секулић

Госпа Нола 
(одломци)

Гробница Лазаревићевих, иако нису сувише давно изумрли, 
то је данас један испроваљиван подрум пун корова и крша од 
цигли, гранита и оградних мотака. Тај разбијени труп стегао је 
и избацио у вис неколико крстача мање више сатрулелих. Све 
крстаче надгорњава једна, доста очувана, која се усправила као 
катарка на полупаном броду. Крстача госпа Станојле Лазарићке. 
Згодна је фигура са бродом и катарком. Госпа Нола, ,,живосан 
човек”, како је сама себе понекад називала, као да збиља још 
стражари над једном насуканом и мртвом лађом, за коју некада 
беше припето ваздан бродића, шлепова и дереглија. У гробници, 
сем госпа Ноле, случајно, сами мушкарци, наравно и њен муж, 
гос-Тоша. Около наоколо на гробљу, а бога ми и подаље од 
паланке, расејани су гробови оних што некада беху везани за 
госпа Нолу, или за њеног мужа, или бар за имање њеног мужа. 
Тамо на обронку, у јевтинијој и тешњој гробници, лежи сестра 
госпа Нолина, лепа Јулица, и с њом њен ,,Маркиз”, њен средњи 
муж, други од тројице. Први од тројице, доктор Мирко, један 
од најугледнијих грађана варошице, ено га тамо под оним 
густим бршљеном, са женом и сином, и без потомака. Трећи 
муж Јуличин, Марко Поповић-Срба, још је доскора живео на 
последњем остатку гос-Тошиног салаша. Живео је некадашњи 
лепотан, запуштено и недостојно. Два пута је са успехом био 
оперисан од рака. ,,Па шта! Ако је рак, није лав.” Срба је већ 
такође на гробљу, али на оном крају салаша. И можда се крстача 
госпа Нолина баш од чежње за својим драгим посинком, онако 
чудно издигла и усправила. По уској стазици од Лазарића 
гробнице дође се, на северу, до зида између православног и 
католичког гробља. Ту негде на ивици, тврде људи, сахрањен 
је био љубимац слуга гос-Тошин, баштован и авлијар Љуба, 
сведок несреће на салашу, и, говорило се, можда и учесник у 
злочину, али доцније, чудним путевима живота, нека врста зета 
госпа Нолиног. С оне стране зида спава његова жена, Паула, 
Тотица, бивша служавка и присвојеница госпа Нолина. Такође 
на католичком гробљу, нико више не зна где, сахрањен је и 
шлајфер с плавим наочарима Рајнхарт, од госпа Ноле прозвани 

авлијар –■онај■који■води■бригу■
о■дворишту

шлајфер –■оштрач,■брусач
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Лука. Шлајферова жена лежи далеко у Немачкој. А уз дрвену 
католичку капелицу легао је на последњи одмор живахни 
,,господин жупник”. Једним невидљивим конопцем прикачен 
је за катарку госпа Нолину и бог-те-пита где затрпани костур 
лепотице Талијанке из Трста. Крај гробљанског бунара, дала је 
госпа Нола сахранити несрећног пиjаницу ветеринара, а после 
је ту дошла Пава ветеринарка. А опет невидљивим конопцем 
везан је за госпа Нолу и гроб, или можда почасна гробница 
чувеног инжињера и професора у Саксонској, некад малог 
Швабе у кући госпа Ноле. На ћувик гробљански, изравнат са 
катарком госпа Нолином, попео се увек високо летећи и високо 
учени господин Јоксим, претседник суда. И тако даље. И данас је 
над гробом госпа Нолиним чувена игра сенки. То трепти, то се 
плете и укршта, то клеца, то се откида и лебди. Нико не зна и не 
види од куда долазе сенке, али оне одлазе.

■■ Надежда■Петровић,■Старо београдско гробље

Причало се у своје време дуго по паланци како је госпа 
Нола усвојила Тотицу Паулу. Тај случај је први по реду истакао 
био какво је срце у госпа Ноле. Објавиле су локалне новине 
да ће бити помрачење сунца, и да ће се лепо видети у тај и тај 
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цркварка –■верница,■побожна■
жена

дан и час. Госпа Нола, и као економка и као цркварка, много је 
поштовала небо и желела да посматра помрачење, и сабирала у 
себи податке о положају сунца према прозорима на њеној кући. 
Знала је, наравно, где је исток. Али од раног пролећа до дубоке 
јесени, она је у време изласка сунца обично већ била негде на 
друму, возила се до својих њива и стаја, и врло често дремала 
од самог седeња у колима. Обратила се стога Паули: –‘Оди де 
овамо! Покажи ми, али онако људски, где видиш сунце кад 
га ујутро спазиш из кујне. – Паула приђе тачно оном прозору 
којем не треба. – Забога, дијете! Отуда не излази сунце. С те 
стране залази, пред вече, зар ти тo не знаш, тешко мени. – Паула 
поцрвенела. – О, Господе, морам и да се прекрстим. Ма јеси ли ти 
икад видела да се тај прозор изјутра зацрвени? – Нисам.  

–Па који се онда зацрвени? Сигурно онај други, кад их 
више и нема. – Паула ћути. – Што си се сплела? Де, реци ми 
лепо да кроз овај прозор видиш свако јутро сунце. – Не видим. 
– Госпа Нола опрезно застаде. Или се девојчица збунила што 
је испитујем као у школи. Или је и она чула о помрачењу, па се 
боји. Помилује Паулу по образу и протресе је за витицу пуну 
пантљика, па рече благо: – Јесам ли добро казала? – Ја не знам, 
госпоја зна. – Госпа Нола излети сад у ходник, прекрсти се, па 
још једаред, и одлучи да Паулу усвоји. – То је та швапска црква и 
онај ђаволски жупник! Сто Круница и Марија, а сунце Господње 
не види. И то има седамнаест година, и седи у мојој кући годину 
дана, и свако јутро ме испраћа на зелену капију, на коју баш и 
навали јутарње сунце. О, Боже опрости и мени маторој грех. 
Храним тело а не питам за душу. А ко би се свега сетио! Иде 
лепотица моја за процесијом, код часних сестара је учила шити, 
види сваког ђавола у сваком буџаку моје куће. Е, а сунце на небу 
не види… У шталу да је привежеш!… Морам говорити с њеном 
мајком, узећу је на бригу као своје дете, не могу пустити да 
добра и лепа девојка остане луда, и вуче батине од мужа целог 
века.

Јачи део живота госпа Нолиног био је живот удовице. 
Она није ни десетак година провела с мужем, и у обичним 
приликама је ретко носила мужевљево име. Људи некако тек 
пред гробом њеним обновише сећања на гос-Тошу Лазарића. 
– Погледај, молим те – рече неко – шта стоји на споменику. Да 
је нешто Лазарићу било суђено да у овај дан испраћа с нама 

процесија –■свечана■верска■
поворка,■литија
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госпа Нолу, био би то човек близу сто година стар. – Нисмо на то 
мислили, али није да нисмо знали. Јесмо ли у младе наше године 
толико пута слушали да се Станојла Перчинова, тамо однекуд 
са границе Србије и Босне, удала за човека више но тридесет 
година старија од себе. – Имаш право. И својим очима сам некада 
гледао чудног младожењу Тошу и чудну његову ,,младу”, велику 
и јаку као добар момак… Чудо је и испало . И несреће, и добра 
дела, каква се ретко стварају. Бог да јој душу прости, госпа Ноли, 
није само изгледала као мушко, него је и била мушкарац. – Да, 
строга, озбиљна, поштена као човек. – И паметна, паметна, 
брајко, нема јој парице никада више! Па јака да не поклецне, па 
храбра да брани и себе и друге… Мушкарац! Тек јој смрт повеза 
женску капу. – Штета што јој Бог не даде да неком буде рођена 
мајка. – Ту стаде ударати земља по сандуку, и један од оних крај 
ивице гроба рече гласно и узбуђено: – Мати је то била, света 
мати! Бог нека јој буде добар и милостив, лака јој земља.

Кад се поворка спустила с гробља, разговор пређе на обичан 
летопис. Падају имена, цифре, анегдоте. Стигоше међутим до 
госпа Нолине куће и пред чувену стражњу зелену капију за 
колски пролаз. Ту отпочеше и шале и смех. – Шта ради, Боже, 
онај жути штајервагн! (Од тог се штајервагна госпа Нола није 
раздвајала. Старински, изупотребљавани, тесан, слабо негован, 
блатав и прашњав, зазврји пре пет сати ујутро, данас, сутра, као 
амин у молитви. Госпа Нола се вози на њиве, у кукуруз, у млин, 
на салаш, у неко село. Успут дарне својом грубом ципелетином 
кочијаша у леђа да стане, да некога приме и повезу.) – Мене је 
често возила до циглане, па и до бостана мога који баш није 
био успут. Попнем се, једва имам места да седнем поред ње, 
али она се не збуњује, не помиче. Као сад да је гледам. Ципеле, 
праве војничке цокуле; она врпца за везивање дебела с прста. 
Хаљина, једно те једно, сећате ли се? Сива сукња, нека блуза, 
од истог сивог штофа, капут до колена, натраг с прекачком, а 
кроз ту прекачку, ако је ветар, продевена марама од вунице, 
да греје крста. Коса црна зализана, у тврду пунђу стиснута. На 
глави шеширић, ни мушки ни женски сив и он, ни за украс ни 
за заштиту још и сав изломљен од влаге и сушења. Руке крупне, 
јаке, увек без рукавица. Кочијашу Јоси, који, чим зајесени, 
облачи вунене рукавице с једним прстом, смејала се: ,,Мећеш 
руке у футролу и тако и возиш! Промичу ти кајиши, коњи те не 

штајерваген –■лаке■отворене■
кочије
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вермају.” Лети, на седишту крај ње, вечити штаубмантл, који 
никада не облачи само седи на њему. Кишобран тамнозелен, 
огроман, закрпљен, са дебелом мотком и пребијеном куком. 
Ако ће само проминути неку од својих њива, веже џепницу 
на врх кишобрана, устане у колима и размахне неколико 
пута тим барјакчетом, да би радници то видели и знали да 
је она ту и да може наићи… Али све је то њој добро стојало… 
мислим, нарочито она њена униформа – Е, та се тоалета после 
попунила. Када је госпа Нола оматорила, обесила је цвикер о 
широкој црној пантљици. Синови моји, који се тамо врзмали 
због Јулице, описивали су тај цвикер: огроман, страшан и кад 
виси и љуља се, и кад се усади на крупан нос госпа Ноли. Један 
ђаволски шегрт, причало се, везао таљигашком коњу оквир 
од старих наочари и представљао: госпа Нола. – Чекајте, да ја 
још ово моје довршим. Возимо се, возимо а она ретко да реч 
проговори. Дрема, види се да је увек уморна. Али ће сутра опет 
поранити. Када се приближимо циглани, и ја њој знак руком, а 
она знак ципелетином у леђа Јосина, и ја искочим. Никад се није 
руковала. ,,’Ајд, збогом!” климне ми главом; и тек се продере на 
Јосу: ,,Јосо, оде господин. Је ли теби врабац под капом?”

На повратку у варош госпа Нола никога није могла примати 
у кола. Кола су тада препуна. Два дућана се снабдевају у 
вароши и једна касапница. Заједно с кочијашем скида госпа 
Нола котарице с јајима, зелени, живином, ракијом, брашном, 
сељачким пешкирима и ћебићима. У сваку руку дохвати по 
бутић, и преноси их до месарнице. Виче Мађара, који је водио 
радњу: ,,Да примиш, мериш, и одмах записујеш. После ћеш ме 
и тако варати – шали се – нека се бар сад зна шта је моје а шта 
је твоје. – Е, ми тутори – наставља се разговор – ми знамо и 
друкчију госпа Нолу. Исти крој одела додуше, али све црно и 
фино, и наша добротворка у минут тачно на службу, стоји у 
свом столу висока и права и црна, као нека владарка. У тасове 
спушта добру пару. Просјацима пред црквом, колико их год има, 
удели. Наравно, скреше оштру реч коме треба, али удели. Боже 
прости, тако је и с поповима радила. Цркву воли, попове не 
воли, и зачас им добаци неки прекор, али цркву гледа и поклања 
јој обема рукама. „Да дате оправити оне рипиде! Зар је проти 
свеједно што носате по цркви оне мотке! Ја ћу платити, колико 
буде.” – Да, да, оштра и пред црквом, и кад дође из цркве. Ми, 

она знак ципелетином у леђа Јосина, и ја искочим. Никад се није 
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њени пословођи и слуге долазили смо недељом, после службе, 
на правдање и за молбе. Ту ти ври од салашара, наполичара, 
препродаваца. Тужe се између себе, и тужи их вечито Јеврејин 
Штајн. Галама, док се она не приближи. Чим стане пред нас, све 
ћути, и свака распра је проста. Омери нас, и почне: „Ви, Штајне, 
не заборавите да у овој кући пустог ћара нема. Немојте да опет 
испадне нула више!… А ти, Максо, немој као онај твој сат на 
салашу, да једно показујеш а друго удараш, јер ја видим шта 
показујеш. Из цркве идем, брајко, и прозирем те као стакло! 
Истину! Не врдај, не лажи!” И истина се говорила, и све се 
разјашњавало… Једне недеље, тужи се момак из млина баш на 
саму госпа Нолу. Вели, он и жена му Ката мало да не гладују; ето 
и види се на њима, суви су као трска. Тражи или већу плату, или 
више брашна. Госпа Нола га мирно премери, па ће рећи: „Сам 
себе једеш, Коста, и твоја Ката саму себе једе. Две злоће, знам 
вас, и зна вас сва околина. Нити је мени жао новца, ни брашна, и 
то зна сва околина. Нека буде како `оћеш. Од сутра већ, и плата 
ти је већа, и део у брашну. Али ако се до Митровдана не угојите 
и ти и Ката, знај да вам је о Митровдану Ђурђев-дан, везујте 
пинклове и селите у другу службу.” А кад суд и званично прође, 
сви добијемо по чашицу вина, једну и не велику. Госпа Нола 
заиста није цицијашила, али није одобравала пиће. – То је тачно. 
Ја сам бивао у њеној кући. Никада никакво пиће није окусила. 
И госту се само у малој флашици доносило… Али ако није пила, 
добро је јела. Оним јаким, здравим зубима огули батак одједном, 
и некако са задовољством пусти кост да звекне у тањиру. Кад 
сврши ручак, воду пије из „бокалчета”, мало мањег него што 
некима стоји на умиваонику.

[…]
У домазлуку је матер у свему заменила Станојла. Радила 

је девојчица као црв, удешавала оцу, поносила се њим. За своје 
младе године, много је знала, бринула и самовала. Бошко, још 
више него пре, или по трговачком послу на путу, или по личним 
стварима у вароши. Станојла све опрашта и заборавља, као и 
њена мати. У Бошку се тако и сувише успавала одговорност оца, 
и он се једва годину дана по жениној смрти поново оженио. Узео 
је жену с којом се упознао на броду путујући за Трст. Довео ју је, 
и венчао се с њом. Чудна беше та жена. Говорило се по вароши 
да је Туркиња, па Јеврејка. Бошко је тврдио да је Талијанка, и 

домазлук –■домаћинство,■
домаће■господство
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позивао се на црквене књиге. Мала и нежна, коже болесно беле, 
косе ватрене, очију некако превешених и скривених, нерадница, 
пробирачица, нова млада је врло необично изгледала у 
домазлуку Милице Перчиновић.

У варошици се причало даље: да јој је отац криjумчар, па 
робијаш; а после, када се боље открила природа странкиње, да 
јој је мати вештица. За Нолу и за њених шеснаест година дошла 
су велика искуства и искушења. Ватрена жена просто је опијала 
њеног оца, и млада девојка је гледала у кући право блудничење 
већ више него зрела човека и жене која је скоро безумничила у 
говору и твору. Пасторци својој се додуше није наметала ничим, 
али се издашно користила њеним радом по кући. У Ноли поче 
да расте гужва од питања и колебања. Због оца, она се много 
савлађивала у понашању и речи. Уздигоше се тако у њој један 
разум и једно достојанство, који су били прави украс. Нола је 
осећала да чува нешто од чега зависи сад и њен живот и живот 
њена оца. Дође после годину две дана међу њих једна мала, као 
лептир лака девојчица. Крстише је Јулијана, и прозваше одмах, 
мати, на туђинску, Лиетом, а Нола, на српску, Јулицом, а Бошко 
час овако, час онако, како је већ њему било дато да у згодан час 
стане на праву страну. Кад се родило дете, Станојла још боље 
упери у своју околину и својих пет чула и сву своју храбру памет. 
Снажна девојка, стуб куће, умна далеко нада своју околину, 
она одједаред узе особита права, заузе став, и поче некако да 
администрира ствари и људе. Волела је и она живот, и баш зато 
почела да цени своје способности. Слична својој матери, само 
Нола више памећу и карактером, него срцем и страшћу, она 
се извешти да спречава да јој живот буде омашка. Радила је у 
неком старешинском замаху у кући, и над очевим рачунима, 
па и над малом својом полусестрицом. И ван куће се девојачки 
њен живот определио особито. Зато што је нико од младића 
није волео као жену, Нола се почела с младићима дружити. 
Покушала је ићи у лов, и заволела лов, ловила и крупнију звер, 
постала одличан стрелац, и била, како су сами ловци говорили, 
једини ловац на свету који не лаже. Мало по мало, од шала 
би истина крупна: Нола поста редак човек, истакоше се јасно 
ванредне црте карактера: истинољубивост, правост, озбиљност, 
човекољубље. Прођоше године од Бошкове женидбе. Талијанка 
се мало смирила, али је остала туђа свему и свакоме. Бошко је ■■ Исидора■Секулић
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с поносом друговао и саветовао се са својом кћери. У тај час 
примирја и навике, како то већ бива, упаде Тоша Лазарић, богат 
поседник из оних равних прекосавских земаља где никада нису 
били ни Бошко ни Нола. За Балкан господин Тоша је био помало 
фини и помало смешaн господин. Али је брзо придобијао људе 
благошћу и ,,контеношћу”. – Ја сам, овај, контен, како гођ ви 
ус’теднете – Тако је свршавао послове. Бошко и Тоша просто се 
заволеше. Али се господин Тоши више од Бошка допала његова 
кћи. Гледао је у Нолу као у икону, и простосрдачно је признао 
да је ,,проп’о”. До верења је дошло брзо. С једне стране, добро 
оматорели али кочоперни Лазарић изјавио је да му се девојка 
допада преко сваке мере, да је ,,такво штогођ” желео увек за 
госпођу у својој богатој кући и да је срећан што није ,,пренаглио” 
да се раније ожени. С друге стране, Нола је Лазарићу рекла хоћу, 
а пред оцем је објаснила поступак. – Морам ићи, зато што овде 
не могу остати. Прилика ми је да се удам сад или никад. Ко би 
ме од наших момака узео, овакву људесину! И још, ти стариш 
полако, и све си више под влашћу жене. Јулица расте и биће 
лепа и фина девојчица. Споразумели би се вас троје једног 
дана против мене, а то не би добра донело ни вама ни мени, 
јер сте ви овде домаћини, а ја опет не дам себи сувише близу 
никоме… Немој да плачеш; ја се радујем што ћу имати своју 
кућу, а Тодор, видиш, води ме радо. Он је богат човек, послови 
његови су од сваке врсте, а ја волим да радим, и да служим на 
неком озбиљном раду. Јака сам, вредна сам, хтела бих да нешто 
велико дочепам, да се борим, да ђаволу комад из уста искинем, 
како већ рекох јутрос и пред Тодором… Нола поче слатко да се 
смеје. – Виде ли, колико се Тодор препао кад чу да хоћу ђаволу 
комад да отмем. – И Нола узе да говори начином и нагласком 
вереника њена. – Та мани, молим те лепо! Има код мене и леба 
и печења и за ђавола. Видећеш ти моју сермију. Та и врапци су 
код мене бесни што су сити. А ти ћеш госпођа да будеш, да се 
у каруцама возаш и заповедаш. Барем да се једаред види ко су 
Лазарићи и Лазарићке… Раскрстио сам за срећу пре две године с 
онoм Мађаричетином; овај, више волем сам да кажем… И тако је 
Нола расмејала још последњи пут свога оца. Храбро се држала и 
ту. Тешко јој је било оставити га, јер се сад бринула за њега баш 
као за неко дете…

■• Извор: Секулић,■Исидора,■
Кроника паланачког 
гробља, Сабрана дела 
Исидоре Секулић, књига■
друга,■Југославијапублик■
„Вук■Караџић”,■Београд,■
1985,■стр.■33-144.
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Писма из Норвешке
(одломци)

Oслo (Кристиjaниja), крajeм aвгустa.

Живeo je у стaрo врeмe jeдaн крaљ кojи сe звao  Гилфи, и дeсилo сe jeдaрeд 
дa je крoз њeгoву зeмљу прoлaзилa чуднa нeкa жeнa кoja гa je свojим чaрoбним 
вeштинaмa зaбaвилa и зaнeлa. Кao нaгрaду oбeћao joj je крaљ oнoликo зeмљe од 
свoje крaљeвинe кoликo чeтири вoлa узмoгну прeoрaти зa jeдaн дaн и jeдну нoћ. 
Ta жeнa билa je из плeмeнa мoћних Aсa, и звaлa сe Гeфjoн. Oнa дoвeдe чeтири 
вoлa и упрeгнe их у плуг. Вoлoви су били њeни синoви од jeднoгa џинa из пустих 
лeдeних плaнинa Joтунхjeмa, и кaд су oгрoмнoм свojoм снaгoм зaoрaли, плуг je 
тaкo силoвитo и тaкo дубoкo сeкao тлo дa сe вeлики дeo зeмљe сaсвим oтцeпиo 
од кoпнa. Вoлoви тaдa пoнeсoшe oтргнуту зeмљу мoрeм, пут зaпaдa, дoк сe нajзaд 
нe зaглaвишe у тeснoм jeднoм мoрскoм прoлaзу. Tу je Гeфјoн учврстилa oткинутo 
oстрвo и дaлa му имe Сeлунд. A тaмo oдaклe je тлo ишчупaнo, ствoрилo сe jeзeрo 
Лoг,  и, тaчнo и лoгичнo у мaтeриjи, кaкo гoд стoje зaтoни jeзeрa Лoгa, тaкo истo 
стoje грeбeни oстрвa Сeлундa, кoje сe дaнaс зoвe Сeлaнд. У ту искидaну, вoдoм, 
вeтрoвимa и мрaзeвимa рaстрзaну зeмљу крeћeмo сaдa.

Чим oстaвитe Нeмaчку, и лaђом, или вeликoм пaрнoм скeлoм кoja цeo 
жeлeзнички вoз нa сeби нoси, зaплoвитe крoз Истoчнo мoрe прeмa Дaнскoj, oдмaх 
oсeтитe дa стe  нa мeђи сeвeрних крajeвa, кojи у прoшлoсти свojoj, у миту  свoм, 
имajу бoрбу прoтив нaсиљa џинoвa и мoрских чудoвиштa, a у сaдaшњoсти свojoj 
имajу бoрбу прoтив силe и нeмилoсрђa кaмeнa, вoдe, зимe. Oсeтитe дa je тo крaj 
гдe сe причa: из дoдирa врeлoг вaздухa и лeдa пoстaли су  прaoтaц лeдeних џинoвa 
Имир и крaвa Aудумлa; и тa крaвa хрaнилa je сeбe и oтхрaнилa Имирa лижући 
зaлeђeни кaмeн; и први су Aси ствoрили од Имирoвa тeлa свeт сa нeбoм и зeмљoм. 
Oсeтитe дa сe приближуjeтe стрoгoj зeмљи гдe су сe митски бoгoви дeлили сaмo нa 
бoгoвe лeтa и зимe, плaшили сe jeдни и други прoпaсти свeтa кoja je имaлa да дoђe 
oндa кaд курjaк Фeнрир прoгутa Meсeц и Сунцe.

Зaплoвили смo у сивo, хлaднo, трoмo и тeшкo нeкo мoрe, и пaжљивo смo сe 
зaглeдaли у лицe тe, дa кaжeмo злe вoдe. To нису тeчни тaлaси кojи сe гибajу, лиjу 
и пeнe; тo су крутe вoдeнe плoчe кoje сe судaрajу, сурвaвajу и лoмe. Taj прoстoр ниje 
нaливeн вoдoм; тaj je прoстoр пoплoчaн вoдoм. Aкo сe нeгдe и зaпeнушa тeчнoст, 
пeнa je тврдa и oштрa кao стругoтинe oд кaмeнa; aли пoнajчeшћe сe нa крутим 
тaлaсимa видe свeтлe, прaвe и oштрe ивицe, хлaднe, вeрoвaтнo, кao нoжeви. A 
кaд сe дигнe мaкaр сaмo лaк, ужурбaн вeтaр кojи би површину Срeдoзeмнoг мoрa 
рaспириo у сићушнe плaвe чиниjицe сa мaлo ружичaстe или зeлeнe бoje у дну, oвдe, 
oшинутo и љутo скoчe зaoштрeни тaлaсићи чиjи бeли тврди врхoви изглeдajу кao 
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шиљци oд лeдa. Moждa, истo тaкo кao и рeкa Слидр из нoрдиjскoг eпa, из пeсaмa 
Eдe, мoждa и oвa чуднa вoдa тeрa и нoси мaчeвe и нoжe. 

Кaдa смo, пoслe двoсaтнe вoжњe, пристajaли уз чврсту  зeмљу, и лeпим jeдним 
мeхaнизмoм, тeжинoм сaмoгa вoзa, скoпчaлa сe сувoзeмнa пругa и пругa нa скeли, 
и жeлeзничкa мaшинa нaс скинулa с мoрa, oндa смo сe нaшли нa oстрву Фaлстeру, 
првoм кoмaдићу oстрвскe Дaнскe, дa крoз њу, вoзoм, стигнeмo дo зeмљe кoja je 
тeк у прaвoм смислу рaскoмaдaнa и искидaнa, кoja je, кaкo митoс кaжe, чули смo 
мaлoчaс, рaскидaњeм и пoстaлa, и коjу нeпрeстaнo, и свaки дaн, вoдe излoкaвajу и 
лeдoви трoшe.

Први Aси, Oдин и њeгoвa брaћa, рaскoмaдaли су тeлo џинa Имирa, и oд 
трупa Имирoвa ствoрили зeмљу, oд крви мoрe, oд лубaњe нeбo, oд рaзвитлaнa 
мoзгa oблaкe, a од смрскaних кoстиjу кaмeњaрe. Aли сe дeлoви измрцвaрeнoгa 
џинa нису пoдjeднaкo и прaвeднo рaзлeтeли и рaспoрeдили. Дoк су Дaнскa и 
Швeдскa вeликим дeлoм рaвницe, пунe трaвe и свeтлoзeлeних дрвeтa, мoзaк и 
кoсти Имирoвe зaдржaли су сe нaрoчитo у дaнaшњoj Нoрвeшкoj, у зeмљи кoja je 
вaрвaрскa фaнтaзиja гoлoг кaмeнa и вoдe, зeлeних зимских мeсeчинa и крaтких 
пoмрaчeних дaнa, мoћних jeлoвих шумa, aли и нeжних лaлa, усрeд зимe, пo сoбним 
лejaмa. Зeмљa кoja je дoмoвинa пoeтских душa, aли и свих сурових отпора против 
понижења од сиромаштва. Земља тешког и трудног живота, у којој се без херојства 
не зарађује ни хлеб, ни култура, ни радост. 

A кaд сe прeђe нoрвeшкa грaницa, тaкo je кao дa се ушлo у кућу oзбиљнoг, 
сирoмaшнoг, брижнo зaпoслeнoг чoвeкa кojи сe чуди гoсту и кojи дугo нe вeруje 
дa сe гoст рaдуje штo je дoшao Нoрвeшкoj у пoсeту. Сa крaтким oсмeхoм, сa мaлo 
рeчи, сa збуњeним пoкрeтoм дoчeкуje Нoрвeжaнин фaрмeр стрaнцa, кao дa хoћe дa 
сe извини што му je зeмљa тaкo тврдa, тaкo ћутљивa, дoстa нeприступaчнa. Кao дa 
хoћe дa питa: зaштo си дoшao oвaмo гдe у кaмeнитим дoмoвимa нaших стeнa живe 
ђaвoли кojи "имajу кaнџe и нa кoлeнимa и нa рeпу"; штa ћeш oвдe гдe сe хoризoнт 
мeсeцимa зaгрeвa сaмo нeвидљивим сунцeм?

Нoрвeжaнинoвo срцe je увучeнo дубoкo испрeд oчиjу рaдoзнaлoсти и пoнудa 
приjaтeљствa; a њeгoвa зeмљa je зeмљa црних стeнa и нeмих вoдa, зeмљa вeчитe 
глaди зa сунцeм и чeжњe зa чoвeкoм, зa прoлaзникoм. Нeштo мртвo, кoстурaстo 
и дaвнo пoкojнo прeдстaвљajу oнe гoрoстaснe кристaлинскe стeнe кoje нити 
имajу живoт нити дajу живoт, кoje су нeкaд фaнтaстичнe, нeкaд стрaшнe тeрaсe 
гoлeмих структурa бeз имeнa и бeз циљa. Дoдушe, увeк дoстojaнствeни, пoнoсити 
aрхитeктoнски oблици. С другe стрaнe узeтo, рaзjeдeни и рaзглoдaни дeлoви 
нoрвeшкoг трупa, сa силeсиjoм oстрвaцa, зeмљoузa, шкoљa, грeбeнa, зглoбoвa, 
прстиjу и пaтрљaкa, тo су рaзгoлићeни и нa oсeтљиву стрaну oкрeнути живци тe 
зeмљe, вoдoм дрaжeни нeрви зeмљe у кojoj сe кaжe дa je чoвeк тoликo и тoликo 
зимa стaр, у кojoj сe дeцa плaшe бaукoм из кojeг ћe скoчити пeтнaeст зимa, и 
у кojoj дeвeт мeсeци у гoдини влaдajу зли бoгoви пoмрчинe и бурa, a сaмo три 
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мeсeцa прaвeдни бoгoви љубaви и сунцa. Сeвeр je дрaмaтичaн, у  зaплeтимa и у 
рaсплeтимa,

Нa кaмeну je сaв живoт Нoрвeшкe, сaв њeн кaрaктeр, свa њeнa нeсрeћa. 
У вoдaмa je свa њeнa лeпoтa. У шумaмa њeнa мaштa. Нa зaпaднoj, рaзуђeнoj и 
рaсцвeтaнoj oбaли пoрeђaни су рaскoшнo лeпи и jeзoвитo ћутљиви фjурoви сa 
свojим дoлинaмa, и пoсejaнe су вaрoшицe, пунe хитрoг живoтa мoрнaрa и шaрeнe 
грaje пристaништa. […]

Кaсниje, кaд пaднe дeбeли нoрвeшки снeг и ствoри сe сaoник, види сe мнoгa 
привлaчнa и нeoбичнa сликa нa тoм хумкaстoм и нeрaвнoм тeрeну. Нe сaмo 
шкoлскa дeцa нeгo и пoштaнски и бaнкaрски мoмци, тргoвaчки и зaнaтлиjски 
шeгрти и рaзнoсaчи, jeднoм рeчjу сви oни кojи oд  зaбaвe или пo дужнoсти крстaрe 
улицaмa цeлoгa дaнa - стaну сe пojaвљивaти сa неким вeoмa ниским, уским и 
лaким, aкo je слoбoднo рeћи, ручним сaoницaмa, кoje нoсe пoд пaзухoм кao кaкaв 
пoртфeљ. Чим сe улицa мa нajмaњe нaгнe, oдjeдaрeд, jeдним брзим и вeштим 
мaнeврoм oдрaсли узjaшу, a дeцa пoтрбушкe лeгну нa свoje сaoницe, и у трeну 
oкa, дoк ви joш нeвeштo гaзуцкaтe и oпрeзнo испитуjeтe и дeснoм и лeвoм, oни 
су скрaтили свoj пут, и тaмo дoлe, уднo улицe, лaкo и хитрo пoскaкaли из снeгa, 
тутнули сaoницe oпeт пoд пaзух дo првe згoднe приликe, кojих je пo улицaмa Oслa 
дoстa. […]

Бoг Toр je бaциo oчи пoубиjaних џинoвa нa нeбo, и тaкo су пoстaлe звeздe. 
И стoгa су звeздe тaкo слaбo милoстивe прeмa људимa штo oвдe живe. Maлo je 
ту вeсeлих звeздaних нoћи изa тoплих сунчaних дaнa. Oвo je зeмљa oкрeтaњa и 
идeњa зa сунцeм. Сви прeдмeти. прирoдни и вeштaчки, стoje у нaсилнoм пoлoжajу, 
имajу криву oсoвину, и нe пoзнajу oну сигурну симeтриjу крajeвa гдe je дeснo и 
лeвo свejeднo, гдe су и истoк и зaпaд блaгoслoвeнe стрaнe свeтa. Свe сe нaгињe и 
трaжи сунчaну стрaну, jeр кo je нa сунчaнoj стрaни (Сoлбaкe), тaj je бoгaт и срeћaн, 
a чиja je кућa у хлaду jeлa и смрeкa, тaj je сирoмaх и тужaн. Свe има oнaj мучни, 
нeприрoдни истeгљeни пoлoжaj чeжњивости кoja избaчeних руку и укoчeних 
прстиjу хoћe дa достигнe oнo штo joj je oдрeчeнo и oтeтo. Дрвeтa су нагнута, и с 
jeднe стрaнe лиснaтиja нeгo с другe. Имa чудaн oблик дрвeтa гдe грaнe избиjajу 
сaмo у jeднoм прстeну и у истoj пoвршини, и кao нa рaвнoм ширoкoм тaњиру свe 
зeлeнилo лeжи с гoрњe стрaнe, a oдoлe сe види сaмo дрвeни кoстур и нигдe нe виси 
ни jeдaн jeдини листaк. Нa кућaмa су сви прoзoри, бaлкoни и вeрaндe нaчичкaни 
пo jeднoм, зиду. Људи сe  гурajу jeднoм стрaнoм улицe. Mирис цвeћa дoлaзи сaмo с 
jeднe стрaнe.  

Кaд oгрaнe вeдaр дaн, oсoбитo с jeсeни, читaвa пoкрajинa сe узнeмири и 
устaлaсa, вaтрe сe гaсe нa oгњиштимa, кућe сe зaкључaвajу, и дугe пoвoркe вeсeлих 
људи кao литиje, пojурe у пoљe, пeњу сe нa узвишeнa, нeзaклoњенa мeстa, и ту 
уживajу у jeднaкoj и истoj срeћи и људи и дeцa, и кoзe и ирвaси. Лeжe, сeдe, шeтajу 
нa сунцу, радуjу сe дугoм рaдoшћу сирoмaшних и жeљних, нe рaдe, нe мислe другo 
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нeгo дa пoздрaвљajу сунцe кoje сe дижe, и дa дo днa фjурa испрaтe сунцe кoje пaдa. 
Кao пагaнскe хoрдe, зaкићeни и нa искићeним висoвимa принoсe жртвe бoгoвимa 
кoje вoлe, a у сeби сe мoлe богoвимa кojих сe бoje. И свaкa нoрвeшкa кућa имa 
мeстo гдe сe дoчeкуje и oбoжaвa сунцe. Tо су oни прeмa сунчaнoj стрaни истурeни 
тoрoњчићи, бaлкoни и вeрaндe, кojи су штo вишe испупчeни дa би штo вeћa билa 
пoвршинa стaклeних зидoвa, и штo вeћи били рeзeрвoaри сунцa. Зaнимљивo je  
кaкo Нoрвeжaнин, прeмa гoдишњим дoбимa, имa читaв систeм искoришћaвaњa 
сунцa, имa читaв систeм рaзних oтвoрeних и зaтвoрeних дoксaтa и бaлкoнa. […]

Питaћeш мe: дa ли ми je тeшкo у зeмљи кaмeњa, лeдa и сирoмaшних људи? 
Питaћeш мe: зaштo сaм oпeт нa сeвeру кaд имa крajeвa гдe сe гaзи цвeћe, гдe сунцe 
и стeну мoжe дa ужaри, и чoвeку прaвo у срцe сиja!

Зашто! Зaтo штo вoлим муку и aнaтeму. Вoлим кaд успрoпницe трeбa скaкaти 
зa свaку мрвицу живoтa и успeхa. Вoлим кaд чoвeкa из дaнa у дaн глoђe нeки стрaх, 
a чoвeк сe умe исцeлити; кaд му aвeти свaки дaн нeштo узму, a oн сe умe oдрeћи. 
Вoлим oнoгa кojи кaмeн oрe a ипaк имa хлeбa. Oнoгa кojи кaжe дa je срaмoтa увући 
jeдрилo кaд зaтрубe вeтрoви и бурe, и кojи oтвoрeних oчиjу смe дa глeдa кaкo сe у 
пeни тaлaсa кoтрљa брoдoлoм. И знaш зaштo joш вoлим сeвeр? Зaтo штo вeруjeм 
дa у бoрби дoбрa и злa дoбрo чoвeкoвo joш ниje пoбeдилo; вeруjeм, aкo хoћeш, дa 
joш имa дeмoнa, злих бoгoвa. Зaтo вoлим зeмљу гдe крoз нajлeпшу слoбoду културe 
и нaукe прoшушти суjeвeрa, и зaдршћe прeд нeчим нeзнaним стрaх примитивних 
душa. Oвaj мajушни нaрoд, у сурoвo вeличaнствeнoj свojoj прирoди, увeк je пун 
слутњe. Taмo висoкo нa сeвeру, сaм с пoрoдицoм нa свoм имaњцу, бeз пoлициje, 
вaтрoгaсaцa, лeкaрa - бojи сe прирoдних ћуди, бojи сe и њeнa прaвeднoг зaкoнa 
рaвнoтeжe. И ja сe, видиш, бojим зaкoнa рaвнoтeжe, иaкo ми je тo углoвнoм, свa 
eтикa и свa рeлигиja. . .

РАД	НА	ТЕКСТУ

Шта■је■све■потребно■писцу■да■напише■један■путопис?■Која■све■знања■
он■мора■да■поседује?■Повежи■своја■запажања■са■животом,■делом■и■
радом■Исидоре■Секулић.
Како■је■Норвешка■привукла■Исидору?■Чиме■се■она■одушевљава?■
Како■доживљава■пределе,■а■како■људе?
С■обзиром■на■чињеницу■да■је■она■дете■равнице,■како■доживљава■
сурове■врлети■Норвешке?■Коју■дубљу■симболику■проналази■у■њима?
Поред■слика■пејзажа■и■доживљаја■природе,■путопис■је■проткан■и■
митолошким■причама■као■и■Исидориним■мисаоним■преокупацијама■
о■људском■животу.■Пронађи■та■места■и■анализирај■их.

1.	 	

2.	 	

3.	 	

4.	 	

КЉУЧНЕ	РЕЧИ

Писма из Норвешке, 
путопис,■митологија,■
есејизација
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Вељко Петровић

Салашар 
(одломци)

Туна Џинић, стари вармеђски пандур, упутио се да 
„својеручно уручи” богатоме салашару Бабијану Липоженчићу 
позив на жупанијску скупштину, на тзв. конкрегацију. Не чини 
он то само из користољубља, мада се заиста никад не враћа 
празних шака с Бабијанова салаша. […]

Бабијан, гологлав, засуканих рукава од кошуље, раскопчана 
прслука, с гужвом лике око паса, везивао је лозу за тачке, 
чардаклије за летве дигнуте у виду сводова дуж целе средње 
стазе винограда. Радио је полако, достојанствено прикривајући 
старачко бабрање. Он је приметио Туну чим је овај изашао из 
шумарка. Познао би га по оном несељачком, трговачком ходу, 
како гази петама и раздалеко, разроко разбацује врхове од 
ципела. А већ отворено плава униформа с белим „шујташима” 
и црвена качкета одавале су пандура. Но Бабијан није застао 
ниједан тренутак. Ни унуче које му је притрчало да јави Тунин 
долазак није га извело из такта. Тек када је Туна стигао до 
винограда и викнуо: „’ваљен Исус, баћа-Бабијане!” – он се 
исправи, закрили дланом очи, загледа се да као боље види ко га 
то поздравља, па, тобоже изненађено, одговори:

–… И, Марија, баћа Туна! ’Ајде, ’ајде, приђи ближе, сад ћу и ја, 
само да још ову лозицу привежем. […]

Туна се тек сад маши џепа, завуче руку као да тражи и 
држећи позив у руци поче пре свега службеним тоном:

– Е, при свега да вам кажем, баћа-Бабијане, ово ми је овди 
прид’о у руке сам господин „веишпан” и каже: да то однесеш 
моме баћа-Бабијану, да га млого поздравиш и да га у моје име 
позовеш прикосутра у „ђилеш”. Он, каже, никако не сми валити. 
Тако му кажи и поздрави га млого… Е, сад извол’те, па читајте.

Бабијан није знао мађарски, а читати је уопште заборавио, 
али он зато најозбиљније прими комад артије, па се диже и 
викну: – Мандо, дедер оне моје наочале! […]

– Е, кад је тако, није вајде, морам ићи. А јесу л’ ти казали 
какво ће бити гласање?

– Па бираће се два „илнека”, једно је рацко мисто.
– А ко ће се бирати?

Вармеђа –■мађ.■ист.■жупанија
салаш –■пољско■имање■изван■
села■с■кућом■и■економским■
зградама
салашар –■онај■који■живи■и■
ради■на■салашу
жупанија –■област■којом■
управља■жупан
лика –■танак■кончасти■
слој■коре■дрвета■који■се■
употребљава■за■везивање
чардаклија –■кућа■чији■је■
горњи■део■дрвен,■кућа■са■
чардаком
шујташ –■украсна■врпца,■
гајтан
Раци■-■Срби
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– За рацко мисто су се погодили „веишпан” и „ливичари”, а за маџарско 
би „веишпан” ’тио свог синовца, оног што је од Плетикосића добио сто ’иљада 
сребра на ајнцу; а ливичари ’оћеду оног младог Ратаја што је од Фишера преот’о 
жену.

– А-а, знам! Видићемо, боже здравља, видићемо… ’Ајд’, држ’ ту шуњку!…
Бабијан се држао као да неће да ода шта ће он к’о радити, а као да од њега 

иначе зависи избор. Међутим, Туна је знао да ће Бабијан, стари „ливичар”, 
гласати с опозицијом. Но он је до краја играо улогу дискретнога, те није даље 
потрзао то питање. […]

Кад су улазили у варош, Бабијан је уживао што се „Грце” осврћу на 
грмљавину точкова по калдрми и гледају за дебелим, газдачким коњима. 
Зауставили су се, и без договора, пред Бутковићевим „бирцузом”. У коњушници, 
у настрешници насред авлије, већ су се истуриле неке руде, а иза сваких кола из 
шарагља чупкаху сено коњи Јозе Бошњака, Ивана Алагића и осталих Буњеваца, 
скупштинара. Бабијан их је познао све.

Они су били седели за великим столом изнад кога је, поред Исуса и лимене 
рекламе Дрехерова пива, висила слика Кошутова како клечи на крвавом 
бојишту, положио руку на срце, окренуо оно бело у оку према небесима и моли 
се богу, - и текст молитве је на слици - а око оквира маћарска тробојка. Баће 
већ „вруштукују” паприкаша и пију вина. За мањим столом ћућоре поведене 
„дивојке”, све младе, нежне, уска лица, али и пред њима паприкаш и пиво. […]

Бабијана дочекаше сви „с реверенцијом” која припада његовима „двиста 
ланаца оранице у једном комаду”. У друштву је био и највише се чуо један 
господин, адвокат Вујевић, који је морао да се ачи и још више растеже речи 
како би изгледао више народски, али то је њега стало муке, јер је већ заборавио 
готово свој матерњи језик. Вујевић је „толковао” „ливичарску” политику: 

- Све зло долази из Беча и од Раца, јер због њих је велика „порција” и због 
њих „наша дица служиду солдачију”. Раце треба избацити из Вармеђе и званија, 
нек' иду у попове, а на њина миста понамиштати нашу шкуловану дицу, која 
умиду и с народом и с Маџаријом диванити. Ал' сад још нек' им буде. И тај „њев” 
кандидат је миран човик, није од оних „псију”. 

Међутим о жупановом синовцу ни чути! 
„Сви прави ливичари гласаће за Ратaја, јер је кремен човик и добар католик. 

А што је от'о туђу жену? От'о је од Чифута, па шта!”
У десет сати пођоше сви, сити и гасни, „корпоративно“ с Вујевићем на 

челу, у Вармеђу. Пред њом је зацрнело: обријани и необријани попови, скоро 
сви с црвеним поставама, цилиндри, реденготи и газдачка чоха. Чим која 
хрпа скупштинара наиђе, задригли, упарађени пандури пред капијом ударају 
о кудаке неких шкљоца, из којих још тане никад излетело није, а та оружана 
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парада је нарочито 
надимала 
Бабијанову 
скупштинарску 
свест.

У сали се 
понамешташе у 
смислу деснице и 
левице. А сала је 
била пространа 
и несравњено 
сјајнија, 
украшенија и 

удобнија од многих старих скупштина у којима су се стварале државе. Леви зид, 
у целини, покривала је једна слика, победа код Сенте, на којој је сликар Ајзенхут 
заборавио Монастирлијине Србе. На осталим зидовима ређају се портрети 
свих дотадашњих „великих жупана”, све у злату, свили и кадифи, са сабљама 
и са мамузама, с моноклима и с „покенбортима”. Кад су се сви испоздрављали 
и сместили у обла седишта од црвеног сомота, уђе велики жупан с моноклом 
у левом оку и с котлетима дуж оба уха, и одржа свечан државнички говор 
о значају ове скупштине и о великим задацима њеним. Бабијан није ништа 
разумео, а није га много узрујавало ни глумачко узбуђење појединих његових 
једномишљеника у капуту, који су упадали у реч. Он је био задовољан. Њега 
се непосредно није тицало ништа. Прешло се и на „вициналну” железницу за 
Паланку, али пошто шине неће сећи његову земљу, он се играо писаљком и 
зафркавао белу артију која му је била стављена на расположење на пулту пред 
седиштем. Добро се „вруштукало”, те га је хватао сан. Мислио је о кући. Да ли 
су истерали прасице на ледину и да ли је ко остао код Билке, која треба да се 
отели? Одједном настаје тајац. Вујевић је претио, а жупан се смешио, као сваки 
жупан који има већину. Па онда се почеше дизати једно за другим. Бабијан се 
прену, припази, чу наизменце igen (да), nem (не), те видећи да Вујевић рече 
Алагаићу на уво nem и он мирно сачека своје слово и куражно одгласа: nem! 
После је опет дошло до галаме. Бирало се. Он је исто онако и бирао, и његов 
кандидат је пао. После избора сви су мислили „кући”, већ је звонило подне, 
али дођоше интерпелације, политика. Бабијану је било досадно, али кад се 
диже један српски поп и поче српски беседити, он се разведри. Поп је говорио 
жестоко против владине наредбе којом се чине сметње „конфесионалним” 
школама. Колико је његов политички мозак допирао, њему се свиђао овај, 
једва једном, разумљиви говор. И кад је необријани поп ударио најжучније 

■■ Ференц■Ајзенхут■Битка код Сенте
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на „фрамасонско владино насиље” Бабијан, преко Јозиних леђа, муну нежно 
дебелог берешког жупника, Блажу Аџића, и намигну задовољно:

– Овај рацки попа фино дивани, а? — Но обријани попа је био више 
дисциплинован, и мада се и њему свиђао говор другога брата у Христу, он 
пуноважно диже чупаве обрве и шану:

– Чувај се „бизантинчине”!
Бабијан није разумео реч, али је разумео да се не треба одушевљавати.
Српски поп, наравно, није успео. Опозиција је ледено посматрала, а с 

деснице је неко довикнуо: – То је зато што није изабран за проту! – Влади је 
изгласано поверење.

Кад сви устадоше да пођу, Туна пандур се прогура до Бабијана и пружи 
му огромни, тврди картон с бојадисаним Светим Павлом, грбом Бачбодрошке 
жупаније, и, да не би Бабијан био у неприлици, шану му: 

– Баћа-Бабијане, присвитли Вас позива на „гала-ручак”. Причекајте, па 
пођите с велечасним, и они су позвати. 

Бабијан ману главом, као да се није осећао поласкан и овим, нешто 
закаснелим позивом. У његовим очима то је баш значило више. Јер жупан 
редовно „на турнусе” позива. И нико не буде зват двапут једно за другим. С њим 
је, дакле, учињен изузетак.

[…] Пре но што су сели за сто који је био постављен за двадесет и двојицу, 
чим су поједини потражили своја имена, жупан опет, „шармантно несташан”, 
замоли „великог бележника” да своје место уступи Бабијану, како би седео 
до њега. Бабијан је збуњено назирао неку нову почаст, а кад га је жупан 
загрлио и посадио крај себе на средину стола, он се растопио од среће. Чим 
су архимандрит и опат, на челу широкога стола, благословили немо трпезу и 
прекрстили се, столице шкрипнуше, а шесторо плавих пандура улегоше. Један је 
доносио пиво у витким, ознојеним чашама на сребрном послужавнику, двојица 
две жуте кокоши на белим сервијетама, а остали су делили чаше. Жупан мигну, 
и један с кокошком пође код архимандрита, а други код баћа-Бабијана.

Архимандрит је читао пештанске новине у којима се редовно и опширно 
реферише о дворским и аристократским ручковима и о свим новинама у 
„етикецији”. Он се није збунио, али је радознало причекао да види Бабијана на 
делу. Уопште, сви се загледаше у њега. Нико га није зажалио. Велика господа 
воле такве шале, а она мања су мислила на себе и уживала што ће неко пре 
њих турити прст у врелу воду. Бабијана није помела ова општа пажња нити је 
он приметио напети смех на устима великаша. Њега је само зачудила та жута 
кокош на сервијети коју му је пандур поднео с евнушком, хладном услужношћу. 
Зашто бар на тепсији не уносе ту проклету, кувану кокош? Па одсудно шчепа 
виљушку и нож и поче енергично да тестерише батак с посребреним крајем. 
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У исти мах прасну кикот, немилосрдан, неодољиви кикот који је тресао чак и 
попа Блажу с богоугодним трбухом као наћве с квасним тестом. Бабијан тек 
тада осети да је кокош пресна. Убриса рукавом зној са чела и усправи лактове на 
столу с дигнутим ножем и виљушком као војник при капитулацији, па се поче и 
сам смејати:

– Е, да се каже, госпоцка унцутарија! Е, баш сте прави ђаво, присвитли!
Жупан, коме је монокл испао у наступу смејања, обгрли старог салашара, па 

му, као детету, узе обе руке и, разоружавши их, тури му у десницу лопатицу од 
седефа на сребрној дршци и захвати из отвореног кокошјег трбуха ајвара.

– Не срди се, баћа-Бабијане, то се тако једе. Намажи на крув, па једи. То је 
добро. То је особито добро за старе људе. Твоја баба буде вечерас весела! […]

Кад се сви завалише у наслоњаче и задимише, жупан се окрете, нареди да се 
Циганима да јести и пити, па ће породичним тоном опет Бабијану:

– Е, сад, баћа, да нам продуцираш оно јутро на салашу!… Верујте, господо, то 
је нешто колосално, ја ни у „Ронахеру” нисам чуо нешто савршеније.

Чича се нешто као снебивао, али кад виде зажарена, зајапурена лица 
свих унаоколо, чија је пресићеност захтевала још нових потреса, он се прво 
мало прокашља, па кад настаде тишина, заклопи очи, завали главу и поче 
кукурикати. Прво као какав матор и промукао певац с читавом израђеном 
мелодијом и с оним на крају опуштеним гласом као кад гајдашу писак испадне 
из уста. Па онда као млад петао у доба своје плодне и будилачке моћи, са 
силним налетом и брзим прекидом, и, најзад, као какав сасвим млад, неспретан 
орозић, који мутира слично гимназисти петог разреда, који још маторачки 
почне кукури… – али никако не уме да заврши оно – ку. И све је он то пратио 
покретима и мрдањем главе и тела, чак је и рукама лупао о бедра к’о тобоже 
крилима. Затим је дошло мукање: прво оно безизразно, у ветар, као теоци, па 
оно дубоко и топло њихових матера, – уз прво је бленуо наивно у неизвесну 
тачку на горњем зиду, а уз друго обрнуо главу у страну као да призива теле 
да га оближе по челу. Па рзање с копкањем копита, па гроктање с њушкањем 
изривене земље, па сва разна салашарска лајања, кевкања, све до квоцања, 
гакања, шкрипања ђерма, тестерисања и далеког звона из вароши, – те заврши, 
сав ознојен и задихан, женским гласом: – Добројтро, комшија, јесте л’ уранили, 
како сте спавали, шта сте сањали?

Цело се друштво поваљало од грохота. Дебели људи су се хватали за трбухе 
и усијано им се лице трзало од болне немоћи: 

– Та престани, молим те, престани, убио те бог!… 
Он сам био је изнурен, те је и њему дрхтала рука, и пола му се чашице 

просуло док ју је принео устима. Жупан је презадовољно понављао сваком 
поједином: – Зар нисам рекао, зар нисам добро учинио? – У другој соби пуцали 
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су од смеха и Цигани и пандури, и Туна, ушавши с новом кавом, морао је који 
пут шаком да заклања разјапљене вилице. Али кад се његове очи сретоше са 
замућеним и засењеним погледом баћа-Бабијана, одједном паде смех као љуска 
с лица обојице.

– Е, присвитли – викну Бабијан озбиљно – умемо ми салашари тушта, и 
лајати и љуцки диванити!

Жупан, схвативши то као предзнак непријатне фазе у његову пијанству, 
зовне Туну и нареди му да некако изведе баћу и отпрати до кола. Пред одлазак 
жупан му је натрпао шпагове цигаретама, цигарама, бонбонама, – „за дицу”, – 
чак му је гурнуо у шаке и једну боцу ракије за пут и за синове. Сви су се с њим 
руковали, а жупан није могао избећи да га Бабијан не пољуби. Кад је изашао, 
жупан насмејано слеже раменима:

– Боље овако. Паор је паор, не зна границе. Ал’ је колосалан, зар не?
Уз пут ни Туна ни Бабијан нису помињали ниједном речју ни ручак ни 

весеље… […]

* * *
Није прошло ни недељу дана, сунце је све топлије и дуже грејало мењајући 

земљино лице, кад једно поподне, док је Бабијан надзирао зидање новог обора 
у дну дворишта, као на команду залајаше сви керови под вођством Кусе, која је 
бесомучно скакала на ограду и кезила зубе између летава. Бабијан се осврте и 
угледа изнад ограде зелене ловачке шешириће с тетребовим перима и врхове 
двоцевака. Аница дотрча с рукама влажним од сапуњавице и усплахирено 
шапну: 

– Баћа, неки господари тражиду вас!
– Отерај вашке, па нек’ уђу! – одговори мирно, без изненађења, не мичући 

се. […]
Жупан је, разуме се, ову посету нарочито удесио. Избори су у изгледу, и 

за опозицију би био смртоносан удар кад би се придобио за владу Бабијан 
Липоженчић, за чијим би „ланцима” пошле све буњевачке газде, а по мађарском 
цензусу фукара и не гласа. Он је њега давно узео на око. Знао је да је тврдоглав. 
Али је веровао у успех. Но овај га је дочек мало изненадио. […]

Жупану се учини: – Овај матори очевидно избегава озбиљан разговор и 
хоће да покаже да га се прави смер њихове посете и не тиче. До ђавола, ко би 
помислио да је овај Буња тако препреден!

Кад поседаше и погледаше један другоме у очи, Бабијан је имао, тако 
некако, безазлен поглед, који није допуштао никакво подсећање, и који је 
везивао присутне само за све ово овде. Кад би дошло да ослови жупана са „ти”, 
он би то изговорио тако природно, као да је то остало из заједничке младости. 
Најзад се жупан поуздао у време и у вино. Само, Баћа-Бабијан, што је више пио 
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тог свог вина, „к’о од мајке рођеног, које иђе у ноге а не у главу, к’о што то и бог 
заповида”, постајао је све неприступачнији. Као да је тај сок сопствене земље и 
свог сопственог сунца улевао у његову салашарску крв поносну свест о својој 
непокретљивости и о својој осигураној, сељачкој независности. Што год су му 
похвалили, он је примао к знању, и с осмехом, самохвалисаво још више додавао.

Кад их је он сам подигао и повео да им покаже своју земљу, узео је у руке 
велику, кукасту батину и испредњачио. Господа су га гледала, онако висока, 
непогурена, плећата, црвена врата, како удара батином по грумењу црне земље, 
како задовољно згази покоју маљаву гусеницу или ропца на путањи, и осећала 
су се чудно, као да су обојица некако неупућени и много млађи према њему, чија 
је продуљена сенка падала преко њих. Одвео их је на узвишицу на којој је још 
његов отац дигао велики храстов крст, сав испуцао али још чврст. С тог места им 
је показао, испруженом батином, границе свога имања:

– Ето, погледајте од Шикаре онамо на друм, па од друма чак онамо до 
они’ крушака, оно дрвеће што се види, и све онамо до оног куруза, ди почиње 
салашић Жиге Турскога. То је све моје.

Жупан се осмехну, пропративши Бабијанов велики, округли, освајачки 
покрет:

– Avoir c’est pouvoir! (фр. Имати је моћ!)
– Ту нема никада воде, овај крај никад лед не туче: бунар ми је дубок, воде 

у њему и кад је суша, доста и за марву и за нас. Дица ми здрава, марва, ’вала 
богу, здрава, ’ајд’ сад на перад наиђе кадгод да цркавају, ал’ то је ситниш, женска 
посла! – па се окрете и с осмехом дода: – може се, ’вала богу, има се! […]

И жупан и посланик беху спахије. И они су имали салаше, али су их или 
давали у аренду или су их обрађивали читавим апаратом надзорника и 
економа, па се њихова пољопривреда сводила искључиво на примање годишњег 
прихода у новцу. Они ипак нису имали ни комада земље на којој би корачали 
тако господарски, поуздано као овај сељак. […]

Напослетку ће жупан, снашавши се, у промењеном тону:
– Баћа-Бабијане, баш си нас липо дочекао. Фала ти. Да бог поживи тебе и 

твоју дицу, да бог да стекли они још двиста ланаца. Види се да си ми ти прави 
пријатељ. Штета је само што нисмо тако на цилој линији. Зашто да и у политики 
не иђемо овако липо заједно? Ето, овако утроје, па да нас бог види! Сад ће бити 
избори, па да ти липо гласаш с нама, за господина. Ти знаш, ја не заборављам 
пријатеље, а он је исти таки. Ти имаш дицу, знаш како треба јаки’ пријатеља. 
Шта си се вез’о с оним Вујевићем! Он је луд, тако он неће никад на владу, а 
шта ти вриди политика брез владе! Јер оно мало „шпоркасе”? У нашој банки… 
нема те банке на свиту чије се касе саме не отварају само при имену Бабијана 
Липоженчића! Ајде – па му пружи руку као на вашару – удри, па да се ижљубимо!
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Бабијан је жмиркао, помодрио. То му је био најсрећнији тренутак у животу. 
Ласкало му је и мамило га је да пристане, а још више да одбије. Но да би тренуци 
среће што дуже трајали, он поче, мудрачки и с висине, да извија:

– Да би Лајча Вујевић био луд! Паметан је то човик, још како! Он има двапут 
толико земље к’о ја. Чет’ри стотине ланаца, ој-хој! Истина, подалеко, испод 
Станчића, ништо му је и под водом, ал’ чет’ри стотине ланаца, ој-хој! Није то 
лудорија. П’онда доћи ће и његово вриме. Кад Кошут сидне на владу.

– Кошут никад, а Вујевић?… Не кажем, ако се врименом не опамети. А зашто 
ти раније не би дош’о памети?

– Е-е, господо славна, не можем ја, к’о један доста главни човик у Вармеђи, 
данас ово – сутра оно. Не миња се тако лако вира и политика. Ми јесмо главни 
пријатељи, ал’ друго је пријатељство и, рећи, друштво, а друго политика. Зато 
ми остајемо први пријатељи. – Па се утешително куцну.

Жупан извади монокл између закопчаних дугмади, па се поче играти њиме. 
На челу му се појави румена мрља као лишај.

– Па добро, ако нећеш одма’ да се решиш, а ти размисли о томе, кажем ти, 
што раније то боље по тебе, посјетуј се са својима, са синовима, – жупан ће 
готово јетко.

Бабијан дрмну охоло главом и сијајући од задовољства:
– Не сјетујем се ја ни с киме и ни о чему. Ни мој покојни Баћа није никад 

никог пит’о, па је липо живио, стек’о и очув’о. Ал’ ја ћу, што се каже, размишљати, 
– не кажем…

– Нећу ја теби да солим памет, Бабијане, утуби, ни да те силим, само ти опет 
кажем: оваке пријатеље ваља ниговати, – и тихим, претећим гласом додаде – 
размисли, имаш дицу, ко зна шта им може затрибати, ко зна?…

Бабијан се скоро надуто испрси:
– Присвитли, ко има овдикара – па се удари с десне стране по грудима, по 

„шлајпику” – тај ће наћи помоћи у свиту. Шта вали Вујевићу и Фербаку? Ни 
њи’ва дица ни служе цара. – Све се може кад се има, а ја, ’вала богу, имам за себе 
и за дицу доста. Вала богу, имам за пријатеље таку јаку, главну господу као што 
сте вас двојица – а за малу господу? – Их, сас овим се калдрмише пут до њи’ва 
срца, сас овим! – па се бесно поче опет лупати по десним ребрима.

– Бабијане, то нисам очекив’о од тебе! – строго проговори жупан и диже 
срдито очи на њега.

Бабијан се дигао да наточи чаше и учинио се жупану страшно велик 
и безобразно тријумфалан. Смишљао је реч да га уједе, али у том ћутању, 
прекиданом само брбљавим клокотањем уског врата на боци, одједном 
закукурека петао. Жупан скупи лице у пакостан осмех.

– Дедер, Бабијане, одговори му. Ко зна боље?
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Али Бабијан мирно одби, седајући и куцајући се:
– Ту моји пивци доста гласно кукуричу. У вароши ја могу и њакати, ал’ овди 

диванимо к’о људи. ’Ајд’ у здрављу, па не забавите, не кажем ја, размишљаћу ја!… 
’Ајд’ у наше пријатељство!… О, мај’, дед’ да пошаљем чељаде по Цигане!

Но гости поскакаше и сад тек приметише да ово вино заиста хлади главу, 
али у ноге сипа врели песак. Бабијан их је заустављао, дао је донети још две 
боце вина, сипао им у чаше и пред колима и у колима кад је кочијаш већ затегао, 
испратио их је до капије и викао за њима:

– У здрављу, господо присвитла, па не забавите ничем, и до виђења, опет 
овако, липо пријатељски!…

Вратио се поново у „салу”, завалио се у исту столицу, испружио ноге, 
истурио руке са стиснутим песницама, ударио њима о сто и необично, 
раскалашно викну Манду:

– Дедер, синко, донеси диди још једну флашу вина, пије ми се на ово!
У кући се сви убезекнуше, али, прикрадајући се и мотрећи како деда 

задовољно шкиљи у чашу, они се сашапташе, и сложише се у том да је Дида опет 
постигао „нику велику чест”.

1921.
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снагу■добијао■од■мајке■Геје,■с■којом■је■био■у■сталном■додиру,■док■
је■у■ваздуху■био■рањив,■као■и■остали■људи.■Херакле■је■схватио■да■
Антејева■моћ■лежи■у■повезаности■са■земљом,■па■га■је■подигао■са■тла■
и■удавио■у■ваздуху.
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РАД НА ТЕКСТУ

Прочитај■одломкe■из■приповетке■Салашар.■Обрати■пажњу■на■
структуру■приповетке■и■тумачи■динамику■догађаја.■Запази■разлику■
између■прве■и■друге■„господске”■посете■Бабијану.■
Посматрај■ентеријере■Бабијановог■газдинства,■„сале”,■као■и■
просторија■у■Вармеђи.■Анализирај■културолошке■разлике.■Зашто■се,■
по■Бабијану,■у■граду■може■и■њакати,■док■се■на■селу■мора■говорити■
како■све■људско■налаже?■
Када■се■елементи■карневалског■везују■за■Бабијана?■Уочи■вредности■
ономатопеје■и■градативног■низања■ситуација■у■тексту.■Пронађи■
елементе■ироније■у■приповеци■и■протумачи■их.■
Запази■каталоге■хране,■вина■и■дувана■на■ручку■у■вароши■и■у■
Бабијановом■домаћинству,■као■и■њихова■различита■дејства■на■
поједине■ликове.■
Уочи■на■који■се■начин■мотивише■лик■Бабијана■као■појединца■у■
односу■на■колективни■лик■господе.
Прочитај■поново■завршни■одломак■приповетке■Салашар.■У■
неколико■последњих■пасуса■главни■јунак■је■именован■Бабијаном,■а■у■
последњем■прво■дедом,■па■Дидом.■Шта■ти■то■говори■о■перспективи■
приповедања?■Чије■виђење■доминира?■
Обрати■пажњу■на■језичко-стилски■аспект■приповетке.■Колико■су■у■
том■смислу■важни■германизми■и■хунгаризми?■Зашто■су■у■неком■делу■
текста■те■речи■под■наводницима?■

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Вељко Петровић■(1884–1967)■свестрани■је■стваралац■који■је■
своје■бављење■књижевношћу■започео■као■песник■1902.■године,■да■би■му■
прве■збирке■изашле■1912■–■Родољубиве песме и■1914■–■На прагу.■Неке■
од■најпознатијих■Петровићевих■песама■тематизују■управо■земљу■и■однос■
према■њој■(Српска земља,■Сељаку,■Повратак,■Нови Антеј,■Човечја земља).■
Вељко■Петровић■има■врло■плодну,■дугу,■жанровски,■а■и■тематско-мотивски■
разноврсну■приповедачку■каријеру■(од■новинских■прича■до■озбиљних■
приповедачких■целина■са■романескним■особинама),■која■сеже■у■1905.■
годину,■а■траје■активно■до■1964.■Неке■од■најпознатијих■збирки■су■Буња и 
други из Раванграда■(1921),■Варљиво пролеће■(1921),■Померене савести■
(1922),■Изданци из опаљена грма■(1932),■Препелица у руци и друге сличне 
приповетке■(1948),■Дах живота■(1964).■
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■■ Вељко■Петровић

КЉУЧНЕ	РЕЧИ

Салашар,■
приповетка■српске■
модерне
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Десанка Максимовић

Песме 
(избор)

Пролетња песма
Осећам вечерас, док посматрам ласте  
и пупољке ране, 
како срце моје полагано расте 
к’о видик у лепе, насмејане дане:

како с младим биљем постаје све веће  
и лако к’o крило,  
и како му цело једно небо среће 
и пакао бола не би доста било;

како чезне за свим што би живот мог’о 
лепог да му даде, 
и да му ничега не би било много: 
тако су велике чежње му и наде.

Осећам, да досад све је било шала  
мога срца врела; 
да још ником нисам љубав своју дала  
колику бих могла и колику хтела.

Да има у мени цела нежна плима 
речи неречени’ 
да бих срце могла поклањати свима  
и да опет много остане га мени.

Предосећање

Познала сам те кад снег се топи, 
Топи, и дува ветар млак. 
Близина пролећа душу ми опи, 
Опи, па жудно удисах зрак. 
С нежношћу гледах стопа ти траг, 
Траг по снегу белом; 
И знадох да ћеш бити ми драг, 
Драг у животу целом.

Познала сам те у звонки дан, 
Дан пијан, свеж и мек. 
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Чињаше ми се већ давно знан, 
Знан кад те познах тек.

С нежношћу гледах стопа ти траг, 
Траг по снегу белом; 
И знадох да ћеш ми бити драг, 
Драг у животу целом.

Познала сам те кад копни лед, 
Лед, док се буди пролећа дах; 
Кад дан је час румен, час сетан, блед, 
Кад сретно је и тужно у исти мах. 
С нежношћу гледах стопа ти траг, 
Траг по снегу белом; 
И знадох да ћеш ми бити драг, 
Драг у животу целом.

■■ Марко■Мурат,■Пролеће,■1894
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Верујем

Моја земља пропасти неће. 
Из смрти за слободу 
слобода увек ниче, 
као што из цветног семена 
мора нићи цвеће, 
и као што се из гнезда 
увек излеже птиче.

Моја земља је научила да пати,  
мученица је одувек била,  
одувек комадана; 
она зна: једног дана 
опет ће постојати,  
већ је размахнула крила.

Наше земље нестати неће,  
О братству она је увек сневала, 
одрицала се због њега  
и испаштала.

Моја је земља одувек давала,  
и у име братства праштала,  
праштала. 
Моја земља пропасти неће. 
Увек је пророчица била; 
Сред непријатељских 
Тамница и шиба, 
У сва времена црна,  
Кад народи по магли блуде, 
Пастири из наших колиба, 
Као кукољ од зрна, 
Одвајали су од истина 
Мисли луде.

■■ Урош■Предић,■Свети Сава 
благосиља Српчад
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РАД	НА	ТЕКСТУ

Са■чим■лирски■субјект■доводи■у■везу■мотив■срца■у■Пролетњој песми?■
Чему■он■тежи?■Размисли■о■симболичком■значењу■мотива■природе■
као■што■су■рани■пупољци,■младо■биље,■ласте.■Повежи■мотив■
пролећа■са■мотивом■срца.■Уочи■које■су■стилске■фигуре■присутне■
у■овој■песми■и■анализирај■њихову■улогу.■Своја■запажања■илуструј■
примерима■из■текста.
■Наведи■којим■се■све■конкретним■детаљима■дочарава■љубав■у■
песми■Предосећање.■Какво■расположење■доноси■лирском■субјекту■
осећање■заљубљености?■Која■перспектива■је■доминантна■у■
песми?■Шта■мислиш,■због■чега?■Образложи■у■каквом■су■односу■у■
уметничком■свету■доведени■мотиви■буђења■пролећа■са■осећањем■
љубави,■среће,■чежње.■Запази■стихове■који■се■у■песми■понављају.■
Проучи■њихову■интонацију.■Објасни■на■који■начин■презент■изражава■
душевно■стање■лирског■субјекта.■Запази■какав■је■ритам■песме■
Предосећање.■Обрати■пажњу■на■речи■које■се■римују.■Уочи■на■који■
начин■рима■доприноси■музикалности■песме.
Каква■се■осећања■према■родном■крају,■домовини■и■народу■
изражавају■у■песми■Верујем?■Истакни■шта■је■све■у■песми■доведено■
у■везу■са■домовином.■Наведи■стихове■у■којима■се■изражава■љубав■
према■народу.■На■који■се■начин■то■чини?■Наведи■поенту■песме.

ТЕКСТ	И	КОНТЕКСТ

Лирика■ове■песникиње■се■од■самог■почетка■доживљава■као■
чиста■исповест■срца,■што■је■и■садржано■у■самом■стиху:■„Ја■сам■ловац■
срца■свога■рођеног”.■Њено■основно■песничко■гесло■је■да■поезија■
треба■да■буде■разумљива,■јасна,■искрена,■отворена■према■човеку■
и■животу,■управо■да■извире■из■њих.■Опредељујући■се■за■такав■вид■
песничког■стварања,■она■је■себе■видела■и■налазила■изван■појединих■
праваца■и■авангардних■струја,■сасвим■предана■класичном■начину■
певања.

■У■поезији■Десанке■Максимовић■уочавамо■више■песничких■
кругова,■који■се■могу■генерализовати■и■свести■на:■ ■

•■ интимистичке■песме■(младост,■самоћа,■чежње,■стрепња,■
страх■од■неизвесности);

•■ песме■о■детињству;■
•■ песме■о■завичају■и■свету■у■њему;■
•■ песме■о■природи■као■идеалном■и■бескрајном■врту;■

1.	 	

2.	 	

3.	 	



102

•■ песме■о■родољубљу■и■са■социјалним■мотивима;■
•■ песме■о■животу,■пролазности■и■смрти;■
•■ песме■о■човекољубљу.
Први■круг■песама,■најприсутнији■и■најпамтљивији■у■песничком■

опусу■Десанке■Максимовић,■нарочито■с■почетка■њеног■стварања,■чине■
песме■о■младости,■девојачкој■путености,■стрепњи■и■страху■од■онога■
што■би■могло■убити■илузију■о■чистој,■идеалној■љубави.■То■су■лирска■
остварења■из■песничких■књига■Песме■и■Зелени витез,■у■којима■је■пуно■
изворних■осећања■и■девојачког■безазленства.■Стрепња,■често■присутна,■
долази■од■неизвесности■да■се■чежње■не■помуте■и■да■се■сан■о■неком■ко■
је■предмет■чежње■не■сруши■неким■новим■сазнањем.■Зато■и■песникињин■
глас■да,■у■име■истинске■љубави,■сама■љубав■остане■илузија,■сневање,■
ишчекивање■и■стрепња.■Сваки■додир■и■сусрет■понешто■би■одузели■таквој■
идеалној■слици■вољеног.■Љубав■би,■тиме,■била■умањена,■обесвећена■и■
обесмишљена■неком■речју,■гестом,■поступком.■И■тек■тада■заљубљена■
душа■не■би■знала■за■идеално■стање■у■себи,■нити■шта■су■велика■хтења■и■
заноси■срца.■И■зато■оно■познато■песникињино■устрептало■обраћање:■Не, 
немој ми прићи!■

Други■велики■круг■песама■у■себи■садржи■песме■о■завичају■и■свету■
завичаја.■Завичај■није■ништа■друго■до■„сећање,■традиција,■оно■што■је■
познато"■и■мир■који■иде■с■тим;■завичај■је■сва■њена■патријархалност,■људи,■
језик,■пропланци,■звуци■и■слике,■питомости■предела■и■сва■сигурност■бића■
у■њему■је,■јер■-■вели■песникиња■„Свака■стопа■земље■тамо■је■мени■знана”.■
Завичај■је■загрљај■који■утопљава,■разнежује,■одмара■и■представља■
окриље■за■срећу,■у■односу■на■град■који■је■хладан■и■туђински■настројен■
према■појединцу.■

Природа■је■велики■песнички■круг■у■стваралаштву■Десанке■
Максимовић.■Спознаја■природе■и■домовине■дошла■је■преко■оног■што■
је■завичајно.■Сву■безазленост■и■питомост■своје■душе■песникиња■је■
везивала■за■природу■и■налазила■у■природи.■Природа■се■у■њеној■поезији■
нуди■као■бескрајан■и■божји■врт,■настањен■многим■садржајима■међу■
којима■влада■вечни■склад■и■уравнотежено■стање■доведено■до■идеалног,■
због■чега■је■доживљавамо■као■земаљски■рај■у■коме■је■све■„безгрешно”■и■
лишено■великог■зла.■Природа■је■у■њеној■поезији■бајковита,■неисцрпна■и■
недељива.■

Певајући■о■природи,■Десанка■Максимовић■пева■о■себи,■о■својим■
простосрдачним■нежностима■и■космополитском■духу■који■све■грли■и■
призива.■

Емотивна■везаност■Десанке■Максимовић■за■завичај■као■нешто■
знано,■што■пружа■сигурност,■неминовно■води■у■љубав■према■народу■и■
једној■широј■завичајности,■која■се■зове■домовина;■води■у■колективно■
памћење■и■индивидуално■искуство■о■патњама■и■страдањима■нашег■
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човека■кроз■историју■и■векове;■води■у■искрено■родољубље■и■
социјално■обојено■певање.■

Родољубље■Десанке■Максимовић■носи■у■себи■многозначни■
смисао,■а■исказује■се■као■искрена■и■нетајена■љубав■према■
пределима■завичаја,■према■пространствима■и■лепотама■земље■којој■
припада,■према■епској■прошлости■коју■су■обележиле■битке■и■побуне,■
подвизи■и■јуначке■погибије;■према■језику■и■говорној■мелодији■тога■
језика.■Развијајући■осећање■родољубља,■она■пева■о■слободарству■
и■непокору■предака,■о■њиховој■оданости■земљи,■вери,■обичајима■
и■огњишту■као■праискону;■пева■о■врлинама■народа■чији■је■она■
изданак.■

Најпознатије■њене■родољубиве■песме■су:■„Устанци”,■„Ноћ■у■
завичају”,■„Србија■је■велика■тајна”,■„Верујем”,■„Крилата■земља”,■
„Крвава■бајка”,■„Сликар■Лука”,■„Балкански■ратови”■„Отаџбино,■ту■сам“■
и■друге.

Мисао■о■пролазности■и■нестајању,■која■прати■све■што■живи,■
одувек■је■била■присутна■у■њеном■певању,■али■са■старењем■и■
годинама■стварања■све■учесталија.■Некада■је■долазила■спонтано,■
подстакнута■неким■призором■или■феноменом■(као■у■песми■„Змија”),■
а■касније■као■опсесија■која■настањује■не■само■песму■већ■и■књиге,■
као■што■су■збирке Немам више времена■и■Ничија земља.■Свест■о■
старењу,■о■томе■да■је■смрт■увек■присутна■и■неодложна,■добија■на■
густини■и■постаје■основна■тема.■Светле■боје■и■оптимизам■уступају■
место■тамним■бојама■и■суморним■расположењима,■али■без■
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Иво Андрић

Ex Ponto
(избор)

I

Je ли вaм сe икaд дoгoдилo дa, бaчeни из кoлoсиjeкa, 
рeчeтe свaгдaшњици: збoгoм и дa сe винeтe, нoшeни стрaшним 
вихoрoм, зaпрeпaштeни кao oнaj кoмe сe тлo измичe?

Je ли вaм сe дoгoдилo дa вaм узму свe — a штa сe чoвjeку нe 
мoжe узeти? — и дa вaм нa душу пoлoжe тeшку oдурну руку и дa 
вaм узму рaдoст и вeдрину слoбoднa духa; и сaмa срчaнoст, кoja 
oстaje кao пoсљeдњи oчajни дaр судбинe, дa вaм узму и дa учинe 
oд вaс ниjeмo прeзaвo рoпчe?

Рaзнoлики су и мнoги бoлoви кojи зaдeшaвajу људe нa oвoj 
зeмљи, гдje сe "љeпшoм душoм дубљe jeцa", aли кoг je jeдaн 
сaмo oд oвих истинских вeликих бoлoвa зaдeсиo, брaт je мoj и 
приjaтeљ!

Свима, широм цијелог свијета, који су страдали и страдају 
ради душе и њених великих и вјечних захтјева, посвећујем ове 
странице, које сам некоћ писао само за себе, а данас их шаљем 
свој браћи својој у болу и нади.

* * *
Нeумoљивo крутe и нeпoмичнe плaнинe глeдajу с oблaчнa 

висa. Висoкo укoчeнo нeбo. Tврдa нeмилoснa зeмљa. Нe, ништa 
сe нeћe дoгoдити! Нe, плaнинe сe нeћe сoрити! Нeбo ћe oстaти 
гoрдo и хлaднo нa висини!

Измичe сe дaљинa, губи звук, бoje мру у сивoм: дa сe види и 
чуje рoпскo крвaвo срцe кaкo куцa.

У грмљaвини и oблaцимa дoлaзe будућa стoљeћa и глeдajу 
мoj срaм. Прeд oчимa пoкoљeњa лeжи мoja душa нaгa и 
бeспoмoћнa кao прeлoмљeн мaч.

Жeжe мe сaмилoстaн пoглeд нeрoђeних.

* * *
Куд сам ја све лутао! Куд су пaдaлe мoje тeжњe, кoликo 

пoсртao, кoликo блудиo у мислимa и гриjeшиo у живoту! — Кaкo 
дa вaм кaжeм кaд тo и рoђeнo мoje сjeћaњe зaбoрaвљa! Oхoлoст 

Ex Ponto –■наслов■за■ову■
лирску■прoзу■Андрић■је■
преузео■из■дела■Epistolaria 
ex Ponto■(Писма из Понта)■
римског■песника■Овидија,■чију■
је■судбину■изгнаника■делио■
и■сам,■бачен■у■аустријску■
тамницу■за■време■Првог■
светског■рата.
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мe je нoсилa кao вjeтaр. Oгaњ кojим ми je сaгaрaлa душa ниje мe изjeдao 
нeгo ми je дaвao снaгу и зaмaх.

Нa бoрбe свиjeтa ja сaм глeдao кao штo сe с вeдрa висa глeдa нa мaглe 
кoje сe нaбиjajу пo дoлинaмa.

Биo сaм ниjeми, oхoли гoст живoтa. Tргao сaм нajвишe плoдoвe. Уснe 
су ми билe крвaвe, жeнe су ми цjeливaлe рукe. Прoлaзилe су гoдинe и 
дoнoсилe свoje плoдoвe, a ja сaм сe нaзивao: гoспoдaр живoтa.

Taдa мe силaн удeсни вaл бaци нa тврду мрaчну стaзу и свa бoja и 
љeпoтa живoтa згaсну нa мрeжници мojих oчиjу. Oд свeгa нe oстa ни 
кoликo je пeпeлa нa кoси нa чисту сриjeду.

Нисaм имao сухe кoрe хљeбa ни сузe дa je пoквaсим и, исплaкaвши je, 
дa ми лaкшe будe. Глaдну ми je билo зимa, бoлиo мe je срaм мoj и туђи, и 
удaрци и трaгoви гвoжђa нa рукaмa.

Кo знa oд срeтних и слoбoдних штa je тo сaмoћa? Ни пaукa ниje билo 
дa jeднoм бaр прoткa мojу сaмoћу, a чoвjeк чиje сaм кoрaкe чуo прeд 
свojим врaтимa биo je мoj нeприjaтeљ.

Бojao сaм сe и крви кojу сaм чуo кaкo биje у мoм ручнoм зглoбу, jeр 
мe je увjeрaвaлa дa живим, a тo je билo истo штo и пaтњa.

 И мислиo сaм: Бoг нe би трeбao дa нaс тoликo искушaвa и дa нaс 
дoвoди нa стрaшнo мjeстo, гдje нaм je смрт и живoт jeднo тe истo. Taдa 
joш, ни у нajвeћoj пoкoрнoсти, нисaм мoгao дa схвaтим зaштo je oд свих 
ствoрoвa сaмo чoвjeку дaнo дa мoжe дa зaмрзи нa свoj живoт.

И тaдa кaд сe je у купaњу милиoнa jeднoличних минутa, бeз икaквe 
нaдe и прoмjeнe, мoja душa прeтвaрaлa у пустињу кoja вишe и нe жeдни, 
кaд су ми рeшeткe нa прoзoру билe тaкo густe дa нисaм мoгao ни руку 
пoмoлити дa ми кaнe кaп кишe или дa мe oмилуje зaлутao вjeтaр, тaдa je 
у мojoj души, кao свjeтиљкa нaд мртвoм рaдoсти, плaнулo oвo свjeтлo.

* * *
Двa дaнa мe вeћ нe извoдe ни нa oнaj jeдaн сaт шeтњe, jeр кишa бeз 

прeстaнкa сипи.
Meни сe чини дa ми нeпрeстaнo влaгa нaвирe у ћeлиjу и дa ми пaдa 

пo лицу и рукaмa кao љeпљив тaлoг. Moj пoкривaч je oштaр и студeн, 
мoje jeлo имa укус лимeнe пoсудe и мoja ћeлиja oнaj нeoписиви зaдaх 
ускoг прoстoрa у кoм jeдaн чoвjeк дишe и живи, бeз прoмjeнe и зрaчeњa.

Aли ту зa мojим вjeђaмa — склoпим ли сaмo oчи — живи свa 
вeличинa живoтa и свa љeпoтa свиjeтa. Свe штo je икaд сaмo тaклo 
oчи, уснe и рукe мoje свe je у мojoj свиjeсти живo и свиjeтлo нa тaмнoj 
пoзaдини oвe пaтњe. Рaскoш и љeпoтa живoтa живe нeуништивo у мeни.
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II

Eвo сaм двaдeсeт и jeдaн дaн слoбoдaн и бeз прeстaнкa сaм. 
Нeпрeстaнo прoмaтрaм пупaњe, и цвaт a ипaк сe нe мoгу oтeти дa 

мислим o људимa. Jутрoс, нa сунцу, дoђe ми свa људскa истoриja кao 
jeдaн пoкoљ нeвиних, кao црни кoвчeг кoм je кључ бaчeн у мoрe. И 
рaди истoг Христa први кojи су пoгинули били су нeвини.

* * *
Књигe су дoбрe; нeкa и људи; aли мнoгo ми je бoљe глeдaти 

кaкo кишa пaдa. Moj oднoс прeмa пojaвaмa у прирoди нeмa ништa oд 
људских oднoсa, ни тjeскoбa, ни oбзирa, ни ситничaвoсти. Ja тoнeм у 
њимa и упиjaм их у сeбe, у истo вриjeмe.

* * *
Људи су ми тeшки и њинa сурoвoст и пoдлoст, a вjeтрoви су 

мojи приjaтeљи, oлуje мoje рaдoсти, сунчeвa жeгa мoja нaслaдa, мукa 
студeнa jутрa мojи нajсвeчaниjи чaсoви.

* * *
Удeс кojи ми je свe узeo дaрoвao ми je oву шутњу дa ми будe штит 

прeмa људимa, утjeхa у свим дoгaђajимa и исцjeљeњe души. 
У тoj тишини шутњe je свe мoje: вjeрa мoja, спaшeнa из тoликих 

пoрaзa, мoja сaмaчкa рaдoст и стрaдaлникoвa нaдa.

* * *
Пoсљeдњи изрaз свих и нajjeднoстaвниjи oблик свих нajстojaњa 

je — шутњa.
Зaвoлиo сaм je зa сaв живoт, a кaд уминe живoт, пoлoжићe ми 

шутњa, дoбрa мajкa, блиjeдe рукe нa oчи и утoнућe у тaми свa oвa 
jaдoвитa причa, кao штo умирe крaтaк и нeрaзумљив звук у тишини.

* * *
Oпкoљeн свиjeтoм, кojи ми je туђ и мaлo дoбрoхoтaн, ja 

сe сaбирeм у сeби и oсjeћaм сaм и нaпуштeн, сaм пoд вeликим 
рaвнoдушним нeбoм, вaн свaкe цjeлинe, вaн свaкoг друштвa, кaкo 
сaм увиjeк живиo, нeзaштићeн привилeгиjaмa никaквe клaсe, бeз 
зaнимaњa, бeз будућнoсти, бeз рoдбинe и приjaтeљa кojи би мoгли 
пoмoћи. 

Сaм, прoгнaн, бoлeстaн. Aли дoбрo je и oвaкo. 
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III

Дaни ми прoлaзe узaлуд. Нajљeпши извoри душини прeсaхнушe. 
Изгубиo сaм дoдир сa свимa кojи мe вoлe и рaзумиjу, тaj спaсoнoсни 
дoдир кojи нaс криjeпи и држи, кojи дjeлимa нaшим дaje пoтицaj и 
снaгу и живљeњу нaшeм смисao.

Пoсвe сaм oтциjeпљeн. Toнeм у зaбoрaву. Прикривa мe жaлoст. Сaм 
сeби дoлaзим кao свиjeћa кojу су зaбoрaвили угaсити пa изгaрa сву нoћ 
нa oлтaру кao нeвиђeнa жртвa у глухo дoбa.

Нajтeжe je чoвjeку кaд сaм нaд сoбoм oсjeти сaмилoст.

* * *
Кoмe дa кaжeм кaкo мe je зaмoрилa зeмљa?
Кo знa кoja je тo пoкoрa дa сe живи глухo и бeзизглeднo, мeђу 

људимa кojимa нe мoгу ништa кaзaти и кojи ми нeмajу ништa кaзaти?
И тaкo увиjeк: измjeњивaњe лaжних удвoрнoсти и мучнo 

скупљaњe плиткoсти. Никaд тoплa ни искрeнa рaзгoвoрa, дa стaрe 
риjeчи и дрaмe мисли зaигрajу кao сунчaнa прaшинa нa свjeтлу 
смjeшкa; никaд дa сe рaстaje срдaчнo, пунe душe, с дрaгим лицимa, 
рaдуjући сe пoнoвнoм виђeњу, никaд дa сe лиjeжe, уснe и буди спoкojнo.

* * *
Видиo сaм дa je, у oвa врeмeнa, глaвни и чeстo jeдини пoкрeтaч 

људскoг дjeлoвaњa стрaх, пaнички нeрaзумни, чeстo пoсвe 
бeзрaзлoжни, aли истински и дубoки стрaх.

Eвo другa гoдинa дa у свих људи глeдaм нa лицу тaj стрaшни 
и смиjeшни изрaз, кojи нe сличи ничeм штo сe инaчe види нa лицу 
чoвjeчjeм. To je нeки нaпрeгнути изрaз у кoм имa oпрeзa, ниjeмe 
сaмилoсти и пoнajвишe сeбичнoсти.

Taj изрaз joш нajвишe сличи oнoм смиjeшнoм и нeстaлнoм изрaзу 
лицa у дjeтeтa кoje пaднe и oндa глeдa oнe кojи су oкo њeгa, нeoдлучнo 
дa ли дa удaри у плaч или у смиjeх.

Moждa je у пoчeтку билo и других мoтивa, aли дaнaс je глaвни 
стрaх. Oд стрaхa су људи зли и сурoви и пoдли, oд стрaхa су 
дaрeжљиви, чaк и дoбри.

Свe сe нижи вишeгa бojи. A oнaj кojи нeмa никoг дa сe бojи тaj 
прeзa прeд стрaхoм кoг му рaђa њeгoвa бoлeснa мaштa, jeр стрaх je кao 
зaрaзa кoja испуњa свe мoзгoвe.
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Кaд бих мoгao зaвирити у нутрину oвoм чoвjeку кoм je 
oдрeђeнo дa мe мучи, мислим дa бих нaшao мaлу, биjeдну душу, 
измучeну oбзиримa и стрaхoм прeд прoпустимa и укoримa.

Жao ми гa je и тa мe сaмилoст бoли.

* * *
Свa трaгикa мoг сaдaњeг живoтa сe мoжe стeгнути у jeдну 

риjeч; сaмoћa.
Mукa и нeплoднoст мoг живoтa пoтичу oд oвe стрaхoвитe 

духoвнe изoлaциje у кojoj сe лeдим и кaмeним и прoпaдaм 
кao нaпуштeнe кућe у кoje ниткo нe дирa, aли oнe — бaш зaтo 
jeр никo у њимa нe стaнуje — прoпaдajу и рушe сe стaлнo и 
пoлaгaнo, кao дa их нeвидљивa рукa кидa.

* * *
Изa вeчeрњe кишe билo je мнoгo црвeних oблaкa кojи у мeни 

дигoшe слутњу нeизрeцивe срeћe и висинe. — Чуднo je, кaкo je 
мaлo пoтрeбнo дa будeмo срeћни и joш чудниje: кaкo чeстo нaм 
бaш тo мaлo нeдoстaje!

* * *

Епилог
Много самујеш и дуго ћутиш, сине мој, затрављен си 

сновима, изморен путевима духа. Лик ти је погнут и лице 
блиједо, дубоко спуштене вјеђе и глас као шкрипа тамничких 
врата. Изиђи у љетни дан, сине мој!

 – Шта си видио у љетни дан, сине мој? 
Видио сам да је земља јака и небо вјечно, а човјек слаб и 
кратковјек.

 – Шта си видио, сине мој, у љетни дан?
Видио сам да је љубав кратка, а глад вјечна.

 – Шта си видио у љетни дан, сине мој?  
Видио сам да је овај живот ствар мучна, која се састоји од 
неправилне измјене гријеха и несреће, да живјети значи 
слагати варку по варку.

 – Хоћеш да усниш, сине мој? 
Не, оче, идем да живим.

Загреб, 1918.
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РАД	НА	ТЕКСТУ

1.	 Опиши■везу■између■наслова■и■теме■песама.■У■каквом■се■
егзистенцијалном■стању■налази■лирски■субјект?■

2.	 Из■чега■произлази■меланхолија■лирског■субјекта?■Како■се■он■
носи■са■патњама■које■му■доноси■стварност?■Шта■му■пружа■
утеху?■

3.	 Поред■физичких■мука■њега■највише■мучи■самоћа■и■усамљеност.■
Како■он■налази■излаз■из■своје■ситуације?

4.	 Пажљиво■упореди■сва■три■дела■Еx Ponta■и■уочи■градацију■
самоће.■Како■се■и■да■ли■се■лирски■субјект■променио■на■слободи?■
Шта■њему■служи■као■штит?■Повежи■своје■тумачење■са■животом■
и■делом■Иве■Андрића■с■посебним■нагласком■на■време■и■тематику■
његових■романа.

5.	 Анализирај■структуру■песама■и■основна■изражајна■средства.■
6.	 Одреди■основне■мотиве■ових■песама.■Која■је■функција■епилога■

након■исповедног■монолога,■односно■песама■у■прози?■Од■чега■
се■све■састоји■живот■и■да■ли■је■вредан■живљења?■Објасни■своје■
мишљење■и■поткрепи■цитатима■из■текста.

ПОЈМОВНИК

Епилог■је■завршни■део■књижевног■дела.■У■епилогу■аутор■
сажима■радњу,■саопштава■поруку,■коментарише■приказано■збивање■
и■разјашњава■судбину■књижевног■јунака.■Понекад■се■у■епилогу■
описује■и■оно■што■се■десило■после■представљене■радње.■Епилог■није■
неопходан■део■књижевног■дела.

БЕЛЕШКА	О	АУТОРУ

Иво Андрић (1892–1975) сматра■се■најзначајнијим■књижевником■
20.■века■на■подручју■бивше■Југославије.■Основну■школу■и■гимназију■
завршио■је■у■Вишеграду■и■Сарајеву,■а■студије■историје■и■књижевности■у■
Грацу.■У■младости■је■био■ватрени■поборник■уједињеног■југословенства,■
припадао■је■националистичком■покрету■Млада■Босна■и■био■борац■за■
ослобођење■јужнословенских■народа■од■аустроугарске■власти.■Као■
дипломата,■службовао■је■од■1921.■до■1941.■године■у■представништвима■у■
Риму,■Букурешту,■Грацу,■Паризу■и■Берлину.■Добио■је■Нобелову■награду■за■
књижевност■1961.■године■за■роман■На Дрини ћуприја.■Објавио■је■збирке■
песама■Еx Ponto и■Немири,■збирке■приповедака■Пут Алије Ђерзелеза,■
Приповетке,■Нове приповетке,■Панорама,■Лица.■

Епилог■је■завршни■део■књижевног■дела.■У■епилогу■аутор■
сажима■радњу,■саопштава■поруку,■коментарише■приказано■збивање■
и■разјашњава■судбину■књижевног■јунака.■Понекад■се■у■епилогу■
описује■и■оно■што■се■десило■после■представљене■радње.■Епилог■није■
неопходан■део■књижевног■дела.

■■ Иво■Андрић
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КЉУЧНЕ	РЕЧИ

Ex Ponto,■песма■у■
прози,■епилог

Најпознатији■романи:■На Дрини ћуприја■(1945),■Травничка хроника■
(1945),■Госпођица■(1945),■Проклета авлија■(1954).

Његов■рад■можемо■да■поделимо■на■три■фазе:
Прву■фазу■обележила■је■лирика,■песме■у■прози,■субјективност■и■лично-

-егзистенцијално■трагање,■разговор■са■својом■душом■и■утицај■филозофа■
Керкегора.■Године■1911.■објављује■своју■прву■песму■У сумрак■у■Босанској 
вили,■а■1914.■се■појављује■у■збирци■Хрватска млада лирика.■Први■светски■
рат■га■затиче■на■школовању■у■Кракову■те■се■враћа,■али■у■Сплиту■бива■
ухапшен■и■пребачен■у■Марибор■у■тамницу■као■политички■затвореник■те■
тамо■пише■Еx Ponto■које■објављује■1918.■Године■1920.■штампа■Немире –■
такође■субјективно■и■лирско■дело.■Целокупна■Андрићева■лирска■фаза■■
објављена■је■у■књизи■Шта сањам, а шта ми се догађа.

Друга■фаза■обухвата■период■од■1920.■до■Другог■светског■рата■када■се■
он■сели■у■Београд,■окреће■приповедачкој■прози■и■дефинитивно■прелази■на■
српску■екавицу.■Прелом■чини■приповетка■Пут Алије Ђерзелеза■објављена■
1920.■године.■Многи■сматрају■да■је■Андрић■најбољи■у■приповеткама.■Он■ту■
није■склон■тадашњим■експериментима■у■књижевности■већ■реалистичким■
описом■даје■слику■Босне■као■размеђа■Истока■и■Запада■и■четири■вере,■слику■
која■је■натопљена■ирационализмом,■емотивним■ерупцијама,■нагонима■и■
еротиком.■Андрић■1924.■докторира■у■Грацу■на■теми■Развој духовног живота 
у Босни под утицајем турске владавине■и■управо■се■тиме■и■бави■у■свим■
својим■делима■на■уметнички■начин.■Неке■приповетке■из■ове■фазе■су■Жена 
на камену, Јелена, жена које нема, Мост на Жепи, Љубав у касаби, Чудо 
у олову, Ћоркан и Швабица, Аникина времена, Мара милосница, Бифе 
Титаник, Аска и Вук иако■Андрић■до■краја■живота■пише■приповетке.■

Трећа,■последња■фаза■траје■од■Другог■светског■рата■до■смрти■и■
обележена■је■обимним■делима■тј.■романима■На Дрини ћуприја, Травничка 
хроника, Госпођица■(сва■три■објављена■1945)■и■Проклета авлија■(1954)■као■
и■недовршеним■романом■Омер паша Латас.■Постхумно■је■објављена■збирка■
приповедака■Кућа на осами■и■збирка■рефлексија■Знакови поред пута.

Иако■Андрић■своја■дела■смешта■у■прошлост■и■углавном■у■Босну,■
његове■слике■живота■нису■само■одређене■историјским■и■локалним■
контекстом.■Он■у■својим■делима■увек■приказује■човека■који■мисли,■осећа,■
човека■са■нагонима,■мутним■стањима■свести,■све■оно■што■га■изнутра■
покреће■и■разара,■то■је■вечити■човек■пред■вечитим■проблемима■страсти,■
жене,■смрти,■страха■и■власти.■Сви■ликови■се■откидају■од■времена■и■места■
где■живе■и■постају■опште,■животна■легенда■–■пролазно■је■трајно,■лично■је■
опште,■локално■је■универзално.■Као■приповедач■је■спонтан■и■једноставан,■
али■пун■искуства■и■танани■психолог,■прецизан■посматрач■који■увиђа■
нејасне■и■тамне■импулсе■у■човеку■који■су■изван■људског■домашаја,■са■мало■
речи■и■без■велике■разметљивости■тежи■дубини■значења■и■скривеном■
смислу■–■„где■је■речима■тесно,■мислима■је■пространо“.

■■ Иво■Андрић■прима■
Нобелову■награду
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Иво Андрић

Пут Алије Ђерзелеза
(одломци)

„Народ лако измишља приче и брзо их шири, а стварност се 
чудно и нераздељиво меша и преплиће са причама.” 

(И. Андрић, На Дрини ћу�рија)

Ђерзелез у хану
У хану, код вишеградске ђумрукане, сакупило се, мало-

-помало, доста путника. Мали притоци Дрине набујали су и 
однијели дрвени мост на путу у Прибој и подровали путеве 
на неколико мјеста. Мост су градили тесари, а пут оправљали 
аргати и робијаши. А сви који су из Сарајева путовали на исток, 
заустављали су се у хану крај ђумрукане и чекали да се догради 
мост и како-тако оправе путеви.

Огромни стари хан у облику правокутника био је пун као 
шип. Собе су биле уске и збијене као ћелије у саћу, а испред свих 
соба около-наоколо ишла је уска и климава дрвена диванана; по 
њој су без престанка шкрипали и одјекивали кораци путника. 
Цио је хан заударао шталама и браветином, јер су се у дну авлије 
сваки дан клали овнови, а коже им се сушиле, разапете по 
зидовима.

Разнолика су била чељад која су ту запела на свом путу. 
Суљага Диздар, са тројицом арачлија, који је путовао службено. 
Два фратра из Крешева који су ишли у Стамбол на неку тужбу, 
шта ли. Грк калуђер. Три Венецијанца из Сарајева и с њима 
млада и лијепа жена. Казивало се да су посланици из Млетака 
који иду копненим путем на Порту; имали су и тескеру од 
паше из Сарајева и заптију да им иде наруку, али су се држали 
повучено и изгледали отмено и сумњиво. Трговац, Србин из 
Пљеваља, са сином, високим шутљивим младићем, нездраво 
црвених образа. Два трговца из Ливна и кириџије им. Неки 
бегови, Посављаци. Један блијед питомац војне школе у 
Цариграду са стрицем. Три Арнаута, салебџије. Један Фочак што 
продаје ножеве. Један перверзан индивидуум који се казује 

хан –■зграда■која■служи■за■
свратиште■и■преноћиште■
путника
ђумруканa –■царинарница,■
трошаринска■станица
аргатин –■надничар,■радник,■
кулучар
пун као шип(ак) –■препун,■
крцат
диванана –■пространо■
предсобље■на■спрату■у■старим■
грађанским■кућама
браветина –■овчетина
харач –■порез
харачлија –■онај■који■скупља■
харач,■порезник
тескера –■писмо,■исправа,■
потврда,■позив
заптија –■чувар■јавног■реда,■
стражар
салеп –■врста■безалкохолног,■
топлог■и■заслађеног■пића
салебџија –■онај■који■прави■и■
продаје■салепе
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хоџа из Бихаћа, а уистину чини се да путује свијетом куд га воде 
мутни и страшни нагони. Арапин који продаје лијекове и записе, 
наките од корала и прстење на које сам урезује иницијале. И 
читава гомила кириџија, џамбаса, претрглија и Цигана.

Осим ових странаца, сједили су у кахви поваздан домаћи 
младићи, богати и докони Турци. И поваздан се чула шала, 
смијех, пљесак, глас дефа и шаргије или зурне, звук коцака 
на сухој дасци од игре шеш-беш, роктање и цика путене и 
беспослене чељади. Фратри нису ни исходили из своје собе, а 
Венецијанци само на кратке шетње, и то сви заједно.

Међу посљедњима је стигао Ђерзелез. Пјесма је ишла пред 
њим. На бијелу коњу крвавих очију, он је јахао раванлуком, 
црвене су кићанке биле бијелца по очима, а дуги, чистим златом 
везени чевкени на Ђерзелезу сјали су и поигравали на вјетру.

Дочекало га ћутање, пуно удивљења и поштовања. Он је 
носио славу многих мегдана и снагу која је улијевала страх; сви 
су били чули за њега, али га је мало ко видио, јер је он пројахао 
своју младост између Травника и Стамбола.

Око капије се сакупише странци и домаћи. Слуге му 
прихватише коња. Кад сјаха и пође према капији, видјело се 
да је необично низак и здепаст и да хода споро и раскорачено 
као људи који нису навикли да ходе пјешице. Руке су му биле 
несразмјерно дуге. Назва набусито и нејасно мерхаба и уђе у 

хоџа –■муслимански■
свештеник;■учитељ■у■медреси
кириџија –■онај■који■коњима■
и■колима■превози■робу■уз■
награду
џамбас –■препродавац■коња,■
вештак■за■коње;■препредењак,■
варалица
претрглија –■препродавац,■
прекупац
докон –■беспослен
дефа –■врста■музичког■
инструмента,■нека■врста■
бубња
шаргија –■врста■тамбуре
зурна –■врста■свирале■са■
веома■пискавим■тоном,■уз■коју■
готово■увек■иде■и■бубањ
шеш-беш –■шест■и■пет■(израз■
у■игри■тавле)
тавла –■врста■игре■за■два■
играча
чевкени –■дуги■и■разрезани■
рукави■на■долами■или■малом■
гуњу■који■се■нису■облачили,■
него■су■на■долами■били■страга■
сапети■један■за■други,■а■на■
гуњу■су■слободно■висили
запис –■дрво■с■урезаним■
крстом■код■кога■се■окупљају■
крстоноше;■амајлија
мерхаба –■муслимански■
поздрав,■првобитно■значење■
је■било:■дошао■си■на■пространо■
место,■тј.■међу■пријатеље
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кахву. Сад кад је сишао с коња, као с неког пиједестала, поче 
да се губи страх и респект и, као да се изједначио с осталима, 
почеше му прилазити и започињати разговор. Он је радо 
разговарао, заносећи мало на арнаутску, јер се много година 
врзао око Скопља и Пећи. У говору је био невјешт, сваки час му је 
недостајала ријеч, као што то бива код људи од дјела, и онда би 
ширио своје дуге руке и кружио прецрним очима, као у кунића, у 
којима се није разликовала зјеница.

За неколико дана посве је ишчезао чаробни круг око 
Ђерзелеза; један по један, приближавали су му се ови 
бјелосвјетски људи с несвјесном жељом да се с њим изједначе, 
или да га подреде себи. А Ђерзелез је с њима пио, јео, пјевао 
и коцкао се. Већ сутрадан је угледао Венецијанку гдје улази 
с пратњом у одају. Накашљао се и ударио руком по кољењу и 
двапут је викнуо за њом:

– Аман!
Ђерзелез је плануо. Он је скакао од саме помисли да се ти 

њежни зглобови крше у његовим прстима. Бол му је задавала 
та њежност и љепота у његовој близини. Ђерзелез се занио 
и, наравно, постао смијешан. Грађани и скитнице су му одмах 
стали прилазити с те слабе стране. Стали су га свјетовати, 
наговарати, одговарати и задиркивати, а он је само блажено 
ширио руке и сијевао очима.

Уто се догоди да од Рогатице стиже и Богдан Цинцарин, 
пјевач познат у по Босне; чим он запјева, освоји одмах и занесе 
вас хан. И фратри су ослушкивали иза прозора, а Ђерзелез 
изгуби мјеру и памет. Распасао се и ознојио, па сједи међу 
мјештанском момчади и ханским гостима, пред њим сир и 
ракија; они се измјењују, одлазе и долазе, а он без престанка 
пије, наређује и пјева, криво и ниско, својим тешким и 
предубоким гласом. Алчаци се ругају с њим већ без имало страха 
и обзира. Богдан Цинцарин, млад а посиједио, забацује главу 
(горња му усна лагано подрхтава) и пјева, пјева, а Ђерзелезу 
се чини да му душу вуче и да ће, сад, издахнути од превелике 
снаге или превелике слабости. А онај лола Фочак сједи до 
њега и руга му се да се сви криве од смијеха, само га Ђерзелез 
блажено, разрогачено гледа, грли и цјелива у раме, док му он без 
престанка пуни главу о кауркињи. Хоће да иде по њу, да је отме 

вас –■цео
целивати –■љубити
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и посади крај себе. Ханџија се већ прибојава скандала, али га 
Фочак са објешењачким, надмоћним смијешком зауставља.

– Куд ћеш, болан? Није оно ханџиница с Метаљке, а ни 
џизлија сарајска. Господско је оно, хееј!

А Ђерзелез сједа покорно као дијете и наставља да пије, 
пуши, пјева и плаћа, док му се и момчић што послужује кревељи 
изнад главе.

Два дана теревенчи Ђерзелез с друштвом и дозива 
Венецијанку и уздише и прича свима своју љубав, муцаво, 
нејасно и смијешно; људи га тапшу по рамену, лажу да му је 
поручила ово или оно, а он се одмах диже да иде по њу, док га 
Фочак, који је потпуно завладао њим, не заустави и посади, 
свјетујући га и магарчећи, да се вас хан тресе од смијеха.

Трећег дана, некако о ужини, порјечкаше се Фочак и 
Ђерзелез, безразложно, као људи у пићу и беспослици. Фочак се 
шеретски уозбиљио.

– А као зашто да не би она могла и моја бити?
– Јок, јок, џанум! – дере се Ђерзелез, а лице му сја од заноса 

што му је неко оспорава и што може да се за њу бори.
– Богме, ко прије дјевојци оног и дјевојка – увјерава један са 

стране.
– Крила да имаш, крила да имаш, море! – вришти Ђерзелез 

Фочаку, уносећи се и казујући више рукама него ријечима.
– А ви се потеците; метнућемо јабуку на кошију, па ко 

прије јабуци онога је дјевојка – свјетује их посве озбиљно један 
Мостарац, удешавајући тако договорену комедију. Ђерзелез 
одмах ђипи на ноге, омахну око себе спреман да се бије, да трчи 
или баца камена, не знајући више шта ради ни зашто ради и сав 
пресрећан да је дошао час кад ће снага да проговори.

Изиђоше на раван, пред хан. На дирек од љуљашке 
објесише о концу увелу црвену јабуку, затегоше канап испред 
двојице тркача и искупише се сви, подгуркујући један другог и 
неприкривено се смијући. Једни се ужурбали око тркача, а други 
гледају издаље. Фочак засукује рукаве и нагони у смијех све око 
себе, а Ђерзелез се раскопчао и главу повезао чеврмом, па дошао 
још здепастији и мањи. Једни се кладе за Ђерзелеза, други за 
Фочака. Мостарац даде знак; канап пуче, а оба тркача јурнуше.

Лети Ђерзелез као крилат, а Фочак се након два-три корака 
зауставио и тапће ногама на мјесту, као кад варамо дјецу да 

џанум –■душо■драга,■душо■
моја■(узречица)

шеретски –■лукаво,■несташно,■
препредено,■подмукло

џизлија (ђизлија) –■
потајна■блудница

кошија -■трка

чеврма –■марамица■од■танке,■
фине■тканине
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трчимо тобоже за њима. Ђерзелез трчи као да земљу не дира, 
Фочак тапше рукама, а гледаоци се савијају од смијеха. Пљесак, 
врисак и смијех.

 – Ха, Ђерзелезе!
 – Ачкосум, магарче!
 – Ха, потеци, Ђерзелезе, соколе!
 – Аферим, кењчино!

Одмиче Ђерзелез и бива све краћи, као да му ноге улазе у 
тијело. Подузела га бијесна снага, чини му задовољство овај 
напор, мека ледина и свјежа струја зрака. Чини му се као да 
осјећа за собом непрестано топот свога противника и то га 
подстрекава и гони. Кад би код дирека, маши се руком за јабуку, 
али алчаци објесили јабуку хотимице високо па је не дохвати 
први пут, него се мораде заскочити и онда је отрже с концем 
заједно.

Међу гледаоцима урнебес. Једни тару сузе, а други полегли 
по трави па се само ваљају од смијеха. Дебели бег из Посавине 
држи се рукама за трбух и отхукује. И сухи, службени Диздар-ага 
стао на капију па се смије крезубим устима.

Ђерзелез је стајао часак онако с јабуком у руци, а онда се 
окрену, видје да нема Фочака и одмјери их, као да их из даљине 
боље види. Нису му могли разабрати израз лица, али тај поглед 
је био опасан. У један час као да сви осјетише да су претјерали. 
Даљина и одстојање су му враћали све што је изгубио у друштву 
с њима. Сад кад је био три стотине корака далеко од њих и 
ваљао се према њима, мрк и тежак, као да их нагло освијести 
тај размак; и најбезбрижније међу њима испуни страх. Више 
није било сумње да је срдит и да нешто смишља. Први ишчезе 
Мостарац, а затим један по један стадоше отпадати у своје собе. 
Неки зађоше за хан и изгубише се у љесковој шуми.

Док се Ђерзелез примакао, не оста на ледини ни живе душе. 
У трави се бијелила једна марама, остављена у хитњи и страху. 
Та празнина га разљути.

Онако распојасан и задихан, он је разроко, још увијек 
у недоумици, гледао у капију гдје су се изгубили. И под 
том тврдом, дебелом лубањом као да се почело галити и 
свитати: да се ту с неким ругло тјера и да би то све могло бити 
беспослењачка комедија. На ту га мисао свега проже пламен. 
Бијесно и неодољиво зажеље кауркињу, да је види, да је има, 

ачкосум (ашкосум) –■браво,■
живео
аферим –■браво,■одлично,■жив■
био!

алчак –■неваљалац,■
пропалица,■нитков,■мангуп
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да зна на чему је или иначе да побије и поломи све око себе. И 
кад је тако, гегајући се уморно у боковима и машући рукама, 
пролазио поред капије, указа му се наједном, пред замагљеним 
погледом, уврх степеница, широка залена хаљина и бијел вео. 
Он само што јекну и, онако разголићен и узрујан, пружи руке пут 
ње, да са два скока дотрчи до ње, кад се зелена хаљина лагано 
зањиха и ишчезну за собним вратима иза којих се чу јасно кључ 
у брави.

Ђерзелез је спустио руке низа се, малко оборио главу и 
дахнући вас знојем и мушком снагом стајао тако часак, мрк као 
облак и јак као сама земља. Није знао шта да почне и на ког да 
удари. Онда се окрете, и по хану стаде ршум и лом. Неко дијете 
које се, не знајући шта је, не бјеше сакрило, испусти из руку 
ђугум и побјеже под миндерлук испод ког су му вириле босе и 
испуцале ноге. Чуше се коњи у шталама, а у свем осталом хану 
није било ни мачке; све се живо посакривало и ућутало од страха 
и зорта. Та тишина је Ђерзелеза још више дражила и изазивала. 
Ударао је на врата, али су сва била, као уклета, затворена.

Не знајући ни сам, од срџбе, шта чини, стао је седлати коња 
и пунити бисаге. Опремио се све загледајући не би ли кога видио 
и онда је, тргнувши жестоко дизгином, извео узрујана бијелца 
на авлију и зајахао с пања на ком се месо сијече. Коњ га је понио; 
на њему звекну срма и оружје; одмах се у њему стао слијегати 
гњев. Отпљуну, изјаха из авлије и као у сну пође ледином коју је 
малоприје претрчао. А кад мало поодмаче, он видје, и нехотице, 
у самом углу хана удубљен њен прозор. Гледајући тај прозор 
затворен, хладан и загонетан, као женски поглед и људско срце, 
диже се у њему свом снагом већ заборављен гњев и јад; и у 
безумном прохтјеву да убија и вријеђа, па ма кога, он диже руку 
с длакавом шаком пут тога прозора и махну њом, растварајући 
песницу као да баца клетву.

– Кучко! Кучко!
Глас је био туп од љутине.
Јахао је касом, мекотом и пречацем; да он види какви су ти 

проваљени пути и који су то отплављени мостови које он не 
може прећи! Да он види!

За њим је остајао хан, још увијек у престрашеном ћутању. 
(…)

ђугум –■бакрени■суд■за■воду,■
мања■посуда■за■кафу,■суд■од■
лима■за■разношење■млека■по■
кућама
миндерлук –■сећија■по■којој■је■
прострт■миндер■
сећија –■уздигнуто■седиште■
направљено■од■дрвених■
дасака,■које■се■налази■у■
старинским■кућама
миндер –■сламњача■или■
платно■напуњено■вуном
зорт –■страх
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Ђерзелез у Сарајеву
(…) Као увијек кад би угледао женску љепоту, он изгуби у 

тили час сваки рачун о времену и истинским односима, и свако 
разумијевање за стварност која раставља људе једне од других. 
Видећи је онако младу и пуну као грозд, он није могао ни начас 
да посумња у своје право; потребно је само да руку пружи!

Један трен је гледао, раскорачен и зажмиривши мало на 
десно око, а онда се насмија полугласно и ширећи руке и готово 
поскакујући пође према њој. Дјевојка га угледа на вријеме, трже 
старицу за рукав и увуче је у авлију – Ђерзелезу се укрстише у 
очима гипки и велики покрети зреле дјевојке – а онда тресак, 
и он не видје ништа до, пред самим носом, велику бијелу плоху 
авлијских врата за којима је шкрипала брава и стругао мандал. 
– Тако је стајао. Још је остало малко, сада већ бесмисленог, 
смијешка на његовом лицу; а онда се окрену: – Видиш!…

Она се звала Катинка и била је кћи Андрије Пољаша, 
несрећна рад своје љепоте о којој су пјевали двије пјесме по 
свој Босни. На кућу су им ударали рад ње. Никад није смјела 
излазити. Свецем би је водили зором на рану мису у Латинлук, 
и тад умотану у бошчу као Туркињу, да је не познају. Ријетко је 
силазила и у авлију, јер је одмах до њих била ислахана, за читав 
бој виша од њихове куће, а ђаци те школе, слабо храњени и 
много бијени младићи, проводили су, блиједи од жеље, сате на 
прозорима, ловећи је погледом по авлији. А кад год би изишла, 
угледала би за прозором нацерено лице лудог Алије, жута и 
крезуба идиота, који је био слуга у тој школи.

Дешавало се, послије бурних вечери, кад би аскери или 
сарајски момци врискали и накашљавали се испод прозора и 
ударали на врата, да би је мајка, ни криву ни дужну, грдила и у 
чуду се питала „у кога се уметну” да је рад ње град луд и кућа 
немирна, а она би је слушала, скопчавајући јечерму на грудима, 
без зрачка разумијевања у великим очима. Она је често поваздан 
плакала не знајући куд ће са животом и са својом проклињаном 
љепотом. Она је клела саму себе и гризла се и узалуд мучила, 
у својој великој невиности, да докучи шта је то „безобразно и 
турско” на њој што залуђује мушкарце и рад чега се успаљују и 
маме око њине куће аскери и балије, и због чега то мора онда да 

мандал –■дрвена■греда■
или■железна■шипка■која■
се■ставља■преко■врата■са■
унутрашње■стране■ради■
затварања

ислахана –■занатлијска■
школа
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се крије и стиди а њени да живе у страху. И сваки дан је бивала 
љепша. (…)

Ђерзелезу удари крв у главу. Та ствар тако јасна и 
вјероватна и неповратно истинита: да у тој кући већ од некидан 
нема дјевојке с блиједим и мршавим лицем а тешком косом и 
бујним великим тијелом (он је још једном угледа цијелу), узбуни 
и преврну све у њему. Као да се стеже и смркну халвеџиница; 
крвави му дођоше и баба и Арнаут; окрену се и као слијеп изиђе 
на улицу.

Надимао се од гњева. Не моћи до те Влахиње; никад не 
моћи! И не моћи никог убити и ништа разбити! (Нови вал крви 
запљусну.) – Или да ово није варка! Да њега не магарче? Каква 
је ово шала опет? И какве су то жене до којих се не може као 
ни до бога? А исти час је јасно осјећао да су то претанки конци 
за његове руке и да – по који је то пут већ у животу? – не може 
никако да схвати људе ни њихове најједноставније поступке, да 
ваља да се одрече и повуче, и да остаје сам са својим смијешним 
гњевом и сувишном снагом.

Ишао је туп и убијен. Ниједне мисли у глави, само се црвен 
облак један за другим диже и расплињује. Није се освртао, 
а за њим је остајала бијела шутљива кућа и мрачна ниска 
халвеџиница.

У Кршли су се вјежбали трубачи; једнолична мелодија 
војничког марша сваки час се прекидала и понављала. Сунце 
је добро сјало. Одједном га стеже око врата и обли зној. Ишао 
је низ Миљацку; испод њега раките и врбе зелене, али са 
траговима још прољетних поплава. – Добро је да је пут низ 
Миљацку тако раван и тако дуг; да никад не би свршио! Да се 
нигдје не мора закретати.

Зауставио се тек на Хисетима и закренуо, сад већ с јасном 
намјером, у Доње Табаке. Ту уђе у једно мало двориште 
с високом капијом. Под њим су јецали и шкрипали уски 
басамаци изглодани од многих посјета. У малој и лијепој соби, у 
пригушеном свјетлу завјеса од танка бијела ћерећета, сједила је, 
с мирним очима и бијелим рукама, Јекатерина, као да чека.

Та Јекатерина је била кћи једног љекара, који је дошао некад 
из Одесе. Говорили су да је Грузијанац, али у ствари је био Рус; и 
никад се није знало зашто је избјегао. Носио је фес и звали су га 
Велибег, али је прије смрти звао попа и умро као хришћанин. 

басамак-■једна■од■степенасто■
положених■водоравних■
(дрвених■или■камених)■плоча■
по■којима■се■ступа■када■се■
пење■или■када■се■силази■
ћерећет –■врста■кабанице,■
огртача■или■памучног■платна■
протканог■свиленим■жицама
фес –■купаста■капа■без■
обода,■обично■са■кићанком
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Кћи му је, осиротјела и сама, хтјела најприје да пође у какав женски 
манастир у Русију, али ју је задржао један Грк, каваз, а кад је он превари, 
преселила се у једну од оних малих кућица што се редају низ Хисета до у Доње 
Табаке и у којима живе под државним надзором, све по једна или двије у 
свакој кући, куповне и цијелом граду по имену познате дјевојке. Са остатком 
очева новца она је купила ту малу кућу у којој је сада живила с једном старом 
слушкињом, такође некадашњом хисетском дјевојком. По дану би спавала или 
плела јастучнице у сјени своје авлије, а по ноћи би примала богатије госте. 
Била је ониска, крупна и шутљива.

Ђерзелез ју је познавао из пријашњих ноћи. Она се изненади дањој 
посјети; устаде, а он рече мирно, с врата:

– Јекатерина, дошао сам до тебе.
– Нека, нека, добро дошао! – говорила је она намјештајући му покорно 

јастуке.
Сјео је на кратко шиљте, а она остаде стојећи, малко пригнута. И одмах 

поче да га распасује.
Послије је лежао положивши главу на њен скут, док му је она миловала 

сунцем опаљену шију. Припио је лице уз танко ткиво њених димија; пред 
очима су му кружили свијетли и црвени колутови несрећне крви и безбројне 
успомене, ублажене и далеке.

И та рука што је осјећа на себи, је ли то рука жене? – Мљечанка у крзну 
и сомоту чије се тијело, витко и племенито, не може ни замислити. Циганка 
Земка, дрска и подмукла а мила животиња. Гојна удовица. Страсна а превејана 
Јеврејка. И Катинка, воће које зрије у хладу. – Не, то је рука Јекатерине. Само 
Јекатерине! Једино до Јекатерине се иде равно!

И још се једном јави мисао с којом је сто пута заспао, нејасна, никад 
докраја домишљена, а увредљива и јадна мисао: зашто је пут до жене тако 
вијугав и тајан, и зашто он са својом славом и снагом не може да га пређе, а 
прелазе га сви гори од њега? Сви, само он, у силној и смијешној страсти, цио 
свој вијек пружа руке као у сну. Шта жене траже?

Мала рука не престаје да га глади, вјешто и зналачки, низ кичму. И опет 
гасне мисао и руши се неријешена и тешка у њему. Говорио је као у сну, 
непомичан.

– Колико сам свијета видио, Јекатерина! – Колико сам ја свијета обишао!
Он сам није више знао би ли то да јој се тужи или да се хвали; и прекину 

се. Био је миран у сањивој тишини у којој се сливају и измирују сви дани и 
догађаји. Силом је склапао очи. Хтио је да продужи тај час без мисли и жеље, 
да што боље отпочине, као човјек коме је дан само кратак одмор и коме ваља 
даље путовати.
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РАД	НА	ТЕКСТУ

Како■је■описана■атмосфера■у■хану■код■вишеградске■ђумрукане?■
Какав■се■свет■скупио■у■хану,■чекајући■да■се■поправи■пут■и■оспособи■
мост?■Обрати■пажњу■на■начин■на■који■наратор■представља■путнике■
који■су■се■затекли■у■огромном■старом■хану.■Којим■стилским■
поступком■је■омогућена■објективност■приповедања?
Како■је■представљен■Ђерзелезов■долазак?■Због■чега■га■дочекује■
ћутање■пуно■поштовања?■Који■детаљи■посебно■доприносе■
упечатљивости■његове■појаве?■Размисли■о■симболици■белог■коња■и■
златне■одоре■на■јунаку.
Како■изгледа■јунак■када■сиђе■с■коња?■Због■чега■светина■у■хану■жели■
да■му■се■приближи■и■изједначи■га■са■собом?■Какав■је■Ђерзелез■
у■разговору?■Како■он■реагује■на■појаву■лепе■Венецијанке?■Шта■је■
посебно■привукло■његову■пажњу?■Како■долази■до■организовања■
утрке■(кошије)■за■девојку?■У■ком■часу■ће■окупљени■беспосличари■у■
хану■схватити■да■су■претерали?■Колико■је■Ђерзелезово■понашање■у■
складу■са■песмом■која■је■ишла■пред■њим■и■славом■која■га■је■пратила?■
Шта■је■све■допринело■томе■да■он■постане■смешан?
На■који■начин■је■описана■Катинкина■лепота?■Каква■је■њена■судбина?
Окарактериши■Ђерзелезов■однос■према■другим■људима.■Зашто■
се■он■осећа■као■странац■у■средини■која■му■се■подсмева■или■га■се■
плаши?■Размисли■о■томе■због■чега■су■свака■врата■на■која■јунак■
закуца■безнадежно■затворена.■За■чиме■он,■у■вечитом■немиру■и■
неспокојству,■на■своме■путовању■трага?■Зашто■је■пут■до■женске■
лепоте■за■Алију■Ђерзелеза■„тако■вијугав■и■тајан”?■Због■чега■је■
његова■снага■и■слава■немоћна■да■му■отвори■пут■до■женског■срца?■
Зашто■наратор■за■свога■јунака■каже■да■је■„несрећан,■славан■и■
смијешан”?■Размисли■о■томе■може■ли■епски■јунак■бити■и■славан■и■
смешан■у■истом■тренутку.■
Истакни■комичне■обрте■и■ситуације■у■тексту.■Издвој■Ђерзелезова■
размишљања■о■жени.■Представља■ли■Ђерзелезов■љубавни■однос■
према■Јекатерини,■на■крају■дела,■утеху■или■пораз?■Образложи■свој■
став.

1.	 	

2.	 	

3.	 	

4.	 	
5.	 	

6.	 	

7.	 	

ТЕКСТ	И	КОНТЕКСТ

У■наративном■триптиху■о■Алији■Ђерзелезу■Андрић■представља■
постепени■пад■легендарног■епског■хероја.■Суочен■са■лепотом■жене,■
вођен■нехеројским■поривима,■у■нехеројском■свету■и■приликама,■
Алија■Ђерзелез■у■три■приповедне■целине■испада■смешан,■изложен■

■• Литература: Дело Иве 
Андрића у контексту 
европске књижевности 
и културе,■Задужбина■
Иве■Андрића■у■Београду,■
1981;■Хатиџа■Крњевић,■
Антологија народних 
балада,■Београд,■Српска■
књижевна■задруга,■
1978;■Славко■Леовац,■
Приповедач Иво Андрић,■
Нови■Сад,■Матица■
српска,■1979;■Владан■
Недић,■„Иво■Андрић■и■
народна■књижевност”,■
у:■О усменом песништву,■
прир.■Мирослав■Пантић,■
Београд,■СКЗ,■коло■
LXIX,■књ.■462,■1976;■
Влајко■Палавестра,■
Хисторијска усмена 
предања из Босне и 
Херцеговине,■приредио■
Мирослав■Нишкановић,■
Београд,■2003;■Предраг■
Палавестра,■Књига о 
Андрићу,■Београд,■БИГЗ,■
СКЗ,■1992.
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КЉУЧНЕ	РЕЧИ

историја,■пародија,■
гротеска,■предање

ИЗ	РИЗНИЦЕ	РЕЧИ

Историја
Најранији■историјски■прототип■за■лик■чувеног■муслиманског■епског■јунака■Алије■

Ђерзелеза■могао■би■бити■Алибег■Михал-оглу,■смедеревски■санџакбег■из■друге■половине■
XV■века.■По■једнима,■Ђерзелез■Алија■је■Герз■Ељас,■чувени■ратник■који■је■у■Будиму■погинуо■
као■шехит■(мученик)■и■кога■помињу■турски■извори■у■XVII■веку■(Евлија■Челеби).■По■другима,■
у■имену■Ђерзелез■Алије■сачувани■су■остаци■хришћанских■култова,■будући■да■је■оно■
састављено■од■турских■имена■Хизр■и■Иљас,■који■су■пандан■Св.■Ђорђу■и■Св.■Илији.

ПОЈМОВНИК

Гротеска■је■стилска■фигура■повезана■са■алегоријом,■
метафором■и■хиперболом.■Означава■спој■неспојивог,■комичног■
и■трагичног,■смешног■и■страшног,■људског■и■животињског,■лепог■
и■ружног.■Може■бити■издвојена■слика,■сцена■или■жанр.■Заснива■
се■на■карикатурално-фантастичним■представама■стварности.■
Не■изазива■смех■већ■осећања■страха■и■збуњености.■Често■је■
заснована■на■наглашеном■увећавању■телесних■карактеристика■
људи■и■животиња.

Пародија■је■књижевни■поступак■који■је■заснован■на■исмевању■
и■иронијском■подражавању■неког■дела,■стила,■књижевног■правца■
или■јунака.■Пародија■се■најчешће■служи■хиперболом,■карикатуром■
и■иронијом.

непрекинутом■низу■понижења.■Исмејан■и■извргнут■руглу■пред■
лепотом■жене■која■му■не■припада■и■коју■не■може■да■поседује■херој■
ће■у■суштини■бити■дехероизован.■Опчињеност■лепотом■жене■
Алију■Ђерзелеза■измешта■из■стабилности■епског■поретка■чинећи■
га■неодољиво■и■трагично■смешним,■и■на■тај■начин■суштински■
релативизује■његов■статус■јунака,■који■му■је■на■почетку■приповетке■
додељен.

„Ђерзелез■губи■свој■ореол■јунака■кад■сјаше■са■коња.■На■земљи■
Ђерзелез■изгледа■’необично■низак■и■здепаст’■и■’хода■споро■и■
раскорачено■као■људи■који■нису■навикли■да■ходе■пјешице’,■руке■су■му■
’несразмерно■дуге’,■у■говору■је■невешт,■’сваки■час■му■је■недостајала■
ријеч■као■што■то■бива■код■људи■од■дјела,■и■онда■би■ширио■своје■
дуге■руке■и■кружио■прецрним■очима,■као■у■кунића,■у■којима■се■није■
разликовала■зјеница.”■

(Радован■Вучковић,■Велика синтеза о Иви Андрићу,■одломак)
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Авангарда

Авангарда■(фр.■avant-garde■–■претходница)■периодизацијски■
подразумева■врло■интензивне■и■динамичне■уметничке■промене■
између■два■светска■рата.■

Обухвата■више■различитих■покрета,■школа■и■праваца,■углавном■
револуционарног■карактера,■чије■би■се■заједничке■тенденције,■могле■
обележити■као■окретање против традиције.

Авангарду■одликује:
■• измењено■тумачење■односа■форме■и■садржине;
■• преовладавање■естетике■ружног■и■апсурдног■која■дестабилизује■
претходно■успостављену■хијерархију,■ауторитет■и■морал;

■• антилогичност■језика■и■поигравање■граматичким■нормама;
■• фрагментарност■текста;
■• мешање■књижевних■и■некњижевних■жанрова;
■• жанровски■отворена,■полифона■дела;■
■• активни■однос■према■другим■уметностима;
■• интересовање■за■далеке,■егзотичне■културе;
■• повратак■инфантилном,■наивном,■исконском,■примитивном,■
нарочито■у■језичком■изразу.■

Уметници■су■се■међусобно■груписали,■пишући■полемичке■
прогласе, манифесте, провокативне програме,■који■су■били■значајан■
облик■уметничког■деловања,■а■некада■чак■и■једини■уметнички■
подвиг■у■оквиру■мањих■покрета.■

Експресионизам 
■• лат.■expressio■–■израз;■
■• јавља■се■око■1910.■године■као■уметнички■правац■у■Немачкој.

Одлике:
■• преовладавајући■пејзаж■је■градски■(фабрике,■болест,■рат);
■• тон■је■динамичан■(крик);
■• реченица■је■испрекидана,■нервозна■(њена■форма■се■руши);
■• несигурност■и■страх■новог■човека■модерног■доба.

Кубизам■
■• фр.■le■cube■–■коцка;■
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■• настао■у■Француској■-■Пикасовом■сликом■Госпођице из Авињона 
(1907).■

Одлике:
■• симултанизам;
■• хаотично■набрајање;
■• рашчлањавање■и■поновно■формирање■стварности;
■• створено■уметничко■дело■вреди■само■по■себи,■а■не■због■
сличности■са■стварношћу.

Футуризам 
■• лат.■futurum■–■будуће,■будућност;■
■• везује■се■за■Италију■(Маринети,■1909)■и■Русију■(Мајаковски).

Одлике:
■• гнушање■спрам■прошлости,■нарочито■спрам■традиционалне■
уметности;

■• величање■љубави■према■брзини,■технологији,■насиљу;■
аутомобил,■авион,■индустријски■град■постају■нови■митски■
топоси;

■• истицање■тријумфа■технологије■над■природом.

Дадаизам 
■• фр.■dadaisme■–■dada■је■на■језику■детета■дрвено■коњче;■
■• Цирих■-■Тристан■Цара.

Одлике:■
■• доминантни■принципи■колажа,■(фото)монтаже,■укључивање■
предмета■из■свакодневице■у■окоснице■уметности.■

Надреализам 
■• фр.■surréalisme■–■надстварност;
■• Андре■Бретон.

Одлике:
■• заснива■се■на■елементима■Фројдове■психоанализе■-■сан,■
подсвест■и■њихово■дејство■на■субјекта■имају■важну■улогу■у■
настанку■уметничких■дела;

■• аутоматизам■у■писању.
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Књижевност	
народноослободи-
лачке	борбе	(НОБ-e)

■■ Део■споменика Слобода■на■Иришком■венцу,■рад■вајара■Сретена■Стојановића
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Зaхтeв■сoциjaлних■писaцa■дa■књижeвнoст■мoрa■бити■
нeпoсрeднo■уплeтeнa■у■бoрбу■зa■oслoбoђeњe■чoвeкa■и■зa■
рeвoлуциoнaрни■прeoбрaжaj■друштвa■дoбиo■je■нajнeпoсрeдниjу■
примeну■у■дoбa■oружaнe■рeвoлуциje■(НOБ).

Ту■нaстajу■дeлa■кoja■су■идeoлoшки oбojeнa, пoлитички 
aнгaжoвaнa и утилитaрнa■штo■je■имaлo■зa■пoслeдицу■функциoнaлну■
књижeвнoст,■пoдрeђeну■импeрaтиву■истoриjскoг■трeнуткa■и■
oгрaничeну■њимe,■oднoснo,■jeднoдимeнзиoнaлнoст пoeзиje,■a■прe■
свeгa■прoзe.■

Мeђутим,■ту■имaмo■и■дeлa■висoкe■умeтничкe■врeднoсти■Брaнкa 
Ћoпићa, Скeндeрa Кулeнoвићa, Jaнкa Пoпoвићa, Oскaрa Дaвичa, 
Душaнa Maтићa■и■др.

Књижeвнoст■НOБ-a■нaстaвaк■je■прeдрaтнe■сoциjaлнe■
литeрaтурe,■aли■je■истoврeмeнo■и■нeштo■вишe■oд■тoгa■jeр■■je■
oслoбoдилaчки■рaт■биo■ширoки■пoкрeт■кojи■je■пoкрeнуo■ствaрaлaчкe■
снaгe■цeлoг■нaрoдa.■Из■тoг■рaзлoгa■тo■je■пeриoд■oбнoвe■нaрoднe■
пoeзиje■и■нoвoг■прoцвaтa■усмeнoг■ствaрaњa.■

Оживeлe■су■трaдициoнaлнe усмeнe врстe,■лирскe■и■eпскe■пeсмe,■
пoслoвицe,■aнeгдoтe,■a■ствoрeнe■су■и■нoвe■фoрмe.■

Типичнa■пaртизaнскa■пeсмa■пo■прaвилу■je■крaткa,■сaжeтa,■
jeзгрoвитa,■њeнa■je■oснoвнa■фoрмa■римoвaни■дистих,■близaк■
трaдициoнaлнoм■бeћaрцу,■aли■бeз■њeгoвe■хумoрнoсти■и■
пикaнтнoсти.

Фoлклoрни■eлeмeнти,■трaдициoнaлни■симбoли■и■усмeни■oблици■
улaзe■у■умeтничку■пoeзиjу,■спajajући■сe■с■њeним■нaциoнaлним,■
сoциjaлним■и■рeвoлуцинaрним■тeжњaмa.■

Уз■тe■двe■глaвнe■трaдициje,■сoциjaлну литeрaтуру и нaрoднo 
ствaрaлaштвo,■дeлoвaлe■су■и■другe,■нaрoчитo■кaсниje■кaдa■je■
устaнaк■прeрaстao■у■ширoки■пoкрeт.

КЉУЧНЕ	РЕЧИ

Књижевност■
НОБ-а,■идeoлoшки■
oбojeнa,■пoлитички■
aнгaжoвaнa■и■
утилитapнa
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На Кордуну гроб до гроба

На Кордуну гроб до гроба,
Тражи мајка сина свога. 

Нашла га је, на гроб клекла,
И овако сину рекла: 

О мој сине, радост моја,
гдје почива младост твоја?

Отац плаче, мајка цвили,
Отвори се гробе мили!

Гробак се је отворио,
Син је мајци говорио:

Не плач, мила мајко моја,
Тешка ми је суза твоја.

Тежа ми је суза твоја,
Него црна земља моја.

Ајде мајко дому своме,
Не долази гробу моме.

Ајде, мајко, кажи роду
Да сам пао за слободу.

Иди, мајко, кажи роду
Да се бори за слободу.

РАД	НА	ТЕКСТУ

На■ком■принципу■је■изграђена■композиција■ове■народне■песме?
Шта■се■десило■као■доказ■мајчине■огромне■туге■за■сином?
Пронађи■стихове■у■којима■долазе■до■изражаја■синовљева■
слободарска■и■патриотска■осећања.
Да■ли■је■син■успео■да■утеши■мајку?
Које■су■универзалне■вредности■ове■песме?
Анализирај■форму■песме■и■стихова■и■на■основу■тога■повежи■ову■
песму■са■фолклорном■традицијом.■
Ова■песма■и■песме■сличне■садржине■су■биле■веома■популарне■у■
време■свог■настанка.■Народ■их■је■прихватио■и■певао■као■своје■те■се■
тако■изгубио■сваки■траг■о■пореклу■и■аутору.■О■њиховој■популарности■
говори■чињеница■да■су■и■укомпоноване.■Наведи■још■неке■песме■
сличне■садржине■и■судбине.

1.	 	
2.	 	
3.	 	

4.	 	
5.	 	
6.	 	

7.	 	

На Кордуну гроб до гроба■је■песма■везана■за■1941.■годину■када■је■усташки■режим■починио■
масовне■злочине■геноцида■на■Кордуну.■У■пролеће■1942.■године■домобрани,■Немци■и■Италијани■
опколили■су■Петрову■гору.■■Већи■део■опкољеног■народа■је■убијен,■а■понеке■мајке■изнемогле■од■
глади■и■ужаса■остављале■су■своју■децу■у■дупљама■дрвећа.■Пробој■обруча■на■Петровој■гори■је■
обухватао■и■такве■очајничке■акције■као■што■је■био■јуриш■око■300■"рогуљаша"■(сељаци■наоружани■
само■рогуљама-грабљама)■на■добро■наоружане■усташе,■утврђене■на■врху■Петровца.■На■целој■
територији■Кордуна■број■жртава■фашизма■током■Другог■светског■рата■износио■је■око■30%■
предратног■становништва.
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Бранко Ћопић

Песме
(избор)

Поезија■Бранка■Ћопића■је■родољубива,■борбена,■слободарска,■поникла■у■огњу■
ослободилачког■рата■који■је■њена■искључива■тема.■Песник■у■тим■песмама■ослушкује■глас■
свога■народа■и■тако■постаје■народни■певач.■Песме■су■једноставне,■популарне,■понекад■
толико■блиске■народној■поезији■да■су■многе■његове■песме■прихваћене■од■бораца■и■народа■
и■певале■су■се■као■народне■партизанске■песме.■Песме■Бранка■Ћопића■сy■песнички■спомен■
славних■дана■борби■и■страдања.

На Петровачкој цести
На цести Петровачкој избјеглице
и триста дјеце у колoни.
Над цестом круже грабљиве птице,
туђински авиони.
По камењару оснијеженом
челична киша звони...
У снијегу румена Марија,
мамина кћерка једина,
било јој седам година.

Три дана Грмеч газила
и посрнула стотину пута.
Сукњу је имала - ни кратку ни дугу,
а прслук мален, премален,
а поврх свега кабаница,
бескрајних рукава, широка, жута,
од старог очевог капута.

Понекад мала плакала,
некад се опет смијала
и весела била
кад би је мати тјешила:

"Још само мало, рођена,
па ћемо видјети Петровац,
а то је варош голема,
ту има ватре и хљеба
и кућа - до самог неба".

Поезија■Бранка■Ћопића■је■родољубива,■борбена,■слободарска,■поникла■у■огњу■
ослободилачког■рата■који■је■њена■искључива■тема.■Песник■у■тим■песмама■ослушкује■глас■
свога■народа■и■тако■постаје■народни■певач.■Песме■су■једноставне,■популарне,■понекад■
толико■блиске■народној■поезији■да■су■многе■његове■песме■прихваћене■од■бораца■и■народа■
и■певале■су■се■као■народне■партизанске■песме.■Песме■Бранка■Ћопића■сy■песнички■спомен■
славних■дана■борби■и■страдања.

■■ Бранко■Ћопић,■Мира■Алечковић■и■Блаже■Конески■
у■партизанима■(1944).
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Радовала се дјевојчица
и ватри, и граду невиђеном,
а сада лежи, сићушна као птица,
на цести Петровачкој,
на цести окрвављеној.

Очи гледају широм,
ал сјаја у њима нема,
са мртвих усана мале
оптужба тече нијема:

О, страшна птицо, ти си ме убила,
а шта сам крива била!
Седам сам година имала,
ни мрава нисам згазила.
Тако сам мало живјела,
и тако мало видјела,
а свему сам се дивила.
Била сам безбрижни лептир,
а ти ме покоси, птицо,
ти ми угаси зјене,
поломи ручице моје,
од глади отежале,
од зиме укочене.

Оптужбу вапије дијете,
стиснутих модрих пести,
у окрвављеном снијегу,
на Петровачкој цести.

Туђински људи крвави,
кућу су нашу спалили,
дјетињство су ми украли,
и много наших убили.

Туђинске птице, челичне, немиле,
над планином су нашом летјеле.

Смрачи се, рођена горо,
и на све наше путе,
пошаљи синове своје,
пошаљи вукове љуте,
освети моје ноге израњене,
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и јутра гладна расплакана,
и руке модре и смрзнуте.

Загрми, тата, из великог топа,
помлати туђе гадове,
забубњај, брацо, митраљезом,
мртва те сестра зове.

Освету вапије дијете,
стиснутих смрзнутих пести,
у крви и снијегу,
на Петровачкој цести...

РАД НА ТЕКСТУ

Који догађај је опеван у овој песми?
Шта доприноси изразитој емоционалности песме?
Како песник доводи у везу девојчицин изглед са природом?
О каквој срећи је девојчица маштала?
Пронађи стихове који дају слику безбрижности детињства као и 
слику рата из дечје перспективе. Пажљиво анализирај њене речи. 
Какве су поруке које мртва девојчица упућује туђинским челичним 
птицама које су је убиле, а каква гори, оцу и брату? Зашто она мисли 
да ће је њена гора поред оца и брата такође осветити?
Које боје доминирају у опису пејзажа и шта симболишу?
Које су универзалне вредности ове песме?

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

7.  
8.  
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Пјесма мртвих пролетера

А тринаесте, мрачне и кишовите ноћи неколико десетина крајишких 
пролетера, опкољених код болнице у планини, пођоше на последњи јуриш 
против десет пута јачег непријатеља и јуначки падоше у неравној борби...

(По једном извјештају)

„Пјесма мртвих пролетера“ написана је када је уништен Крајишки 
пролетерски батаљон у коме је Ћопићу погинуо брат.

У нaшeм крajу житa клaсajу, рукaмa нaшим сиjaнa,
жeтвa нaс чeкa и пjeсмa дjeвojaчкa,
вeчeрњa, сjeтнa, тиjaнa,
a ми смo пaли, дружe,
пaлo je житo, млaдo, зeлeнo, прoљeтнa жeтвa рaнa,
мaглeнe тугe, уз шaпaт кишe, нaд мртвoм пjeсмoм кружe.

Mртвe су рукe и мртвe пушкe,
у Смрти сe пoстрojaвaмo,
друг je дo другa свoгa;
a њих je билo… a њих je билo –
дeсeт нa jeднoгa.

Дeсeт нa jeднoг у кишнoj нoћи, a ми смo умoрни били,
били смo глaдни и мoкри, нa jeднoг – дeсeт звиjeри.
Jeдaн нa дeсeт, jeдaн нa дeсeт! O, зaр сe и тo мoжe?
Дa – ми смo прoлeтeри!

Кaд смo oд кућa крeнули, сузe нaс мнoгe прaтe
и рoднe гoрe брижнo шумoрe:
O, дa л ћe дa сe врaтe?
Чeкajу стaрицe мajкe, кaпљу бeсaнe нoћи,
и пoглeд низ друм стрaжaри:
глaсник ћe мoждa дoћи.

Дoћи ћe нoвa млaдoст, дoниjeти нoвe дaнe
и нaстaвићe нaшe пjeсмe нeдoпjeвaнe,
у живoj вaтри искoвaнe.
O, тe смo пjeсмe пoчeли ми, крoз њих збoримo из дaљинa,
пoзнaћe у њимa сeстрa брaтa, дjeвojкa дрaгoг,
a тужнa мaти синa.

И дaн ћe слaвe дoћи, пoбjeдa бићe нaшa,
нeстaћe дивљих звиjeри,
с чeтaмa Слoбoдe мaрширaћe тaдa
и мртви прoлeтeри.

А тринаесте, мрачне и кишовите ноћи неколико десетина крајишких 
пролетера, опкољених код болнице у планини, пођоше на последњи јуриш 
против десет пута јачег непријатеља и јуначки падоше у неравној борби...

(По једном извјештају)

„Пјесма мртвих пролетера“ написана је када је уништен Крајишки 
пролетерски батаљон у коме је Ћопићу погинуо брат.
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РАД НА ТЕКСТУ

На основу садржаја песме пронађи везу између жетве и смрти 
пролетера.
У каквој борби је изгинула цела једна младост? Пронађи стихове 
који то доказују.
Какав је однос ратника и њихових најмилијих? Упореди слику 
ратишта са сликом завичаја.
Анализирај строфу у којој је видљива непрекинута веза између 
две младости: оне побијене и оне која тек долази. У шта та веза 
прераста?
Какав је тон на крају песме и које поруке она шаље?
Какав је однос садашње младости према овом периоду историје и 
оваквим песмама?

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Брaнкo Ћoпић (1915-1984), припoвeдaч, рoмaнoписaц, пeсник, дeчjи писaц. 
Рoђeн у сeлу Хaшaнимa, пoд Грмeчoм. Ћoпић je eпски тaлeнaт, припoвeдaч 
с лирскoм и хумoристичкoм жицoм, истински нaслeдник Пeтрa Кoчићa
У тeмaтици je изрaзит рeгиoнaлистa. Бoсaнскa Крajинa – или, joш 
ближe, Грмeч и Пoдгрмeчje – oмиљeни je прoстoр њeгoвe прoзe, oзaрeн 
успoмeнaмa из дeтињствa, oд кojeг сe oн удaвaљa сaмo кaд прaти свoje 
зeмљaкe, нa њихoвим пoтуцaњимa или сeoбaмa. Сликa живoтa дaтa у 
првим збиркaмa тврдa je, oпoрa, aли нe сурoвa. У нaчину припoвeдaњa oн je 
ближи стaрим рeaлистимa нeгo свojим сaврeмeницимa. Tрaдициoнaлизaм, 
нaрoдни дух, рeaлизaм и aнгaжoвaнoст jeсу oснoвни eлeмeнтиЋoпићeвe 
пoeтикe. Врeднoст њeгoвих пeсaмa прeтeжнo je eвoкaтивнa, oнe су 
пeснички спoмeн слaвних дaнa бoрби и стрaдaњa. Ћoпићeвe рaтнe 
припoвeткe oбичнo су крaткe, aнeгдoтскe, зaснoвaнe чeстo нa ствaрним 
дoгaђajимa. Кaсниje je тeжиo дa ствoри слoжeниje припoвeткe, с 
рaзгрaнaтoм фaбулoм и вeћим брojeм личнoсти, aли je и у њимa сaчувao 
нeпoсрeднoст, дoживљeнoст и aутeнтичнoст свeдoчeњa првих рaтних 
причa. Сликa људe рaзних кaтeгoриja, oткривa спoнтaни, нeхoтични 
хeрoизaм мaлoг чoвeкa, прeтвaрaњe мирних сeљaкa у лeгeндaрнe jунaкe. 
У њeгoвoj слици рaтa, рeaлизaм прeлaзи у лeгeнду, a лирскo сe спaja с 
кoмичним. Кao припoвeдaч, Ћoпић je дoстигao врхунaц у свojoj пoслeдњoj 
збирци, Бaштa сљeзoвe бoje (1970).

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

 ■ Бранко Ћопић

КЉУчНЕ РЕчИ

лирика НОБ-а, 
Петровац, пролетери, 
буднички тон,
утилитарност, 
идеолошка обојеност
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 ■ Милић од Мачве, Меланхонија

Српска књижевност 
у другој половини 
20. века
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Првих неколикo годинa после ослобођења књижевно су 
обележене како делима писаца који су стигли из војних јединица 
и концентрационих логора, њиховим ратним дневницима и 
мемоарима, песмама и приповеткама, њиховим првим покушајима 
романа и драма тако и остварењима писаца који су одавно стекли 
књижевну славу Иве Андрића, Вељка Петровића, Исидоре Секулић 
и др. Три Андрићева романа, На Дрини ћуприја, Травничка хроника и 
Госпођица, написана у току рата у окупираном Београду, а објављена 
одмах по завршетку рата, у првој години слободе, најавили су 
блистав почетак новог доба у историји наше књижевности. 
Споменути писци, као и сви други који тих година узимају перо 
у руке, настојали су да се што више приближе новом моделу 
књижевности, прихватајући његове основне захтеве, реализам, 
социјалну ангажованост и тематику из НОБ-а и окупације. Читава 
књижевност била јe заокупљена догађајима које је проживљавала 
земља. Они су били не само њен предмет него и основно 
мерило њене вредности. Тих година је понављано мишљење 
да литература „заостаје за нашом савременом стварношћу”, 
да писци нису испунили свој дуг према револуционарној борби 
и социјалистичкој изградњи. Савремена стварност постала је 
императив књижевности. Из тематских и идеолошких ограничења 
произилазила су и друга што су се тицала приступа, технике, стила, 
форме. Стварност је захтевала истинит, веран, реалистичан одраз, 
који ипак није смео бити неутралан, објективан, него борбено 
ангажован. Предратни ставови социјалне литературе доводе се 
до крајњих консеквенци. Истовремено говори се о потреби обнове 
„традиције наше борбене и реалистичке књижевности” прошлог 
века, а одбојност се показује према предратним авангардним, 
модернистичким књижевним истраживањима.

 Кретање које је постепено довело до промене тог стања 
није се зачело у самој књижевности, него у оној области у 
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којој је моделирано раније стање, у политици. С постепеним 
попуштањем идеолошких и политичких стега, нарочито после 
сукоба с Коминформом 1948, дошло је до крављења леда и у 
уметничкој сфери. Књижевна слога трајала је таман толико 
колико су идеолошке сметње да се она наруши биле тврде, а чим 
су оне ослабиле, чим се оштрица политичке борбе померила на 
друго подручје, књижевни рат почео је свом жестином. Поново се 
почело говорити о искуствима наше међуратне књижевности. „Ко 
су били наши писци између два рата?” Питање се није односило 
на живе писце, припаднике покрета социјалне литературе, 
бивше надреалисте и традиционалисте, него на прећуткиване, 
заборављене, готово „мртве” писце, на модернисте 20-их година, 
и на надреалисте из времена њихове авангардне младости. У 
књижевности се образују две непомирљиве странке: једна се 
залаже за дотадашњи модел књижевности, а друга, у почетку 
обазриво, а затим све отвореније, тежи к обнови предратне 
књижевне авангарде. Њихови припадници популарно су названи 
„реалистима” и „модернистима”. 

Кроз те борбе, а и независно од њих, постепено се мења 
читава књижевност, и то, како она која је по својим полазиштима 
била „модернистичка”, тако и она која је по свом опредељењу 
била „реалистичка”. Ствара се нов модел књижевности, супротан 
оном из претходног раздобља, његова су основна обележја: 
естетизам, формализам и авангардизам, узори су му у међуратном 
експресионизму и надреализму, те у страним модерним писцима. 

Права савременост српске књижевности започиње 1952. 
године са појавим збирке 87 песама Миодрага Павловића и Коре 
Васка Попе. Њихове песме су донеле један нови звук, слободан 
језик, слике опоре и онеспокојавајуће стварности, сукоба, отуђења 
и трагичне визије света која рађа неизвесност, стрепњу и страх. С 
њима почиње интелектуализација наше поезије и њено осмишљење 
у симболици. 

Иако књижевност 50-их година изгледа као непосредан 
продужетак уметничких опредељења 20-их година, два раздобља 
ипак се међусобно веома разликују. Другоме недостаје живост и 
разноврсност књижевних стилова и покрета карактеристична за 
први период, нема мноштва гласила и група око њих, нема нових 
идеја ни истраживања на подручју стваралачког израза и уметничке 
форме. 

Књижевност 50-их и 60-их година изразила се више у 
стваралачким дометима појединих писаца него у књижевним 
стиловима, манифестима и публицистици. То је њена велика 
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предност над претходним раздобљима. То није књижевност школа и 
праваца, него књижевност стваралачких индивидуалности. 

Раздобље обновљеног модернизма показује да се наша 
књижевност, после периода трагања и борби, најзад средила и 
стваралачки сазрела. За разлику од предратног мешања жанрова 
у стварању већине модерних писаца, сада је дошло до веће 
жанровске диференцијације, особито у поезији, прози и критици. 
Најчешће међуформе јесу есеј и драма. Есеје пишу, уз критичаре, 
и песници и романописци. Драма пак заузима скромно место у 
стварању послератних писаца, песника и прозаиста, а најмање има 
аутентичних драмских писаца. 

Друга генeрација песника заговара неосимболизам (Иван В. 
Лалић и Бранко Миљковић) – поезију која је усмерена на унутрашња 
психостања, наглашавање димензије тренутка и јединство 
човечанства. То је синтеза реализма и модернизма, тзв. интегрални 
реализам. Јавља се тенденција ка митском и култури којој припада 
песник (Миљковић пише песме као што су Гојковица, Болани Дојчин, 
Слуга Милутин итд.). Неосимболисти користе тамни, мутни језик 
који изражава оно што се слути и осећа, а не оно што се зна.

Након неосимболизма, 60-их година јавља се сигнализам 
(Мирољуб Тодоровић) који напушта традиционално обликовање 
песме (нпр. визуелна поезија поред речи укључује фотографије, 
колаже, научне симболе итд.).

На измаку 60-их година српска књижевност поново је ушла 
у фазу преиспитивања темељних претпоставки на којима се 
ствара и развија. Ако је за ранији период карактеристична њена 
тежња да овлада сложеним искуствима модерне књижевности у 
свету, на прелазу у 70-е године, она се поново окреће властитој 
традицији и домаћем тлу, настојећи да нађе свој аутохтони израз. 
Јављају се песници који су против херметизма и пренаглашене 
интелектуалности поезије јер су је удаљили од читалаца. Они желе 
да разбију ту отуђеност те имају особени емотивни глас у којем 
препознајемо глас традиционалног певања (Матија Бећковић, 
Добрица Ерић, Душко Трифуновић). Упоредо с тим, долази и 
до других значајних промена у стилском систему. Уочљиво је 
диференцирање књижевних гласова и обликованих поступака, 
промена угла гледања на свет, настојање да се традиционалне 
вредности интегришу у модерну књижевну структуру, да се ова тим 
путем изнутра обнови и учини способнoм да изрази нову, друкчију 
слику света. Истраживачки немир испуњава све књижевне врсте, а 
највише роман и поезију.
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 • Извор: Јoван 
Деретић, Историја 
српске књижевности, 
Sezambook, 2013. 

 Роман је у сталном успону. Разноврсност и богатство 
наративних модела, разуђеност обликованих поступака и техника 
приповедања, које ће неки писци разрадити до формалне 
виртуозности, поетика пронађеног рукописа, документарност 
и квазидокументарност, а упоредо с тиме, уношење нове, често 
тривијалне или паралитерарне грађе - то су нека обележја 
најновијег српског романа, која су се испољила већ у другој 
половини 60-их година, да би добила још одређенији израз у делима 
насталим у току 70-их година. 

И у роману и у поезији битно се мења однос како према 
традицији тако и према стваралачком чину. Писци романа често 
себи додељују скромну улогу издавача рукописа што су их други 
написали. Иако је ту реч само о привидној скромности, тим 
поступком се сам чин писања романа демистификује, иронизира, 
преноси се из сфере уметности у сферу свакодневног живота. 
Нешто слично збива се и у поезији. Она се више не схвата као 
израз вишег дара, као нешто што је доступно само изузетним 
појединцима. Песма све више тежи да изиђе из затвореног круга 
усавршене модерности, она се окреће свету око себе, излази 
у сусрет захтевима и очекивањима читалаца. Зато напушта 
високо култивисани стил и проговара неизбрушеним, опорим 
језиком, аритмичким стихом и изразом у којем су све наглашенији 
рационални елементи, прозаизми и наративни поступци. 

У књижевна дела поново продиру ниски, приземни, банални 
видови живота. Све, или готово све, може постати предметом 
поезије, прозе или драме. 

После тога избијају на видело нове, супротне тенденције, 
које се поткрај тог десетлећа уобличавају као други стил. Он ће 
доживети динамичан развој у наредним деценијама све до краја 
столећа, у промењеним историјским условима повезаним с кризом 
социјалистичког система и југословенске федерације што ће у 
првој половини 90-их година довести до крвавог рата и распада 
Југославије. Сама књижевност, без обзира на то какав јe био однос 
према националним и друштвеним дешавањима, тежила јe да што 
више буде у светским духовним и књижевим токовима, Нови стил 
који долази као замена модернизма назван је и код нас као и другде 
у свету, постмодернизам.

КЉУчНЕ РЕчИ

књижевни рат, 
неосимболизам, 
сигнализам, 
традиционалност, 
прозаизми, 
постмодернизам
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Миодраг Павловић

87 песама
(избор)

Своју прву књигу 87 песама Миодраг Павловић је објавио 1952. 
године. Овом збирком песама се огласио као први модерни песник и 
означио прекид са соцреализмом и унео европски дух и дао нови полет 
српској поезији. Година објављивања ове збирке песама се сматра 
почетком праве савремености српске поезије.

 Прва песма у збирци је песма Пробудим се која наговештва већину 
мотива и атмосферу збирке као и свеукупне српске савремене поезије. 

Пробудим се

Пробудим се
над креветом олуја

Падају зреле вишње
у блато

У чамцу
запомажу
рашчупане жене

Вихор
злурадних ноктију
дави мртваце

Ускоро
о томе
ништа се неће знати

Своју прву књигу 87 песама Миодраг Павловић је објавио 1952. 
године. Овом збирком песама се огласио као први модерни песник и 
означио прекид са соцреализмом и унео европски дух и дао нови полет 
српској поезији. Година објављивања ове збирке песама се сматра 
почетком праве савремености српске поезије.

 Прва песма у збирци је песма Пробудим се која наговештва већину 
мотива и атмосферу збирке као и свеукупне српске савремене поезије. 
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 ■ Миодраг Павловић  
(1928-2014)

РАД НА ТЕКСТУ

1. Како песник доживљава долазак из стања несвесног (то 
јест сна) и враћање у стварност? Зашто је олуја баш над 
његовим креветом? Упореди садржај прве строфе са поезијом 
Владислава Петковића Диса.

2. Какав свет дочекује песника након буђења? Одреди симболику 
олује као и мотива: зреле вишње, блато, рашчупане жене, вихор 
и објасни градацију. Пронађи микро и макро слике и одреди 
њихову функцију.

3. Слику рашчупаних жена у чамцу повежи са библијском причом.
4. Пронађи строфу у којој кулминира разорна моћ олује? Шта она 

разара? 
5. Какав је песников однос према кошмарном свету? Да ли ће он 

све да заборави?
6. У чему се огледа опасност заборава? Чиме песник жели да 

хуманизује свет пољуљаних вредности?
7. Песма је испевана у презенту. Протумачи функцију тог поступка.
8. Анализирај версификацијске одлике песме и ритамску 

организацију строфе. Зашто је песма лишена интерпункције? По 
чему је ова песма модерна? 

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Миодраг Павловић (1928-2014) је рођен у Новом Саду. По занимању је 
био лекар. Он је песник, приповедач, есејиста, драмски писац, преводилац и 
антологичар. Имао је водеће место у модерној српској поезији почев од већ 
култне књиге 87 песама чије је објављивање 1952. означило дефинитивни 
раскид њега и његове генерације са наметнутим догмама, естетским и 
идеолошким, у стваралаштву. Онда када је то била идеолошко-политичка 
јерес, посегао је за ревалоризацијом наше неправедно запостављене 
песничке прошлости и у духовном сазвучју балканске традиције и живог 
преплитања митских и историјских наноса установио је нов тип српског 
песништва. Био је изванредан зналац српске и европске поезије, сјајан 
есејиста и један од најутицајнијих песника послератне српске књижевности. 
Године1960. је постао драматург у Народном позоришту у Београду. 
Радио је 12 година као уредник у издавачком предузећу „Просвета“. Међу 
најзначајнија његова дела спадају збирке поезије 87 песама (1952), Стуб 
сећања (1953), Хододарје (1971) итд. Написао је више књига есеја. Саставио 
је неколико антологија поезије, међу њима се посебно истиче Антологија 
српског песништва од XIII до XX века (1964, а потом велики број издања). 
Ова антологија је поново вратила на поетску сцену неке заборављене писце 
као што је на пример Милица Стојадиновић Српкиња.

КЉУчНЕ РЕчИ

87 песама, 
савременост 
наше поезије, 
интелектуализација
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Реквијем

Овога пута
умро је неко близу

Реквијем
у сивом парку
под затвореним небом

Жене су пошле за мртвим телом
смрт је остала у празној соби
и спустила завесу

Осетите
свет је постао лакши
за један људски мозак

Пријатна тишина после ручка
босоног дечак седи на капији
и једе грожђе

Зар ико остане веран
ономе што изгуби
Не журите се са смрћу
нико на никог не личи
синови мисле на играчке

И не опраштајте се при одласку
то је смешно
и погрдно
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КЉУчНЕ РЕчИ

Реквијем, смрт, 
равнодушност, 
отуђеност, 
лицемерје

РАД НА ТЕКСТУ

Протумачи наслов песме. Одреди тему, мотиве и композиционе 
целине у песми.
Какав је однос живота и смрти? По чему је ова смрт различита од 
других?
Анализирај пејзаж у другој строфи и протумачи његову симболику.
Зашто се људски живот упоређује са позоришном представом? 
Поткрепи то стиховима из песме? 
На која размишљања и осећања те побуђују стихови: 

свет је постао лакши
за један људски мозак

У каквој је вези људски мозак са човековим унутрашњим светом 
и духовним богатством једног живота? Коју реч би упоребио/-ла 
уместо придева лакши?
У вези са тим доживљајима, како песник апелује на сваког 
појединачно?
Опиши атмосферу после сахране и протумачи њену симболику.
Какав је песников однос према животу наследника? Пронађи 
стихове у којима је видљив међугенерацијски јаз. Како синови 
доживљавају смрт очева? Која је симболика играчака? У којој мери 
је људски живот вредан? 
Које људско понашање и особине песник описује на крају песме? 
Какав је његов став према томе?
На основу прочитаних песама објасни Павловићев хуманизам.

1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
9.  

10.  

11.  
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Васко Попа

Кора

Списак
(Избор из циклуса)

Коњ

Обично
Осам ногу има
Између вилица
Човек му се настанио
Са своје четири стране света
Тада је губицу раскрвавио
Хтео је
Да прегризе ту стабљику кукуруза
Давно је то било

У очима лепим
Туга му се затворила
У круг
Јер друм краја нема
А целу земљу треба
За собом вући

Патка

Гега се прашином
у којој се не смеју рибе
У боковима својим носи
Немир вода

Неспретна
Гега се полако
Трска која мисли
Ионако ће је стићи

Никада 
Никада неће умети
Да хода
Као што је умела
Огледала да оре
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Маслачак

На ивици плочника
На крају света
Жуто око самоће

Слепа стопала
Сабијају му врат
У камени трбух

Подземни лактови
Терају му корење
У црницу неба

Дигнута псећа нога
Руга му се
прекуваним пљуском

Обрадује га једино
Бескућни поглед шетача
Који му у круници
Преноћи

Кестен

Улица му пропије
Све зелене новчанице
Пиштаљке звонцад и трубе
У крошњи му гнезда свијају
Пролеће му прсте креше

Живи од пустоловина
Својих недостижних корена
И од дивних успомена
На изненадне ноћи
Кад нестане из улице

Ко зна куда иде

У шуми би се изгубио
Али се увек пред зору
У дрворед на своје место врати
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Кактус

Боде
Румени облак дана
и киша лаже

Боде ужарене језике
Мазги и сунца
И небо ножевима љуби

Сенку своју не удаје
И ветар лепотом даљине вара

Боде податна бедра
Искусних ноћи и невиних таласа
Смех свој зелени не жени
И ваздух уједа

Стена која га је родила
Има право
Боде боде боде

Столица

Умор лутајућих брегова
Дао је облик свој
Телу њеном сањивом

Вечно је на ногама

Како би се радо
Сјурила низ степенице
Или заиграла
На месечини темена
Или просто села
Села на туђе облине умора
Да се одмори

Белутак

Без главе без удова
Јавља се
Узбудљивим дамаром случаја
Миче се
Бестидним ходом времена
Све држи
У свом страсном
Унутрашњем загрљају

Бео гладак недужан труп
Смеши се обрвом месеца
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РАД НА ТЕКСТУ

1. Пажљиво прочитај песме у овом избору из циклуса Списак. 
Размисли зашто је песник назвао циклус Списак. На чијем се 
списку налазе ове животиње, биљке и предмети?

2. Парафразирајући мисао француског филозофа Паскала, Попа је 
у песми Патка назвао човека „трском која мисли”. Како разумеш 
ову метафору? Човек управља предметима са овог "списка”. 
Међутим, није ли можда и он сам на једном универзалнијем 
„списку” само један од предмета (трска) којим се управља?

3. Размотри како је човек све наслове са свога „списка“ подредио 
себи. Зашто је патку истерао из воде („огледала”) у прашину („у 
којој се не смеју рибе"), коња упрегао („између вилица човек  му 
се настанио”), натерао га у бесомучан трк („обично осам ногу  
има”), маслачак и кестен заточио у град, столицу пригњечио 
собом. Наликује ли њихова судбина човековом удесу? У чему се 
огледа прометејство кактуса? Какво опомињуће значење има 
појава самосвесног, у своју лепоту затвореног, белутка? Зашто  
човек не може лепоту коју носи белутак у себи да стави на свој 
„списак”? Подсетимо се Андрићеве мисли: „Лепота је видљива,  
али недостижна и неиздржљива; не да се ухватити..."

4. Протумачи метафоричност и симболику сваке од ових песама 
из Списка. Шта „предмете“ са „списка“ судбински приближава 
човековом удесу на Земљи? 

5. Какав су уметнички облик добила Попина размишљања о 
свету и животу? Песник размишља о ропству, усамљености, 
заточеништву, насиљу, отпору и лепоти. Препознајеш ли неке од 
ових мисли у песмама са овог „списка", уметнички обликоване  у 
песме — слике?

6. Каквом лепотом зраче ове песме? Какве си хуманистичке поруке 
открио/-ла у поезији Васка Попе?

7. Наслов збирке Кора има два значења. С обзиром на то да кора 
служи као заштитни омотач дрвећу и воћу протумачи наслов 
збирке. Такође, завирити "испод коре" значи доћи до праве 
суштине, до онога што чини скривени смисао. Како читалац 
"завирује испод коре" то јест како открива симболику Попиних 
песама?
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Далеко у нама
(Избор из циклуса)

Очију твојих да није

Очију твојих да није
Не би било неба
У малом нашем стану

Смеха твога да нема
Зидови не би никад
Из очију нестајали

Славуја твојих да није
Врбе не би никад
Нежне преко прага прешле

Руку твојих да није
Сунце не би никад
У сну нашем преноћило

РАД НА ТЕКСТУ

Анализирај песничке слике и протумачи симболику очију, неба, 
малог стана, смеха, зидова, славуја итд.
У каквом су односу особине вољене жене са ентеријером?
Какав утицај остављају особине драге на лирског субјекта, а какав 
на остатак света (природу и предмете)?
Анализирај последњу строфу и протумачи симболику сунца у 
животу лирског субјекта и човека уопште.
Размисли о ширем значају љубави у животу савременог, урбаног 
човека.
Анализирај версификацијске одлике песме, ритамску организацију 
и пронађи стилске фигуре те их протумачи.

1.  

2.  
3.  

4.  

5.  

6.  
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ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Васко Попа, заједно са Миодрагом Павловићем, представља 
прекретницу у српској књижевности (устаje против соцреализма). Он 
црпи инспирацију из три извора:

1. Поезија Момчила Настасијевића - језгровитост и гномичност 
израза као и ослањање на језик родног тла.

2. Од надреалиста преузима ирационалност, сновиђења и хумор, а 
одбацује бахатост.

3. Фолклор и народна традиција.
Збирка Кора изазавала је шок за оне који су били лени да испод 

првог нивоа значења виде дубљи смисао те им се чинила бесмислена 
и неразумљива (нпр. стих "обично осам ногу има"). С друге стране, 
то је било откровење за оне који су стремили модерном песничком 
изразу и његовом ослобађању од догми. Иновативност Попине 
поезије највише је остварена на језичком плану. Језик је једноставан, 
свакодневни, колоквијалан, пун прозаизама, елемената савременог 
говора, дотад непоетских речи. Израз је сажет, елиптичан, језгровит, 
афористичан и гномичан (пословички), тежи компресији и сабијању 
смисла ("да речима буде тесно, а мислима пространо"). Стога, Попина 
поезија изненађује предметностима, појавама и појмовима овога, 
свакодневног света који постају песничка тема. Ситни, неважни 
детаљи које свакодневно примећујемо овде функционишу као 
симболи који предочавају човекову егзистенцију. Свет је бескрајна 
позорница на којој се непрестано измењују разни учесници (људи, 
животиње, предмети, биљке). Свет је "непочин поље" - арена 
свеопштих сукоба у којем нико није спокојан.  

Збирка Кора има два лика:
1. Аутономни лик песничке збирке са сопственим поетским 

космосом.
2. Књига-темељ, увертира свеукупне Попине поезије јер су у њој 

зачете све главне теме.
Назив збрке има неколико значења:
1. Кора је структура која се склапа и у себе затвара одређени свет 

који штити и крије од повреда (кора воћа, кожа код животиња и људи) 
односно штити и спасава праве вредности као што чини песник својом 
поезијом.

2. Завирити "испод коре" значи доћи до праве суштине, до 
скривеног смисла - предмети или бића у песмама су увек симболи 
човековог удеса.

Збрка Кора се састоји од четири циклуса, а њихова садржина је 
условљена временом настанка.
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Први циклус Опседнута ведрина је настао у периоду Другог 
светског рата те осликава време зла, насиља и мржње. Живот је 
доживљен као под неком опсадом пред којом се уклања срећа и 
мир. Нпр. песма Одјекивање:

Празна соба стане да режи
Увучем се у своју кожу

Таваница стане да скичи
Хитнем јој једну кост
Углови стану да кевћу
И њима хитнем по једну кост

Под стане да завија
Хитнем и њему једну кост
Један зид стане да лаје
И њему хитнем једну кост

И други и трећи и четврти зид
Стане да лаје
Хитнем сваком по једну кост
Празна соба стане да урла
И сам празан
Без иједне кости
У стоструки се одјек
Урлика претварам

И одјекујем одјекујем
Одјекујем

У другом циклусу Предели (као и у трећем под називом Списак) 
наизглед банални и обични предели и предмети имају метафоричан 
смисао и предочавају егзистенцијалне ситуације људског постојања, 
истичу трагичност и вечни сукоб у свету у којем је увек неко угрожен 
нпр. песма У пепељари:

Мајушно сунце
Са жутом косом од дувана
Гаси се у пепељари

Крв јевтиног ружа доји
Мртве трупце чикова

Обезглављена дрвца чезну
За крунама од сумпора
Зеленци од пепела њиште
Заустављени у пропњу
Огромна рука
Са жарким оком насред длана
Вреба на видику
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Сви предмети, животиње или биљке из циклуса Списак су 
антропоморфизиране (имају људске особине). Тим стварима 
управља човек, он им је одузео слободу и право на природан 
амбијент - оне су на његовом списку. Пошто су све те ствари 
симболи човековог постојања, тако се и сам човек налази на 
нечијем списку и неко други руководи његовом судбином. 

Последњи циклус Далеко у нама настао је од 1943. до 1951. 
године. Рату и мржњи супротставља се љубав. Песме су нумерисане 
те представљају љубавни роман у стиховима у којима доминира 
драгин портрет. Након раздвојености, они су поново заједно те 
ведрина више није опседнута јер љубав лечи тескобу и улепшава 
живот.

 ■ Васко Попа

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Васко Попа (1922-1991) рођен је као Василе Попа. По етничком 
пореклу је био Румун. За време Другог светског рата био је затворен у 
немачком концентрационом логору у Бечкереку (данашњи Зрењанин). 
Након завршетка рата дипломирао је на романској групи Филолошког 
факултета у Београду. Његова прва збирка песама Кора (1953) уз 87 
песама Миодрага Павловића сматра се почетком српске послератне 
модерне поезије. Та књига је покренула расправе књижевне јавности и 
оставила велики утицај на млађе нараштаје песника. После Коре, Попа 
је објавио збирке песама: Непочин-поље (1956), Споредно небо (1968), 
Усправна земља (1972), Вучја со (1975), Кућа насред друма (1975), Живо 
месо (1975), Рез (1981).

Од 1954. до 1979. године радио је као уредник у издавачкој кући Нолит 
у Београду. Слагањем усменог наслеђа, игара и загонетки, Попа је створио 
посебан песнички језик модерне српске поезије. Приредио је зборнике: 
Од злата јабука где је у новом светлу приказан поетски свет народних 
умотворина, Урнебесник - збирка песничког хумора, Поноћно сунце - 
поетски свет песничких сновиђења. Васко Попа је један од најпревођенијих 
југословенских песника, а и сам је преводио са француског језика. Године  
1972. изабран је за дописног члана Српске академије наука и уметности. 
Умро је у Београду 5. јануара 1991. године и сахрањен у Алеји заслужних 
грађана на Новом гробљу. Награда „Васко Попа“ установљена је 1995, 
године у Вршцу и додељује се за најбољу књигу песама на српском језику 
сваке године на дан песниковог рођења, 29. јуна. 

КЉУчНЕ РЕчИ

Кора, Опседнута 
ведрина, Предели, 
Списак, Далеко у 
нама, симболика, 
антропоморфизација
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Васко Попа

Усправна земља
(избор)

Збирка Усправна земља Васка Попе објављена је 1972. године. У 
основи ове збирке је родољубље, оданост наслеђу, лепота и вредности 
једног народа. Отвара је циклус Ходочашће. Ходочастити значи ићи на 
извор онога што је свето, у чему је корен традиције и највећа духовна 
вредност српског народа - манастири. У манастирима песник види пркос, 
стаменост, усправну земљу која упркос вековима и најездама непријатеља 
стоји чврсто, а са њима је чувано памћење, историја, веровање и свест о 
припадности. На ходочашће лирски субјект иде са очевим штапом (симбол 
традиције, колективног памћења и мудрости) "и упаљеним срцем на штапу" 
(страст и љубав). Он креће на свети пут од Свете Горе (прва песма је 
Хиландар) до Сентандреје (истоимена последња песма у циклусу) којим је 
прошао наш народ. Тим путем мора да се прође да би се стигло до корена 
спознаје, до колективног трајања.

Каленић

Откуда моје очи
На лицу твоме
Анђеле брате

Боје свићу
На ивици заборава

Туђе сенке не дају
Муњу твога мача
У корице да вратим

Боје зру
На лакој грани времена

Откуда твој инат лепи
У углу усана мојих
Анђеле брате

Боје горе
Младошћу у мојој крви

Збирка Усправна земља Васка Попе објављена је 1972. године. У 
основи ове збирке је родољубље, оданост наслеђу, лепота и вредности 
једног народа. Отвара је циклус Ходочашће. Ходочастити значи ићи на 
извор онога што је свето, у чему је корен традиције и највећа духовна 
вредност српског народа - манастири. У манастирима песник види пркос, 
стаменост, усправну земљу која упркос вековима и најездама непријатеља 
стоји чврсто, а са њима је чувано памћење, историја, веровање и свест о 
припадности. На ходочашће лирски субјект иде са очевим штапом (симбол 
традиције, колективног памћења и мудрости) "и упаљеним срцем на штапу" 
(страст и љубав). Он креће на свети пут од Свете Горе (прва песма је 
Хиландар) до Сентандреје (истоимена последња песма у циклусу) којим је 
прошао наш народ. Тим путем мора да се прође да би се стигло до корена 
спознаје, до колективног трајања.

 ■ Бели анђео, фреска из манастира Милешева, 
1235. године
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 ■ Свети ратници, манастир Манасија

РАД НА ТЕКСТУ

Прочитај више пута песму како би разумеo/лa њену слојевиту 
структуру и садржај. Објасни место и значај манастира у историји, 
традицији и духовном трајању српског народа. 
Зашто између свих других светитеља песник одабирe баш 
светог ратника? Шта он предстaвља? Којим речима слика "лик" и 
"карактер" анђела? Одреди значај и улогу мача у рукама анђела, 
односно песника/ходочасника. Каква се веза успоставља између 
песника и анђела? Зашто га назива братом? Објасни њихову дубљу 
везу и однос. У песми се јавља стилска фигура хијазам (симетрично 
укрштање присвојних заменица мој-твој). Каква је функција овог 
стилског средства у односу песника и анђела, то јест, савременог 
човека и прошлости?
Пронађи стихове у којима се види песниково осећање судбинске 
припадности српском народу, његовој историји, култури и традицији. 
Протумачи симболику "лепог ината". Да ли је он у функцији борбе 
или пркоса и постојања? 
Пажљиво прочитај строфе у којима су главни мотив боје те 
протумачи функцију и симболику градације.
Зашто се песник служи библијским редом речи ("на лицу твоме", "у 
углу усана мојих", "инат лепи")? 
Једно уметничко дело инспирисало је песника да створи ново 
уметничко дело. Процените узајамни однос ова два уметничка дела. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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Манасија

Манастир Манасија, средњовековни манастир 
код Деспотовца у Србији (старо име Ресава), 
задужбина је деспота Стефана Лазаревића (сина 
кнеза Лазара). Саграђен је почетом 15. века, у 
време турске најезде на српске земље, опасан је 
високим зидинама са одбрамбеним кулама, које 
и данас сведоче о нашој судбинској прошлости 
када се српска култура бранила и пером и мачем. 
Манастир је био културни центар са скриптаријом 
за преписивање књига, тзв. ресавска школа. 
Деспот Стефан Лазаревић је у њој окупио 
најученије калуђере свога времена да преписују, 
поправљају и украшавају старе рукописне књиге, 
како то чини зограф.

Плаво и златно
Последњи прстен видика
Последња јабука сунца

Зографе
Докле твој поглед допире

Чујеш ли коњицу ноћи
Алах ил илалах

Кичица твоја не дрхти
Боје твоје се не плаше

Ближи се коњица ноћи
Алах ил илалах

Зографе
Шта ли видиш на дну ноћи

Златно и плаво
Последња звезда у души
Последњи бескрај у оку

Манастир Манасија, средњовековни манастир 
код Деспотовца у Србији (старо име Ресава), 
задужбина је деспота Стефана Лазаревића (сина 
кнеза Лазара). Саграђен је почетом 15. века, у 
време турске најезде на српске земље, опасан је 
високим зидинама са одбрамбеним кулама, које 
и данас сведоче о нашој судбинској прошлости 
када се српска култура бранила и пером и мачем. 
Манастир је био културни центар са скриптаријом 
за преписивање књига, тзв. ресавска школа. 
Деспот Стефан Лазаревић је у њој окупио 
најученије калуђере свога времена да преписују, 
поправљају и украшавају старе рукописне књиге, 
како то чини зограф.

зограф - сликар икона
Алах - бог код Муслимана
Алах ил илалах - не постоји 
бог сем Алаха
кичица - четкица за сликање
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РАД НА ТЕКСТУ

Повежи текст о манастиру Манасија са садржајем песме. На који 
период српске историје песник указује? Чиме је у тим далеким и 
мутним временима заокупљен зограф? Шта га чини "кратковидним" 
и "глувим" за све што се догађа око њега? На који део фреске/иконе 
указује "прстен видика" и "јабука сунца"? Протумачи симболику 
плаве и златне боје у фрескном сликарству и иконографији.
Покушај да одговориш на песниково питање докле допире зографов 
поглед.
Којом мотивацијом и снагом зограф остаје миран и спокојан 
пред коњицом? Које вредности и за кога он брани? У вези са тиме 
пронађи одговор на питање шта зограф види на дну ноћи.
Повежи зографов рад са утицајем светог ратника на посматрача из 
песме Каленић.
Упореди место и улогу зографа у очувању духовне традиције са 
положајем родољубивог песника то јест ходочасника. 
Размотри графемску структуру песме. Повежи композициону 
структуру песме са архитектонском структуром манастира 
Манасије (види слику). Да ли су само зидине манастира учествовале 
у одбрани наше културе и духовне баштине? 
Какав је твој однос према манастирима и духовноj традицији нашег 
народа?

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

У тумачењу збирке Усправна земља помоћи ће ти пролог 
Ходочашћа:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Ходам са очевим штапом у руци
Са упаљеним срцем на штапу

Стопала ми сричу слова
Која ми свети пут исписује

Цртам их штапом по песку
Пред спавање
На сваком коначишту

Да ми се из сећања не избришу

Далеко сам још од тога
Да их одгонетнем
За сада ми на вучје сазвежђе личе

Имаћу чиме да испуним ноћи
Ако се жив и здрав кући вратим

КЉУчНЕ РЕчИ

Усправна земља, 
Ходочашће, Хиландар, 
Сентандреја, 
манастири, традиција
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Бранко Ћопић

Башта сљезове боје
(одломци)

Књижевнику

ЗИЈИ ДИЗДАРЕВИЋУ

убијен у логору Јасеновац 1942.

ДРАГИ МОЈ ЗИЈО, 
Знам да пишем писмо које не може стићи свом адресанту, 

али се тјешим тиме да ће га прочитати бар онај који воли нас 
обојицу. 

Касна је ноћ и мени се не спава. У ово глуво доба разговара 
се само с духовима и успоменама, а ја, ево, размишљам о златној 
паучини и сребрној магли твојих прича, и о страшном крају који 
те је задесио у логору Јасеновац. 

Пишем, драги мој Зијо, а нисам сигуран да и мене, једном, не 
чека сличан крај у овоме свијету по коме још путује куга с косом. 

У својим ноћима с највише мјесечине, ти си наслутио ту 
апокалиптичну неман с косом смрти и проговоpиo си о њој кроз 
уста свога јунака, Брке. Једног дана ти си је и видио, реалну, 
овоземаљску, остварио се твој страшан сан, твоја мора. 

Тих истих година, ја сам, случајем, избјегао твоју судбину, 
али, ево, има неко доба како ме, за мојим радним столом, освоји 
црна слутња: видим неку ноћ, прохладну, са звијездама од 
леда, кроз коју ме одводе незнано куд. Ко су ти тамни џелати у 
људском лику? Јесу ли слични онима који су тебе одвели? Или 
браћа оних пред којима је отишао Горан? Зар то нису тамне 
Кикићеве убице? 

Како ли смо некада, заједно, дјечачки, лирски занесени, 
туговали над пјесником Гарсијом Лорком и замишљали оно 
праскозорје кад га одводе, бесповратно, пустим улицама 
Гранаде.

Био сам, скорих дана, и у Гранади, гледао са бријега осунчан 
каменит лабиринт њених улица и питао се: на коју су га страну 
одвели? Опет си тада био поред мене, сасвим близу, и не знам ко 
је од нас двојице шапутао Лоркине ријечи пуне језе: 

 ■ Зијо Диздаревић
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„Црни су им коњи, црне потковице.“ 
Умножавају се по свијету црни коњи и црни коњаници, 

ноћни и дневни вампири, а ја сједим над својим рукописима 
и причам о једној башти сљезове боје, о добрим старцима и 
занесеним дјечацима. Гњурам се у дим рата и налазим сурове 
бојовнике: голубијег срца. Прије него ме одведу, журим да 
испричам златну бајку о људима. Њено су ми сјеме посијали 
у срце још у дјетињству и оно без престанка ниче, цвјета и 
обнавља се. Пржиле су га многе страхоте кроз које сам пролазио, 
али коријен је остајао, животворан и неуништив, и под сунце 
поново истурао своју нејачку зелену клицу, свој барјак. Рушио 
се на њега оклоп тенкова, а штитио га и сачувао пријатељски 
повијен људски длан. 

Ето, о томе бих, Зијо, да шапућем и пишем своју бајку. Ти би 
најбоље знао да ништа нисам измислио и да се у овоме послу не 
може измишљати, а поготову не добри људи и свети бојовници. 

На жалост, ни оне друге нисам измаштао, мрке убице с 
људским лицем. О њима не могу и не волим да причам. Осјећам 
само како се умножавају и роте у овоме стијешњеном свијету, 
слутим их по хладној јези, која им је претходница, и још мало, 
чини се, па ће закуцати на врата. 

Нека, Зијо... Свак се брани својим оружјем, а још увијек није 
искована сабља која може сјећи наше мјесечине, насмијане зоре 
и тужне сутоне. 

Збогом, драги мој. Можда је неком смијешна моја старинска 
одора, прадједовско копље и убого кљусе, које не обећава богзна 
какву трку. Јах, шта ћеш ...

Бранко Ћопић 
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Јутра плавог сљеза

Башта сљезове боје 

Мушкарци обично слабо разликују боје, али један такав незнајша 
у бојама какав је био мој дјед, е, таквог је било тешко наћи. Његов 
спектар сводио се на свега четири основне боје, а оно остало – то није 
ни постојало или се сводило, у најмању руку (ако је чича добре воље!), 
на неки врло неодређен опис: „Жуто је, а као и није жуто, него нешто 
онако – и јест и није.“  

Како је на овоме нашем шареном свијету већина створења и 
предмета обојена „и јест и није“ бојом, то је с мојим дједом око тога 
увијек долазило до неспоразума и неприлика. 

У једно од најпријатнијих доба године, 
скоро преко ноћи, расцвјетао би се у баштици 
крај наше куће црни сљез и љупко просинуо иза 
копљасте поцрњеле ограде. Он је у мирна сунчана 
јутра зрачио тако повјерљиво и умиљато да то 
није могло измаћи чак ни дједову оку и он би 
удобровољено гунђао мајући се по дворишту. 

– Пазидер га, сва се башта модри као чивит. 
Оно, истина, на сљезову цвијету једва да је 

негдје и било трагова модре боје, али ако је дјед 
казао да је модра, онда има да буде модра и квит. 
Исто се тако могло десити да неке године дјед 
рекне за ту исту башту да се црвени, и онда за ту 
годину тако и важи: сљез мора остати црвен. 

Дједов рођак Сава Дамјановић, негдашњи 
крадљивац ситне стоке, а под старост испичутура 
и причалица, и ненамјерно је знао да наједи мог 
доброг дједа.

 Док дјед прича, он ти га истом зачуђено 
прекине: 

– Откуд лисица црвена кад је жута! 
– Хм, жута? – бечи се дјед. – Жут је твој нос. 
Сава забринуто пипне свој ружичаст бабураст нос и вречи: 
– Црвена! Та све нације одавде до Бихаћа знају да је жута, а ти ...
Савин свијет простире се до Бихаћа, јер је чича неколико пута 

тамо лежао у апсу, али чак ни ти простори не могу да разувјере мог 
дједа. 
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– Хм, Бихаћа! И други су људи лежали у бихаћкој „Кули“ па 
не веле да је лисица жута. Боље ти је пиј ту моју ракију и ћути, не 
квари ми унучади. 

А унучад, нас троје, набили се у ћошак близу стараца и 
чекамо кад ће Сава започети са својим лоповским доживљајима. 
Препирка о бојама баш нас нимало не интересује, лисица је 
лисица, па ма какве фарбе била. 

Због дједове тврдоглавости у погледу боја и ја сам, већ на 
првом кораку од куће, упао у неприлику. 

Било је то у првом разреду основне школе. 
Негдје средином године учитељица нам је причала о вуку, те 

живи овако, те храни се онако, док ће ти одједном упитати: 
– Дјецо, ко зна какве је боје вук? 
Ја први дигох руку. 
– Ево га, Бранко ће нам казати. 
– Вук је зелен! – окидох ја поносито. 
Учитељица се трже и зачуђено подиже обрве. 
– Бог с тобом, дијете, гдје си то чуо? 
– Каже мој дјед – одвалих ја самоувјерено. 
– Није тачно, вук није зелен. 
– Јесте, зелен је! – неочекивано се узјогуних ја као прави 

унук честитог дједа Раде. 
Учитељица ми приђе сасвим близу, љутито узрики у моје 

лице и повуче ме за уво. 
– Кажи ти своме мудром дједу да то није истина. Вук је сив. 

Сив, запамти. 
Скоро плачући отклипсао сам тога дана кући и шмрцајући 

испричао дједу све што се у школи догодило. 
Ни слутио нисам каква ће се бура око тога подићи. 
Шта! Пред читавим разредом његовог унука, миљенца, 

теглити за уши, а уважену старину поспрдно назвати мудрим, 
боље речено, будалом! Дотле ли смо дошли? И још рећи да вук 
није зелен већ некакав ...хм! Е, то не може тек тако проћи. 

Сјутрадан, пушући попут гуска, дјед је доперјао са мном у 
школско двориште и пред свом дjечурлијом разгаламио се на 
учитељицу: 

– А је ли ти, шишкавицо, оваква и онаква, ти ми боље од 
мене знаш какав је вук, а?! Није зелен? Пази ти ње! Ја се с вуцима 
родио и одрастао, читавог вијека с њима муку мучим, а она 
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ти ту... по туру би тебе требало овим штапом, па да се једном 
научиш памети. 

Извика се дјед, расплака се учитељица, а и ми, ђаци, од свега 
тога ухватисмо неку вајду: тога дана није било наставе. 

Већ сљедећег јутра дједа отјераше жандарми. Одсједи 
старина седам дана у среској „бувари“, а кад се врати, ублиједио 
и мучаљив, он ми навече попријети прстом. 

– А ти, језичко, нек те ја још једном чујем да блејиш какав је 
ко, па ћу ти ја показати. Вук је зелен, хех! Шта те се тиче какав је 
вук. 

– Па кад ме је она питала. 
– Питала те, хм! Имао си да ћутиш, па квит. 
Сљедећег прољећа, бујног и кишовитог, сљез у нашој башти 

расцвјета се као никада дотад, али старина као да га ни запазио 
није. Нису ту помагала ни сва тртљања неуморног рођака Саве, 
дјед је био слијеп и за боје и за све цвијеће овога свијета. Туга да 
те ухвати. 

Минуло је од тих невеселих дана већ скоро пола вијека, 
дједа одавна нема на овоме свијету, а ја још ни данас посигурно 
не знам какве је боје сљез. Знам само да у прољеће иза наше 
потамњеле баштенске ограде просине нешто љупко, прозрачно 
и свијетло па ти се просто плаче, иако не знаш ни шта те боли ни 
шта си изгубио. 

157
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Дани црвеног сљеза

Заточник 

Сеоским друмом, поред куће Стевана Батића, бившег ратника, већ 
три-четири дана промичу разноразни људи и пењу се на пространу 
висораван, тамо гдје се налази велико партизанско гробље. Пролазе 
и кола с материјалом, горе се подиже трибина. Спрема се прослава 
двадесетогодишњице чувене битке у којој је до ногу потучена читава једна 
непријатељска дивизија.

Усукан, црн и босоног, Стеван стоји на утрини повише друма, чува 
својих пет оваца (четири овце и једног овна). Предсједник Савеза бораца 
из вароши, долазећи колима, препознаје га и зауставља шофера. 

– Станидер мало, ево нашег Стеве. 
Придошлица излази из кола и весело поздравља: 
– Здраво, Стево, соколе, како си ми? 
– Како? Па нешто боље нег они горе, веселници, на брду. 
– Е, е, ти опет! – пријекорно ће предсједник. – Гониш увијек оно своје 

те своје. 
– А шта би друго. Може ми се тако, па ето. 
– Спремаш ли се за прославу, Стеване? 
– Ја сам своје прославио онда кад је требало. Вала сам и осеирио, до 

посљедњег метка. 
– Па баш зато ћеш и доћи. 
– Јок! Идите ви остали ком се иде, а ја ...
– Па, болан, човјече, ти им чуваш и уређујеш гробље већ толико 

година, па зар сад, на таквој свечаности . . .
– Јок, јок, зовите ви оне којима треба поука како се ваља тући. 
– Ено га, де! А шта ти је то на томе твом овну? 
– Споменица. 
– Каква споменица? 
– Моја, чија ће друга бити. 
– Па добро, брате, зашто тако, а? Споменицу на овна! 
– Тако па тако. Могу с њом радити шта хоћу, моја је. Није то први ован 

са Споменицом. 
– Не знам, Стево, шта да ти одговорим. Могло би се о томе причати, 

али како oћеш. Ти се отуђио, подивљачио, бјежиш од свог друштва. Шта је 
теби криво, дај реци једном? 

– Криво, велиш? Не знам, брате. Савило се нешто на срцу, па тишти, а 
шта је и зашто је, питај бога. 
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– Јесмо ли те нешто увриједили, а? Ко то у читавом овоме крају може 
казати лошу ријеч за чувеног митраљесца Стевана Батића. 

– То ти боље знаш. 
– Ех, ја. Па, болан, прича се да си о православним задушницама палио 

свијеће горе по партизанском гробљу. 
– То су матере радиле. А ја сам упалио само свом помоћнику, њему 

нема ко. Био је сироче, сеоски слуга. 
– Стево, Стево, сав си наш, а удараш у страну ко југ у планину. Шта 

ћемо с тобом? 
– Гледај ти друге, а за мене је лако. Сједај без бриге у та твоја кола, па 

свршавај послове. 
– Е, Стево, невољо моја, у рату ми је лако с тобом било. Само ми кажу: 

тамо је Стево, не брини. 
*
Завршиле се говоранције, опустила трибина, вјетар се невесело 

сашаптава са заставама. 
На пространој пољани разгоријева се и бучи народно весеље. Наваљао 

свијет јела и пића, притисле софре сунчану ледину. Ту и тамо већ прасне 
пиштољ или зарешета аутомат. 

„Карабине, мој милени друже . . .“
Поред саме гробљанске ограде улогорио се Стеван Батић са својом 

бабом. Пред њима, на састављеним столњацима, пет печених брава 
(четири овце и ован). 

– Свраћај , друже предсједниче. 
– Побогу, Стево, чије ти је то толико печење? 
– Моје, друже предсједниче, индивидуално. 
– Твоје?! 
– Што се чудиш, друже комесару: Ваља ми дати помен мојој чети. 

Онога дана углавном је овдје остала. 
– Па зар читаво своје стадо, брате мили? 
– То је моја ствар. 
– А шта ти велиш на то, другарице? – окреће се предсједник баби. 
– Како Стево каже – кратко изусти жена у црном. 
Предсједник пажљиво одмјери бившег митраљесца. Избријао се 

ратник, закопчао, на грудима сребри се Споменица, сијају три жута Ордена 
за храброст. 

– Богами, ти се баш дотјерао, а? 
– Па јест, и ред је. Дошао у госте старом друштву, па да се препознамо. 

И ово би све, листом, био споменичар, и то онај прави, само да су 
преживјели. 
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Предсједник се осмијехну, погледа Стевана мученички и невесело рече:  
– Лакше је теби, Стево, ти водиш бригу само о мртвим споменичарима, 

а мени су живи о врату. Кад би ти само знао шта ту све има и у шта се све 
то изврће ...

Предсједник се нагло окрену и ћутке одлази даље, откида кораке 
од олова и туге, а ратник, свечан и крут, мјери постројене биљеге 
партизанског гробља и у очима му искре двије ситне шкрте сузе.

Тиха, превремено остарјела жена брижно гледа те двије жиже у 
ратниковим очима и све зебе да се оне не откину и не падну на земљу. Боји 
се, почеће да гори ниска спржена трава. 

*
Згомилали се на станици људи с торбама, коферима и пакетима. Пуши 

се и ћути под облачним небом неминовна растанка. 
Предсједник стиже на десетак минута прије наиласка брзог воза. 

Путује и он, опет на неку од оних безбројних конференција. 
У ћутљивој гомили одмах је препознао свог ратног друга. 
– Стево, и ти некуд на пут? 
– И ја, друже комесару. 
– Далеко? 
– У Шведску, друже ком ...
– Остављаш земљу? 
– Као што видиш. Бранио је и одбранио, а сад ...Шта ћеш, трбувом за 

крувом као и наши стари, друже мој мили, Стојане.

РАД НА ТЕКСТУ

Збирком Башта сљезове боје, коју је објавио 1970. године, Ћопић је 
постигао свој највећи успех. Ћопић је Башту сљезове боје посветио 
своме пријатељу, приповедачу Зију Диздаревићу, кога су усташе 
убиле у злогласном логору Јасеновцу. Какво значење књизи даје 
писмо? Повежи значење писма са Бокачовим или Шехерезадиним 
причањем којима се одлаже мисао од смрти или сама смрт. Сети се 
какав смисао причи и причању даје Андрић.
У збирци Башта сљезове боје све приче су груписане у два циклуса: 
Јутрa плавог сљеза и Дани црвеног сљеза. Окарактериши и „плави“ 
и „црвени” циклус и повежите их са насловом збирке Башта сљезове 
боје. О каквој је башти овде реч? Шта свака прича у овој „башти” 
представља? Повежи симболику баште и њене специфичне боје са 
писмом.

1.  

2.  
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У првој причи ове књиге Ћопић се сећа свога детињства. Размотри 
да ли је дјед Раде одиста био такав „,незнајша у бојама. У чему се 
заправо, састоји дедов сукоб са светом (рођаком Савом, учитељицом 
и властима)? Зашто је свет сиромашнији када је дедa „ослепео” за 
боје? Шта значи "бојити" свет својим бојама?
Анализирај Ћопићев уметнички поступак у обликовању кратке приче 
(нарација, опис, дијалог). Запажаш ли разлику у углу посматрања 
наратора - дечака и наратора - одраслог? Какав се уметнички ефекат 
постиже контрастном компарацијом? Чиме се одликује Ћопићев 
језик? Из чега произлази сетни хумор?
Каква је слика света дата у приповеци Заточник? Шта је заточник? 
Размотри његово понашање. Сагледаваш ли узроке његовог 
разочарања? Сети се садржаја приповетке Лазе Лазаревића Све ће 
то народ позлатити и упореди је са Ћопићевом причом. Уочаваш ли 
разлику између Ћопићевог сетног и горког хумора?
У чему откриваш Ћопићев лиризам и хуманизам?
Прочитај и прокоментариши одломак из есеја Бранко у Башти 
сљезове боје Б. Михајловића писан импресионистички.

3.  

4.  

5.  

6.  
7.  

ИСТРАжИВАчКИ ЗАДАЦИ

1. Током читања збирке у целини, повежи сваку причу са посветом. 
2. Након читања свих прича закључи о симболици наслова целе 

збирке.
3. Зашто се први циклус зове Јутра плавог сљеза, а други Дани 

црвеног сљеза? Уочи мењање тона током причања прича, односно, 
у развијању збирке. Пронађи нит која повезује приче у циклусе, као 
и све приче у збирку.

4. Окaрактериши на основу неколико прича лик деда Радa, Петрака, 
Ниџе и посебно се задржи на односу деде и унука.

5. Упореди ликове Радета и Дрмогаћe те Петрака и Саве из првог 
циклуса.

6. У Јутрима плавог сљеза обрати пажњу на мотив уметности и 
уметника преко ликова Брадоње и Ђуре.

7. У другом циклусу пронађи у свакој причи ратнике "голубијег срца". 
Како те приче личе на бајку (што тврди Ћопић у посвети)?

8. Упореди приче Поход на мјесец из првог циклуса са Треба наложити 
ватру из другог циклуса. Упореди цео први циклус са причом Дјечак 
с тавана, а потом и са причом Потопљено детињство.

9. Анализирај језик и стил Бранка Ћопића. Пронађи хумористичке 
и лирске елементе те закључи о карактеристикама босанске 
приповетке упоређујући га са Кочићем и Андрићем.
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Из РИзНИЦЕ РЕчИ

И ево нашег песника поново у башти детињства. Башта је та 
двоструке боје сљеза, оне ране, плаве, ведре и јутарње и оне црвене, 
зреле, подневне и крваве. А детињство више није одмах ту под руком, кад 
се осврнеш да га угледаш за првим завијутком живота, удаљило се за 
многи пушкомет присећања, у присоје бајки и прошлости. Сада се то већ 
зрео човек, под проседом косом, са много живота и смрти иза себе дао 
на траг за босоногим дечаком. И гле чуда: и са ове даљине поглед није 
ништа изгубио на оштрини, сећање се не магли, но згушњава, тренутак 
давне топлине и љубави не хлади и не пепели, но греје преко деценија и 
нових пепелишта, сљезова башта цвета непрестанце. (Модерна физика 
зна за правило: јасноћа телекомуникационих веза расте са удаљеношћу.) 
Трагајући за својим дечаком, Ћопић је, неодољивом логиком детињства, 
наишао на његовог и свог деда. И тако је стари Раде Ћопић, одувек по 
мало присутан у приповеткама Бранка Ћопића, најзад заузео место које му 
одавно припада, неприкосновено место старца који је љубављу загрејао, 
чистотом озарио и правдом упутио једно детињство.

Борислав Михајловић

зАНИМЉИвОСТИ

Половином 20. века Југославија се опорављала од крвавог рата и првих 
последица разорне резолуције Информбироа и раскинутог загрљаја са Москвом. 
Земља се лагано опорављала, али са опоравком лагано су расле и многобројне 
привилегије оних који су засели да владају у име народа. Те далеке 1950. године 
било је спарно лето. Душко Костић, главни и одговорни уредник "Књижевних новина", 
закључио је августовски број и кренуо је ка родном Иванграду, не помишљајући да ће 
најновији сатирични запис Бранка Ћопића "Јеретичка прича", уздрмати сам врх нове 
државе. На аутобуској станици дочекали су га другови из Комитета и саопштили да 
се првим аутобусом врати за Београд и да сутра увече у седам сати буде у редакцији. 
И ништа више. Успео је некако да стигне на време. Кад тамо Ћопић. Спровели га до 
редакције. Ни он не зна ко их је и због чега окупио. Око девет, ушла су два друга у 
кожним мантилима и стрпала их у црвени "бјуик" са замраченим стаклима. Какве ли 
симболике њихова, комунистичка, црвена боја и аутомобил симбол капитализма. "Голи 
оток", прошло им је кроз главу. Неко их је оцинкарио ако су негде несмотрено неку лепу 
о Стаљину рекли. Али, уместо у Удби, нашли су се пред Ђиласом.

- А ти онако, Ћопићу! Твоја сатира и "Јеретичка прича"! Храна за малограђане, 
повлађујеш ситној буржоазији и чаршији... А и твоја литература, све сами сељаци, 
Јовандеке и остала сељачка братија, а где ти је Партија, ње код тебе нема... - Ђидо 
критикује, упозорава, чини то меко, ненападно, не строго и нарогушено, као више 
другарски. - Сазнао си, да Партија припрема акцију против привилегија, па си, да 
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испаднеш храбар, први опалио. Као онај борац у рату који, не чекајући команду, испаљује 
први и тако открива положај... - и све у том тону.

Најпре ће он и Моша Пијаде посветити две пуне стране "Борбе" у одбрану од пошасти 
зване Бранко Ћопић. Замислите, он се усудио да напише причу како један министар и 
његов помоћник летују у луксузној вили у Дубровнику са породицама и приде свастикама 
и још којекавим особљем, а успут спомиње и генерала и неког ударника. Али ни то им није 
било доста. Тој осуди придружиће се и важан функционер тог времена Душан Поповић, 
али и познати писци и критичари, Скендер Куленовић, Михаило Лалић, Велибор Глигорић, 
Ото Бихаљи-Мерин и Милорад Панић Суреп. 

Али, ни то није било доста. На Конгресу АФЖ-а, у Загребу, оглашава се, нико други до 
највећи син наших народа и народности, сам Јосип Броз. Нимало невино, нимало наивно.

Тито је у Ћопићевој "Јеретичкој причи" видео алузију "на наше највише руководство". 
Јасно је рекао да он лично такву сатиру неће дозволити, али да писац неће бити ни 
ухапшен.

Иронијом судбине у првим редовима седела је стара Личанка Соја, Бранкова мајка. 
Легенда каже да је храбра старица пришла маршалу и рекла му да њен Бранко није 
издајник. О томе у партијским архивским документима, наравно, нема ни речи.

Веселог Крајишника све то је одвише заболело и дозлабога уплашило. Стално је 
понављао реченицу: Што баш тешком артиљеријом на врапца!

Али Бранко не би био Бранко кад и овакве ситуације не би претварао у шеретлук. 
Текст Титовог говора из Загреба у коме он каже да неће бити хапшен исекао је из новина 
и залепио на врата стана. Канда, да подсети заборавне другове, нарочито оне у кожним 
мантилима, шта је рекао њихов вођа и учитељ. Уследили су дописи комитетима о 
Бранковој непоћудности... У његовој Босни, али и не само у Босни, почели су да га избацују 
из школске лектире. Око њега лагано се ширио празан простор. Почели да га избегавају и 
најбољи другови. За сваки случај. Али неки други људи почели су да се врзмају око њега. 
А његов досије је био све дебљи. И партијски, у Градском комитету, и полицијски у Удби. 
Пунили су га равно седамнаест година. А он, уморан од својих сатира на рачун ситних 
буржуја, религије, попова, црквењака, хоџа, није хтео да затвори очи пред социјалним и 
политичким појавама у новој, његовој комунистичкој и праведној Југославији. У писму, 
насловљеном Вељку, највероватније Влаховићу, дрхтавом руком исписује: Није ме мајка 
Личанка родила да пузим и превијам се и више волим да ме чак и анархистом назову, 
и дрским и безобразним човјеком, него ли књижевником без кичме, без достојанства и 
савјести. И тих дана у "Клубу књижевника" седео је једне ноћи сам самцит... Нико да га 

КЉУчНЕ РЕчИ

Башта сљезове боје, 
Јутра плавог сљеза, 
Дани црвеног сљеза, 
детињство, бајка, 
ратници голубијег 
срца

поздрави, а камоли да седне. Године 1960. избачен је из Партије. Живот 
је скончао 26. марта 1984. године, скочивши са моста у Бранковој улици. 
Иронијом судбине, под тим мостом је провео своју прву београдску ноћ. 
Самоубиство надноси се, и данас, као нека мрачна сенка, над његовим 
богатим делом. Однео је у смрт многа питања. И своја, и наша. Бранко ће 
тамо седамдесетих година, у предговору "Башти сљезове боје", упутити 
опомену, коју тад нисмо разумели. Писцу су се указали црни јахачи, 
коњаници Апокалипсе, авети разарања и пожара, неман која се спрема 
да све сатре - огњишта и кровове, детињства и цесте, села и читаве 
градове. Тек двадесетак година касније та порука ће постати јасна.
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Иво Андрић

На Дрини ћуприја 
(одломци)

Роман На Дрини ћуприја, за који је Иво Андрић добио Нобелову 
награду за књижевност 1961. године, настајао је у окупираном Београду, за 
време Другог светског рата, од јула 1942. до децембра 1943. године.

I
Већим делом свога тока река Дрина протиче кроз тесне 

гудуре између стрмих планина или кроз дубоке кањоне окомито 
одсечених обала. Само на неколико места речног тока њене се 
обале проширују у отворене долине и стварају, било на једној 
било на обе стране реке, жупне, делимично равне, делимично 
таласасте пределе, подесне за обрађивање и насеља. Такво једно 
проширење настаје и овде, код Вишеграда, на месту где Дрина 
избија у наглом завоју из дубоког и уског теснаца који стварају 
Буткове стијене и Узавничке планине. Заокрет који ту прави 
Дрина необично је оштар, а планине са обе стране тако су стрме 
и толико близу да изгледају као затворен масив из којег река 
извире право, као из мрког зида. Али ту се планине одједном 
размичу у неправилан амфитеатар чији промер на најширем 
месту није већи од петнаестак километара ваздушне линије.

На том месту где Дрина избија целом тежином своје водене 
масе, зелене и запењене, из привидно затвореног склопа 
црних и стрмих планина, стоји велики, складно срезани мост 
од камена, са једанаест лукова широког распона. Од тог моста, 
као од основице, шири се лепезасто цела валовита долина, 
са вишеградском касабом и њеном околином, са засеоцима 
полеглим у превоје брежуљака, прекривена њивама, испашама и 
шљивицима, изукрштана међама и плотовима и пошкропљена 
шумарцима и ретким скуповима црногорице. Тако, посматрано са 
дна видика, изгледа као да из широких лукова белог моста тече 
и разлива се не само зелена Дрина него и цео тај жупни и питоми 
простор, са свим што је на њему и јужним небом над њим.

На десној обали реке, почињући од самог моста, налази 
се главнина касабе, са чаршијом, делом у равници а делом на 

Роман На Дрини ћуприја, за који је Иво Андрић добио Нобелову 
награду за књижевност 1961. године, настајао је у окупираном Београду, за 
време Другог светског рата, од јула 1942. до децембра 1943. године.
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обронцима брегова. На другој страни моста, дуж леве обале, 
протеже се Малухино Поље, раштркано предграђе око друма 
који води пут Сарајева. Тако мост, састављајући два краја 
сарајевског друма, веже касабу са њеним предграђем.

Управо, кад се каже „веже”, то је исто толико тачно као кад се 
каже: сунце излази изјутра да бисмо ми људи могли да видимо 
око себе и да свршавамо потребне послове, а залази предвече 
да бисмо могли да спавамо и да се одморимо од дневног напора. 
Јер тај велики, камени мост, скупоцена грађевина јединствене 
лепоте, каквог немају ни много богатије и прометније вароши 
(„Још свега два оваква имају у Царевини”, говорило се у старо 
време), једини је сталан и сигуран прелаз на целом средњем 
и горњем току Дрине и неопходна копча на друму који веже 
Босну са Србијом и преко Србије, даље, и са осталим деловима 
Турске царевине, све до Стамбола. А касаба и њено предграђе 
само су насеља која се увек неминовно развијају на главним 
саобраћајним тачкама и с обе стране великих и важних мостова.

Тако су се и овде, с временом, ројиле куће и множила насеља 
на оба краја моста. Касаба је живела од моста и расла из њега 
као из свога неуништивог корена.

(Да би се јасно видела и потпуно разумела слика касабе и 
природа њеног односа према мосту, треба знати да у вароши 
постоји још једна ћуприја, као што постоји још једна река. То је 
Рзав и на њему дрвени мост. На самом крају вароши Рзав утиче 
у Дрину, тако да се средиште вароши и уједно њена главнина 
налазе на пешчаном језичку земље између две реке, велике и 
мале, које се ту састају, а расута периферија простире се са друге 
стране мостова, на левој обали Дрине и на десној обали Рзава. 
Варош на води. Али иако постоје и још једна река и још један 
мост, речи „на ћуприји” не означавају никад рзавску ћуприју, 
просту дрвену грађевину без лепоте, без историје, без другог 
смисла осим што служи мештанима и њиховој стоци за прелаз, 
него увек и једино камени мост на Дрини.)

Мост је око две стотине и педесет корака дугачак а широк 
око десет корака, осим на средини, где је проширен са две 
потпуно једнаке терасе, са сваке стране коловоза моста по 
једна, и достиже двоструку ширину. То је онај део моста који 
се зове капија. Ту су, наиме, на средњем стубу који се при 
врху проширује, озидани са обе стране испусти, тако да на 

 ■ Надежда Петровић, 
Турски мост
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том стубу почивају, лево и десно од коловоза, по једна тераса, 
смело и складно истурена из праве линије моста у простор над 
шумном, зеленом водом у дубини. Оне су око пет корака дуге 
и исто толико широке, ограђене каменом оградом, као и цео 
мост по дужини, али иначе отворене и ненаткривене. Десна 
тераса, идући из вароши, зове се софа. Она је уздигнута за два 
басамка, опточена седиштима којима ограда служи као наслон, 
а и басамаци и седишта и ограда, све од истог светлог камена, 
као саливено. Лева тераса, преко пута од софе, иста је, само 
празна, без седишта. На средини њене ограде зид се издиже 
изнад висине човека; у њему је, при врху, узидана плоча од 
белог мермера и на њој урезан богат турски натпис – тарих – са 
хронограмом који у тринаест стихова казује име онога који је 
подигао мост и годину кад је подигнут. При дну зида тече чесма: 
танак млаз воде из уста каменог змаја. На тој тераси смештен 
је кафеџија са својим џезвама, филџанима, увек распаљеном 
мангалом, и дечаком који преноси кафе преко пута, гостима на 
софи. То је капија.

На мосту и његовој капији, око њега или у вези са њим, 
тече и развија се, као што ћемо видети, живот човека из касабе. 
У свим причањима о личним, породичним и заједничким 
доживљајима, могу се увек чути речи „на ћуприји”. И заиста, 
на дринској ћуприји су прве дечије шетње и прве игре дечака. 
Хришћанска деца, рођена на левој обали Дрине, пређу одмах 
првих дана свог живота мост, јер их већ прве недеље носе у 
цркву на крштење. Али и сва друга деца, и она која су рођена 
на десној обали и муслиманска, која нису уопште крштавана, 
проводила су, као и њихови оцеви и дедови некад, главни део 
детињства у близини моста. Пецали су рибу око њега или 
ловили голубове под његовим окнима. Од најранијих година 
њихове очи су се привикавале на складне линије те велике 
грађевине од светлог, порозног, правилно и непогрешно сеченог 
камена. Знали су све мајсторски изрезане облине и удубине као 
и све приче и легенде које се везују за постанак и градњу моста, 
и у којима се чудно и неразмрсиво мешају и преплићу машта и 
стварност, јава и сан. И то су их знали одувек, несвесно, као да су 
их са собом на свет донели, онако као што се молитве знају, не 
сећајући се ни од кога су их научили ни кад су их први пут чули.

басамак – степеница
мангал – метални суд у који 
се ставља распаљени дрвени 
угаљ или жар за загревање 
собе, јела и сл.
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Они су знали да је мост подигао велики везир Мехмедпаша, 
чије је родно село Соколовићи ту, иза једне од ових планина 
које окружују мост и касабу. Само везир је могао дати све што 
треба да се ово трајно чудо од камена сагради. (Везир – то је 
нешто сјајно, крупно, страшно и нејасно у свести дечака.) Зидао 
га је Раде Неимар, који је морао живети стотинама година да 
би саградио све што је лепо и трајно по српским земљама, 
легендарни и стварно безимени мајстор каквог свака маса 
замишља и жели, јер не воли да много памти ни многима да 
дугује , чак и у сећању. Знали су да је градњу ометала вила 
бродарица, као што је одувек и свуда понеко ометао сваку 
градњу, и ноћу рушила оно што је дању саграђено. Док није 
„нешто” проговорило из воде и саветовало Раду Неимару да 
нађе двоје нејаке деце, близнади, брата и сестру, Стоју и Остоју 
по имену, и да их узида у средње стубове моста. Одмах је почело 
тражење такве деце по целој Босни. Обећана је награда ономе ко 
их нађе и доведе.

Најпосле су сејмени пронашли у једном удаљеном селу 
двоје близнади, при сиси, и отели их силом везирове власти; 
али кад су их повели, мајка није хтела да се одвоји од њих, него 
је кукајући и плачући, неосетљива за псовке и ударце, посртала 
за њима све до Вишеграда. Ту је успела да се прогура пред 
Неимара.

Децу су узидали, јер друге није могло бити, али Неимар се, 
како кажу, сажалио и оставио на стубовима отворе кроз које је 
несрећна мајка могла да доји своју жртвовану децу. То су ови 
фино срезани слепи прозори, уски као пушкарнице, у којима се 
сада гнезде дивљи голубови. Као спомен на то већ стотинама 
година тече из зидина мајчино млеко. То су они бели, танки 
млазеви што у одређено доба године цуре из беспрекорних 
саставака, и види им се неизбрисив траг на камену. (Представа 
о женином млеку изазива у дечијој свести нешто што им је и 
сувише блиско и отужно а исто тако нејасно и тајанствено као и 
везири и неимари, и што их збуњује и одбија.) Те млечне трагове 
по стубовима стружу људи и продају као лековит прах женама 
које после порођаја немају млека.

У централном стубу моста, испод „капије”, има један 
већи отвор, уска и дугачка врата без вратница, као џиновска 
пушкарница. У том стубу, каже се, има велика соба, мрачна 



168

дворана у којој живи црни Арапин. То знају сва деца. Он у 
њиховим сновима и надлагивањима игра велику улогу. Коме 
се он јави тај мора да умре. Ниједно дете га још није видело, 
јер деца не умиру. Али га је угледао једне ноћи Хамид, онај 
сипљиви и вечито пијани или мамурни хамал крвавих очију, 
и умро је још те ноћи, ту поред зида. Додуше, био је пијан до 
несвести и заноћио је ту на мосту, под ведрим небом, при 
температури од – 15°. У тај мрачни отвор гледају дечаци често 
са обале, као у понор који и страши и привлачи. Договоре се да 
сви гледају нетремице, а који први ма шта угледа да викне. Зуре 
у ту широку, мрачну пукотину, стрепећи од радозналости и од 
страха, док се неком малокрвном дечаку не учини да се отвор 
као црна завеса почиње да њише и помера, или док неки од оних 
подругљивих и безобзирних другова (увек има по један такав) 
не викне „Арапин!” и не почне тобоже да бежи. То поквари игру 
и изазива разочарање и негодовање код оних који воле игру 
маште, мрзе иронију, и верују да би се пажљивим гледањем 
могло заиста нешто видети и доживети. А ноћу, на спавању, 
многи од њих рве се и носи са тим Арапином из ћуприје, као 
са судбином, све док га мајка не пробуди и тако не ослободи 
мучног сна. И док га запоји хладном водом („да растјера 
страву”) и нагна да изговори божје име, дечак већ поново спава, 
преморен од дневне игре, тврдим дечијим сном у коме страхови 
још не могу да ухвате маха и не трају дуго.

Узводно од моста, на стрмој обали од сивог кречњака, са 
једне и са друге стране, виде се округле удубине, све две по две, 
у правилним размацима, као да су у камен урезани трагови 
копита неког коња натприродне величине; они иду одозго са 
Старог града, спуштају се низ литицу до реке и појављују се опет 
на другој обали, где се губе под мрком земљом и растињем.

Деца, која дуж те камените обале, за летњих дана, по вас 
дан лове ситну рибу, знају да су то трагови давних времена 
и старих ратника. Тада су на земљи живели велики јунаци, 
камен је још био незрео и мек као земља, а коњи су били, као 
и јунаци, џиновског раста. Само, за српску децу то су трагови 
Шарчевих копита, остали још од онда кад је Краљевић Марко 
тамновао горе у Старом граду па побегао из њега, спустио се 
низ брдо и прескочио Дрину, на којој тада није било ћуприје. А 
турска деца знају да то није био Краљевић Марко нит’ је могао 

хамал – носач
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бити (јер откуд влаху и копилану таква сила и такав коњ), 
него је Ђерзелез Алија, на својој крилатој бедевији, који је као 
што је познато презирао скеле и скелеџије и прескакао реке 
као поточиће. Они се о томе и не препиру, толико су и једни и 
други убеђени у тачност свога веровања. И нема примера да 
је икад ико успео да кога разувери или да је ко променио своје 
мишљење.

У тим удубинама, које су округле а широке и дубоке као 
овећи чанци, задржи се још дуго после кише вода, као у каменим 
судовима. Те јаме, испуњене млаком кишницом, дечаци зову 
бунарима и у њима држе, и једни и други, без разлике веровања, 
ситну рибу, кркушице и плоте, које ухвате на удицу.

А на левој обали, у страни, одмах изнад друма има једна 
овећа хумка, земљана, али од неке тврде земље, сива и 
скамењена. На њој ништа не расте и не цвате до нека ситна 
трава, тврда и бодљикава као челична жица. Та је хумка мета и 
граница свих дечијих игара око моста. То се место некад звало 
Радисављев гроб. И прича се да је то био неки српски првак, 
силан човек. И кад је везир Мехмед-паша наумио да зида мост 
на Дрини и послао људе, све се покорило и одазвало на кулук, 
само је устао тај Радисав, подбунио народ и поручио везиру да 
се окане тога посла, јер неће, шáле, подићи ћуприје на Дрини. 
И муке је имао везир док је савладао Радисава, јер је био јунак 
мимо људе, а није га била ни пушка ни сабља, нит’ је било 
конопца ни ланца којим се он могао везати; све је кидао као 
конце. Такав је тилсум имао при себи. И ко зна шта би било 
и да ли би везир икад подигао ћуприју да се није нашао неки 
од његових људи, мудар и вешт, и подмитио и испитао момка 
Радисављевог. Тако су Радисава изненадили и удавили на 
спавању, везавши га свиленим конопцима, јер једино против 
свиле његова амајлија није помагала. Наше жене верују да има 
по једна ноћ у години кад се може видети како на ту хумку пада 
јака бела светлост право са неба. И то некако у јесен, у време 
између Велике и Мале Госпојине. Али дечаци који су, и верујући 
и не верујући, остајали да бдију поред прозора са изгледом на 
Радисављев гроб, нису никад успевали да виде небеску ватру, 
јер би их још пре поноћи савладао сан. Зато су опет путници, 
којима није до тога, виђали неки бео сјај на хумци изнад моста, 
враћајући се ноћу у касабу.

влах – становник Босне 
и Херцеговине који није 
Муслиман (за Муслимане)
бедевија – кобила арапске 
пасмине
плота – врста речне рибе
хумка – узвишица од земље 
насуте на гроб
кулук – тежак рад
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XXIV
У току ноћи наоблачило се, и као да је јесен: везали се 

облаци за планине, а по небу међу собом. Аустријанци су 
искористили мрачну ноћ за повлачење и последњих одреда. Још 
пре свитања све је било не само на другој обали Дрине него већ 
и на висовима, иза Лијештанске косе, изван погледа и домашаја 
српских топова.

У освит дана ударила је ситна киша, као јесења. По тој 
киши последње патроле обилазиле су куће и дућане у близини 
моста да виде да се у њима није задржао когод. Све је било као 
изумрло: официрска касина, Лотикин хотел, порушена касарна, 
и она три-четири дућана на уласку у чаршију. Једино пред 
Алихоџиним дућаном затекоше хоџу који је управо стигао од 
куће и спуштао ћепенак. Жандарми, који су познавали хоџу као 
особењака, опоменуше га најозбиљније да одмах затвори дућан 
и напусти пијац, јер је најстроже забрањено и „по живот опасно” 
свако даље задржавање у близини моста. Хоџа их је гледао 
као пијане људе који не знају шта говоре, и већ је хтео да им 
одговори да је овде живот већ одавно у опасности и да смо сви 
ионако мртви, само се редом сахрањујемо, али се предомисли, 
поучен рђавим искуством последњих дана, и рече им мирно 
и природно да је дошао само да узме нешто из дућана и да се 
одмах враћа кући. Жандарми, којима се очигледно журило, 
опоменуше га још једном да се што пре удаљи из овог краја и 
упутише се преко пијаца ка мосту. Алихоџа их је гледао како 
одлазе нечујним корацима по прашини од које је прва киша 
начинила мокар, дебео ћилим. Гледао их је још и како иду преко 
моста, заклоњени каменом оградом да им се виде само рамена 
и главе и дугачки бајонети на пушкама. На врховима Буткових 
стијена јави се сунчев сјај.

Све су њихове наредбе такве, строге, важне и у основи 
бесмислене, мислио је Алихоџа и смешкао се у себи као дете које 
превари учитеља. Подиже ћепенак колико му је требало да се 
увуче, па га онда само прислони, тако да је дућан споља изгледао 
затворен. Оставши у мраку, повуче се у онај мали собичак 
позади, где се толико пута склонио од насртљивог света, од 
разговора који трују и замарају, од породице и од својих рођених 
брига. Сео је на тврду, кратку сећију, подигавши ноге пода се, 

хоџа – муслимански 
свештеник, вероучитељ, 
професор у медреси; као 
титула додаје се увек после 
имена
ћепенак – предњи део дућана, 
који се подиже и служи као 
врата на дућану
сећија – седиште од дасака 
прекривено ћилимом
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и одахнувши. Још му се унутрашњост таласала од спољних утисака, а 
затим се умири и уједначи као добре теразије. Уски простор �абу�а се 
брзо испуни топлином његовог тела и хоџа осети ону сласт самоће, мира 
и заборава која од тесног, мрачног и прашног собичка ствара непрегледне 
рајске вртове са зеленим обалама и невидљивим водама благог шума.

Још у мраку и тескоби овог уског простора осећала се споља свежина 
кишног јутра и сунчевог изласка. И напољу је владала необична тишина 
коју – за чудо! – није прекидао ниједан пуцањ, ни људски глас ни корак. 
Алихоџа је био испуњен осећањем среће и захвалности. Ето, мислио је у 
себи, ових неколико дасака довољно је, уз божју помоћ, да правоверна 
човека заклони и спасе као чудотворна лађа од сваке беде и напасти, и 
од безизлазних брига и од огњених топова којима се изнад његове главе 
бију два душманина, оба неверника, и то један грђи од другог. Откако 
се заратило није било овакве тишине, мислио је даље радосно хоџа, а 
тишина је слатка и добра; у њој се враћа, бар за тренутак, бар нешто од 
оног истинског, људског живота којег већ одавно бива све мање и мање, а 
којег је под грмљавином каурских топова потпуно нестало. Тишина је за 
молитву; и сама као молитва.

У том тренутку хоџа осети како сећија под њим сукну увис и одиже и 
њега као играчку; како се његова „слатка” тишина проломи и сва одједном 
претвори у тутањ и громку ломљаву која испуни ваздух, порази слух, и 
постаде свеопшта и ухом немерљива; како рафови на противном зиду 
зашкрипаше и оне ствари са њих полетеше према њему а он према њима. 
– Ах! јекну хоџа. Управо, то је јекнула мисао у њему, јер он сам није имао 
више ни гласа ни слуха, као што није имао ни места на земљи. Све је било 
надвикано, заглушено, из корена изваљено и завитлано заједно с њим. 
Некако највероватније изгледа да је онај језичак земље између две реке, 
на коме лежи касаба, ишчупан са страховитим урликом из земље и бачен 
у простор у којем још једнако лети; да су обе реке излетеле из корита, 
посувраћене пут неба, и да сада падају у празнину свом тежином својих 
водених маса, као два слапа која се још нису зауставила ни разбила. Да није 
кијамет-дан, онај судњи час о коме говоре књиге и учени људи, у који ће 
изгорети овај лажљиви свет за трен ока, као што се искра гаси? Али шта 
ће Богу, који погледом зажиже и гаси светове, оволики урнебес? Није ово 
божје. Али откуд онда људској руци оволика сила? Како да на то одговори, 
овако изненађен, преварен, згађен од овог мучког ударца који хоће да 
обори, поломи и заглуши све, све до мисли у човеку? Не зна шта је ово што 
га носи, не зна куда лети ни где ће се зауставити, али зна да је он, Алихоџа, 
имао увек и у свему право. – Ах, јекну још једном хоџа, и то болно, јер га 



172

та иста сила која га је подигла врати грубо и жестоко натраг, али не на 
исто место, него на под између дрвеног зида и преврнуте сећије. Осети 
туп ударац у главу и бол под коленима и у леђима. Још је само могао да 
разабере слухом, као издвојен звук од опште грмљавине, како нешто 
тешко удари у дућански кров и како тамо иза преграде стаде звекет 
и прасак металних и дрвених предмета, као да су све ствари у дућану 
оживеле, полетеле, и судариле се у лету. За тим ударцем ишла је киша 
ситног камења по крову и калдрми. Али он је већ изгубио свест и лежао 
непомичан у своме табуту.

Напољу се било посве разданило.
Не би могао ни приближно казати колико је тако лежао. Оно што 

га је тргло из дубоке несвести били су у исто време и нека светлост и 
неки гласови. Тешко се прибирао. Зна добро да је ту седео у потпуној 
тами, а сада кроз уски пролаз допире из дућана светлост. Сећа се да 
је свет био испуњен звуком, треском од којег слух ишчезава и утроба 
премире у човеку. А сад је тишина, али ни налик на ону тишину којом 
се он наслађивао пре ломљаве која га је овде оборила, него као нека зла 
сестра њена. Колико је дубока ова тишина, то осећа најбоље по неком 
слабом гласу, који, као из далеке даљине, виче нешто као његово име.

Разабравши да је жив и још у свом �абу�у, хоџа се искобеља из 
оних ствари које су му се са рафова сручиле на главу, и диже се, једнако 
стењући и понављајући своје болно: ах! – Сад је јасно чуо гласове и 
дозивања са улице. Сагну се и удену у онај ниски отвор који води у 
дућан. Ту је било све закрчено од попадалих и поразбијаних ствари и све 
у пуној дневној светлости. Дућан је широм отворен, јер је ћепенак који је 
он био само прислонио пао од потреса.

У оном кршу и нереду од растурене робе и разбацаних предмета 
лежао је насред дућана тежак камен у величини људске главе. Хоџа 
подиже поглед. И одозго је продирала светлост дана. Очигледно, камен 
је улетео проваливши слаби кров и дрвено шише. Затим погледа опет 
камен, бео, порозан, са две стране гладак и отесан, иначе оштар и грубо 
одваљен. – „Ах, ћуприја” помисли хоџа, али га онај глас са улице дозива 
све оштрије и јаче и не да му да мисли даље.

Онако изубијан и још слабо разбуђен, хоџа се нађе пред гомилом 
од пет-шест људи, младих, необријаних и прашних, одевених у суре 
униформе, са шајкачама на главама и опанцима на ногама. Сви су 
били оружани и опасани унакрст реденицима, пуним ситних, светлих 
метака. Са њима је био Владо Марић, бравар, али без свога „шлосерског” 
качкета, са шубаром на глави и реденицима преко прсију. Један од тих 
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људи, очигледно старешина, млад човек са црним танким брковима, 
правилна лица, оштрих црта и запаљених очију, упути се одмах према 
хоџи. Пушку је носио пребачену по ловачки, а у десној руци танак лесков 
штап. Човек опсова љутито и одмах подиже глас.

– Је ли, ти? Зар се овако оставља радња широм отворена? Па после 
кад ти нешто нестане, казаћеш да су ти моји војници опљачкали дућан. 
Ја да ти чувам робу?

Лице тога човека било је мирно, готово непомично, али глас љутит, 
а штап у његовој руци дизао се претећи. Уто му приђе Владо Марић и 
нешто тихо каза.

– Лепо, лепо, нека је добар и поштен, али ако још једном нађем да му 
дућан зја без надзора, неће овако лако проћи.

И оружани људи пођоше даље.
„Ово су они други”, говорио је хоџа сам себи и гледао за њима. „Кад 

прије уђоше и кад на мене наиђоше? Е, баш никаква промјена у овој 
касаби не може бити а да се мени не обије о главу!”

Тако је стајао код свог оштећеног дућана, забезекнут, са тешком 
главом и изломљеним телом. Пред њим се пружао пијац који је, у првој 
светлости јутарњег сунца, изгледао као разбојиште, посуто ситним и 
крупним камењем, црепом и комадима поломљеног дрвећа. Поглед му 
пређе на мост. Капија је била на свом месту, али одмах иза капије мост је 
био прекинут. Седмог стуба на мосту није било; између шестог и осмог 
зијала је празнина кроз коју се у косој перспективи назирала зелена 
речна вода. Од осмог стуба даље мост се опет настављао и ишао до друге 
обале, гладак, правилан, бео, какав је био јуче и одувек.

Хоџа трепну неколико пута у неверици, па зажмури. Пред 
унутарњим погледом јави се сећање на војнике које је пре пет-шест 
година гледао како, покривени зеленим чадором, нешто копају у 
том истом стубу, искрсну слика оног гвозденог капка који је доцније 
годинама покривао улаз у минирану унутрашњост стуба, и поред ње 
загонетно а речито лице фелдвебела Бранковића, глуво, слепо и немо. 
Он се трже и отвори очи поново, али у његовом видном пољу опет је 
било све исто: пијац посут крупним и ситним камењем, и мост без 
једног стуба, а између два грубо преломљена лука зја празнина.

Само у сновима могу да се доживе и виде такве ствари. Само у 
сновима. Али кад се окренуо од невероватног призора, пред њим је 
стајао његов дућан са великим каменом, једним делићем седмог стуба, 
међу разбацаном робом. Ако је сан, он је свуда.
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Низ чаршију се зачу неко дозивање, гласна српска команда 
и ужурбани кораци који су се приближавали. Алихоџа брзо 
подиже ћепенак, протури велики катанац кроз мандал и упути 
се својој кући, узбрдо.

И раније се дешавало да му, док иде овако уза страну, 
понестане даха и да осети срце како игра тамо где му није место. 
Већ поодавно, још од његове педесете године, бива овај родни 
брег некако све стрмији и стрмији, а пут до куће све дужи. Али 
никад као данас кад би хтео да се што пре удаљи из чаршије и да 
што пре стигне кући. Срце бије како не треба, заптива му дах и 
нагони га да стане.

Тамо доле, изгледа, певају. Тамо доле је и разорени мост, 
грозно, душмански пресечен по половини. Не треба му да се 
окрене (и не би се ни за што на свету окренуо) па да види цео 
призор: при самом дну глатко одсечен стуб, као џиновско дебло, 
и разнесен у хиљаду комада по околини, а лукови лево и десно 
од тога стуба грубо прекинути. Између њих зја празнина од 
петнаестак метара. А изломљене стране прекинутих лукова 
болно теже једна ка другој.

Не, ни за што на свету не би се окренуо! Али не може ни 
напред, узбрдо, јер га све више гуши његово рођено срце и ноге 
отказују послушност. Стаде да дише што може дубље, лагано, 
једномерно, сваки пут све дубље. То је увек и раније помагало. 
То помаже и сада. У грудима се некако разгаљује. Између 
једномерног дубоког даха и откуцаја срца ствара се равнотежа. 
Корача поново, а мисао на кућу и на постељу гони га и подстиче.

Корача мутно и споро, а пред очима му је непрестано, као 
да се креће пред њим, цео призор са разореним мостом. Није 
довољно једној ствари леђа окренути па да престане да нас гони 
и мучи. И да заклопи очи, он би само то видео.

Јесте, мислио је живље хоџа, већ мало лакше дишући, сад се 
види шта је била и чему је стварно служила сва њихова згода и 
направа, сва та хитња и радиност. (Увек је он био у праву, увек, у 
свему и против свих. Али сада ни то више не може да га испуни 
задовољством. Ово је први пут да му ни до тога није стало. И 
сувише је био у праву!) Толико година он гледа како руку не 
скидају са ћуприје, чистили су је, дотеривали, поправљали у 
темељима, водовод су кроз њу спровели, електрику на њој 
запалили, и онда су све то једног дана дигли у лагум као да је 

мандал – дрвена греда 
која се превуче преко 
врата или ћепенка, а на 
крају причврсти катанцем
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стена у планини, а не задужбина, хаир и лепота. Сад се види 
шта су и за чим иду. Он је то одувек знао, али сад, то може и 
последња будала да увиди. Од најтврђег и најтрајнијег почели 
су да одбијају, од божјег да узимају. И ко зна где ће се зауставити! 
Ево је и сама везирова ћуприја почела да се осипа као ђердан; а 
кад једном почне, нико га више не задржа.

Хоџа, опет застаде. Дах га је издавао и узбрдица нагло расла 
пред њим. И опет је морао дубоким дисањем да стишава срце. И 
опет је успео да укарари дах, живахнуо и брже крочио.

Али нека, мислио је он даље, ако се овде руши, негде се 
гради. Има ваљда још негде мирних крајева и разумних људи 
који знају за божји хатор. Ако је Бог дигао руке од ове несрећне 
касабе на Дрини, није ваљда од целог света и све земље што је 
под небом? Неће ни ови овако довека. Али ко зна? (Ох, да му је 
мало дубље и мало више ваздуха удахнути!) Ко зна? Може бити 
да ће се ова погана вера што све уређује, чисти, преправља и 
дотерује да би одмах затим све прождрла и порушила, раширити 
по целој земљи; можда ће од васцелог божјег света направити 
пусто поље за своје бесмислено грађење и крвничко рушење, 
пашњак за своју незајажљиву глад и несхватљиве прохтеве? 
Све може бити. Али једно не може: не може бити да ће посве 
и заувек нестати великих и умних а душевних људи који ће за 
божју љубав подизати трајне грађевине, да би земља била лепша 
и човек на њој живео лакше и боље. Кад би њих нестало, то би 
значило да ће и божја љубав угаснути и нестати са света. То не 
може бити.

У тим мислима корача хоџа све теже и спорије. Сад се јасно 
чује да у чаршији певају. Кад би само могао да удахне више 
ваздуха, кад би пут био мање стрмен, и кад би могао стићи до 
куће, да легне на свој душек и да види и чује некога од својих! То 
је једино што још жели. Али не може. Не може више ни да одржи 
прави однос између дисања и срца; срце је потпуно заптило дах, 
као што се понекад у сну дешава. Само овде нема спасоносног 
буђења. Отвори широко уста и осети да му очи извиру из главе. 
Стрмина која је и дотле непрестано расла примаче се потпуно 
његовом лицу. Цело видно поље испуни му тврди, оцедити друм, 
који се претварао у мрак и обухватао га свега.

На узбрдици која води на Мејдан лежао је Алихоџа и издисао 
у кратким трзајима.

укарарити – уравнотежити

хаир – задужбина

хатор – љубав (овде)
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РАД НА ТЕКСТУ

Пред тобом су оквирна поглавља Андрићевог романа На 
Дрини ћуприја, уводно и завршно. Двадесет и четири поглавља 
Андрићевог дела обухватају време од 16. века, од подизања ћуприје 
у Вишеграду, све до почетка Првог светског рата, када је мост 
миниран и разрушен. Сабирно место свих Андрићевих прича у 
роману На Дрини ћуприја је мост. Заједнички именитељ људских 
судбина, сведок нараштаја који се смењују у времену. Локализуј 
поглавља која су пред тобом у контекст целине романа. 
Какав је опис места на коме је подигнута вишеградска ћуприја? 
Како наратор дочарава лепоту Мехмедпашине задужбине? Шта све 
повезује и спаја овај мост?
Каква су се предања ширила у народу о подизању ове велелепне 
грађевине? Колико су она у складу са древним веровањем да свака 
велика људска креација изискује жртву како би опстала и трајала у 
времену?
У првом поглављу је присутан мотив легендарног градитеља наше 
епске традиције, присутног у низу песама са темом подизања 
задужбина (Зидање Скадра, Опет зидање Раванице и др.). Како 
је описан Раде Неимар у Андрићевом роману? Како приповедач 
описује тешкоће на које рад на изградњи моста наилази? Ко у 
традицији, а ко у Андрићевом роману омета градњу?
Издвој и подвуци места на којима се говори о лепоти подигнуте 
грађевине од белог камена, на једанаест „моћних лукова”, складно 
извијене над водом?
Какав је значај капије и моста у свакодневном животу касабе? Због 
чега дрвени мост на Рзаву није и не може бити „ћуприја”?
На којим местима наратор говори о босанском човеку и о његовој 
непресушној потреби за причом и причањем? Какви догађаји остају 
у причи и памћењу људи у Босни?
Размисли о „дечјој перспективи” из које се сагледавају приче о 
гробу Радисава са Уништа, односно о страшном црном Арапину, 
зазиданом у средишњем стубу моста. Какав је смисао овог 
поступка?
Какве поруке оставља Алихоџа у завршном поглављу романа? Због 
чега је овом Андрићевом јунаку последња мисао управљена ка 
судбини и опстанку вишеградске грађевине?
И поред болести, разарања и смрти, Андрићев јунак одбија да 
поверује у пораз људскости, у то да ће нестати „душевних људи” 
и племенитих дела на свету. Познајеш ли и данас такве, „умне а 
душевне људе”, који се старају о лепоти у свету?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 • Извор: Иво Андрић, 
На Дрини ћуприја, 
„Сабрана дела Иве 
Андрића”, Књига прва, 
прир. Петар Џаџић, 
Мухарем Первић, 
Просвета–БИГЗ–
СКЗ–Нолит, Београд, 
1991.



177
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

Откривај трагове антрополошког и историјског песимизма у завршном 
поглављу Андрићевог романа. У чему се крије зрнце наде за 
савременог човека? Подвуци и тумачи места на којима се испољавају 
хуманистичке поруке Андрићевог дела.
Алихоџа Мутевелић припада породици која се столећима стара о 
мосту. Тако је и стекао презиме („мутевелија”, чувар моста). Размисли 
о томе колико је овом Андрићевом јунаку намењена улога пишчевог 
двојника. Образложи свој став.
Ћуприја на Дрини сведочи да је „живот несхватљиво чудо, јер се 
непрестано троши и осипа, а ипак траје и стоји чврсто као на Дрини 
ћуприја”. Откривај и тумачи филозофске поруке Андрићевог дела.
Протумачи контраст између „невидљиве снаге” и „несхватљиве лепоте” 
ћуприје у Вишеграду и пролазности и расипања целих генерација које 
се смењују око и поред моста. Размишљај о главним јунацима овог 
дела.
У првим издањима роман На Дрини ћуприја носио је поднаслов 
„Вишеградска хроника”, који је касније изостављен. Размисли о томе 
колико је Андрићево бављење историјом вишеградског моста разлог 
за дубље урањање у мит и легенду. Образложи свој став.

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 ■ Софа на Капији

Наслов Андрићевог романа узет је из стиха епске народне песме 
„Зидање ћуприје у Вишеграду”: „Веће хајде граду Вишеграду/Да се 
гради на Дрини ћуприја”. Какав је смисао овог поступка?
Блискост са традицијом Андрић остварује техником приповедања – 
стилским поступцима којима остварује илузију о причи која се сама 
приповеда, и о непостојећем, анонимном наратору. Размишљај о 
наративним поступцима које Андрић користи у роману.

16.  

17.  



178

У Андрићевим делима гномски искази имају важну улогу. Откриј 
и подвуци у Алихоџином монологу сличну сентенцу. Утврди њену 
функцију у склопу Алихоџиног доживљаја уласка српске војске у 
Вишеград и минирања ћуприје на Дрини.

Из РИзНИЦЕ РЕчИ

„Од свега што човек у животном нагону подиже и гради, ништа није 
у мојим очима боље и вредније од мостова. Они су важнији од кућа, 
светији, јер општији, од храмова. Свачији и према сваком једнаки, корисни, 
подигнути увек смислено, на месту на ком се укрштава највећи број 
људских потреба, истрајнији су од других грађевина и не служе ничем што 
је тајно или зло.” 

(И. Андрић, Мостови, Стазе, лица, предели, Сабрана дела Иве Андрића, 
Књига десета, 1991, стр. 133–139)

ИСТРАжИвАчКИ зАДАЦИ

1. Током читања романа у целини обрати посебну пажњу на опис 
Дрине код Вишеграда (мрки зид) те тај опис повежи са судбином  
ликова.

2. Анализирај "данак у крви" и понашање мајки. Уочи паралелизам 
са понашањем мајки за време мобилизације.

3. Окaрактериши лик везира и уочи кад се све јавља црна пруга. 
Шта она симболише? Детаљно проучи опис његовог атентата и 
повежи то са осећањем црне пруге.

4. Током градње моста уочи легендарне приче и разбијање митског 
слоја (које легенде се причају, а шта се заправо догодило (Стоја и 
Остоја, коњска копита, Арапинова соба, Радисављев гроб).

5. Како се историјски догађаји (буне и устанци) осликавају на мост 
и касабу?

6. Уочи понављање догађаја (ходање на мосту, црна пруга, 
ђавољи дукат, егзекуције, ратови, поплаве) и донеси закључак о 
функцији тих понављања.

7. Прати шта се све дешава са мостом кроз цео роман.
8. Упореди слике турске и аустријске власти. По чему се оне 

драстично разликују, а по чему су, пак, сличне?
9. Подели ликове у две групе: они који су изнад стварности због 

идеала и они који страдају због тог што их обузима моћ те 
изврши карактеризацију:

18.  
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– Абидаге (поступци, страх, моћ) 
– Плевљака (страх, извршилац власти)
– Радисава (изглед у легенди и стварни, набијање на колац и 

његова сахрана, библијски елементи)
– Ћоркана (Швабица и ходање по огради)
– Фате Авдагине (паралелизација са Софком)
– момка Милета и попа Николе (зашто и како страдају)
– Грегора Федуна 
– Алихоџе (порекло, карактер, однос према аустријској власти, 

како умире и које су му задње мисли (порука дела))
– Лотике (паралела са госпа Нолом, како губи душу)
– Милана Гласинчанина и Букуса (фаустовски мотив) 
– Лотикиног келнера, Костe Баранца и Стиковића - однос према 

моћи
– колективног лика младих интелектуалаца и идеје Младе Босне

10. Опиши Андрићев стил.
11. Обрати пажњу како се завршавају поглавља и која је функција 

тих описа.
12. Пронађи натуралистичке елементе у роману и одреди њихову 

функцију.
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13. Објасни идеју дела: "Живот се осипа, а стоји чврсто као на 
Дрини ћуприја" тако што ћеш је повезати са садржајем романа и 
судбином ликова.

14. На крају рукописа стоји "Београд, 1942". Имајући на уму да 
Андрић свој роман пише током највећег страдања у савременој 
историји, протумачи симболику те његове белешке. Како се 
роман продужава том белешком?

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Иво Андрић и народна предања и легенде
Роман На Дрини ћуприја почива на неколико, међусобно 

повезаних, древних легенди човечанства, у чијем средишту стоје, 
потпуно равноправно, историјска прича и усмено предање о 
подизању моста у Вишеграду.

У причи о Фати Авдагиној Андрић варира познати баладични 
мотив о несрећној девојци која, уречена својом изузетном лепотом, 
у немогућности да се прилагоди људима и приликама, нужно 
преживљава личну драму и пропада. Древна је то интернационална 
прича о уклетој лепотици која, изазивајући на мегдан и људе и 
богове, бива сурово кажњена због своје охолости. У српској усменој 
традицији овај мотив је присутан пре свега у баладама (Женидба 
Милића Барјактара) и у лирским песмама (Дамљан и љуба његова).

У роману је присутан и мотив виле бродарице која омета 
градњу, ноћу обаљујући оно што је дању саграђено, виле „која не да 
моста реци”. Тај мотив је преузет непосредно из народне традиције, 
из епских песама и локалних прозних предања.

Ритуал приношења жртве на Олтару подигнутог светилишта 
представља лајтмотив романа На Дрини ћуприја. Ту је најпре мотив 
ритуалног узиђивања жртве да би се грађевина обдржала, условљен 
и омогућен „чудотворним рушењем” моста, као и у легенди о зидању 
Скадра. Још током изградње моста долази до Радисављевог 
погубљења на Капији. Мост-људоловка, међутим, изискује још 
жртава. Тако је у средњи стуб грађевине несрећним случајем узидан 
неимарев помоћник, Арапин, жртва митских прерогатива, хтонско 
биће наше епске традиције, што потврђују и предања која се шире 
у народу после његове смрти: „Коме се он јави тај мора да умре.” 
И касније, у сижејном току дела, пагански ритуал жртвовања на 
мосту се наставља, и то, никако случајно, баш на Капији, средишњем 
делу грађевине, испод које прети, зазидан, страшни црни Арапин. 
За храстову греду на Капији остаје прикован Алихоџа Мутевелић. 
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 ■ Андрићград

Капија тако постаје митски омеђен простор на коме се, током 
целокупног историјског времена Андрићевог романа губе главе и 
животи.

На примеру овог мотива се недвосмислено показује и природа 
односа мита и историје у Андрићевим романима. Јер, поред свих 
митских наслага, погубљење код моста је само саставни део сурове 
османлијске реалности онога доба: „Код Турака је био обичај да 
убијају осуђенике испод мостова, на мостовима и близу мостова” 

 Тако историја и мит у Андрићевим романима наступају заједно, 
готово неразлучиво испреплетени и повезани међусобно.

Предање о траговима копита „неког коња натприродне 
величине” у камену у роману На Дрини ћуприја везује се за 

КЉУчНЕ РЕчИ

На Дрини ћуприја, 
Вишеград, уметничко 
дело, историја, мит, 
легенда, прича и 
причање.

најважније епске јунаке – Марка Краљевића у српској, односно 
Ђерзелез Алију у муслиманској варијанти. Присутни су сви 
жанровски елементи предања: навођење епизода из њиховог 
епског живота; атрибути; веровање у истинитост приче; постојаност 
и непроменљивост предања, изражена чврстим, непоколебљивим 
уверењем сваке националне заједнице у правоваљаност „свога” 
предања и доследно порицање туђег; материјални докази који 
потврђују истинитост исприповеданог. Међутим, Андрић и овде, 
као и у легенди о Арапину, демострира сву дубину свог уметничког 
поступка. Предање је ту, живо и као пресликано, усредсређеним 
реалистичким изразом, из народне традиције. Ипак, његова 
вредност је релативизована тиме што се наглашава да су у њега 
веровала само деца, не и целокупна заједница.
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Иво Адрић

Проклета авлија
(одломак)

Дечак, који се звао Ћамил, био је леп (мајчина лепота, само 
у мушком виду) и паметан и добро развијен, први пливач међу 
друговима и победник на свима рвањима. Али врло рано стао је 
да занемарује игре својих вршњака. Све се више предавао књизи 
и науци, а отац га је у том подржавао, набављао му књиге и 
учитеље, омогућавао путовања. Чак је и шпански језик учио код 
једног старог сефарда, рабина у Смирни. 

А кад је, једне зиме, умро и стари Тахирпаша, младић је 
остао сам, са знатним иметком, без искуства и ближе родбине. 
Велики углед Тахирпашин био му је заштита. Нуђено му је да 
се спреми за државну службу, али он је одбијао. За разлику 
од својих вршњака, он се никад није отимао за жене и женско 
друштво. 

Али тог лета десило се да је у пролазу, кроз ограду једне 
мале и бујне баште, угледао девојку Гркињу. Муњевита љубав 
изменила га је потпуно.

Девојка је била кћи малог грчког трговца. Младић је био 
решен да је узме исто онако као што је некад Тахирпаша узео 
његову мајку. Нудио је све, није постављао никакве услове. 
Девојка, која га је два-три пута видела, хтела је свакако да пође 
за њега; нашла је и начина да му то поручи. Али родитељи су 
били одлучно против тога да дају кћер за Турчина, и то таквог 
који је рођен од мајке Гркиње. Сва грчка општина подржавала 
их је у томе. Свима је изгледало да им то Тахирпаша и мртав, 
сад по други пут, отима још једну Гркињу. Отац девојчин, иначе 
ћифтица ситан растом и духом, понашао се као човек који је, у 
лудилу, одједном добио наступ неке величине, јунаштва и жеље 
за мучеништвом. Ширећи руке као да га разапињу, он је викао 
пред својим сународницима: "Мали сам човек и по угледу и по 
иметку, али нисам мали по вери својој и по страху божјем. И 
волим живот свој изгубити и кћер, која ми је јединица, у море 
послати, него је дати за неверника." И све тако. Као да су они и 
та његова вера главна ствар, а ћерка споредна. 
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Трговчића из стрме улице није, уосталом, то јунаштво много 
стајало. Није му се ни пружила прилика да постане мученик. 
Девојку су силом удали за Грка изван Смирне, глуво, без свадбе, 
кријући место и дан одласка. Бојали су се да је Ћамил не отме, 
али он се већ раније повукао са примљеним ударцем. Тада је тек 
право и потпуно могао да види оно што раније, занесен и млад, 
није ни слутио: шта све може да дели човека од жене коју воли, и 
уопште људе једне од других. 

После тога Ћамил је провео две године на неким студијама 
у Цариграду. Вратио се у Смирну измењен и много старији на 
изглед. И ту се нашао усамљен. Од Грка га је делило све а са 
Турцима везивало мало шта. Вршњаци са којима је још пре 
неколико година проводио време у игри и забави били су већ 
туђи и далеки као да су људи другог нараштаја. Постао је човек 
који живи са књигама. Са двадесет и четири године то је био 
млад и богат особењак који није знао где шта има ни како се 
тим што има располаже и управља. Путовао је по малоазијској 
обали, ишао у Египат и на острво Род. Избегавао је оне којима је 
по имену и друштвеном положају припадао, и који су почели да 
га сматрају отуђеним, а дружио се једино са људима од науке, без 
обзира на то ко су и шта су по вери и пореклу. 

А лањске године стали су по Смирни да круже чудни 
гласови, неодређени и нејасни шапат да су Тахирпашином 
сину књиге удариле у главу и да са њим није добро и није све у 
реду. Говорило се да је, проучавајући историју турске царевине, 
"преучио" и, замишљајући да је у њему дух неког несрећног 
принца, стао да верује да је и сам неки несуђени султан. 

– Е? А! – Прекинуо је Хаим своје казивање за тренутак, не 
пропуштајући да истакне каква је та варош Смирна која није 
само њега, Хаима, оклеветала и дотерала у овај затвор него, 
ето, и такве угледне и непорочне људе као што је овај Ћамил 
ефендија. Али је одмах наставио. 

Кад кажем, настављао је Хаим, да су гласови стали да круже 
по Смирни, не треба, наравно мислити да се то односи на целу 
многољудну варош. Шта је Смирна? Кад погледаш одозго са оне 
заравни испод Кадифе Кале, изгледа ти да нема краја. И јесте 
пространа. Много кућа и много народа. Али ако право узмеш, то 
је стотинак породица, педесетак турских и толико грчких, и оно 
мало више власти око валије и команданта пристаништа, свега 
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хиљаду-две душа. И то је све, јер то одлучује о свему и то нешто 
значи, а оно остало ради и тегли, одржава живот себи и својима. 
А оних стотинак породица, ако се увек и не друже и не виђају 
између себе, знају једни о другима све, посматрају се, мере, 
прате из нараштаја у нараштај.

 И по оцу и по мајци Ћамил је припадао тој мањини. Нео-
бична судбина његове породице и његов необичан начин 
живота привлачили су одувек пажњу и изазивали радозналост. 
А у Смирни се прича и препричава и оговара, и у томе претерује, 
као свуда у свету и још мало више од тога. 

О Ћамилу, који за последњих неколико година није узи-
мао учешће у животу својих вршњака, господске и богаташке 
младежи, говорило се доста, у његовој одсутности, и управо због 
те одсутности. Говорило се о његовим историјским студијама; 
неки са чуђењем, неки са подсмехом. 

На једној тераси где је десетак отмених младића пило и 
пушило са исто толико слободних девојака из пристаништа, 
неко је поменуо Ћамила, његову несрећну љубав и његов 
необични начин живота. Један од његових другова рекао је да 
Ћамил проучава до у ситнице време Бајазита II, нарочито живот 
Џем-султана, и да је због тога путовао у Египат, на Род и да се 
спрема сада чак у Италију и Француску. Девојке су питале ко је 
тај Џем-султан, а тај младић им је објаснио да је то Бајазитов 
брат и противник, који је подлегао у борби око престола, 
побегао на Род и предао се хришћанским витезовима. После 
тога су га тадашњи хришћански владари држали годинама 
у заточењу, искоришћавајући га стално против османлијске 
царевине и законитог султана Бајазита. Тамо је негде и умро, 
а султан Бајазит пренео је тело несрећног брата одметника и 
сахранио га у Бруси, где и данас стоји његово турбе. 

Тада се у разговор умешао један ветрењаст младић, један 
од оних што због бујне маште и непромишљеног говора често 
шкоде и себи и, још чешће, другима. 

– Ћамил се, после своје несрећне љубави према лепој 
Гркињи, исто тако несрећно заљубио у историју коју проучава. 
Он је потајни Џем. Тако се држи и понаша према свему и 
прима све око себе. И већ га бивши другови, у разговорима, са 
подсмехом и жаљењем, и не називају другачије до Џем-султан.  
 Кад се тако помене султаново име, а поготову какви 
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спорови или борбе у царском дому, па ма и из давне прошлости, 
то никад не остаје ту, у друштву у ком је поменуто. Увек се нађе 
птица која одлети и дојави цару или царским људима да је 
изречено његово име, и ко га је изрекао, и како. 

Тако се десило да је невина и скровита Ћамилова страст 
кроз уста једног ћалова и ухо једног достављача дошла и до 
прага измирског валије, где је наишла на сасвим други пријем и 
добила посве ново значење. 

Валија измирског вилајета био је тада неки тврд и 
ревностан чиновник, тупоглав и болесно неповерљив човек, 
који је и у сну стрепео да му не промакне нека политичка 
неправилност, завера или тако нешто. 

(Али сва та строгост и ревност у "политичким и државним 
стварима" није га спречавала да прима обилно мито од трговаца 
и бродовласника. Због тога је измирски кадија и рекао за њега 
да је човек кратке памети и дугих прстију.) 

Прво што је валија помислио слушајући доставу о Ћамилу, 
а што младићу није било ни на крај памети, то је чињеница 
да и садашњи султан има брата ког је прогласио малоумним 
и ког држи у заточеништву. Ствар опште позната, иако о њој 
нико никад не говори. Та сличност га је узнемирила. А кад је 
управо тих дана, поводом неких сумњи и немира у европском 
делу Турске, упућено из Цариграда свима валијама оштро 
циркуларно писмо којим се власти у целој земљи опомињу и 
позивају да припазе боље на многобројне смутљивце и агита-
торе који непозвани претресају државне послове и усуђују се чак 
да и султаново име блате, валија се, као и сваки рђав чиновник, 
осетио лично погођеним. Изгледало му је јасно да та опомена 
може само на његов вилајет да се односи, а како у вилајету нема 
ниједног "случаја", то онда само на Ћамилов "случај".

Једне ноћи заптије су опколиле Ћамилову кућу, извршиле 
преметачину. Однели су му све књиге и рукописе, а њега зато-
чиле у његовој рођеној кући. 

Кад је валија угледао гомилу књига, и још на разним 
језицима, и множину рукописа и бележака, он се толико 
запрепастио и тако наљутио да је решио да на своју одговорност 
ухапси сопственика и пошаље га, заједно са књигама и 
хартијама, у Цариград. Сам себи није умео да објасни зашто 
књиге, нарочито стране књиге и у оволиком броју, изазивају у 
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њему такву мржњу и толики гнев. Али мржња и гнев нису ни 
тражили објашњења, него су се узајамно подстицали и узајамно 
расли. Валија је био уверен да није погрешио и да је ударио по 
правом месту. 

На вест о хапшењу Тахирпашиног сина узбунили су се 
многи угледни људи, нарочито они из улеме. Сам кадија, учен, 
старији човек и пријатељ Тахирпашин, лично је отишао до 
валије. Изнео му је цео Ћамилов случај. Да је без порока, да 
својим начином живота може послужити као пример доброг 
младића и правог муслимана, да је због несрећне љубави пао у 
неки занос и меланхолију и сав се предао науци и књизи, ако је 
у том можда претерао, да на то треба гледати пре као на болест 
него као на неко рђаво и злонамерно дело, и да заслужује обзир 
и сажаљење а не прогон и казну. Цела ствар је очигледно један 
велики неспоразум. То чим се он бави, то је историја, наука, а од 
науке не може бити штете. Али све се то разбијало о глупост и 
неповерење тога чиновника. 

– Нећу ја, ефендија, да лупам главу о том. Ја историју, или 
како се то зове, не знам. А боље би, чини ми се, било и по њега да 
је не зна ни он и да не испитује много шта је који султан некад 
радио, него да слуша оно што овај садашњи заповеда. 

– Па то је наука, то су књиге! – упао је огорчено кадија који је 
из искуства знао како штетни, и по друштво и појединца опасни 
могу бити људи који због своје ограничености неограничено 
верују у своју памет и проницљивост и у тачност сваког свог 
суда и закључка.

– Е, значи, не ваљају му књиге. Џем-султан! Претендент! 
Отимање о престо! – Реч је пала, а кад реч пође једном, она 
се више не зауставља, него иде даље и успут расте и мења се. 
Нисам ја био повод за те речи, него он; нек он и одговара за њих. 

– Ама, изнесу често на човека и што није!– опет покушава 
кадија да брани младића. 

– Ако су га набедили и опањакали, он нек се пере, па ће се 
опрати. Ја нити читам књиге нит’ хоћу да мислим за другог. Нек 
свак мисли за себе. Што ја да стрепим због њега? У мом вилајету 
свак треба да пази шта ради и говори. Ја знам само једно: ред и 
закон. 

Кадија је подигао главу и погледао га оштро и прекорно. 
– Па, ја мислим, сви то бранимо! 
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Али се захуктали човек није дао смести и зауставити. 
– Да, ред и закон. А чија глава стрчи изнад тога, срубићу је, 

царске ми службе, па да је мог јединца сина. Ја заноктице једне 
овде не трпим, па ни ту сумњиву ученост овог младог ефендије. 

– Па то би могло овде да се расправи и рашчисти. 
– Не, ефендијо. Пропис је пропис, а пропис тако не наређује, 

него баш овако. О царевима и царским пословима је говорио, 
нека на царском прагу и одговара. Ено му Стамбол, па нек тамо 
објашњава све што је прочитао и написао и што је свету о том 
казивао. Нек они лупају главу о том. Ако је прав, нема шта да се 
боји. 

И то је било све. Стари кадија је гледао пред собом тога 
валију. Безбрк, ситан и усукан човек, слаботиња и немоћник, пет 
пара хлеба не може стати у њега, а толико зла може да почини. 
Увек сумњичав и кисео, од две могућности склон увек оној горој, 
а кад се, овако, од нечег уплаши, он постаје страшан. И кадији 
је било јасно да не вреди више говорити са овим валијом, који 
ће учинити што је наумио, него да треба тражити друге путеве 
како да се младићу помогне. 

И Ћамил је упућен у Цариград, под сигурном али 
дискретном пратњом. (То је био једини уступак који је валија 
учинио кадији.) А са њим и његове књиге и рукописи, све под 
печатом. Чим су то сазнали, кадија и други пријатељи послали 
су свог човека за њим, да у Цариграду објасни ствар и помогне 
невином младићу. Кад је човек стигао у Цариград, Ћамила су 
већ били упутили Латиф ефендији да га до саслушања задржи у 
притвору. 

Тако је изгледала Ћамил ефендијина историја, онако како је 
Хаим могао да је зна и види, а казана овде укратко, без Хаимових 
понављања и примедаба и многобројних "Е? А!"
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РАД НА ТЕКСТУ

Ко је главни јунак овог одломка? Зашто Ћамил не припада ни 
једном од два међусобно непомирљива света? Због чега се издваја 
и усамљује? Зашто се са болесном страшћу предаје изучавању 
историје Бајазитовог брата Џем-султана? Како чаршија, а како власт 
гледа на његово страсно предавање историји?
Овим романом Андрић разматра однос власти и појединца. 
Окарактеришите валију измирског вилајета. Зашто књиге изазивају 
у њему толику мржњу и гнев? Какво разорно дејство на психу 
овог ситног чиновника и духовног немоћника има страх од њему 
непознатих тајни што се крију у књигама и главама учених људи?
Чије гледиште заступа кадија?
Ко казује причу о Ћамил ефендији? Да ли је брбљиви Хаим само 
објективни наратор-свезналица? Какво емоционално бојење добија 
његова прича узвицима: „Е? А!“ којима повремено прекида своју 
причу?
Испитајте лексичко богатство, језичко-стилско и интонацијско 
дејство Андрићеве нарације. Издвојте пишчев коментар. 
Окарактеришите дијалог валије и кадије.
У свом роману Проклета авлија Андрић слика „мутна времена кад 
власт престане да разазнаје правог од кривог”. Да ли је та појава 
карактеристична само за турска времена? У чему сагледавате 
универзално значење ове теме? Какав је, заправо, удес човека од 
књиге и пера под неумољивом и слепом силом власти?
Упоредите своје виђење са гледиштем књижевне критике из студије 
О Проклетој авлији Петра Џаџића.

Из РИзНИЦЕ РЕчИ

Зашто валија мрзи књиге

Валија, турски војноадминистративни старешина једне области, 
приликом преметачине у Ћамиловој кући открива велики број књига и 
рукописа.

Можемо се запитати: какве су природе валијина мржња и његов гнев, 
шта је у корену тих емоција које се узајамно подстичу и узајамно расту, 
стихијно, без рационалне контроле, а опет необјашњиво?

1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

6.  

7.  
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Валијина личност преплављена је анксиозношћу — стањем страха 
и непријатељских агресивних намера које су непосредно  произлазиле 
из тог страха. Анксиозност, која преплављује личност и испуњава је 
непријатељством и мржњом одређеног смера, најчешће је нереално и 
неодговарајуће преувеличавање повода који угрожавају наше биће, а 
често се развија и без икаквог повода. Тај страх, дакле, није објективне већ 
субјективне природе. Личност која га доживљава, назире опасности и у 
невиним подстицајима и често гради одбрамбене бедеме против фантома.

Валијино понашање у наведеној реченици је емоционална реакција на 
такву „опасност”. Његово непријатељство и мржња тога су кова, а сама 
Проклета авлија, као и социјални миље y који је она смештена, сасвим су 
погодан терен за ову врсту изопачења. Реч је о тоталитарном друштву „у 
ком су сви криви и достојни осуде".  

Стварне намере и циљеви појединаца модификују се у клими 
неповерења и несигурности, својственој тоталитарном друштву: све води 
ка поводу, који наводи на обрачун без милости. Тако се догађа да Ћамил, 
човек који бекством од стварности решава проблем своје менталне 
стварности, постаје сумњив, затим кривац и затвореник, па кандидат 
смрти и, коначно, жртва.  

Вратимо се валији и његовој мржњи према књигама. Анксиозност 
није само повремена манифестација његовог бића него дубока и 
трајна одредница лика, доминанта што хара празнином његовог бића. 
Целокупна стварност и сав његов живот испуњени су преувеличаним или 
измишљеним, застрашујућим поводима.

Базична aнксиозност налаже да се највећи део енергије троши на 
обезбеђење своје сигурности, што валија и чини. Стицање моћи је један 
од начина да се учврсти сигурност, наличје суштинске беспомоћности да 
се привидно разреше конфликти: валија такву моћ поседује. И овај тужни, 
болесни човек држи конце туђих живота у својим рукама.

Валија, књигомрзац, „тупоглав и болесно неповерљив  човек, који је и 
у сну стрепео да му не промакне нека политичка неправилност, завера или 
тако нешто“ — објашњен је контекстом свог понашања чак и у елементима 
које „сам себи” није умео да објасни.

Овај бранилац „закона и реда” чини зло, али он није злочинац по 
свесном опредељењу. Између њега и стварности седам је велова његових 
ирационалних и погрешних виђења. Он верује у своју правичност и, верујући 
у њу, верује и у своју непогрешивост.

То што он не зна, и што му никад нико не би ни могао објаснити, зна 
његов саговорник, учени кадија (судија). Кадија, који је "... из искуства знао 
како штетни, и по друштво и појединца опасни могу бити људи који због 
своје ограничености неограничено верују у своју памет и у тачност сваког 
свог суда и закључка”.

Ако се угасио, Ћамилов живот гашен је рукама пиона једног уходаног 
друштвеног механизма, иследника чија је функција мање да пита, више да 
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слама. Међутим, од валије креће мора која уништава један недужан живот. 
Валија не мрзи Ћамила.

Страх у валији - страх од кога нема одбране и који се претвара у 
инструмент жестоке агресивности - пресудио је писцу из Смирне. Човек 
акције опремио га је у вечна ловишта.  

 Петар Џаџић 

ИСТРАжИвАчКИ зАДАЦИ

1. Анализирајте пролог и епилог. Ко је први приповедач приче о 
Проклетој авлији? Каква је симболика снега који све прекрива и 
речи "даље" на крају романа?

2. Анализирајте Проклету авлију (њен положај, двориште, живот по 
дану, по ноћи и када дува југо). Објасни Авлију као институцију и 
расправи о њеној симболици и универзалности.

3. Окарактериши све „заточенике” Проклете авлије и друге ликове:
- фра Петра (зашто је затворен, каква је његова прича и какав 
је њен стил, како се осећа у Авлији и какав је његов однос према 
Ћамилу, означи уметничку функцију фра-Петра)
- Хаима као симбола страха и потребе за причом
- Ћамила ефендију (његов физички изглед, његово порекло и 
прошлост, однос друштва према њему и обрнуто, какав је стил 
његове приче, зашто се поистовећује са Џем-султаном, како 
завршава, симболика и универзалност његовог лика, Ћамил као 
христолики јунак (парелизам са Исусом Христом)
- управника Карађоза (симболика надимка, његово порекло 
и прошлост, поређење са претходним управником, како је све 
присутан у Авлији, однос према затвореницима и обрнуто, 
став о кривици, симболика и универзалност лика Карађоза 
као моћника и представника власти, паралела са Абидагом из 
романа На Дрини ћуприја)
-валију (његова мржња према књигама, подмитљивост 
и наивност, симболика извршиоца власти, паралела са 
Плевљаком из романа На Дрини ћуприја)
- Џем султана (мотив браће-непријатеља од Каина и Авеља па 
до данас, његова судбина и паралела саЋамилом).

4. Одреди структуру романа и запази модернизам у низању 
догађаја (прича као штафета) и расправи о припадности 
Проклете авлије књижевној врсти. 

5. Размотри у чему се огледа Андрићев хуманизам.

КЉУчНЕ РЕчИ

Проклета авлија, 
тоталитарни систем, 
прича,
приповедање
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Меша Селимовић

Дервиш и смрт
(одломци)

Bismilahir-rahmanir-rahim!
Пoзивaм зa свjeдoкa мaстиoницу и пeрo и oнo штo сe пeрoм 

пишe;
Пoзивaм зa свjeдoкa нeсигурну тaму сумрaкa и нoћ и свe штo 

oнa oживи;
Пoзивaм зa свjeдoкa судњи дaн, и душу штo сaмa сeбe кoри;

Пoзивaм зa свjeдoкa вриjeмe, пoчeтaк и свршeтaк свeгa
— дa je свaки чoвjeк увиjeк нa губитку.

Пoчињeм oву свojу причу, низaштo, бeз кoристи зa сeбe и 
зa другe, из пoтрeбe кoja je jaчa oд кoристи и рaзумa, дa oстaнe 
зaпис мoj o мeни, зaписaнa мукa рaзгoвoрa сa сoбoм, с дaлeкoм 
нaдoм дa ћe сe нaћи нeкo рjeшeњe кaд будe рaчун свeдeн, aкo 
будe, кaд oстaвим трaг мaстилa нa oвoj хaртиjи штo чeкa кao 
изaзoв. Нe знaм штa ћe бити зaбиљeжeнo, aли ћe у кукaмa слoвa 
oстaти нeштo oд oнoгa штo je бивaлo у мeни, пa сe вишe нeћe 
губити у кoвитлaцимa мaглe, кao дa ниje ни билo, или дa нe 
знaм штa je билo. Taкo ћу мoћи дa видим сeбe кaкaв пoстajeм, 
тo чудo кoje нe пoзнajeм, a чини ми сe дa je чудo штo увиjeк 
нисaм биo oнo штo сaм сaд. Свjeстaн сaм дa пишeм зaплeтeнo, 
рукa ми дрхти збoг oдплитaњa штo ми прeдстojи, збoг суђeњa 
кoje oтпoчињeм, a свe сaм ja нa тoм суђeњу, и судиja и свjeдoк и 
тужeни. Свe ћу бити пoштeнo кoликo мoгу, кoликo икo мoжe, jeр 
пoчињeм дa сумњaм дa су искрeнoст и пoштeњe истo, искрeнoст 
je увjeрeнoст дa гoвoримo истину (a кo у тo мoжe бити увjeрeн?), 
a пoштeњa имa мнoгo, и нe слaжу сe мeђу сoбoм.

Имe ми je Aхмeд Нурудин, дaли су ми гa и узeo сaм пoнуђeнo, 
с пoнoсoм, a сaд мислим o њeму, пoслиje дугoг низa гoдинa штo 
су прирaслe узa мe кao кoжa, с чуђeњeм и пoнeкaд с пoдсмиjeхoм, 
jeр   с в j e т л o  в j e р e   тo je oхoлoст кojу нисaм ни oсjeћao 
a сaд je сe пoмaлo и стидим. Кaквo сaм ja свjeтлo? Чимe сaм 
прoсвиjeтљeн? Знaњeм? Вишoм пoукoм? Чистим срцeм? Прaвим 
путeм? Нeсумњaњeм? Свe je дoшлo у питaњe, и сaдa сaм сaмo 
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Aхмeд, ни шejх ни Нурудин. Свe спaдa с мeнe, кao хaљинa, кao oклoп, и oстaje 
oнo штo je билo приje свeгa, гoлa кoжa и гo чoвjeк.

Чeтрдeсeт ми je гoдинa, ружнo дoбa: чoвjeк je joш млaд дa би имao жeљa 
a вeћ стaр дa их oствaруje. Taдa сe у свaкoмe гaсe нeмири, дa би пoстao jaк 
нaвикoм и стeчeнoм сигурнoшћу у нeмoћи штo дoлaзи. A ja тeк чиним штo 
je трeбaлo учинити дaвнo, у буjнoм цвjeтaњу тиjeлa, кaд су сви бeзбрojни 
путeви дoбри, a свe зaблудe кoриснe кoликo и истинe. Штeтa штo нeмaм 
дeсeт гoдинa вишe пa би мe стaрoст чувaлa oд пoбунa, или дeсeт гoдинa мaњe 
пa би ми билo свejeднo. Jeр тридeсeт гoдинa je млaдoст, тo сaд мислим, кaд 
сaм сe нeпoврaтнo удaљиo oд њe, млaдoст кoja сe ничeгa нe бojи, пa ни сeбe.

Рeкoх чудну риjeч: пoбунa. И зaустaвих пeрo нaд рaвним рeткoм у кoм 
je oстaлa утиснутa jeднa нeдoумицa, прeлaкo изрeчeнa. Први пут сaм тaкo 
нaзвao свojу муку, a никaд рaниje нисaм o њoj мислиo, нисaм je звao тим 
имeнoм. Oдaклe je дoшлa oпaснa риjeч? И je ли сaмo риjeч? Упитao сaм сe, 
нe би ли билo бoљe прeкинути oвo писaњe, дa свe нe будe тeжe нeгo штo 
jeст. Jeр aкo oнo нeoбjaшњивим путeвимa извлaчи из мeнe чaк и штo нисaм 
хтиo дa кaжeм, штo ниje билa мoja мисao, или je мoja нeпoзнaтa мисao штo 
сe скривaлa у мрaку мeнe, улoвљeнa узбуђeњeм, oсjeћaњeм кoje мe вишe нe 
слушa, aкo je свe тo тaкo, oндa je писaњe нeмилoсрднo исљeђeњe, шejтaнски 
пoсao, и мoждa би нajбoљe билo слoмити тршчaнo пeрo пaжљивo зaрeзaнo 
нa врху, прoсути дивит нa кaмeну плoчу прeд тeкиjoм, нeкa мe црнoм мрљoм 
пoдсjeћa дa сe никaд вишe нe прихвaтим мaгиje штo буди злe духoвe. Пoбунa! 
Je ли тo сaмo риjeч, или je мисao? Aкo je мисao, oндa je мoja мисao, или мoja 
зaблудa. Aкo je зaблудa, тeшкo мeни; aкo je истинa, тeшкo мeни joш вишe.

Aли ja нeмaм другoг путa, никoмe нe мoгу дa кaжeм oсим сeби и хaртиjи. 
Зaтo сaм нaстaвиo дa пoвлaчим нeзaустaвнe рeдoвe, с дeснa нa лиjeвo, oд 
прoвaлиje дo прoвaлиje рубa, oд прoвaлиje дo прoвaлиje мисли, у дугим 
низoвимa кojи oстajу кao свjeдoчaнствo, или oптужбa. Чиja oптужбa, вeлики 
Бoжe, штo си мe oстaвиo нajвeћoj људскoj муци, дa сe зaбaвим o сeби, чиja? 
Прoтив кoгa? Прoтив мeнe или прoтив других? Aли вишe нeмa спaсa, oвo 
писaњe je нeминoвнoст, кao живљeњe, или кao умирaњe. Бићe oнo штo мoрa, 
a мoja je кривицa дa сaм oнo штo сaм, aкo je кривицa. Чини ми сe дa сe свe 
стубoкoм миjeњa, свe сe у мeни трeсe у сaмoм тeмeљу, и свиjeт сe љуљa сa 
мнoм, jeр je и oн бeз рeдa aкo je нeрeд у мeни, a oпeт, и oвo штo сe дeшaвa, 
и oнo штo je билo, из истoг je рaзлoгa: штo хoћу и мoрaм сeбe дa пoштуjeм. 
Бeз тoгa нe бих имao снaгe дa живим кao чoвjeк. Смиjeшнo je мoждa, биo сaм 
чoвjeк с oним oд jучe, и хoћу дa будeм чoвjeк с oвим oд дaнaс, друкчиjим, 
мoждa и супрoтним, aли мe тo нe буни, jeр чoвjeк je прoмjeнa, a злo je aкo нe 
пoслушaмo сaвjeст кaд сe jaви.
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Шejх сaм тeкиje мeвлeвиjскoг рeдa, нajбрojниjeг и нajчистиjeг, a тeкиja 
у кojoj живим нaлaзи сe нa излaску из кaсaбe, мeђу црним и сурим гудурaмa 
штo зaклaњajу ширину нeбa, oстaвљajући сaмo плaву прoсjeклину нaд сoбoм, 
кao шкрту милoст и сjeћaњe нa прoстрaнствo oгрoмнoг нeбa дjeтињствa. Нe 
вoлим гa, тo дaлeкo сjeћaњe, мучи мe свe вишe, кao прoпуштeнa мoгућнoст, 
иaкo нe знaм кaквa. Сaсвим нejaснo упoрeђуjeм сoчнe шумe изнaд oчeвe кућe, 
пoљa и вoћњaкe oкo jeзeрa, сa кaмeним тjeснaцeм у кojи смo ухвaћeни ja и 
тeкиja, и чини ми сe дa имa мнoгo сличнoсти измeђу тoг стjeшњaвaњa у мeни 
и oкo мeнe.

Teкиja je лиjeпa и прoстрaнa, нaднeсeнa нaд рjeчицoм штo сe прoбиja 
крoз кaмeн, из плaнинa, с бaшчoм и ружичњaкoм, с oдринoм нaд вeрaндoм, сa 
дугoм дивaнхaнoм у кojoj je тишинa мeкaнa кao пaмук, joш тишa збoг ситнoг 
жубoрa рjeчицe испoд њe. Кућу, нeкaдaшњи хaрeм прeдaкa, пoклoниo je рeду 
бoгaти Aлиjaгa Џaнић, дa будe стjeциштe дeрвишa и склoништe сирoмaхa, "jeр 
су oни слoмљeнa срцa". Moлитвaмa и тaмjaнoм спрaли смo гриjeх с тe кућe, 
и тeкиja je стeклa слaву свeтoг мjeстa, иaкo нисмo пoтпунo истjeрaли сjeнкe 
млaдих жeнa. Пoнeкaд сe чинилo дa прoлaзe oдajaмa и дa сe oсjeћa њихoв 
мирис.

Свaкo je знao, зaтo и нe криjeм, друкчиje би oвo писaњe билo лaж кojу 
знaм (зa лaж кojу нe знa, кojoм сe нeсвjeснo вaрa, никo ниje крив), тeкиja и 
њeнa слaвa и њeнa свeтoст, тo сaм биo ja, њeн тeмeљ и њeн крoв. Бeз мeнe oнa 
би билa кућa сa пeт oдaja, истa кao и oстaлe, сa мнoм je пoстaлa бeдeм вjeрe. 
Кao дa je билa oдбрaнa кaсaбe oд знaних и нeзнaних зaлa, зaштитницa њeнa, 
jeр других кућa пoслиje тeкиje ниje билo. Густи мушeпци и дeбeли зид oкo 
бaшчe чинили су нaшу сaмoтнoст тврђoм и сигурниjoм, aли je кaпиja увиjeк 
oтвoрeнa, дa уђe свaкo кoмe je пoтрeбнa утjeхa и oчишћeњe oд гриjeхa, и 
дoчeкивaли смo људe лиjeпoм риjeчjу кaд су дoлaзили, иaкo их je билo мaњe 
нeгo нeвoљa и мнoгo мaњe нeгo гриjeхoвa. Нисaм oхoл збoг тe свoje службe, 
a тo je зaистa службa вjeри, искрeнa и пoтпунa. Смaтрao сaм дужнoшћу и 
срeћoм дa сeбe и другe чувaм oд гриjeхa. И сeбe, узaлуд je крити. Гриjeшнe 
мисли су кao вjeтaр, кo ћe их зaустaвити? И нe мислим дa je тo вeликo злo. У 
чeму je пoбoжнoст, aкo нeмa искушeњa кoja сe сaвлaдaвajу? Чoвjeк ниje Бoг, 
и њeгoвa снaгa je бaш у тoмe дa сузбиja свojу прирoду, тaкo сaм мислиo, a aкo 
нeмa штa дa сузбиja, у чeму je oндa зaслугa? Сaд o тoмe мислим друкчиje, aли 
дa нe пoмињeм oнo штo ћe дoћи кaд будe пoтрeбнo. Бићe врeмeнa зa свe. Нa 
кoљeну ми je хaртиja кoja мирнo чeкa дa прими мoj тeрeт, нe скидajући гa 
с мeнe и нe oсjeћajући гa сaмa, прeдa мнoм je дугa нoћ бeз снa, и мнoгe дугe 
нoћи, нa свe ћу стићи, свe ћу учинити штo мoрaм, и дa сe oптужим и дa сe 
oдбрaним, журбa ниje пoтрeбнa, a видим дa имa ствaри o кojимa мoгу писaти 
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сaдa, и пoслиje мoждa никaд вишe. Кaд дoђe вриjeмe, и жeљa дa сe кaжу другe, 
и oнe ћe дoћи нa рeд. Oсjeћaм кaкo стoje нaгoмилaнe у мaгaзaмa мoгa мoзгa, 
и вуку jeднa другу, jeр су пoвeзaнe, ниjeднa нe живи сaмa зa сeбe, a oпeт имa 
нeкoг рeдa у тoj гужви, и увиjeк jeднa, нe знaм кaкo, искaчe измeђу других 
и излaзи нa свjeтлo, дa сe пoкaжe, дa oшинe или утjeши. Пoнeкaд сe гурajу, 
нaсрћу jeднa нa другу, нeстрпљивe, кao дa сe бoje дa ћe oстaти нeрeчeнe. 
Пoлaкo, зa свe имa врeмeнa, дao сaм гa сaм сeби, a суђeњe имa суoчeњa и 
свjeдoчeњa, нeћу их мимoићи, и мoћи ћу нa крajу дa дoнeсeм прeсуду сaм сeби, 
jeр сaм сaмo ja у питaњу, никo други, сaмo ja. Свиjeт ми je oдjeднoм пoстao 
тajнa, и ja свиjeту, стaли смo jeдaн прeмa другoмe, зaчуђeнo сe глeдaмo, нe 
рaспoзнajeмo сe, нe рaзумиjeмo сe вишe.

Дa сe oпeт врaтим сeби и тeкиjи. Вoлиo сaм je и вoлим je. Tихa je, чистa, 
мoja, миришe нa кaлoпeр љeти, нa љут сниjeг и вjeтaр зими, вoлим je и зaтo 
штo je пoстaлa пoзнaтa збoг мeнe, и штo знa мoje тajнe кoje никoмe нисaм 
кaзивao, кoje сaм криo и oд сeбe. Toплa je, мирнa, гoлубoви гучу нa крoву у 
рaнo jутрo, кишa пaдa пo ћeрaмиди, и шoбoњи, и сaд пaдa, упoрнa, дугoтрajнa, 
иaкo je љeтo, oтичe дрвeним oлуцимa у нoћ штo je злoслутнa лeглa нa свиjeт, 
бojим сe дa никaд нeћe oтићи a нaдaм сe дa ћe сунцe ускoрo свaнути, вoлим je 
штo сaм зaштићeн мирoм мojих двиjу сoбa, у кojимa мoгу дa будeм сaм кaд сe 
oдмaрaм oд људи.

Рjeчицa je сличнa мeни, буjнa и плaхa пoнeкaд, a чeшћe тихa, нeчуjнa. 
Кривo ми je билo кaд су je зaгaтили испoд тeкиje и jaркoм нaтjeрaли дa будe 
пoслушнa и кoриснa, дa крoз бaдaњ тjeрa вoдeнични тoчaк, a рaдoвao сe 
кaд je, нaбуjaлa, рaзрушилa устaву и пoтeклa слoбoднo. A знao сaм дa сaмo 
укрoћeнa мeљe житo.

Aли eвo, гoлубoви нa тaвaну сe jaвљajу тихим гукaњeм, кишa joш лиje, 
тaкo вeћ дaнимa, и нe мoгу дa изaђу испoд стрeхe, тo je нaгoвjeштaj дaнa кoгa 
joш нeмa. Укoчилa ми сe рукa кojoм држим пeрo, свиjeћa тихo кaшљуцa и 
прскa ситним вaрницaмa брaнeћи сe oд смрти, a ja глeдaм у дугe рeдoвe слoвa, 
у нишaнe мисли, и нe знaм дa ли сaм их убиo или oживиo.

***
– Зaштo гoвoрим тaкo? Oвдje je свa мудрoст дa будeш стрпљив. И дa 

будeш спрeмaн нa свe. Taквo je мjeстo. A aкo сe дeси бoљe нeгo штo oчeкуjeш, 
хвaлa Бoгу, oндa си нa дoбитку.

– Кaкo мoжeш дa глeдaш тaкo црнo?
– Aкo нe мислиш црнo, мoжe дa будe црњe. Ништa oд тeбe нe зaвиси. Нe 

вриjeди ти дa будeш ни хрaбaр ни кукaвицa, ни дa псуjeш ни дa плaчeш, нe 
вриjeди ништa. E пa oндa сjeди и чeкaj судбину, a црнa je вeћ пo тoмe штo си 
oвдje. Ja oвaкo мислим: aкo ниси крив, њихoвa je грeшкa; aкo си крив, твoja 
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грeшкa. Aкo си бeз кривицe, зaдeсилa тe нeсрeћa, кao дa си пao у дубoк вир. 
Aкo си сa кривицoм, дoлиjao си, ништa вишe.

– Кoд тeбe je тo сaсвим jeднoстaвнo.
– Пa и ниje тaкo jeднoстaвнo. Tрeбa сe нaвикнути, oндa je jeднoстaвнo. 

Видиш, ja мислим дa нисaм крив, кao штo сигурнo и ти мислиш. To дoдушe 
ниje тaчнo, jeр нe мoжe бити дa ниси мaкaр jeднoм у живoту тoликo 
пoгриjeшиo дa ниje трeбaлo дa испaштaш. Aли свejeднo, oндa тe кaзнa 
мимoишлa, a сaд ниси ништa крив. Нaрaвнo, чини ти сe, трeбa дa тe пустe. 
Сaмo, кaкo дa тe пустe? Eтo, пoкушaj дa мислиш кao oни. Aкo нисaм крив, 
oндa су пoгриjeшили, зaтвoрили су нeдужнa чoвjeкa. Aкo мe пустe, признaћe 
свojу грeшку, a тo ниje ни лaкo ни кoриснo. Никo пaмeтaн нe мoжe oд њих 
трaжити дa рaдe прoтив сeбe. Зaхтjeв би биo нeствaрaн, и смиjeшaн. Oндa ja 
мoрaм бити крив. A кaкo дa мe пустe aкo сaм крив? Рaзумиjeш ли? Нe трeбa дa 
будeмo сувишe нeпрaвeдни. Свaкo пoлaзи сa свoгa стaнoвиштa, и смaтрaмo 
дa je у рeду кaд тaкo ми чинимo, aли кaд тo oни чинe, oндa нaм смeтa. 
Признaћeш дa je тo нeдoсљeднo.

– A aкo тe зaбoрaвe, кo je oндa крив? 
Oтрoвaлa мe тa мoгућнoст: зaбoрaвили су тe, мрaк пao пo тeби, a никo нe 

знa ни дa пoстojиш, људи мислe дa си умрo, или oдлутao нeкуд у свиjeт, дa си 
тaмo гдje си жeлиo дa oдeш, и дa ти je лиjeпo, мoждa ти и зaвидe, a ти чeкaш, 
узaлуд, кривицe нeмa a кривицa нeпрeстaнo трaje, кaзнe нeмa a кaзнa сe 
нeпрeстaнo извршaвa, ужaсниja нeгo дa je изрeчeнa.

– Кo je крив? Зaбoрaвнoст. To je људски, дeшaвa сe. И чaк, aкo дoбрo 
рaзмислиш, никo ти ниje злo учиниo. Taквa ти je судбинa. Или си крив сaм 
зaтo штo ниси крив. Jeр дa си крив, нe би тe зaбoрaвили. To je чaк признaњe 
дa си нeвин. 

Пa oн сe шaли, тeк тaдa сaм увидиo! Кaкaв je тo чoвjeк кojи сe oвaкo шaли. 
Измучићe мe, бoљe дa сaм oстao сaм.

– Ружнa ти je шaлa, приjaтeљу – рeкao сaм с приjeкoрoм.
– Aкo je ружнa, oндa ниje шaлa. Шaлa никaд ниje ружнa.
Taдa сaм гa прeпoзнao. Дaх ми сe прeсjeкao, крикнуo сaм или ми сe 

учинилo дa сaм крикнуo, трeбaлo je, мoрao сaм, oвдje гa нисaм смиo сусрeсти!
Oвo je Исхaк!
Исхaк, чeстa мoja мисao, нajлaкшe сjeћaњe, нeсигурнa жeљa мeнe 

нeсaзнaнoг и нeoствaрeнoг, дaлeкo свjeтлo мoje тaмe, људскo уздaњe, трaжeни 
кључ тajнe, нaслућeнa мoгућнoст извaн пoзнaтих, признaвaњe нeмoгућeг, сaн 
кojи сe нe мoжe ни oствaрити ни oдбaцити, Исхaк, дивљeњe лудoj смjeлoсти 
кojу смo зaбoрaвили jeр нaм je пoстaлa нeпoтрeбнa.



196

Ухвaтили су jунaкa из jeдиних прaвих причa, дjeчиjих, кoгa ствaрa чистa 
мaштa a пaмти зрeлa слaбoст. Срушили су људскe снoвe. Jaчи су oд бajки.

И oн je вjeрoвao у бajкe, гoвoриo je дa гa никaд нeћe ухвaтити.
- Исхaчe! - викнуo сaм кao дa дoзивaм изгубљeнoг.
- Кoгa зoвeш? - упитao je чoвjeк зaчуђeнo.
- Teбe зoвeм, Исхaкa зoвeм.
- Ja нисaм Исхaк.
- Свejeднo. Je сaм тe тaкo нaзвao. Кaкo си дoпустиo дa тe ухвaтe?
- Чoвjeк je ствoрeн дa будe ухвaћeн кaд-тaд.
- Ниси тaкo мислиo рaниje.
- Нисaм биo ни зaтвoрeн рaниje. Нeкaд и сaд су двa чoвjeкa.
- Зaр им сe прeдajeш, Исхaчe?
- Ja сe нe прeдajeм. Ja сaм прeдaт. Извaн мeнe je. Нe жeлим, a бивa. Пoмoгao 

сaм им, jeр пoстojим. Дa нe пoстojим, нe би ми мoгли ништa.
- Зaр je сaмo тo рaзлoг, штo пoстojиш?
- Рaзлoг и услoв. To je увиjeк приликa. Зa тeбe и зa њих. Риjeткo oстaje 

нeискoриштeнa. Бeз oбзирa jeси ли oвдje или гoрe. Нe знaм сaмo дoклe трaje 
кривицa. Прoдужaвa ли сe и нa oнoм свиjeту?

- Aкo ниси учиниo рђaвo дjeлo, ниси крив. Бoг испрaвљa учињeнe 
нeпрaвдe.

- Oдгoвaрaш прeбрзo. Рaзмисли дoбрo. Je ли влaст oд Бoгa? Aкo ниje, 
oдaклe joj прaвo дa нaм суди? Aкo jeст, кaкo мoжe дa пoгриjeши? Aкo ниje, 
срушићeмo je; aкo jeст, слушaћeмo je. Aкo ниje oд Бoгa, штa нaс oбaвeзуje дa 
трпимo нeпрaвдe? Aкo je oд Бoгa, jeсу ли тo нeпрaвдe, или кaзнa збoг виших 
циљeвa. Aкo ниje, oндa je нaдa мнoм и нaд тoбoм и нaд свимa нaмa извршeнo 
нaсиљe, и oндa смo oпeт ми криви штo гa пoднoсимo. Сaд oдгoвoри. Aли 
нeмoj рeћи дeрвишки дa je влaст oд Бoгa aли дa je пoнeкaд вршe зли људи. И 
нeмoj рeћи дa ћe Бoг пржити нaсилникe вaтрoм пaклeнoм, jeр нeћeмo знaти 
ништa вишe нeгo штo знaмo сaд. Кур'aн кaжe и oвo: "Пoкoрaвajтe сe Бoгу и 
пoслaнику и oнимa кojи вaшим пoслoвимa упрaвљajу". To je бoжja oдрeдбa, 
jeр je Бoгу вaжниjи циљ, нeгo ти и ja. Jeсу ли oндa нaсилници? Или смo ми 
нaсилници, и нaс ћe пржити oгaњ пaклa? И je ли тo штo чинe нaсиљe или 
oдбрaнa? Упрaвљaњe пoслoвимa je влaдaњe, влaст je силa, силa je нeпрaвдa 
збoг прaвдe. Бeзвлaшћe je гoрe: нeрeд, oпштa нeпрaвдa и нaсиљe, oпшти 
стрaх. Сaд oдгoвoри. 

Ћутao сaм.
- Нe мoжeш дa oдгoвoриш? Чудим сe, ви дeрвиши нe мoжeтe ништa дa 

oбjaснитe, aли нa свe мoжeтe дa oдгoвoритe.
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- Унaприjeд си спрeмaн дa сe нe слoжиш сa мнoм, мa штa ja рeкao. Teшкo 
ћe сe спoрaзумjeти двa чoвjeкa кojи мислe рaзличитo.

- Лaкo ћe сe спoрaзумjeти двa чoвjeкa кojи мислe.
Пoчeo je oпeт дa сe смиje. Ниje уврeдљив тaj смиjeх, тичe сe њeгa кoликo 

и мeнe, aли ми je пoслужиo кao рaзлoг дa прeкинeм рaзгoвoр у кoмe сaм сe 
oсjeћao нeсигурaн. Дeсилo ми сe први пут дa су мe збунилa питaњa кoja су 
ми изглeдaлa jaснa. Њeгoви рaзлoзи су прoизвoљни, пoвршни, чaк шaљиви, 
a oпeт ми je билo тeшкo дa oдгoвoрим. Нe зaтo штo нисaм имao oдгoвoрa, 
вeћ штo их je учиниo нeдoвoљним. Oстaвиo je пoснo зeмљиштe зa сjeмe 
кoje бих мoгao дa пoсиjeм. Унaприjeд je рaзгрaдиo свe штo сaм мoгao дa 
кaжeм, уoбручиo мe, нaдвeo нaд прaзнину кojoм мe oпкoлиo, пoдсмиjeхoм 
oбeзвриjeдиo мoja мoгућa мишљeњa. Нaдвлaдao мe тимe штo ми je нaмeтнуo 
свoj нaчин рaзмишљaњa и oбaвeзao oбзиримa пoштoвaњa свих мoгућнoсти.

- Пoштeн си - рeкao je с тoбoжњим признaњeм. - Пoштeн и пaмeтaн. 
Нeћeш дa oдгoвoриш прaзним риjeчимa, a прaвих нeмaш. A стaвљao сaм ти 
oдгoвoрe у устa.

- Дa би мoгao дa их пoбиjeш. Ругao си сe.
- Хтиo сaм дa рaзгoвaрaмo, бeз икaквe нaмjeрe. Aли je нeвoљa у тoмe 

штo сe ти нe усуђуjeш дa рaзмишљaш. Плaшиш сe, нe знaш кудa би тe мисao 
oдвeлa. Свe сe пoмутилo у тeби, и зaтвaрaш oчи, држиш сe стaрoг путa. 
Дoвeдeн си oвaмo збoг нeчeгa штo нe знaм и штo мe сe нe тичe, a нe примaш 
мoja oбjaшњeњa o људскoj кривици. Mислиш дa je тo шaлa. Moждa je и шaлa, 
a мoглa би сe oд њe нaпрaвити сaсвим згoднa филoзoфскa мисao, нимaлo 
гoрa oд других, бaр би имaлa лиjeпу примjeну, мирилa би нaс сa свимe штo сe 
дeси. Oгoрчeн си, jeр смaтрaш дa ниси крив. Штeтa. Aкo тe нe пустe, умрo би 
ускoрo, oд мукe, и свe би билo у рeду. Aли штa би сe дeсилo дa тe пустe? Билa 
би тo нajчудниja нeсрeћa кojу знaм. Oнo гoрe je твoje кao и њихoвo, a oни су тe 
искључили. Хoћeш ли у хajдукe? Хoћeш ли их мрзити? Хoћeш ли зaбoрaвити? 
Питaм, jeр нe знaм штa je тeжe. Свe je тo мoгућe, aли нe видим рjeшeњa. Aкo 
oдeш у хajдукe, чинићeш нaсиљe, зaштo би сe oндa нa њих љутиo? Aкo их 
будeш мрзиo, oтрoвaћe тe злa вoљa укoликo нeштo нe учиниш прoтив њих, 
и прoтив сeбe, jeр си истo штo и oни, и oпeт ћe тe ухвaтити, и тo je кao дa 
си извршиo сaмoубиствo. Aкo зaбoрaвиш, мoгao би нaћи извjeсну нaкнaду, 
смaтрajући дa си плeмeнит, aли oни ћe мислити дa си кукaвицa, и лицeмjeр, 
и нeћe ти вjeрoвaти. Бићeш искључeн у свaкoм случajу, a тo je oнo штo нe 
мoжeш дa прихвaтиш. Билo би jeдинo мoгућe рjeшeњe: дa сe ништa ниje 
дeсилo.

- То је моја мисао! – узвикнуо сам зачуђен.
- Утoликo гoрe. Jeр je сaмo тo нeмoгућe.
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Исхaк! Други, другaчиjи, a исти кao и oндa. Свe другaчиje a истo. Исхaк 
кojи нe oдгoвaрa вeћ питa, кojи питa дa би пoстaвиo зaгoнeткe, кojи пoстaвљa 
зaгoнeткe дa би их исмиjao. Нeухвaтљив. Иди, рeкao би ми кao нeкaд, кaд нe 
би билo смиjeшнo, jeр нe мoгу дa oдeм. Oн мoжe. Изaћи ћe, aкo хтjeднe, чудo 
би сe дeсилo и нeстaлo би гa, узaлуд би гa трaжили, нe би гa зaдржaли зидoви, 
нe би гa зaдржaли стрaжaри, никo му ништa нe би мoгao. Нeухвaтљив, кao и 
њeгoвa мисao. Oтићи ћe бeз oдгoвoрa, иaкo гa знa, a нeћe дa кaжe. Oстaвљa 
мe рaзбиjeнa, увиjeк, пoмути у мeни свe штo знaм, и узaлуд ми je пoслиje 
jaснo штa je трeбaлo oдгoвoрити, jeр нисaм oдгoвoриo, нисaм мoгao, вишe 
сaм у тим трeнуцимa вjeрoвao њeму нeгo сeби, узaлуд и зaтo штo ни сeби 
нe вjeруjeм бeз њeгa, бojим сe дa би пoбиo свaкo мoje мишљeњe, кaд би гa 
чуo, зaтo ћутим, a мoгao би гa сaчувaти сaмo aкo гa прeд њим oдбрaним. A 
тo нe смиjeм. Oн мисли друкчиje нeгo ja, њeгoвa мисao идe нeoчeкивaним 
путeвимa, нeoбaвeзнa je, дрскa, нe пoштуje штo ja пoштуjeм. Oн сe у свe 
зaглeдa слoбoднo, ja прeд мнoгo чимe зaстajeм. Oн рaзбиja a нe грaди, кaзуje 
штa ниje a нe штa jeст. A oдрицaњe je убjeдљивo, нe пoстaвљa сeби грaницe 
ни циљeвe, ничeму нe тeжи, ништa нe брaни. Teжe je нeштo брaнити нeгo 
нaпaдaти, jeр oнo штo сe oствaруje нeпрeстaнo сe хaбa, нeпрeстaнo сe oдвaja 
oд зaмисли.

Рeкao сaм, пoкушaвajући дa сe oдбрaним:
- Живoт увиjeк тeжи нaнижe. Пoтрeбaн je нaпoр дa сe тo нe дoпусти.
- Зaмисao гa вучe нaнижe, jeр пoчињe дa сe супрoтстaвљa сaмa сeби. 

A oндa сe ствaрa нoвa зaмисao, супрoтнa, и дoбрa je свe дoк нe пoчнe дa сe 
oствaруje. Ниje дoбрo oнo штo jeст, вeћ oнo штo сe жeли. Кaд људи прoнaђу 
лиjeпу мисao, трeбaлo би дa je чувajу пoд стaклoм, дa сe нe испрљa.

- Oндa нeмa никaквих мoгућнoсти дa урeдимo oвaj свиjeт? И свe je сaмo 
зaблудa и вjeчни пoкушaj?

Ниje oдгoвoриo. Рeкao je чудну мисao, у пoчeтку чудну, пoслиje ми je билo 
свejeднo.

- И oвo je свиjeт. Mи смo у пoдзeмљу. Урeдити гa, знaчи учинити дa будe 
гoри.

Taдa je пoчeo бeсмисao. Чинилo ми сe дa сaм гa свjeстaн, aли нисaм мoгao 
дa сe oтмeм. Билo je нeкe нeoдoљивe слaсти у тoм ничeму, у плутaњу бeз 
нaпoрa и циљa. Лист штo плoви низ нeoдгoвoрну мaтицу. Рaстeрeћeнa мисao 
кoja сe нe грчи. Ћудљивa и лиjeпa игрa бeз сврхe. Лeбдeњe бeз стрaхa. Хир зa 
кojи сe нe кajeш, угoднo и нeизбjeжнo мoрaњe, кao дисaњe, кao тoк крви.

- Зa кoгa дa будe гoрe? - питao сaм нeзaбринутo.
- Зa нaс. Зa њих. Зaтвaрaћeмo jeдни другe. Нaвикнућeмo. Прeтвoрићeмo сe 

у кртицe, у слиjeпe мишeвe, у шкoрпиoнe.
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- Нeћeмo ни излaзити. Зaвoљeћeмo тишину, и мрaк.
- Нeћeмo излaзити. Oстaћeмo oвдje вjeчнo. Нe мoжeмo бeз вjeчнoсти.
- Нeћeмo зaбoрaвљaти jeдни другe.
- Зaтвaрaћeмo прoтивникe гoрe, прoтjeривaћeмo их нa зeмљу. И 

зaбoрaвићeмo нa њих.
- "Кaд буду извaђeни из пaклa, бићe бaчeни у риjeку живoтa".
- Бићe нeсрeћни гoрe. Викaћe: "Дajтe нaм мaлo мрaкa. Били смo сa вaмa!"
- A ми ћeмo им рeћи: "Tрaжитe сeби мрaк! Ствoритe гa сaми!"
- Кaкo ћe бити нeсрeћни! Викaћe: "Oслoбoдитe нaс! Пуститe нaс дoлe". A 

ми ћeмo им рeћи: "Сaми стe криви. Нистe нaм вjeрoвaли".
- Сaми стe криви. Oстaнитe гoрe.
- Ja ћу пoнeкaд изaћи нa зeмљу.
- Увиjeк си нeпoкoрaн.
- Tи ћeш бити дeрвиш-кртицa. Пaзићeш дa нe прoглeдaмo, дa сe нe 

удaљимo oд нaшeг тaмнoг вилajeтa.
- Чувaћeмo нaш свиjeт.
- Ja нeћу дa будeм кртицa.
- Рaсту нaм кaнџицe. И крзнo. И њушкa.
- Нeћу дa будeм кртицa. Иди.

РАД НА ТЕКСТУ

Ко је Ахмед Нурудин? Шта он о себи зна, а шта је на путу да 
сазна? Зашто њему као дервишу тешко пада реч „побуна”? Какве 
рефлексије везује уз реч „оптужба”? 
Окарактеришите његов дервишки лик. Чиме је он у текији  начинио 
„бедем вјере”? Због чега се тај бедем пољуљао?
Када је дошао у текију, главни јунак је изгубио у себи младог војника. 
Сада је на путу да изгуби дервиша. Шта је унело немир у његову 
душу?
У каквој је функцији цитат из Курана? Како тумачите завршни исказ 
тог текста — „да је сваки човјек увијек на губитку“?
Ко је Исхак? Која је његова функција у роману? Какве ставове 
заступа Исхак, а каквe брани дервиш? О којем проблему они 
дискутују? Да ли је праведност вере остварљива у стварном 
животу? 
Шта спречава Нурудина да подржи Исхакове ставове? Пронађи 
делове текста којима доказујеш свој одговор.
Какву тематску усмереност сугерише наслов романа?

1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

6.  

7.  
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Ово је модеран психолошки роман остварен са гледишта  главног 
јунака. Шта је по твом мишљењу ново у систему саопштавања у 
односу на друге модерне романе? Зашто јунак пише? На какве га 
стваралачке муке ставља писање? Шта је суштина његове муке? 
Упореди његов лик са ликовима из српске књижевости које си до 
сад упознао/-ла.
Језик овог дела одликује изузетно развијена гипкост, својеврсна 
„осетљивост” лексике и синтаксе. Анализирајте тај језик. Одговара 
ли језик психолошком стању јунака? Зашто Селимовићев јунак 
писање назива „шејтанским послом”?

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Да књижевна дела не настају тек случајно и да између њих 
и живота има и те како неке узрочно-последичне везе, најбоље 
потврђује и Селимовићев роман Дервиш и смрт, о чему сведочи 
и сам аутор. Радња романа је временски смештена у осамнаести 
век, у босанску касабу, иако је писац инспирисан једним догађајем 
из личног живота, односно породичном трагедијом, у чијем се 
средишту нашао и сам писац. О томе пише у својим Сјећањима.

...Крајем 1944. године стрељан је у Тузли мој најстарији брат, 
партизан, командант Тузланског војног подручја, пресудом војног 
суда Трећег корпуса. (...) На афишама излепљеним по граду писало 
је да је Шефкија Селимовић осуђен на смрт стрељањем зато што 
је из магазина Главне управе народних добара узео кревет, ормар, 
столицу и још неке ситнице, а тако строга пресуда је донесена, пише 
на објави, зато што је окривљени из познате партизанске породице. 
Тако се наша породична приврженост револуцији и наша занесеност 
окренула против нас и претворила нас у жртве, а тај окривљени, 
мој брат, коме су усташе однијели све ствари из стана, очекивао је 
своју жену која је случајно остала жива у концентрационом логору, и 
требало је да се врати у Тузлу...

... Да, био сам шокиран, ништа нисам могао да схватим, дан и 
ноћ сам провео без сна и без хране, плачући, не знајући шта ћу од 
себе, јер је све моје доведено у питање. А сутрадан, један једини 
дан како сам чуо за братовљеву погибију, пет-шест дана послије 
стријељања, требало је да одржим неко предавање, већ раније 
најављено плакатима. Нисам га отказао. Не знам шта сам и како 
сам говорио, али сам говорио. (...) Патио сам као никад у животу, а 

8.  

9.  
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покушавао сам да останем у колотечини коју сам сматрао једино 
могућном, једино људском. Чак и послије тог нељудског чина.

...Око 1962. године поново сам почео да се бавим својом старом 
темом изгубљеног брата. Али је до тог времена грађа била одлежала 
и могла је поднети сваку обраду, а и тема је, у мојој свијести, добила 
одређено усмјерење, и савитљивост, и шире размјере: од изворишта 
је прошло готово двадесет година, и у доживљају није било више 
сирове силовитости ни прејаке емоције. Све је било измедитирано, 
претворено у могуће опште искуство, као однос и сукоб између 
идеологије и позлијеђеног појединца. Тема је, дакле, универзална...“

,,Основа идејне замисли романа и једина сличност између 
мога живота и романа лежала је у питању: шта сам ја послије те 
осуде, ожалошћени и озлојеђени брат или несигурни, неувјерени 
члан партије? (У роману је то изражено овако: ,,Шта сам ја сад? 
Закржљали брат или несигурни дервиш? Јесам ли изгубио људску 
љубав или сам оштетио чврстину вјере, изгубивши тако све?...
јесам ли изгубио људски лик или вјеру? Или обоје?“). Тако је у жижу 
романа дошао сукоб личног осјећања и политичког увјерења. То је 
стари садржај, можда је извјесна новина у томе што је у дервишу и 
једно и друго једнако јако. Наравно, изван тог круга, живот и роман 
се потпуно разилазе, мада сличних ситуација, по смислу, има много: 
Зашто сам отишао у историју? Можда и зато што сам се плашио 
директне фактографске силовитости теме и приватне омеђености, 
која би ме опет могла повући у нежељено афективно реаговање. А ја 
сам желио да из ње извучем  њен универзални значај.“

ИСТРАжИвАчКИ зАДАТАК

1. Пре читања романа у целини прочитајте Текст и контекст.
2. Анализирај лик Ахмеда Нурудина (какав је био пре братовљевог 

хапшења, како реагује кад чује да му је брат у затвору, како 
се осећа после посете кадиници и ђурђевске ноћи. Пажљиво 
прати његове изласке из текије и протумачи симболику сваки 
пут. Какав је однос Нурудина према Хасану, шта он њему 
представља, шта га веже за Мула Јусуфа, како се односи према 
њему? Детаљно проучи његов говор у џамији. Какву симболику 
доноси очева посета, а какву Хасанов одлазак? Какав је Нурудин 
на власти? Да ли знаш шта је макијавелизам? Шта за Нурудина 
симболизује златна птица, а шта зиданица на песку?
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3. Какву функцију има Исках у роману? Кад се он појављује и 
зашто баш у тим тренуцима? Пажљиво анализирај његове речи 
у затвору и закључи како оне даље делују на Нурудина и његове 
одлуке.

4. Окарактериши Хасанов лик (какав је био као човек, чиме се 
бавио, која је његова грешка, како се он односи према животу 
(везаност дрвета), зашто стално путује, какав је његов однос 
према оцу, Нурудину, а какав према Мули Јусуфу) и закључи која 
је Хасанова функција у роману с обзиром на примену Курана на 
живот. Да ли је Хасанов лик светионик и путоказ или само бајка?

5. Какву улогу има Мула Јусуф у делу? Да ли je његов лик развијен? 
Како он утиче на заплет радње? Како се он односи према 
Нурудину и кад се и зашто тај однос мења? Зашто тек у другом 
делу читалац сазнаје о заједничкој прошлости Нурудина и Мулa 
Јусуфа? Шта чини Мула Јусуф на крају и која је симболика тог 
његовог чина? Како је Мула Јусуф универзални лик?

6. Пронађи представнике власти у делу и пажљиво анализирај 
речи и поступке муселина, кадије и муфтије те њихов однос 
према Нурудину. Поред њих, уочи и извршиоце власти и упореди 
њихово понашање са онима из Андрићевих романа.

7. Која је симболика цитата на крају романа, а које су све поруке 
које нам роман шаље?

8. Из чије перпесктиве је испричан роман и шта се тиме постиже? У 
које време је смештена радња и у које место те која је функција 
таквог хронотопа? Какву функцију имају цитати из Курана 
пре сваког поглавља? Повежи њихово значење са садржајем 
поглавља те закључи у каквом су односу.

9. Како је компонован роман? Која је симболика његове 
композиције? Пажљиво проучи последње речи - зашто су то 
Хасанове, а не Нурудинове речи? 

10. Одреди врсту романа и пронађи одлике модернизма.
11. Напиши есеј на неку од следећих тема:

• Ахмед Нурудин, човек догме, мржње и страдања
• Хасанов однос према свету и другима
• Доживљај егзистенције у роману Дервиш и смрт
• Слика власти у Андрићевој Проклетој авлији и Селимовићевом 

роману Дервиш и смрт
• Лично искуство писца и универзална значења у роману 

Дервиш и смрт
• Нурудин и Хасан - два антипода или две могућности 

различитог живљења
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Меша Селимовић је један од најинтелектуалнијих послератних писаца, 
који је — судећи по свом признању — следбеник традиције Петра Петровића 
Његоша и Иве Андрића. Он је то по лепоти слагања језика, по мисаоности 
и универзалности поруке. Иако ослоњен на најчистије и најсветлије изворе 
традиције, он је као романсијер и врло модеран. Модеран је по обликовању 
временских перспектива, по моделима приповедања или тачкама 
гледишта из којих се сагледавају људске судбине, по лиризму и ритмичкој 
организацији синтаксичких јединица; модеран је по егзистенцијалистичком 
размишљању о свету и човеку. Као писац јавља се доста касно, тек 
након четрдесете године, прво као приповедач, а онда романсијер и 
критичар, есејиста. Рођен је 1910. године у Тузли, у беговској породици 
која се у време Другог светског рата определила за напредне идеје и 

комунистички покрет. 
Одмах после рата, под 
утицајем онога што је видео 
и доживео у рату, почиње да 
пише. Објавио је приповетке: 
Увријеђени човјек, Прва 
чета, Туђа земља, затим су 
дошла већа прозна дела: 
Тишина, Магла и мјесечина, 
Дервиш и смрт, Тврђава, 
Острво, Круг. Од других 
књига треба споменути: 
За и против Вука, Писци, 
мишљења, разговори, 
Сјећања, аутобиографска 
књига. Радио је и као 
професор књижевности на 
Универзитету у Сарајеву, 
све док га нису прогнали из 
Сарајева.

Његова најзначајнија дела јесу: Дервиш и смрт и Тврђава. Она 
надилазе време у коме су настала и по својој општељудској димензији 
постају ванвременска, универзална. И сва његова дотадашња писања јесу 
његова велика припрема за настајање ова два капитална дела. Поред тога, 
Меша Селимовић био је човек знања, хуманистичких принципа, због чега је 
доста страдао од ондашње државне бирократије, али је увек остајао горд 
и достојанствен. Из тих разлога, високољудских, када је умро 1982. године, 
песник Матија Бећковић је над његовим гробом рекао и ово „кaдa бисмо се 
сахрањивали усправно, ти би био један oд првих који је то заслужио“.

 ■ Меша Селимовић

КЉУчНЕ РЕчИ

Дервиш и смрт, ислам, 
догма, стварност, 
идеализам, писање, 
власт, појединац, 
побуна
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...Мислиш, неће да дође? Аћим очима пита Мијата и стоји 
пред њим замишљен, бојећи се да слуга не потврди оно у шта и 
сам мора да верује. Мијат облизује снег са танких бркова; висок 
и мршав, свија се у лук над угрејаном фуруном и таре длан о 
длан: они танко шуште као да су од суве јеловине. Аћиму су 
сувише весели и безбрижни, па приђе прозору и поче ноктима 
да гребе ледено жбуње са стакла, да боље види вратнице и пут 
поред јасенова. 

– И јуче сам забадава презао коње – рече Мијат. 
– Ако си. Прежи их опет. 
– Па није јавио да долази. 
Аћим се окрену и, презриво прелетевши погледом по 

Мијатовом мршавом врату и опипаној шубари, подиже глас: – 
Рекао сам: прежи! 

Спуштених очију, а зрело и, у исти мах, младо се њишући 
у бедрима, Симка донесе каву, и тако, још брже, али као и 
пркосније, изиђе. 

Аћим не стиже да пита да ли је Ђорђе донео неку вест. Она, 
сигурно, нешто зна чим ћути. Спусти се на миндерлук поред 
прозора, поче да срче каву, пуши и, наборана чела, вири кроз 
прозор. 

У белом диму снега и ветра Мијат једва умирује угојене 
вранце што, њиштећи, туку копитама у санке, а јутро се 
наставља мислима последњих несаница. 

У ове тренутке јутра одлазио би санкама у Паланку да 
доведе сина школарца. Сви који би га тога дана срели знали 
су куда иде. Друкчије су га поздрављали. Друкчије им и он 
отпоздрављао, довикивао им да не газе целац и заобилазио их 
терајући коње ван пртине. Тамо, у Паланци, озбиљно и ћутке би 
пружио Вукашину руку да је пољуби, пажљиво га мерио очима, 
проверавао и, сваки пут друкчије, у себи закључивао. Највише 
се обрадовао оне године, недељу дана пре но што су се срели: 
две заседе су пуцале на њега и убиле коња под њим, њему су 
само окрзнули лист на левој нози, добро се сећа, Вукашин га 
је уплашено гледао, и рука му је дрхтала, он је знао због чега и 

Добрица Ћосић

Корени
(одломци)
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смешкао се мислећи: „Има јаку браду, на мене.“ Вукашин је мушким 
гласом рекао: „Не треба ноћу сам да идеш.“ – „То су моји послови“, 
одговорио му и намрштио се, иако је друго осећао. 

Те године, кад је запазио браду на њему, први пут је помислио 
на жене. „Само да му прва не буде за паре. Онима што динарима 
подижу женске сукње пород буде болешљив и жгољав.“ Кад га је 
после Божића поново водио у Паланку, пре но што су се попели 
у санке, одвео га је под вајат и рекао му строго: „Ако си мушко, 
женскоме ни пару не смеш да даш. Ни орах. Женскима је то посао. 
Плаћају им само они којима су празни и глава и чакшире. Јеси ли 
ме разумео? То нема у твојим књигама.“ Вукашин је само стиснуо 
усне и климнуо главом. 

Данас би, сигурно, све друкчије било. А некада... 
Некада, пошто би се поздравили, ишли би на ручак у механу 

„Орач”  и јели увек исто јело: густ, постан пасуљ. За ручком не би 
реч проговорили. Из Паланке би пошли тако да у сутон стигну у 
Прерово. Чим би изишли из механске авлије, он би дизгине пружио 
Вукашину и уживао што вешто и лако влада коњима, неуморним у 
брзом, равномерном касу. Ћутали би и, као да су у завади, клонили 
се један другога читавог Бадњег дана; разговор би почињали после 
вечере, њих двојица сами, и слушали један другога све док село не 
букне пуцњавом и вревом петлова. Најпре би Вукашин њему до 
ситница полагао рачун о свом животу у вароши и о школи, а затим 
би он њега обавештавао о догађајима и променама у домаћинству 
и селу. 

Од његовог даха замагли се прозор. Десетак година је прошло 
од тада. Постао је великошколац. ,,Вукашине, сада ти је време да 
постанеш радикал. Ја знам да си то већ постао, јер си мој син. Хоћу 
да будеш гласнији и чувенији од оца. Хоћу да будеш први.”  – „Бићу”, 
рекао је озбиљно Вукашин. „Кад си на збору, пусти реч да се ваља 
по главама, а ти је слушај и гледај. Ти причаш као да шамараш 
људе. Наш народ воли тешку и спору реч.”  

Ни једну реч: „Долазим” , мисли Аћим гледајући кроз ледени 
вез на стаклу у пут поред јасенова, сада још више у белом диму 
вејавице. Откако се вратио из Париза, трећа је година, није долазио 
кући. 

– Коњи су упрегнути – каже Никола, протнувши главу кроз 
одшкринута врата. – Санке су спремне! – сада већ љутито понавља, 
јер Аћим не воли да гледа упрезање коња, и никад не излази из 
собе да се попне у санке док га не позову. 
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Аћим ћути и гледа у колена. Нема црвених вунених рукавица, и очима 
топлих. Није спреман за пут. Гледа по столу и миндерлуку. Да је Симка ту, 
грдио би је. 

– Нека чека! – рече и запали нову цигару. 
Коњ дешњак се пропиње, а врана грива му поседела од снежне прашине. 
Зашто му бар писмо није послао? А и та писма... Све су краћа. Некада му 

је цело вече требало да прочита писмо из Париза. Читао их је гласно. Сам. 
Ђорђу и Симки само оно што се на њих лично односило. Никоме и никад није 
препричавао Вукашинова писма. После, кад су почела да стижу краћа и све 
краћа... Само је новац тражио. Да он то не одлази од мене? Устаде и раскорача 
се од прозора до кревета. Онда застаде пред стакленим орманом, пуним 
новина и књига, постиђен оним писмом: „Зашто, Вукашине, не тражиш да ти 
пошаљем нове чакшире и опанке? Морао си досад да их поцепаш. А ја нећу 
да си вагабунд тамо и да ме брукаш. Шта ће ти католици да мисле о нама 
Србима кад тебе виде са исцепаним коленима?“ Никад му није тражио опанке 
и чакшире. Само је стигла фотографија – Вукашин у реденготу, с краватом. 
Недељу дана је никоме није показао, а сâм је сатима гледао, пошто би намакао 
резу на врата, и увече према лампи, кад у кући сви заспе. Онда није могао да 
издржи: показао је прво Симки и слугама, што нису престајали да се смеју 
господском оделу, које је, тврдили су, наружило Вукашина. „Ти што уче књиге 
и науке морају друкчије да се одевају. Попови, рецимо, носе мантију“, говорио 
им је, сећа се, и још више се постиде, јер су Тола и Мијат разнели по селу вест 
о Вукашиновој фотографији, па су сељаци сваког јутра и вечери нагртали у 
Аћимово двориште да је виде и пију стару ракију. 

Аћим мрси браду, квари њене ракље и клима главом као да слуша 
праведну пресуду. 

„Друга је клима тамо. Они мисле да је наше одело турско, а, знате већ, 
Турке нико на свету не воли“, правдао га он. – „А за што ће да изучи тамо?“ 
– „Правничке науке“, одговарао је, а у себи мислио: „Да учи за министра 
унутрашњих дела, да буде најважнији човек у влади, да чува ред држави, 
пише јој законе и издаје наредбе које се без поговора слушају. Он ће 
наследити моје име у странци, биће одмах познат, поштован, слушаће га, 
биће са именом, а не неки тазе радикалчић, ћифта, репа без корена. Он мора 
бити као ја, прави, стари радикал, адамовац. Кад Вукашин узме дизгине, 
посланиковање ће препустити Ђорђу, уз моју помоћ и с мојим људима морају 
га изабрати. Симка ће ми изродити унуке, ја ћу их чувати, презиме им неће 
бити Катић, моји унуци презиваће се Аћимовић, читаћу новине и спокојно 
чекати смрт... А мој отац био је воденичар и слуга. Листић на коловозу. Лука 
Дошљак...“ 
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„Аћиме, веруј само себи, и то кад си сам. Синови треба да те се плаше и 
помало да те мрзе док не остариш. Једино они и мајка могу да донесу несрећу 
човеку. А унуке воли“, сети се очеве опомене. Шта је могао кад је то почело 
чим је проходао. И раније. Одмах се видело да ће бити леп и крупан. Није био 
жгољав, ни ћутљив, ни баксуз као Ђорђе. Ђорђе се никад ни с децом није 
играо. Завуче се у сењак и ћути. И не одазива се. Вукашину претури вечеру, 
подмукло га гурне у бару и испрља му ново одело. Њему сам увек лепше 
куповао. То је мој грех. Увек сам га издвајао, а сâмо дрво убије ветар. 

Мијат усправно стоји у санкама и целу своју тежину и снагу држи 
дизгинама, коњи савијају вратове и фркћу, Аћим припаљује цигару, немоћан 
пред неком слутњом. Друкчији је њему овај, сваке године исти дан. Могао је 
бар паре да затражи. 

– Коњи ће покидати амове! – каже Никола, поново промоливши главу 
кроз одшкринута врата. 

– Може депеша сад да стигне – рече не гледајући га. 
– Сада ни курјаци не излазе из јазбине. 
– Нека прошета коње до Мораве. 
Коњи и санке изјурише на пут и нестадоше у диму вејавице. Аћим склони 

главу са прозора. 
Да ли је Вукашина више волео што је последње дете? Или што личи на 

њега? Не зна. Све сам уложио у њега. И синове који се не родише. И наду у 
унуке. Кад се јасену врх осуши, он из пања истера шибљик. А ја? Шапуће на 
миндерлуку и зимогрожљиво дрхтури. Ђорђе је синоћ дошао, а још га нема да 
се поздрави и исприча како је посао обавио. Не поштује ме. Свети ми се, трже 
се. И Симку је волео више од Ђорђа. Он је њу нашао и изабрао. Баш онакву 
какву је и желео снаху да има: крупну, бокату, да може децу као зечиће да 
рађа. Није му сметало што је из сиротињске куће, и што јој је отац бунарџија 
и надничар, јер видео је још код манастира да је по свему друкчија од његове 
Живане, танке, мале и савијене као махуна пасуља у сушној години. Знао 
је да се Симка неће прекинути и осушити после другог детета. Запросио је, 
не питајући Ђорђа да ли му се допада. Уживао је, гледајући је кроз прозор, 
кад висока, боката а витка, лако као усправан вал заплови двориштем, 
испуни га свег, па су кућа и зграде и јасенови мали, као играчке; одједном 
су сва врата затиснута њоме, а руке немирне, као да расад саде. Слика се 
утисну у занесене очи и грешна ватрица опали му испупчене јабучице, пуне 
плавкастих жилица. Кад се то уселио страх у његову кућу? Замисли се. 

Тражећи му новац, Вукашин га писмом обавестио да се вратио у Београд. 
Тада је заболело, јер му је два пута писао да одмах дође кући. Не, онда кад 
су се први пут срели. Вукашин је пред огледалом четкао зелени реденгот и 
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ћутао а он му је говорио да сада треба да покаже шта зна и колико вреди, и 
да треба одмах да се ожени; он ће му са својим пријатељима наћи девојку која 
њему приличи. Говорио му је да пише за новине, и шта све он очекује од њега, 
и видео је да га син не слуша и да се мршти гадљиво, као да гусенице скида 
с рукава. Сетио се Вукашина у гуњу и чакширама поред воза за Париз, па је 
поражено и разочарано викнуо: „Како те није стид да у том зеленом изиђеш 
на улицу? Ни на једном пристојном и уљудном човеку нисам видео такву 
одећу. Аман, не брукај ме!“ Вукашин се танко осмехнуо, узео шешир и пошао 
извињавајући се ручком код француског конзула. Памти, тада кад је остао 
сам у његовој соби, онај страх је затиснуо прозоре, крцкале су греде, нешто је 
тупо лупило у прозор и одбило се, мислио је на Луку Дошљака што је имао да 
скапа у врбаку поред Мораве; онда је оно опет тупо лупило у прозор, видео је 
да је то ласта, и први пут је била ласта, пијукнула је разљућено и жалосно, а у 
великом огледалу с луком седео је неки старац који је нагло оронуо и обема 
рукама једва држао браду. Узео је јајасту четку, ону којом је Вукашин четкао 
зелено, хтео је да гађа старца у огледалу, не, сетио се, видеће по разбијеном да 
сам љут, па ми више ни новац неће тражити. Само је четку бацио кроз прозор 
и изашао на калдрму што се шаренела на сунцу. 

Требало је да разбије оно огледало, јер сада је сигуран да би му син 
тражио новац; јер с њим се ништа друго није догодило сем што је постао 
судија београдског суда, и то његовим, Аћимовим, заузимањем. Узалуд 
је он пажљиво ишчитавао све новине, и оне либералске и напредњачке, 
Вукашиновог имена нигде није било, у странци се није чуо, иако му је толико 
пута рекао да ће му глупаци и лакташи заузети место и да му ништа неће 
вредети памет и школа у Паризу, ни што му је отац Аћим Катић. Па је веровао 
да ће он изменити живот и доћи памети после разговора с њим, овде у кући у 
којој се родио, овде где су њих двојица некад разговарали, и молио га да узме 
неколико дана одсуства и дође. Како је Вукашин некада паметно говорио! 
Ко му не би веровао, ко се у њега не би уздао! Све, све сам уложио у њега. 
Кроз ледени вез Аћим поново гледа на пут. Зашто бар није одговорио на моје 
последње писмо? А зна да пише кад му паре требају. 

Кроз отворене вратнице коњи лако укасаше у двориште, па одједном 
стадоше као да ударише у зид. Санке су празне. Са њих сиђе само Мијат. 
Аћим рукавом пређе преко очију. Моја несрећа је почела кад сам га први пут 
одвезао у Паланку, у школу. Сад то видим. 

– Чим није јавио, неће ни доћи. Нека испрегне коње – потиштено рече 
Милунки, Симкиној мајци. Она стоји с рукама на леђима, повијена и строга. – 
И ти ћеш да ме надживиш. Да сам млађи...

(...) 
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– Добро вече, оче! 
Оче!... Нисам ти више бабо... Стиди се да каже – бабо. А пре сат дошао. 

Хоћеш на коленима да ти дођем? 
– Бог ти помогао, Вукашине. 
Љут је, прође Вукашину, нађе оцу руку, просу му дуван, и додирну је 

уснама. 
– Мрак је код тебе. 
– Види се и у мраку. 
– Види се. 
Вукашин седе на миндерлук, ухвати даску стола и стегну је задовољан 

што не види очеве очи. 
Аћим завија нову цигару и љути се на тупе прсте што дрхте и просипају 

дуван. 
– У туђим санкама? 
– Изненада сам и пошао. Служба.. Знам да сте у великом послу. 
У послу?... За шта ми служе нове санке и коњи – але? А Мијат два јутра 

упрезао коње. 
– Право збориш, Вукашине. 
Обојици би непријатно кад Симка унесе лампу. Аћим не савлада жељу да 

погледа сина. Шта ли му се догодило? Овакав капут ни краљеви намесници 
не носе. Још јаче застрепе. 

Вукашин гледа у своје руке, осећа очев поглед и оправдава га: природно 
је. Син сам му. И ја бих такав био према свом сину. Не волим га мање него пре 
неколико година. Нисам се изменио. 

– Време је бадњак да се унесе – рече Симка. 
– Време је, идем. 
Устаде и Вукашин, а Аћим му са отворених врата добаци: 
– Ти не мораш. 
Кочијаш га довезао. Са убалеганим кљусићима. Ни срески пандур не би 

пристао да га онакви возе. Осрамотио ме, уздахну Аћим. 
– Не, поћи ћу и ја... Волим божићне обичаје. (Глупо се понашам. Сасвим 

глупо. И збуњено.) 
... Нико не устаје. Са свеће, пободене у преломљен колач, капље восак. 

Слушају како капље и као да због тога ћуте. Сви се питају: зашто се ћути? Сви 
гледају мирно вретено воштане светлости, очекујући нешто што се слути над 
непоједеном свечаном вечером. 

Можда ови нешто знају? Аћим пређе очима по Симки и Ђорђу. У 
Симкиним крупним зеницама пламсају две мале свеће. Слутња му се згусну 
у страх. Припали и другу цигару. Никад овако. У овој соби, у којој се само 
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једанпут у години вечера, кад Вукашин дође. Поглед му се пободе у гутицу 
између његових размакнутих и густих обрва. Љут је. Зашто? Могао си да 
јавиш па да те чекам, чвор је сенка, а лице му жућкасто, гутица на корену 
дугог носа ударац је нечије песнице. Зар је време такво да и Вукашина туку? 
Дошао да се пожали... Не, неће то. Такви смо ми. Тврђи од бреста. А леп. Њему 
би приличило и краљ да буде. 

Гласан клокот: Ђорђе надушак испија дубоку и шарену чашу вина. За 
мене никад није наредио да се упрегну санке. А да су ми располутили главу 
на путу? Одоздо, оштрим млазом хвата очеву браду. Само њене две мало 
укосо управљене ракље. Он... У кући тиранин, а преко плота мазан и сладак. 
Само докле? 

Аћим се накашља. Сраман му је гласан клокот вина, и верује: Ђорђе из 
ината тако пије. Пружа Вукашину цигару да припали. Овај пали на свећу. Коса 
му запуцкета. Некакво му се велико зло десило. Зашто не одлазе? 

Симка срете Аћимов поглед, руке јој пођоше ка софри да нешто узму, па 
се полако вратише на крило. Никад није дошао а да јој макар прегршт шећера 
не донесе. Ако. Само кад је дошао. Ђорђе неће смети да је мучи као прошле 
ноћи. Уздахну дубоко, шиљак светлости се пресави и само што се не прекину. 

Вукашин међу прстима окреће цигару и загледа је. Сигурно су чули. Сви 
се чудно држе. Како да им објасни? Шта да му каже? Очеве очи осећа на себи. 
Он то не може да разуме. Неће. А ја морам... Кида влажан крај цигарете. То 
мора једном да се догоди. А после? Подрхтава. 

– Зна се ред ове вечере – строго рече Аћим. 
Сви га погледаше. Ђорђе споро клима главом и цео се клати на троношцу. 
– Оче, нека и Ђорђе остане. Вечерас сва тројица морамо да разговарамо. – 

Одсутно глади прстима рецке по ивици софре, па одједном, као са ватре, трже 
руку. 

Аћим виде и спусти поглед: то су белези Василија, првог мужа његове 
мајке. Кад се враћао из бојева, у софру је ножем урезивао убијене сопственом 
руком. 

– Кад сам ја после овакве вечере с вама разговарао? – изазива Ђорђе. 
Симка му стеже мишицу, а он се гадљиво трже. 
И Василија се боји, а опет „оче“. Неће са мном као некада, зато ми није 

јавио да долази. Сат је прошао па се поздравио... Оче... Неко зло. 
– А зашто баш вечерас сва тројица да разговарамо? – упитно гледа у 

Вукашинову строгу и лепу главу с нешто дужом косом и танким брковима и 
види: мучи се. Па види сина у гуњу, кад је био ђак и великошколац, радује се 
што остају сами после вечере и сâм почиње разговор. За овом истом софром, 
поред овакве свеће, пре неколико година... 
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– Зато што је озбиљно. Сва тројица морамо вечерас... – очев поглед 
пресече му реч. По Вукашину се просу танка дрхтавица. 

– Ноћу се разговара само о вампирима и злочинству. На Бадњи дан ја с 
вама никад нисам разговарао – промумла за себе Ђорђе гледајући у загризак 
хлеба. 

– Морате обојица да ме чујете! – Вукашин осећа да падање дуго траје, па 
викну као да се хвата за грану. 

Можда су га истерали из службе? обрадова се Аћим. Сада из службе 
отпуштају јадне учитељчиће, а што да не отпусте мог сина? Па зашто ми 
одмах ниси рекао? Хтеде да каже, кајући се за љутњу према Вукашину, али у 
његовим очима као да нешто друго види. 

– А ако ја нећу? – рече. 
– Ја имам право то да захтевам. Уосталом, сутра путујем. Служба... (Не, 

вечерас се мора све свршити.) 
– Служба? – подиже се Аћим. 
– Па човек је државни чиновник. Чува своје парче хлеба – мирно рече 

Ђорђе. 
– Путуј, сине, путуј ноћас. Одмах путуј! – корача сенком. – Онакве коње 

какви су тебе довезли, можеш наћи и у Прерову. 
– Чим се Вукашин жури, ствар је важна. Да свршимо вечерас – рече Ђорђе 

стегнута гласа, јер предосећа, и ово је против њега. Зато је последњих дана и 
синоћ... Нека само што пре буде. 

– Жене напоље! – Милунку и Симку пратио је очима док за њима не 
лупише врата, а онда седе на своје место за ниском софром претрпаном 
јелом. – Причај зашто си дошао – завија дебелу цигару да се смири и да не 
гледа у Вукашина док говори. 

По дугом ћутању капље растопљен восак. 
– Дан је за озбиљне разговоре. Боље сутра – проговори Ђорђе, одједном 

уплашен оним што ће Вукашин рећи. Моли их очима. 
– Причај! – изазива Аћим. 
– Ја се женим – посумња да су чули, чега се стидим? Па понови гласније: – 

Женим се! 
– Само то? – излете Аћиму, па се још више збуни, и уплаши, и обрадова, и 

још више уплаши од радости. Софра се искрену, свећа се издужи до таванице 
и букну. Погледа у Ђорђа. Није смео у Вукашина. 

Ђорђева уста се згрчише па затегоше у заједљив осмех, скрамица радости 
прекри заједљивост, али закратко: осмех шмугну у густиш браде и бркова. Да 
ли је само то? Строго се загледа у брата. 
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– Ако си о женидби хтео, онда се тако не почиње са оцем и братом – 
шупљим гласом рече Аћим. – Живео сам да тај дан дочекам. Живео сам... Ти 
знаш. – Откину горњу копчу на кожуху, раздрљи се. 

– Треба да знате да се женим. Да, прво то... – не сме да ћути, јер отац 
изгледа тако као да ће да се туче, хтеде да устане и да каже да није због тога 
дошао, али га Аћим претече: 

– Кажи, јеси ли то одлучио или ме питаш па да одлучиш? 
– Одлучио. 
– Одлучио?! – Аћим просу дуван. Брада му се сломи на кожуху. 
Ђорђу се понови гушћи, заједљив осмех: то је твој Вукашин. Има бога. 
Вукашин хитро схвати Ђорђев осмех, па рече тише: 
– Шта је то тако страшно што сам одлучио да се женим? Мени је тридесет 

година. Способан сам да изаберем себи жену. 
– Са толиким школама... 
– Тебе ништа нисам питао! – Аћим прекиде Ђорђа. – Кад си способан, коју 

си изабрао? 
– Девојка је здрава, лепа, добра домаћица... Такву би ми и ти изабрао. 
– Кад си мене женио, ти ме ниси ни питао да ли пристајем. Добро си, 

Вукашине, учинио. Никога не питај кад својој деци бираш мајку. 
– Симка је добра жена – рече Вукашин. 
– Добра је за тебе и мог оца. 
– Није ти лепа? 
Ђорђе јекну. 
– Чија је твоја изабраница? – чвор је Аћимово лице. 
Вукашин тешко изговори: 
– Тошићева ћерка. 
– Тошићева ћерка?! Напредњака Тошића? 
– Јесте, његова. 
– Мој син да се ожени ћерком мог највећег непријатеља? Народног 

крвопије. Мој Вукашин Тошићев зет! – шапуће загледан у два велика ока, туђа 
и пуста, мора да га гледа. 

– Јесте. Али ћерка није што и отац. 
– После толико година дошао си кући то да ми кажеш? Аћимов син – 

Тошићев зет! Ђорђе, гаси свећу да се не гледамо више! 
Хајдучко позориште... Рат с Турцима пренет у рат за власт, у политику. А 

политика на трпезу и у постељу. Сељачка патетика, деспотско самољубље, то 
је он. Преживео, живот га згазио, Вукашин може да заплаче. 

Ђорђе посматра оца и брата. Неће да угаси свећу. Нагледајте се. Ја ти 
никад нисам ваљао. Ето, ето ти га твој Вукашин! 
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Аћим се наже над свећом, постаја тренутак па дуну. Све потону. И он. 
– Ти ме издаде, Вукашине. И гроб ми опогани! – грмну у помрачину. 
– Зашто сам те осрамотио? Ти не одговараш за поступке пунолетног 

сина. Нисам те ни издао. Уосталом, нисам имао шта да издам. Ти водиш своју 
политику, а ја... (Важнија ти је радикалска демагогија од моје среће.) Истину 
да кажем, ја и нећу да следим твоју политику... (Кидај до краја!) Ја, оче, имам 
своја начела. 

– Нисам ти више отац! 
– Ко је то видео и чуо да се отац и син посвађају због странке? – мирно 

рече Ђорђе. 
– Добро. Ако ме се одричеш, онда сам ти дужан ово објашњење: нећу 

ни у какве странке да улазим. Ја свој живот и своје способности нећу да 
сатрем у радикалском политикантству. Чекај, слушај ме прво. Баш то у вези 
са народним интересима хоћу да ти кажем. Ништа народ нема од тих ваших 
странака и ваше сељачке слободе. Уосталом, после одласка Турака народ није 
тражио слободу. Он је тражио само хлеб. А ви, радикали, обманули сте га да 
је устав – хлеб... Народ, слобода, устав, све су то само изговори да се дође на 
власт. Зар је мало у Србији оних који су свршили неке школе, па су пропали 
у нашој, вашој политичкој хајдучији? Ко је од тога имао користи? – застаде. 
Сети се призора с пута: 

...Човек носи плехану пећ и велики дењак ствари, а за њим иду два 
малишана са лонцима у рукама и жена са дететом у наручју. „Куда ћете ви, 
човече, по оваквом времену?“ – гледајући како се деца једва батргају по снегу, 
није могао а да га не запита. „Ја сам, господине, учитељ. Премештен сам јер 
сам радикал“, само је то рекао и продужио да главиња низ пут. 

Вукашин подиже глас: 
– Идеје су за културне народе, а овде, у овој сељачији, оне су сувишне и 

фаталне. Овде су попови једини успешни, а можда и корисни идеолози. Овде 
је слобода право да хајдукујеш, да хараш, да заузимаш општинске утрине, 
а демократија и самоуправа да не плаћаш порез, свеједно што те срески 
капетан батина и псује ти мајку. А што ви радикали галамите о демократији, 
то је само изговор за сељачку анархију и јавашлук. Сит сам ја свега тога! 
Србији су потребни памет и знање, а не странке! Србији треба да гледа 
Европу, а не турски тур! – Вукашин се загрцну и умуче. Говорио је да не ћути, 
да отац заћути и да се што пре заврши ова њихова прва и последња свађа. 

А добар говорник, пас. Каква би он сила био у Скупштини. Моја је то крв... 
Европа ми упропасти дете... Несрећник. Аћим засузи. 

– Имаш ли још нешто да кажеш? – оштро упита. 
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Тражиће имање. Свађа је само изговор. Бездушник. Одавно 
си ти појео свој део. Ја сам ово зарадио. Ништа ти не дам! Ђорђе 
претури бокал са вином. Софра као заклана; цури црно вино на 
његов опанак. 

Не молим милостињу, говори себи Вукашин. Зашто да не 
тражим оно што је моје? Моје достојанство је у питању. Да смо 
начисто. 

– Ја нећу да живим у Тошићевој кући. Хоћу кућу да купим и у 
својој кући да живим. И исплатите ми мој део. 

– Појео си ти одавно свој део, брате Вукашине. Мало ли нас 
коштају твоје школе? 

Паде, Аћиме, твој углед у амбис. Растури ти се огњиште, 
разломи имање и затре лоза. Моји унуци биће Тошићеви унуци. 
Аћим чупа браду. 

– Да израчунамо колико сте потрошили на мене. 
– Израчунај ти! 
– Израчунао сам, Ђорђе. Мени припада трећина. 
– А колико је зарађено у овој кући откако си ти отишао из 

ње? Хоћеш и моју муку? И то је братски! 
– Ја, Ђорђе, тражим само оно што ми по закону припада. 
– Закон?... Ја сам закон! Све је моје. Само преко мог гроба 

можете да се делите. А ја ћу још да живим!... Обојица сте једнаки! 
– Аћима оштро заболе што први пут пред Ђорђем ружно говори 
о Вукашину. Удари песницом о софру. Посуђе звекну. Подиже се 
и заљуља у густој тами: – Чуј ме, Вукашине... ова кућа није више 
твоја. Видим ли те, наредићу слугама да те истерају на сокак... 
У тестаменту, написаћу га одмах после празника... ти ћеш бити 
искључен из мог наследства. Забранићу ти да ми на сахрану 
дођеш и гроб видиш. Ти си... од вечерас, ти си... мртав за мене. 
Један за другог ми више не постојимо! 

По муку, једно псето лаје из села. Аћим се стресе. Ја више не 
постојим. Ја сам ишчупан, хтеде да викне. По њему звечи сув, 
изломљен лавеж. 

– Ђорђе, дај овоме пет стотина дуката, и да га моје очи више 
не виде у кући. Губите се, нећу исти ваздух да удишемо. 

За њима врата остадоше отворена. Ветар јурну у собу. Псето 
лаје љутито и изгубљено.
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РАД НА ТЕКСТУ

Шта проживљава Аћим док очекује повратак сина Вукашина? О чему 
он размишља? Чега се сећа? Зашто му је важно да Вукашина из 
Паланке у Прерово довезу његови вранци? Шта тиме доказује? 
Због чега је поносан на Вукашина, а због чега га се срами? Да ли 
је Вукашин испунио његова очекивања? Када је Вукашин први пут 
повредио оца? Пронађи реченице у тексту којима ћеш поткрепити 
своју тврдњу. Кога Аћим окривљује за Вукашиново понашање?
Како Аћим размишља о свом пореклу, о оцу? Шта га мучи, а шта жели 
да пренесе синовима у наслеђе? 
Какав је Аћимов однос према Ђорђу? Шта од њега очекује?
Како се синови односе према своме оцу? Какав је њихов узајамни 
однос?
Зашто Вукашин долази у Прерово на Бадњак? Зашто долази у сукоб 
с оцем и братом? Препознајеш ли дубље узроке њиховог сукоба. 
Наведи их. Зашто је међу њима присутна напетост, а не блискост и 
разумевање?
У овим одломцима Ћосић слика своје јунаке из перспективе њихове 
„сужене свести“. Који су дубљи узроци њиховог мучења? 
Чиме је Вукашин разочарао оца до те мере да га се он одрекне? 
Шта је то што Аћима чини поносним на Вукашина упркос бесу? 
Каква је Вукашинова реакција на очево понашање? Упореди њихову 
политичку идеологију. Пажљиво анализирај Вукашинову слику 
Србије. Докажи реченицама из текста његово западно образовање и 
европејство, али и разапетост између модерности и традиције. 
О чему размишља и како се осећа Ђорђе док слуша разговор оца и 
брата. Зашто се наслађује? 
Раздвојте гласни говор ликова од унутрашњег монолога. Шта кроз 
њихов унутрашњи монолог сазнајемо о њима самима, а шта о онима 
који их окружују? Којим се уметничким поступком служи Ћосић 
у обликовању романа? Из чије перпесктиве пратимо ове сцене? 
Наведите одлике романа тока свести.
Новина Корена није само у уметничком поступку него и у језику и 
стилу који је изворан, а истовремено уметнички разрађен до праве 
стилистичке виртуозности. Пронађите у овом одломку изворну 
народну лексику, доказе стилистичке виртуозности као и симболику 
којом се сугеришу атмосфера и психолошко стање јунака. 

1.  

2.  

3.  

4.  
5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
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ИСТРАжИвАчКИ зАДАЦИ

1. Tоком читања романа у целини уочи три слике Србије коју 
представљају три генерације. Размисли који митови и култови се 
вежу за одређену епоху. Како се култ јатагана деградира?

2. Анализирај пролог и епилог те лик Николе. Које епохе он повезује 
и како? Како би прошао да је рођен век раније? Објасни како је он 
анахрон лик. Које све приче постоје о његовом пореклу и зашто 
се не зна истина? Шта Никола открива о себи? Која је његова 
функција у делу? 

3. Анализирај лик Василија у складу са одликама прве генерације и 
устаничке Србије с посебним нагласком на култ јатагана.

4. Направи психолошки профил Аћима Катића (његово порекло, 
презиме, комплекс два оца и комплекс инфериорности). Зашто 
Аћим постаје политичар, зашто гомила богатство, диже буну и 
жели мушке потомке? С ким он себе упоређује? Какав је његов 
однос према традицији Србије? Шта симболизују гуњ и опанци?

5. Обрати пажњу на лик Луке Дошљака с посебним нагласком на 
његово рођење и смрт. Какав је његов однос према Аћиму, а 
какав према унуцима? 

6. Окарактериши Вукашинов лик као представника младе српске 
интелигенције и модерног духа. Обрати пажњу на његова 
размишљања док долази у Прерово, док чека сусрет са оцем, 
а затим детаљно опиши његове идеје служећи се цитатима из 
текста. Какав је Вукашинов однос према традицији? Да ли он 
има комплексе попут Аћима везано за деда Луку? Разара ли он 
породицу? Како се односи према оцу након сукоба? Размисли 
да ли би Вукашин остао близак са Аћимом да се није оженио 
Тошићевом ћерком.

7. Опиши унутрашње муке Ђорђа Катића. Какав је његов однос 
према Аћиму, Вукашину, Толи Дачићу и Симки, а какав према 
материјалном богатству? Зашто је он импотентат, каква је 
његова сексуална прошлост? Које комплексе поседује Ђорђе и 
како се они манифестују? Када очај достиже врхунац? Какав је 
његов однос према Адаму? Када га коначно прихвата? 

8. Упореди лик Симке са осталим женским ликовима из српске 
књижевности. Да ли је Симка Софка или Марица из приповетке 
Први пут с оцем на јутрење Л. Лазаревића? Какво је њено 
порекло и где оно долази до изражаја? Да ли је Симка поштена 
жена? Каква је њена исповест у манастиру? Зашто је она 
одабрана да буде снаја Катића? Зашто она жели сина - због 
материнског нагона или страха од сиромаштва? Шта све утиче 
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на њену одлуку да згреши са Толом? Шта је све пронашла у 
њему? Како се Симка понаша као трудница, а како на својој 
самрти?

9. Какав је однос Толе Дачића према Катићима, а нарочито према 
Ђорђу? Какав је његов став о свом положају? Да ли се он жали 
на своју судбину? Како је он, ипак, супериорнији од Катића? Како 
се понаша и шта осећа када се роди Адам и када му прети смрт?

10. Анализирај структуру романа и технику тока свести. Које су све 
функције унутрашњих монолога? Поред унутрашњег монолога, 
уочи и доживљени говор као и мешање изреченог са оним што 
се заиста мисли. Шта тиме Ћосић постиже? 

11. Анализирај стил романа. Како говоре ликови, а које су одлике 
приповедачевог говора? Уочи поетизацију у дескрипцији 
природе и докажи ову појаву цитатима из текста.

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Добрица Ћосић (Велика Дренова, 1921 — Београд, 2014) био је 
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САНУ, први председник Савезне Републике Југославије од 1992. до 1993. 
године када је смењен после сукоба са Слободаном Милошевићем. После 
Другог светског рата у којем је учествовао, био је републички и савезни 
посланик 12 година. Од 1951. године својим првим делом Далеко је сунце,. 
Добрица Ћосић постаје слободан уметник који је написао култне романе: 
Корене, Време смрти (тетралогија о Првом светском рату), Деобе ( Другом 
светском рату), Време зла (Грешник, Отпадник, Верник – послератне 
чистке), Време власти (деведесете), Време змија (бомбардовање Србије 
1999) у којима прати породице Катић и Дачић из Прерова. Године 1968. 
отвара питање Косова и Метохије чиме изазива пажњу чланова из 
Централног комитета. Постао је један од најпознатијих опозиционара 
Јосипу Брозу Титу после размимоилажења са њим. Добрица Ћосић године 
1970. постаје члан САНУ, а у својој приступној беседи је рекао „српски 
народ је добијао у рату, а губио у миру“. Ћосић је понекад називан „оцем 
нације“. Био је један од ретких академика који су се осмелили да говоре 
на протестним скуповима 1996 - 1997. Године 2000. Ћосић је ушао у 
Народни покрет Отпор, али је касније изјавио да то не би учинио да је знао 
да је Отпор финансиран из иностранства. Отворено се залагао за поделу 
Косова и Метохије још деведесетих година о чему пише у својој књизи 
Косово (2004). Први је добитник Нинове награде 1954. за роман Корени, а 
други пут био је њен лауерат 1961. године за трилогију Деобе. Добитник 
је бројних признања и награда у Србији и иностранству, а три пута је 
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Време смрти је роман-епопеја у коме Ћосић прати судбину српског народа у Првом 
светском рату. У средиште свога романа писац ставља суштинска питања народног 
опстанка: живот и смрт. Историјско-хронолошки ток Ћосићевог приповедања успешно се 
преплиће са генетичким. У средишту романа су две породице које потичу из села Прерова: 
Катићи и Дачићи, чије сте јунаке упознали у роману Корени. Три поколења Катића и два 
Дачића учествују у фабули епопеје - Катићи: Аћим, Ђорђе, Вукашин, Олга, Адам, Иван и 
Милена; Дачићи: Тола и његови синови Живко, Благоје, Алекса и Милоје. Њихове судбине 
су битне за остваривање уметничке концепције романа. Поред ових, Ћосић је у структуру 
свога романа уградио велики број других ликова и историјских личности, од којих 
доминантно место има лик легендарног команданта армије, генерала Живојина Мишића.

Толу Дачића опет изгураше из болнице, низ степенице, у бару. Доктори 
немају времена да погледају спискове приспелих рањеника. А од подне, нико 
их више и не уписује у болничку књигу. Болничарке обећавају да ће му ујутру 
дати тачно обавештење. Како да дочека јутро без Блажиних ногу? Макар да 
зна где су му одсекли, па да чека. Ако је једна, ако је испод колена, онда ће још 
и да личи на човека. Не може да коси и прска виноград, али може да копа.

– Проговори сад ти, Ђорђе. Питај ону болничарку.
– Не смем, Толе.
– Па двојица нам рекоше да је и Адам прешао ту ћуприју. Еј, дете. Побогу, 

ћерко, стани.
Милена застаје пред степеницама болнице и диже фењер да види: иза 

крупног, бркатог сељака с некаквим модрим летвама на леђима, престрашено 
је гледа старчић, сав зарастао у браду. Слути, зна због чега је заустављају.

– Молим вас, журим. Шта могу да вам помогнем?
– Четири пушке дао сам да бране Србију. И ред  је да ми се изађе у сусрет, 

и да ме не ритате као пса из касапнице. А он, рођени брат Вукашина Катића, 
тражи сина јединца. Ја још тројицу живих.

– Ког Вукашина Катића?
– Оног јединог, који се зна. Онога што поткива Пашића. Ал', то је њихова 

ствар. Школована си, мораш да га знаш. Немој да се љутиш, дете. Не замери 
ако ниси школована.

– Да, школована сам.
Милена осећа збуњеност. И стид због нечега. То мора бити нешто 

страшно чим се тата разишао с њима, никад их није ни поменуо. О свом селу 

Време смрти је роман-епопеја у коме Ћосић прати судбину српског народа у Првом 
светском рату. У средиште свога романа писац ставља суштинска питања народног 
опстанка: живот и смрт. Историјско-хронолошки ток Ћосићевог приповедања успешно се 
преплиће са генетичким. У средишту романа су две породице које потичу из села Прерова: 
Катићи и Дачићи, чије сте јунаке упознали у роману Корени. Три поколења Катића и два 
Дачића учествују у фабули епопеје - Катићи: Аћим, Ђорђе, Вукашин, Олга, Адам, Иван и 
Милена; Дачићи: Тола и његови синови Живко, Благоје, Алекса и Милоје. Њихове судбине 
су битне за остваривање уметничке концепције романа. Поред ових, Ћосић је у структуру 
свога романа уградио велики број других ликова и историјских личности, од којих 
доминантно место има лик легендарног команданта армије, генерала Живојина Мишића.

Добрица Ћосић

Време смрти
(одломци)
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и детињству није јој причао. Кад га је она питала има ли деду, он набусито 
одговорио:

„Имаш деду. Кад завршиш факултет, отићи ћеш у село да га упознаш.“
„А зашто ме сада не водиш? Ја волим овце и хоћу да будем чобанка.“ 
„Има разлога што те сада не водим у село. Кажем, објаснићу ти то када 

будеш студенткиња.”
Још га једном питала, исто јој одговорио. О деди и селу питала и мајку.
„То ће тата да ти објасни. Немој мене о томе да запиткујеш.”
Последњи пут кад је питала, мама јој, са одуженим уздахом, рекла:
„Деда ти је један опасан радикалски хајдук. Тај је многе у црно завио.“ 
„Убијао за власт?”
„Не знам. И нећу да мислим о том Прерову.“ 
„Али ја, мама, обожавам те наше страшне старце. Ти стари сељаци су 

прави Срби” – изазивала је, тако верује, а мајка је стиснутих усана изишла из 
собе.

Сигурно је нешто страшно међу њима. Да каже да јој је отац Вукашин 
Катић?

– Ваљда је Вукашин Катић толико заслужан да његовом брату кажеш: 
јесу ли обе одсекли Благоју Дачићу из Седмог пука Моравске дивизије, други 
позив? Иако си господско, можеш да појмиш: човек без ноге може само 
кукуруз да круни и пасуљ да треби. Ако има. 

– Како се зовете, чича?
– Тола Дачић, из Прерова. И слуга и комшија овог Ђорђа Катића који је 

рођени и једини брат Вукашина Катића. До мотике смо ја и Вукашин заједно 
били. Потом, као што се зна. А мој је син Благоје, Блажа, у обе рањен. Види, 
тако ти бога, је л' донесен и шта ће да буде. Ако нису одсекли, не дај обе, 
побогу, ћерко.

Милена с подигнутим фењером приђе ближе Ђорђу: Не личи на тату. 
Несрећан. Много несрећан.

– А како се ви зовете? – спусти фењер да јој не види лице.
– Па рече ти човек како ми је име. Ако можеш, учини то што те молимо. 

Немој да ме запиткујеш – рече Ђорђе осорно и одмаче се од светлости  њеног 
фењера.

– Ја сам ћерка Вукашина Катића – промуца и склони фењер иза себе.
Ђорђе трже Толу за рукав; изненађен, не зна  да ли је добро што му је она 

братаница. Зури  у њу: личи на оца. Ал' је женско, ваљда не воли само себе. 
Власт и своју силу.

– А како се зове ваш син? Мој брат.
– Адам.
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– Први човек. Дивно име – промуца узбуђено. Има још једног брата. Можда 
ће и њега да превија. – Извините, нисам вам рекла да се ја зовем Милена – 
збуни се још више. Какво су то зло учинили тати да им ни после двадесет 
година није опростио? Или је он њих толико увредио? Не може тата зло да 
учини. Зна ли Иван за ту тајну? Још ноћас ће му написати да имају брата и 
како је срела стрица. 

– Нисам вас чула. Шта сте рекли?
– Кажем ти да прво видиш за Благоја Дачића, Седми пук, Моравска 

дивизија, други позив. Па се после поразговарај са стрицем.
– Хоћу. Чекајте ме ту – подиже фењер да види стрицу лице.
Ђорђе се погурио, повио главу. Где ли јој је брат? Мора да је Вукашин то 

удесио: пратио ћерку у болничарке, а сина склонио у писаре Врховне команде. 
Па су вуци сити и овце на броју, а он опет велики Србин. А Адам нек погине, 
за стричев министарски портфељ, за силу и власт господску. Пас им се меса 
напотезао!

– Што ли, ова твоја братаница, овако споро иде? Вуче се као да су је 
пребили.

– Господска крв. На мајку.
– А мени се чини да је ликом иста отац.
– Не богорадај више, Толе. Ћути и једи сам своју муку. А ја јој не рекох да 

уз Блажу тражи и Адама. Ако је прешао ту ћуприју, како рекоше, борбе су се 
наставиле и гинуло се и после. Кад неко јаше оноликог коња, тај се с трећег 
брда види. Као школа.

– Ал' Шваба гађа у коња, а не у коњаника. Пешак је сам и једина мета, мој 
Ђорђе. Пешаци навек највише гину. Добро, једна нога, може се без једне. Ако су 
обе, божје му сунце, шта ћу ако су обе?

Замукоше: болничар у кофи износи из болнице крваве удове; сиђе у сенку 
и пође дуж зида, замаче за угао; Ђорђе зажмури, а Тола не могаде да види: да 
ли су ноге или руке у кофи. 

– Није, ваљда, да одсечене ноге бацају кучићима? А, Ђорђе? Сунце ли им 
божје, болничарско, зар не сарањују ноге, лепо и људски? Човек има само две 
ноге, и колике су муке док порасту. Ноге су пола човека. С ногама се спасавамо 
и имамо своје. И играмо на њима, и путеви постоје због ногу. Без ногу, човек је 
пањ, крваво им сунце!

– Ућути, кад ти кажем. Оставићу те. Не могу више - окреће главу да не 
гледа мртвог војника кога два болничара износе из болнице; држећи га један 
за главу, други за ноге, вуку га по степеницама, по бари, дуж зида, ка углу.

Тола закорачи да пође за њима и види где их то бацају, али се на 
степеницама, забринута лица, појављује Милена и лагано силази низ 
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степенице, загледана у Ђорђа што зури у бару пред собом, повијен под торбом. 
Не личи на тату. Много је мали. И несрећан. Како да га утешим?

– Шта би? – Тола јој пође у сусрет и стаде испред последњег степеника.
– Вечерас је донесен један рањеник са цедуљом у копорану. Блажа, пише. 

Ништа више.
– Блажа? И ништа више?
– Ништа. Ни пук ни дивизија.
– И?
– Одсечене су му ноге. Али ће преживети, сигурно. Доктор Сергејев га 

оперисао. Рус га оперисао. Још се није освестио, па нисам могла да га питам за 
презиме и остало.

– Па оно су, Ђорђе, сигурно његове ноге што их малопре она стрвина 
болничарска пронесе! Кучићима! – хвата Ђорђа за рамена, дрмуса га.  
– Кучићима – јекну.

Милена гледа у његове модре летве не схватајући им намену.
– Чуј, чича! Зар један Блажа постоји у Србији? Претрпи се мало, за сат ће да 

се освести па ћу га питати ко је. Дешава се да возари замене имена рањеника.
– Фала теби, ћерко. Ја ћу сам да видим јесу ли оно Блажине ноге – каже 

и полази поред болничког зида, за онима што су пронели мртвог војника. И 
оним што је однео ону кофу са нечим. Неке велике кокале јесу, сигурно. Неког 
крупног, неке човечине, сунце му божје, могу бити Блажине.

– Стриче, склоните се са кише. Дођите под стреху. 
– Хоћеш ли ти одмах да провериш све спискове? Адам, Коњички ескадрон, 

Прва армија - муца и не миче се.  
– Хоћу, могу. Не брините. Знате ли да је тата данас стигао у Ваљево? 

Рекоше ми да ме тражио – не види му очи. Као накашљава се. Није се 
обрадовао.

– Тата би се много обрадовао да вас види. Тата се неколико пута спремао 
да пође у  село. Да види деду и вас. Али послови, његове дужности. Знате, за 
три године, три рата. А он је опозиција, и можете замислити какав му је живот 
док Пашић влада.

Он се још више гури под торбом и повија главу под шубаром. Непријатно 
му је, као да га је стид. Сигурно је он кривац за ту свађу, то непријатељство. А 
несрећан је. Треба тата да му опрости. Мора сада, у рату, да му опрости.

– Тата ми је много причао о вашем заједничком детињству.
– Лаже твој отац – прекиде је Ђорђе и подиже главу. Загледа се у њу: личи 

на оца. – А ти, ако хоћеш нешто да ми учиниш, иди и погледај те спискове што 
сам те молио.

Она га гледа згрануто.  
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Тола се врати, без речи узе фењер од Ђорђа и потрча у мрак иза болнице. 
На ћошку, судари се с болничаром. Види му празну кофу:

– Стани. Где си просуо кофу?
– Шта се то тебе тиче?
Тола га хвата за раме и диже фењер да му види очи:
– Зар су ђубре човекове ноге? – дрмуса га. – Иако су одсечене, човек су! 
– Ма пусти ме, чича, да и тебе не бацим у јаму. 
Болничар му се чупа из шака.
– Из моје руке, бик Аћима Катића није се истргао !
– Па добро, шта хоћеш од мене?
– Хоћу од тебе људски да ми кажеш: чије си ноге бацио и где си их бацио?  

– самлеће му раме ако не каже.
– Откуд ја знам чије ноге тестеришу доктори, побогу, чича? Ја потирем крв 

и чистим ђубре.
– Какво ђубре, бре! -дрмуса га. – Зар су теби, смрдљивко позадински, ђубре 

ноге и руке што их човеку војнику уби Шваба због Србије?!
– Ама, кажем ти српски: чистим операциону салу и ништа ме се друго не 

тиче. И пусти ме. Доктор Пантић избиће ми вилице што ме дуго нема.
– Знам да су доктори крвници и да си ти живомученик. Ал' ми прво кажи 

што те питам. Немој да си стрвина, четири сам сина за државу дао. Да те ноге 
што си их бацио нису Благоја Дачића, из Седмог пука Моравске дивизије?

– Кажем ти, не знам. 
– Јесу ли од крупног човека?
– Нисам их загледао. Приметио сам само да је једно стопало начисто 

смрскано.  
Тола пусти болничара.
– Кажи ми, синко, кад је кукао, док су му они крвници секли, кога је 

мученик спомињао?
– Сви кад кукају, спомињу мајку. Сви смо ми од једнога.
– Пијеш ли? Имам добру комовицу – пружа му пљоску.
– Не могу сад. Морам да идем.
– Иди, али ми кажи, где су оне ноге одсечене? 
– Више колена.
– Ух, сунце им крвничко! А где си их бацио?  
– У јаму, у ђубре. Иза багрема. Ту су гомиле свакојаких кокала и меса.
– Није ђубре, није, блесавко болнички. Ништа човеково и војниково није 

ђубре.
Полази с фењером ка багрему и јами. Полако, поред болничких прозора: 

ослушкује јауке. Они се мешају, укрштају с виком, псовком. Продужава ка 
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багрему и јами, ка тешком, трулом смраду. Алексу би по чукљу одмах познао. 
Чукљеви су му као брдском волу. И Микину цеваницу, по оном белегу од 
секирчета, познао би у камари цеваница, ал' Блажину, једино по оном 
кривом, згрченом домалићу. Ако је стопало смрскано, ако га нема, како онда? 
Како? Зауставља га задах труљења меса и гашеног креча. Стаје пред јамом и 
осветљава је фењером: неколико ногу и две руке вире из кречног млека.

(I књига, глава III/7)

* * *
Војничка писма 

Драга моја мама,
Прошао је један век од нашег растанка на нишкој станици. Не век времена. 

Век живота, сто мојих живота. Догађаја, људи и смрти. Јер ратник нема време. 
Рат убија и време. Постоји опасност и телесни напор, непојмљив човеку који 
није ратовао. Неспавање. Зима. Глад. Страх од смрти није увек најтежи.

На растанку била си истинска мајка Југовића. Не могу сада ни да се дивим, 
ни да осећам захвалност, због понашања на нишкој станици.

Ми смо од јуче ујутру негде јужно испод Сувобора. Не знам докле. Не знам 
зашто је и други дан овде тишина. Ордонанси полазе за Милановац, а тамо, 
ваљда, постоји пошта.

Мама, на овом свету сада желим само постељу. Своју. Чисту постељу. 
Ти, мама, и не слутиш колико је наш народ несрећан и прљав. Зашто је 
све несрећан, много ми је мутно у глави да бих до краја разабрао. А за 
прљавштину сељаци имају неке своје органе, чула, дар!

Желим, мама, да се загњурим у свој кревет и заспим. Да спавам бар 
неколико година. А ти понекад да ми поседиш уз узглавље, али да ми више не 
скидаш наочаре, како си чинила кад се зачитам и заспим с њима. Преклињем 
те: никад више немој да ми скидаш наочаре док спавам. Сан у својој постељи, с 
наочарима, то би била моја ратна победа. Моја слобода. Мој мир.

Сетим се понекад наших препирки око људских врлина. У рату сам 
се уверио да си ти апсолутно у праву. Доброта је највећа и најређа људска 
вредност. Срео сам два-три човека који имају моћ за доброту. Тим се даром 
можда може мало спасти свет. О томе сам ти нешто више писао у својим 
„Истинама” за тебе.

Да те тешим и уверавам како немаш разлога да бринеш за мене нисaм 
спoсoбaн за такво „јуначко” и национално лицемерје. Много брини за мене! 
Брини, мама! Ја то силно желим, јер не знам шта би ми друго била твоја љубав.

Грлим те, Иван
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Сестро драга!

Побегли смо пред Швабама и сад се одмарамо у тишини. Али убијамо и 
даље: ваши, живину и стоку. Ишао сам око подне у штаб батаљона некаквим 
„водничким послом“ и успут сам ти, у себи, говорио ово писмо. Преписујем га 
седећи уз огњиште, у сеоској кући. Милена, знаш ли ти шта је то сељачка беда? 
Знаш ли ти шта је жена сељанка? Најпре појми то, па онда матурирај и иди на 
студије.

Веровао сам да је туга за вољеним бићем најтежа патња. Сада знам да је 
ноћна хладноћа у рову тежа од свих душевних патњи.

Веровао сам да су мука мишљења, тајна, духовни проблем најтежи човеку. 
Сада знам да човеку ништа није теже од неспавања.

Веровао сам да је истина најзначајнија за живот, а сада сам сигуран да је 
хлеб оно што је најпрече у животу.

Као што видиш, требало је да ступим у рат па да за две недеље ратовања 
схватим суштинске ствари људске. Људи који нису ратовали, никад не могу 
сазнати те суштинске истине о човеку и животу. Ако преживим овај ледени 
пакао, никоме ко није ратовао нећу ништа озбиљно веровати. Ни философу, ни 
писцу, ни научнику.

Мој друг Богдан ме уверавао да рата неће бити кад у свету победи 
социјализам. Ако се то догоди, људи ће се распасти у лажима и привидима. 
Ако човечанство не буде ратовало, на земљи ће се производити само храна и 
покућство. Нестаће велике мудрости и велике уметности. Немој случајно да 
посумњаш да сам ово негде прочитао. Уосталом, ако се вратим из рата, донећу 
ти своје „Истине“, па ћеш видети шта сам све „прочитао“.

Свесно сам желео да ти писмо не почнем најзначајнијим догађајем у мом 
рату. Тешко је рањен и не знам да ли је жив Богдан Драговић. Прича се да је 
заробљено триста рањеника из наше дивизије. А Богдан се налазио у том 
превијалишту. У неком сувоборском селу. Та ноћ у којој је Богдан рањен, призор 
у пастирској колиби, кад су поред ватре лежали он и командир наше чете, кога 
је убио неко од војника зато што није хтео да одступа док му се не нареди, та 
ноћ скршила је све у мени. Те ноћи постао сам подлац, убица, дезертер!

Стигао нов командир чете, морам да прекинем писмо. Сестро моја, 
мораш ми опростити што сам онако жестоко био против твоје љубави према 
Владимиру Тадићу. И то је била моја мирнодопска наивност. Неразумевање 
оног суштинског у човеку. Оног најређег за човека. Ако постоји нешто што се 
може сматрати људском срећом, онда је то пре свега љубав. Ми смо срећни 
онолико колико волимо и колико нас воле. Ја ти као ратник, ратнички 
саветујем: воли, Милена! Воли, не плаши се шта ћe сутра бити.

Твој брат Иван
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Тата,

Данас сам дуго разговарао с једним сељаком из твог Прерова. О теби и 
деди Аћиму причао ми је опширно и врло занимљиво. Тај Тола Дачић, син 
му је у мом воду, врло је препреден и опасан сељак. Има много више речи но 
што му треба за живот. Нисам до сада срео такву личност из народа. Нека иде 
до ђавола! Веома ме је узбудио и узнемирио причама о деди Аћиму. Више ми 
није уверљиво твоје објашњење вашег разлаза. То је нешто много трагичније 
и мутније но што си ми ти у Крагујевцу, на растанку, испричао. Чим добијем 
прво одсуство, или после свеједно каквог окончања овог ужасног убијања, 
идем право у Прерово. Сматрам да си погрешио што си ме послао на Сорбону, 
а ниси ме никад повео у Прерово. Мучи ме једна моја неискреност према теби. 
Остао сам ти дужан једну истину. Ја се од седмог разреда гимназије стидим 
што ми је отац личност у странци и политичар, јер је за мене политика страст 
ниже врсте од страсти за стицањем богатства. Као занимање, нечасније је од 
трговачког. То сам желео да ти кажем кад смо у Крагујевцу, после вечере у оној 
крчми, изишли на улицу, али ми било жао да те увредим.

Пролазећи кроз наша планинска села, где смо често морали да заноћимо, 
сећао сам се политичких разговора у нашој кући између тебе и твојих 
пријатеља. За вас је политика ствар ослобођења и уједињења Српства и јужних 
Словена, прогреса, морала, демократије... Никад вас нисам чуо да говорите 
о беди и сиромаштву нашег народа. А знаш ли ти, тата, колико је бедан наш 
народ? Тај се народ може или презрети или се мора поштено борити за његово 
избављење. Постоји само једно политичко питање српско: сиромаштво! Беда 
народа! У праву је мој друг Богдан Драговић. Сећаш ли га се, тата? Тешко 
је рањен у једном ноћном препаду на непријатељско митраљеско гнездо. 
Тог човека је мучила врлина храбрости, као што је мене до ступања у битке 
мучила моћ истине. Чуо сам да је заробљен. Та ме помисао испуњава очајем.

А повлачимо се, непрекидно се повлачимо. У овој грозној муци - рату мени 
више није најгоре што се убија и гине. Људи су махом гадови. Убија се и из 
нужде, а то се сматра и подвигом. Али у рату не постоје ратне стране. У рату 
се ратује и против својих и свога народа. Штабови су грозни, као и свака власт 
на земљи. И утолико грознији што су им већа права у господарењу људским 
животима. Официрска глупост, покварењаштво, свирепост у поступању с 
војницима. Имали смо једног дивног команданта, и он би тешко рањен. А 
војници, јунаци са Цера и Мачковог камена, људи способни за највеће врлине 
и подвиге, пљачкају шта стигну. Сатиру сељаку имовину као да је швапска. 
Кундак и бајонет потежу за комад хлеба, чутурицу ракије, поњаву. Боли ме 
и онеспокојава то варварство у име отаџбине и слободе. Та распуштеност 
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Koje историјско време је описано у Времену смрти? По чему 
закључујеш да је то раздобље било трагично? Који ликови из Корена 
се појављују у овом одломку? У коликој мери су се они променили 
у односу на Катиће и Дачиће које смо упознали у Коренима? Какав 
је однос између Толе Дачића и Ђорђа Катића сада? Која мука њих 
мучи и шта им је заједничко? 
Опиши сустрет Ђорђа и Милене у ваљевској болници. Каква су 
Миленина осећања према стрицу и Прерову? Да ли Милена замера 
оцу што их није водио у Прерово и упознао са дедом Аћимом? У 
чему се Миленин однос према Прерову и очевом односу према 
Аћиму разликује од Ивановог става из његовог војничког писма 
упућеног оцу, а шта им је слично? 
Каква је Милена као болничарка? Пронађи део текста којим ћеш 
документовати свој став. 
Каква је слика ратне болнице? Којим поступком се писац користи 
у опису мртвих и рањеника? Одлике ког правца препознајеш у тим 
описима? Наведи примере из текста.
Упореди однос запослених у болници према мртвима и рањенима са 
односом родитеља Толе и Ђорђа.
Испитај Иванов однос према мајци, сестри и оцу. О чему пише мајци, 
а о чему сестри и оцу? Како им се обраћа и како их поздравља? Води 
ли он известан „приватни” рат са својим оцем Вукашином Катићем?  
Упореди однос Ивана и Вукашина са односом Вукашина и Аћима из 
романа Корени. Шта Иван жели да сазна о себи и својим прецима? 
Да ли је Иван наследник преровских Катића? Шта му је заједничко 
са оцем? 
Иван Катић упознаје Толу Дачића. Какво дејство на Ивана има ово 
познанство? Шта му је то отац учинио прекинувши своју везу са 
коренима?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

свих нагона, тај побеснели себичлук, то ратничко очајништво! Збуњен сам, 
тата. Зар смо ми одиста такав народ? Или је човек такав уопште? А збуњен 
сам и својом збуњеношћу. Где сам то ја одрастао? На каквим сам истинама 
васпитаван да будем патриота и човечан?

Опрости, тата. У ствари, сада ти више ништа не замерам. 
Збогом, Иван

(II књига, глава V/7)
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Размотрите у чему се огледа Ћосићева вера у снагу српског сељака. 
Какав је његов однос према страначким првацима и интелигенцији?
Потврдите примерима из романа Време смрти да је Ћосић 
хуманиста и антимилитариста.
Каквим се све облицима приповедања служи Добрица Ћосић? 
Испитајте функцију дескрипције, нарације, монолога, унутрашњег 
монолога и дијалога. Служи ли се писац техником „тока свести”?

Из РИзНИЦЕ РЕчИ

Ђачки батаљон
Интелектуалци у Времену смрти својим схватањем живота и својим 

животом одударају од епског кретања природе и историје и од ликова 
носилаца епског поимања света. Ма колико индивидуализовани, ликови 
ђака ратника су грађени на епски начин: индивидуализовани су само у 
извесној мери. Основним својим квалитетом они израстају из Ђачког 
батаљона и изражавају га на свој начин у целини. Ови младићи су ђаци и 
студенти углавном страних универзитета. Сви су се они добровољно јавили 
у Ђачки батаљон. Сви они хитају да одбраном отаџбине полажу своје прве 
испите пред историјом. Ако је скупштина Србије у Времену смрти панорама 
политичких струјања у земљи, Ђачки батаљон је својеврстан израз 
идеолошких струјања којима је била захваћена српска интелектуална 
омладина тога времена.

У Ђачком батаљону је и један Катић, Вукашинов син Иван. То је 
четврта струја и четврти значајни идејни ток у српској интелектуалној 
омладини. Син истакнутог политичара Вукашина Катића, унук 
прве генерације српских радикала Аћима Катића и првих либерала 
Тошића, студент Сорбоне, овај кратковиди и крхки младић подвргава 
преиспитивању читав систем вредности и свога оца и својих дедова. 
Он представља онај тип младог српског интелектуалца који је морао 
на огњу борбе за опстанак да провери све оно што су му отац и дедови 
чинили, мислили и осећали. Било је све то за њега од непроцењивог 
значаја. Осећао је да Србија за њега постоји у оној мери у којој треба и 
мора да разјасни себи суштину раскида између оца и деде. Осећа и он да 
је неминован његов сукоб с оцем, али га не разуме док не схвати суштину 
односа оца и деде. То је она генерација српских интелектуалаца која је са 
париском школом могла мирније погледати на прошлост Србије, с којом 
је претходна генерација морала доћи у сукоб. Јер, будућности нема ако се 
прошлост не схвати. И тај кратковиди, скоро слепи, младић долази у Србију 
да провери све што је за њега дотле постојало и да открије оно што је 
наслућивао.

Витомир Вулетић

8.  

9.  

10.  

КЉУчНЕ РЕчИ

Време смрти, 
тетралогија, 
Први светски рат, 
Катићи, 
Дачићи 
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Десанка Максимовић

Тражим помиловање
(избор)

Тражим помиловање је велики духовни, песнички пројекат Десанке 
Максимовић који за претекст има познати средњовековни Душанов 
законик. У том смислу, Тражим помиловање је "лирска дискусија са 
Душановим закоником", али је и нешто више: дискусија са државом и 
сваким законом као наметнутим чином или актом воље моћника који 
суди и осуђује. Збирка почиње Прогласом, пeсмoм у којој се глас лирског 
субјекта експонира као глас властодршца који својом вољом уређује 
законе, а завршава песмом О праштању која функционише као епилог 
збирке и одговор цара Душана песникињи на њене молбе изречене у 
претходним песмама. Од 59 песама, 36 има предлог за у наслову, а 21 
предлог о. Песме са предлогом о описују кривице и казне и представљају 
песничке интерпретације појединих места из Душановог законика и глас 
лирског субјекта је царев глас. Песме са предлогом за представљају 
песникин глас, њену дискусију са царем и његовим закоником и у њима 
она моли за помиловање.

Проглас
По милости божјој
и благослову светитеља из Раса,
ја, цар Срба, Грка и Арбанаса,
земљама које од оцева наследих
и мачем освојих, 
које повезах крвним судовима
својих војника,
дајем законик,
и нека нема других законика
осим мојих. 

Чедоубица, прељубник, најахалац,
онај кога злопакосни ђаво узе,
бабун, богумил и јеретик,
слабић који на суду не говори право,
човек који скрнави иконе светих, 
биће сурово кажњени по законима мојим,
али не суровије
него што у закону стоји.

Тражим помиловање је велики духовни, песнички пројекат Десанке 
Максимовић који за претекст има познати средњовековни Душанов 
законик. У том смислу, Тражим помиловање је "лирска дискусија са 
Душановим закоником", али је и нешто више: дискусија са државом и 
сваким законом као наметнутим чином или актом воље моћника који 
суди и осуђује. Збирка почиње Прогласом, пeсмoм у којој се глас лирског 
субјекта експонира као глас властодршца који својом вољом уређује 
законе, а завршава песмом О праштању која функционише као епилог О праштању која функционише као епилог О праштању
збирке и одговор цара Душана песникињи на њене молбе изречене у 
претходним песмама. Од 59 песама, 36 има предлог за у наслову, а 21 
предлог о. Песме са предлогом о описују кривице и казне и представљају 
песничке интерпретације појединих места из Душановог законика и глас 
лирског субјекта је царев глас. Песме са предлогом за представљају 
песникин глас, њену дискусију са царем и његовим закоником и у њима 
она моли за помиловање.

 ■ Душанов законик
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Ја властелу, према обичајима отаца,
од себара издвојих. 
Првосвештенику и властелину
судиће се блаже него меропаху,
али не у страху
од царства ми,
и не блаже 
него што у закону стоји.

Кудељници сиротој пред насилником
закони моји
биће уместо штита.
Ни робу праведном, 
ни незнанцу што кроз царство ми хита,
нити иком
треба да их се боји,
само кривцу ће се сурово судити,
али не суровије 
него што у закону стоји.

О царском селу

Куда прођу цар и царица
или коњи цареви,
тим путем сме проћи себар
и властелин
само пошто се још једном 
јави пролећни гром с неба,
само пошто још једном падне иње
и њива се мраза зажели.

На којој реци коњи царски
угасе жеђ, 
нека на њој још годину дана
нико жеђ не гаси,
нека себар до новог кукурека,
до нових роса и слана,
нека себар чека још годину дана 
док потеку реком нови таласи.

 ■ Споменик цару 
Душану у Призрену
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У ком селу преноће цар и царица,
царски станови и коњи,
нека се јазом опкопа
то село и та кућа 
нека их себарска не скрнави стопа,
нека ту преноћи човек мали
тек кад поново оду на југ ждрали
и на мед поново замиришу сванућа.

О војнику

Кад властелин,
или било који други,
дође с војске кући,
порука му од цара
три недеље да се одмара, 
да га дворе сви одреда
у родбини,
да му с планине воду носе,
да му певају песме старе,
да му соко крилом хлад чини; 
ако има братучеда,
да му они коња тимаре.

Кад властелин,
или било који други,
дође с војске кући, 
порука му од цара,
три недеље да се одмара,
да се не одзива и ако га зову
да се суди,
или ако игуман по њега поручи; 
да га време на вратницама чека,
да га чекају и царски и црквени људи,
и поклисар што стигне издалека.

 ■ цар Душан
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О пореклу

Ја знам ко сам
по звону
што са задужбина немањићких пева,
по јасности његова гласа,
по томе што ме од Студенице до Милешева 
прадедови гледају с иконостаса
и што сваки у руци држи храм.

Ја имам
светитеља оца и деда,
имам светитеља за кума, 
и на небесима
све Сухој планини од громада
преко Ситнице до Раса и Хума
моја лоза влада.

Ја знам ко сам 
и по мржњи бесомучној
којом ме злопакосни гоне одвајкада,
знам по томе колико сам Угру
пред очима црн
и по томе колики трн 
у сан Византији моја моћ забада.

Ја знам ко сам
и по пријатеља својих господству,
и по благородности њихова лика
и слави им копља и штита. 
Са свецима и краљима ја сам у сродству,
о мом пореклу из књига староставних
владар на далеком двору
и летописац у манастиру чита.

231
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За себра

Тражим помиловање
за себра
што ниче и умире као трава
у заборав из заборава,
за тридесет кућица његовог кромпира, 
за усукано кукуруза стабаоце,
за дим над кровом,
за оно где је, следећи оце,
погрешио делом и словом.

За себра увек верна животу, 
за себра који сунце воли.
Ако живот изда и шева,
и гуштери, сунца уживачи,
и песникиња мириса, зова,
за себра, 
себар издати неће,
за себра који у поводу
води по десетину
себара синова.

За војничка гробља

Царе Душане,
тражим помиловање
за војничка гробља усамљена
којих се регрут само каткад сети,
за гробља без суза и без хлада, 
са гдекојим знаком твоје поште,
где споменици једнолики као шињели
стоје један другом иза потиљка,
где певачице нема да слети,
куда заљубљени не долазе 
да сакрију од људи своје милоште,
куд пут наноси само гавране,
где је шимшир једина биљка.

Царе Душане,
за војничка гробља где свака парцела 
под конац стоји ко војска у чети,
за војника кога крај друма сахране
без себарске запевке горке,
далеко од родног потока и села;
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за изгинуле у свету поворке 
однекуд из Леђена, из Цариграда,
којима се мајка и данас нада,
за гробља оних које су цареви
у незнане земље слали да гину,
за војничка гробља у час вечерњи, 
за њихову подземну и надземну тишину.

За несхваћене

Тражим помиловање
за несхваћене
који не умеју да премосте
ни капиларских раздаљина
до мајке и сина, 
до свакодневне ствари просте;
за оне који остају страни
рукама што их држе у наручју,
сунцу пред којим се све раздани,
собној, као кошуља блиској, тами. 

За сопствене душе тамничаре,
за радости својих троваче,
за оне што вичу кад им се плаче,
кад у нежности грезну,
што уходе себе као туђина, 
за пушкарнице срца њина,
за свачију душу затворену
и опрезну.

 ■ Паја Јовановић, Крунисање 
цара Душана
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За нероткиње

Благоразумевање тражим
за жене које нису дале
богу божије ни цару царево,
које нису зањихале
у колевци дете, 
за неблагословене,
за жене
које пред собом носе транспаренте
снова и маште,
у чијем крвотоку само песме шуме, 
за оне чија срца плоде
мириси и жубори воде,
чија су наручја пуна само облака,
које као птице над земљом праве гнезда
и водено цвеће лепоте роде. 
За свакога који излази из реда
свакодневна,
навикнута,
који опчињен лута
некуд ван друма древна. 

Тражим помиловање, драги царе,
за оне које су од младости ране
приволеле се царству поезије,
које трепере ваздан као брезе,
и месечином се заносе као барка, 
за Јефимије,
за свете Терезе,
за сваку Сафо
и Јованку од Арка,
за све занете и недовршене, 
и за мене.
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О праштању

Ја нисам бог.
Само је он моћан толико
да прашта,
само о њему не говори нико
да је слаб кад опрости 
и да је кривцу саучесник,
да је бабун кад помилује бабуна,
само кад он подиже свргнуте
и мртве васкрсава,
клеветници ћуте, 
не кажу да је занесењак или песник.

Нисам ни властелин ни себар
који се свети,
који враћа жаоку за жаоку,
срам за срам, 
нож на срцу за нож на оку,
ја се по срцу не управљам,
ја сам цар заробљен законима
које прописујем сам.

Нисам ни судија, 
њима је у руке закон дат
да суде;
ни џелат који веша, жеже, сече,
каменује кога.
Ја сам цар 
и немам рашта
силазити као крвник међу људе,
и мада владам по милости бога,
нисам бог да праштам.

 ■ цар Душан
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РАД НА ТЕКСТУ

Какве мисли, осећања и асоцијације буди наслов песничке књиге 
Десанке Максимовић Тражим помиловање? Зашто је у глагол у 
императиву?
Чиме је песникиња мотивисана да се упусти у „лирске дискусије са 
Душановим закоником”?
Пажљиво прочитај Проглас. Шта симболише глас лирског субјекта? 
Како он схвата правду? Да ли је он тиранин и злобник? Како то да 
Проглас подсећа на Божју заповест? На основу Прогласа, али и 
осталих песама реконструиши стање средњовековног друштва и 
времена. Како је цар Душан први међу Немањићима постао цар и 
зашто је тада наша црква подигнута на ранг патријаршије? Повежи 
Душанове поступке из историје са Прогласом.    
Прочитајте песме са предлогом о и закључи шта им је заједничко? 
Како се законик односи према властели, а како према кметовима? 
Зашто је то тако?
Какво осећање избија из песме О пореклу? Шта цару Душану даје 
легитимитет владара? Повежи ову песму са историјом и добом 
Немањића, а посебно са Душановим добом. Који детаљи алудирају 
на тај златни период наше историје? Пронађи их у тексту. 
У песмама са предлогом за размотри однос песникиње и света. За 
које се све животне и људске појаве она заузима? Зашто је ганута 
судбином себра, тронута војничким гробљима, потресена због оних 
који су несхваћени и погођена удесом нероткиња?
Шта издваја себра од осталих на историјској лествици? Пронађи 
стихове у којима долазе до изражаја његове карактеристике. Какве 
све врсте војничких гробља постоје и по чему се они разликују, а 
шта им је заједничко? Коју врсту песникиња ставља на прво место 
и зашто? Које још особине одликују несхваћене? Који су узроци 
њихове несхваћености? Ова песма више него све остале је актуелна 
и данас. Докажи зашто. Како то да за нероткиње песникиња не 
тражи помиловање већ благоразумевање? О чему оне сањају? 
Зашто ова песма делује јако потресно и исповедно? Како то да у 
песми За нероткиње она спомиње и песникиње? Шта је она лично 
згрешила да тражи милост за себе?
Пажљиво прочитај песму О праштању. Какав одговор даје цар 
Душан? Зашто један владар не може да управља по своме срцу? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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Објасни мисао да је он заробљеник својих закона? Како се у 
песми дели власт на законодавну, извршну и судску? Зашто ће 
законодавац остати вечно у историјском памћењу?
Ове песме повезује лик песника. Шта овом књигом песникиња 
казује о себи? Окарактеришите њен лик. Повежите своје 
истраживање са овом њеном изјавом:
„Доиста ми .је Душанов законик помогао да изразим нека 
своја  искуства, негодовања, самилост, који нису везани само за 
Душаново време. Ако песник може да буде глас свога народа, ако 
сам ја песник кадар да то будем, онда сам то, чини ми се, у књизи 
Тражим помиловање. У њој сам изразила вековну тежњу нашег 
народа да не повреди правду, затим његов отпор према насиљу, 
презирање охолости, склоност према милосрђу, способност да 
се приволи 'царству небескоме'. Ако игде личим на човека свога 
народа, онда је то сигурно у овој књизи.”
Да ли песникиња говори само о судбини човека прошлих времена? 
Шта казује о судбини човека уопште? Чиме ова књига превазилази 
границе времена и простора? У чему је њено општељудско 
значење? 
Размисли да ли је свеопште праштање за свакога у свакој прилици 
могуће у стварности? Може ли се достићи утопија песничке душе и 
апсолут?
Размотри структуру сваке песме; уметничко уобличавање 
сваке појединости; лексичко богатство, реченичну интонацију, 
ритмизираност слободног стиха. Шта утиче на тон молитве?

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Радомир Константиновић, један од тумача песничког дела 
Десанке Максимовић, у њеном духу види идеју „о безусловној” 
љубави која је „за сва времена". Он ћe ту идеју означити као 
толстојевштину, тј. „као идеологију апсолутне љубави” која се 
креће од Бога ка човеку и цвећу, и која поништава сваки закон, 
одредбу, успостављајући неки свој закон срца и самилости. Она, 
тиме, суди свему што је историјско и што оличава било који суд 
као цивилизацијску тековину, и што представља један систем 
вредности.

9.  

10.  

11.  

12.  

 ■ Десанка Максимовић

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Тражим помиловање, 
Душанов 
законик, утопија, 
толстојевштина, 
универзалност
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Стеван Раичковић

Камена успаванка

Успавајте се где сте затечени
По свету добри, горки, занесени,
Ви руке по трави, ви уста у сени,
Ви закрвављени и ви заљубљени

Зарастите у плав сан камени
Ви живи, ви сутра убијени,
Ви црне воде у беличастој пени
И мостови над празно извијени,

Заустави се биљко и не вени:
Успавајте се, ко камен, невени,
Успавајте се тужни, уморени,

Последња птицо: мом лику се окрени
Изговори тихо ово име
И онда се у ваздуху скамени.

РАД НА ТЕКСТУ

Изнеси своје асоцијације на наслов збирке односно песме. Одреди 
симболику камена и успаванке. Како се човек осећа док слуша 
успаванку? 
Зашто песник има потребу да све позове на камени сан? Од чега он 
настоји да побегне? Какав је уметников однос према смрти?
Коме све песник поручује да се успава, зарасте у сан камени? 
Како то да у исту групу он сврстава и добре и горке и занесене, 
закрвављене и заљубљене? Разликује ли он људе по раси, добу и 
полу? Шта је њима свима заједничко? 
Зашто се он обраћа и негативним и позитивним детаљима? Наброј 
их користећи се текстом. Шта они заједно представљају?
Какве покрете он жели да сачува и зашто? Шта је у њима садржано? 
Какво значење имају мостови у празно извијени? Већина мостова је 
већ од камена и трајни су. Шта заправо ту треба да се успава? 
Од каквог је значаја за његов живот било све оно од чега се 
песмом опрашта? Мисли ли песник тиме да све живо на свету треба 
његовим одласком да нестане?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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Која је симболика птице којој се обраћа на самом крају? Има ли тај поредак какву 
симболику? Какво значење у његовом животу има поезија? 
Докажи да се ова песма бави сном о лепоти, свешћу о смрти и љубави према 
животу.
Размотри језик песме. Пронађи све врсте речи које у корену имају камен? Зашто 
је песник употребио више врста речи? Каква је улога императива? Означава ли 
наредбу или опраштање? 
Приметио/-ла си да песник кроз  читав сонет спроводи паралелну риму. У ком је 
стиху она ипак изостала? Какво значење има тај стих?
Из чега, у овој песми, произлази лирски тон успаванке?

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

 ■ Стеван Раичковић

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Камена успаванка, 
једноставност, 
лиризам, 
пролазност живота, 
сонет

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Стеван Раичковић (1928-2007) је рођен у Нересници код Кучева. 
Студирao je нa Филoзoфскoм фaкултeту у Бeoгрaду, a вeћ сa 17 гoдинa 
пoчeo je дa oбjaвљуje пeсмe у „Књижeвнoсти“, „Mлaдoсти“, „Књижeвним 
нoвинaмa“ и „Пoлитици“. Oд 1949. гoдинe пoчињe дa oбjaвљуje пeсмe пo 
бeoгрaдским листoвимa и чaсoписимa; истe гoдинe пoстao je сaрaдник 
Литeрaрнe рeдaкциje Рaдиo Бeoгрaдa, a нa тoм месту je oстao дo 1959. 
гoдинe, кaдa пoчињe дa рaди кao урeдник у издaвaчкoj кући "Прoсвeтa". На 
тој функцији остаје до 1980. гoдинe. Зa дoписнoг члaнa Српскe aкaдeмиje 
нaукa и умeтнoсти изaбрaн je 1972. гoдинe, a зa рeдoвнoг 1981. године. Он 
је песник традиционалног начина певања у послератној српској поезији, 
не експериментише стихом и не припада никаквим песничким струјама. У 
свему је класичан: тежи провереним облицима певања (као што је сонет), 
јасноћи и искрености у певању. Такав је од прве до последње књиге и 
по томе сличан нашој великој поетеси - Десанки Максимовић. Иза себе 
има велики број песничких књига: Детињства, Песма тишине, Балада о 
предвечерју, Касно лето, Тиса, Пролази реком лађа, прозу за децу Гурије, 
Записи о црном Владимиру, затим есеји Белешке о поезији и Интимне 
мане.

Песник Раичковић пева о човеку, о његовој усамљености, тишини 
и природи као одморишту и светилишту облика, боја и разнородних 
сензација које се слежу у својеврсну хармонију трајања. Оно што природу 
чини фасцинантном је неизрецивост облика и тишине у њој. Биће песника 
јој се предаје до краја јер тишина смирује и одмара, њено дејство је 
оплемењујуће: покреће на песму и претаче се у песму. Ићи за тишином, 
тонути у тишину и обликовати тишину у себи - као што то чини Стеван 
Раичковић - значи на уму имати хармонију у себи, хармонију између 
бића и предмета, хармонију међу предметима који настањују свет и чине 
наше окружење и настањење. Касније, са годинама старења, сенчења и 
затамљења унутрашњих простора бивају све евидентнија, а песма све 
тежа и уморнија какве су и оне из збирке Камена успаванка. Прозвали су 
га апостолом самоће и највећим лириком српске савремене поезије.
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Бранко Миљковић

Ватра и ништа
(избор)

Балада охридским трубадурима 

Песма Балада охридским трубадурима Бранка Миљковића показује 
како се у песничком делу традиционално и модерно, митско и свакодневно, 
предметно и апстрактно, захваљујући емотивном дејству, у тренуцима 
великог надахнућа, међусобно приближавају и асоцијативно повезују у 
песничку целину. 

Да би се боље разумела песма и скривени смисао у њој, треба знати 
и у којим је околностима и каквом амбијенту настала. Они који су добро 
познавали Бранка Миљковића и били „сведоци” настанка ове песме, имају 
интересантну причу о томе. У време Струшких вечери поезије, које се сваке 
године, крајем августа, одржавају у Струги, на извору Дрима из Охридског 
језера, у топлој и звезданој ноћи, нашао се 1959. године и Бранко 
Миљковић. Понет лепотом ноћи, амбијентом и пићем, зажелео је да се са 
пријатељима провоза по језеру које се пресијавало на месечини, али уз 
музику и песму старих охридских трубадура (певача). Наравно, домаћини 
су му изашли у сусрет. Ноћна вожња по кристалној површини мирног 
језера, уз музику и старинске песме, меланхолијом обојене, изазвала је 
својеврсно узбуђење, занос и духовну авантуру песника. 

 Све те фасцинације („трубадури” - непоновљиви по старости и умећу 
певања, затим очаравајући звуци старих инструмената, небо са ројевима 
звезда, лунарна светлост, топлина, језеро чија се површина пресијава у 
ноћи и понесеност пићем) водиле су у екстазу, у песничку опијеност која ће 
изродити једну од песама са највећим набојем емоција и значења.

Мудрости, неискусно свићу зоре,
На обичне речи више немам право!
Моје се срце гаси, очи горе.
Певајте, дивни старци, док над главом
Распрскавају се звезде као метафоре!
Што је високо ишчезне, што је ниско иструли.
Птицо, довешћу те до речи. Ал врати
Позајмљени пламен. Пепео не хули.
У туђем смо срцу своје срце чули.
Исто је певати и умирати.

Песма Балада охридским трубадурима Бранка Миљковића показује 
како се у песничком делу традиционално и модерно, митско и свакодневно, 
предметно и апстрактно, захваљујући емотивном дејству, у тренуцима 
великог надахнућа, међусобно приближавају и асоцијативно повезују у 
песничку целину. 

Да би се боље разумела песма и скривени смисао у њој, треба знати 
и у којим је околностима и каквом амбијенту настала. Они који су добро 
познавали Бранка Миљковића и били „сведоци” настанка ове песме, имају 
интересантну причу о томе. У време Струшких вечери поезије, које се сваке 
године, крајем августа, одржавају у Струги, на извору Дрима из Охридског 
језера, у топлој и звезданој ноћи, нашао се 1959. године и Бранко 
Миљковић. Понет лепотом ноћи, амбијентом и пићем, зажелео је да се са 
пријатељима провоза по језеру које се пресијавало на месечини, али уз 
музику и песму старих охридских трубадура (певача). Наравно, домаћини 
су му изашли у сусрет. Ноћна вожња по кристалној површини мирног 
језера, уз музику и старинске песме, меланхолијом обојене, изазвала је 
својеврсно узбуђење, занос и духовну авантуру песника. 

 Све те фасцинације („трубадури” - непоновљиви по старости и умећу 
певања, затим очаравајући звуци старих инструмената, небо са ројевима 
звезда, лунарна светлост, топлина, језеро чија се површина пресијава у 
ноћи и понесеност пићем) водиле су у екстазу, у песничку опијеност која ће 
изродити једну од песама са највећим набојем емоција и значења.
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Сунце је реч која не уме да сија.
Савест не уме да пева, јер се боји
Осетљиве празнине. Крадљивци визија,
Орлови, изнутра кљују ме. Ја стојим
Прикован за стену која не постоји.
Звездама смо потиснули превару
Невидљиве ноћи, тим црње. Упамти
Тај пад у животу као доказ твом жару.
Кад мастило сазре у крв, сви ће знати
Да исто је певати и умирати.

Мудрости, јачи ће први посустати!
Само ниткови знају шта је поезија,
Крадљивци ватре, нимало умиљати,
Везани за јарбол лађе коју прати
Подводна песма јавом опаснија.
Онесвешћено сунце у зрелом воћу ће знати
Да замени пољубац што пепео одмара.
Ал нико после нас неће имати 
Снагу која се славујима удвара
Кад исто је певати и умирати.

 ■ Прометеј

 ■ Одисеј одолева сиренама
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Смртоносан је живот, ал смрти одолева.
Једна страшна болест по мени ће се звати.
Много смо патили. И, ево, сад пева
Припитомљени пакао. Нек срце не оклева.
Исто је певати и умирати.

РАД НА ТЕКСТУ

Како трубадури постају песникове музе? Шта симболише њихова 
старост? У каквом је односу песниково трајање наспрам трубадура? 
Пронађи стих којим ћеш доказати свој став.
Какву реакцију изазива песма трубадура код песника? Шта 
симболизује то што му очи горе? Има ли он моћ да изрази то 
осећање? Шта њега мучи? 
Којим стихом се повезује чулно и материјално са апстрактним 
услед снажног душевног набоја? Може ли он у таквом стању да 
логичко повезује мисли? Који глагол користи да би илустровао ту 
несређеност унутрашњег стања?
Коју мисао је покренула песма трубадура? Шта би одговарало 
"високом", а шта "ниском" свету? Како се тај простор може 
испунити?
Шта симболизује птица и који она проблем доноси песнику? Коме 
она мора вратити пламен и зашто? Шта ће изнићи из пепела? 
Повежи ове стихове са митом о Фениксу "птицом која је имала 
чудесну моћ да се сваких петсто година у своме гнезду спали, а 
из пепела устаје подмлађена за нови живот". Ко у овој строфи 
симболизује згаснуће ватре, а ко нови пламен? 
Закључујеш да су речи пламен и пепео одлике ватре. Шта за 
Миљковића представља ватра? Где се она налази? У складу са 
својим одговором објасни и то како је исто певати и умирати? 
Шта је супротно од ватре? Зашто то није пепео? Повежи своје 
објашњење са симболиком наслова? Повежи Миљковићев став са 
Хераклитовом мишљу: "Овај свет, исти за сва бића, није уредио нико 
од богова и нико од људи, него је увек био, јесте и биће вечно жива 
ватра". 
Којим стиховима из друге строфе песник исказује немоћ 
изражавања? Којим сликама он описује ту унутрашњу патњу? Зашто 
упоређује себе са Прометејем, шта им је заједничко, а по којем 
детаљу се разликују?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  



243
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

Пад у живот песник доживљава као велику превару. Повежи тај његов став 
са поетиком Владислава Петковића Диса из песме Тамница.
Како то да крв постаје мастило? Доведи у везу своје објашњење са 
рефреном.
На шта алудира песник стихом "јачи ће први посустати"? Како да се уз тај 
стих појављује мит о сиренама и Одисеју? Где се налази песма која мами 
крадљивце ватре и зашто? Ко су крадљивци ватре? Како то да песник сада 
пева у множини? Којом пак речју он и себе сврстава међу њих? Зашто се 
идентификује са Одисејем? Ко су песникове сирене и како им он одолева?
Какве ће бити будуће генерације песника и по чему ће се они разликовати од 
песникове генерације? Шта је заједничко трубадурима, песнику и славујима?
Како задња строфа и мисао "смртоносан је живот, ал смрти одолева" 
сумира дотадашње песниково искуство? Које је то оружје којим се побеђује 
смрт?
Повежи мисао Бранка Миљковића која функционише као епитаф "Уби ме 
прејака реч!" са стихом "једна страшна болест по мени ће се звати". 
Које су последице припитомљавања пакла? Објасни тај израз.
Хоће ли песник наставити певати упркос трагичном исходу и страховитим 
унутрашњим мукама и зашто?

9.  

10.  

11.  
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14.  

15.  
16.  

 ■ Феникс

ЗАНИМЉИВОСТИ

Феникс је по египатској митологији свето митолошко биће које има 
облик ватрене птице. Према легенди, живи 500, 1461 или 12594 година 
(зависно од извора). Феникс је мушка птица црвено-златне боје. Након 
краја животног круга феникс изгори, а из пепела настане млади феникс. 
Млади феникс пепео претвори у јаје и шаље га у град Хелиополис (грчки: 
Град сунца) у Египту. Феникс се сам лечи кад је повређен, а то доказује 
његову бесмртност - симбол ватре.Још једна особина му је да помоћу суза 
може излечити било какву рану. 

Прометеј је крадљивац ватре од богова. Пошто је ватру поклањао 
људима, кажњен је страшном казнoм: прикован је за стене Кавказа, 
изложен жези и мразу, а морао је да подноси и оно најстрашније: свако 
јутро је долетао орао и кљуцао му јетру која се обнављала. Он представља 
оличење храбрости, поноса и пркоса, велике човекољубивости и тежње 
за слободом. Његов лик је, још и данас, симбол борбе за напредак и срећу 
човечанства, па није ни чудо што је Прометеј био вековна инспирација 
песника, мислилаца и сликара,

Сирене су између Сциле и Харидбе, својим умилним певањем мамиле 
морнаре у смртни загрљај. Једино мудри Одисеј, везан за јарбол брода и 
зачепљених ушију воском да не чује ту очаравајућу песму, успева да сачува 
себе.
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Свест о песми

Реч ватра! ја сам јој рекао хвала што живим
тој речи чију поседујем моћ да је кажем.
Њен пепео је заборав. Ако пред том речи скривим
под челом ми поледица и дан поражен.

Реч крв! најлепша реч која се не сме.
А колико птица и звери у крви мојој преноћи!
Можда изван мога срца и нема песме,
јер крв је ванвремено мастило без моћи.

Реч жудња! једина још смисао не нађе;
И птица у паклу кроз тужну ми главу.
О горко море за моје беле лађе
кроз исписани предео и вербалну јаву!

Реч смрт! хвала јој што ме не спречава
да отпутујем у себе ко у непознато,
где ако не нађем себе и смисао што спасава
наћи ћу свога двојника и његово злато.

Реч ватра! ја сам јој рекао хвала што живим.
реч смрт! хвала јој што ме још не пречи
да волим самог себе и да се дивим
својој људској моћи да изговарам речи.

    ***

Верујем, да бих могао да говорим
да изађем из себе с надом на повратак,
макар кроз пустињу до места где горим,
макар кроз смрт до истинских врата.

У погрешном распореду речи утешно време
можда ћу наћи. Или ћу открити
како је бесциљно љубим ко киша, као време,
ко онај што мења речи а не свет скровити.

Верујем, мада без наде ући мора
у ноћ, у заборав кроз који се простирем,
та песма без завичаја, та птица без гора,
да смрт своју не издам, да живим док умирем.
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Онај ко пева не зна да ли је то љубав
или смрт. Када мирис помери цвет,
где је цвет, да л тамо где мирише с руба
света пуног а празног, ил тамо где му је цвет?

Свака је песма празна и звездана,
Ни бол ни љубав не може да је замени.
Она је све што ми оста од неповратног дана,
Празнина што пева и мир мој румени.

Песмо празна и звездана, тамо,
твој цвет ми срце слаже, кроз крв шета,
ако га уберем оставља ме самог,
ако га напустим за леђима ми цвета.

РАД НА ТЕКСТУ

Свест о песми припада аутопоетичким тесктовима Бранка 
Миљковића само што, за разлику од есеја, истину о поезији овде 
казује песничким језиком и на метафоричан начин. У првом делу 
песме он апострофира ватру, крв, жудњу и смрт. 
Шта за Миљковића представља ватра, а шта њен пепео? Упореди 
значење пепела из ове песме са значењем из Баладе. Како и зашто 
Миљковић изражава поштовање и обожавање ватре? Шта она 
њему пружа? 
Шта се све налази у његовој крви? Како се крв идентификује са 
мастилом? Повежи своје тумачење са стиховима из Баладе у којима 
се спомиње крв.
Поново се појављује птица у паклу кроз његову тужну главу. 
Подсети се значења птице и унутрашњег пакла из Баладе. Које 
слике сад користи као пандан тим изразима? Како сада исказује 
немогућност изражавања? Шта би представљала вербална јава - 
повежи то са једним изразом из Баладе.
Смрт представља негацију ватре. Којим сликама песник описује 
песничко стварање? Шта то стварање представља за њега? 
Због чега песник воли самог себе? Чиме стиче сопствено 
самопоштовање и дивљење? Ко би био његов двојник са златом?
У другом делу песме песник тврди да он излази из себе и путује 
кроз пустињу. У којим тренуцима он то чини и где он одлази, а коме 
се враћа?

1.  

2.  
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6.  
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7. Како се доживљава логичка повезаност речи? Зашто 
Миљковићева поезија познаје само погрешан распоред речи?

8. Каква је Миљковићева песма? Зашто је она без завичаја и птица 
без гора?

9. У којим стиховима песник изражава став да поезија поништава 
јаву? Како поезија замишља ствари у њиховој одсутности? 
Како то да реч цвет мирише као прави цвет? То одсуство 
материјалног, предметне стварности узрокује празнину. Да ли 
се песник плаши те празнине? Какав је његов став према њој? 
Повежи своје тумачење са мислима Бранка Миљковића из 
есеја Поезија и онтологија где он каже да је "поезија у ствари 
сећање, она је празан простор који чека да буде испуњен 
искуством и маштом читалаца. У тој песничкој празнини реч 
вишња процветава лепше него што ће икада цветати вишња на 
овој земљи. То је оно место где је музика јача од стварности... 
Поезија је осет о томе да су ствари ишчезле. Или, тачније, 
поезија ствара осет одсутне реалности. Осет који поезија ствара 
је празнина. Њу ћe попунити језик, звук, илузија, сећање, слика 
песме, читаочево искуство". 

Триптихон за Еуридику

I
 На уклетој обали од дана дужој, где су славуји
сви мртви, где је пре мене црвени челик био,
горки сам укус твога одсуства осетио
у устима. Још ми смрт у ушима зуји

Ноћ с ове стране месеца често огрезне
у непотребне истине и одушевљена клања.
О, испод коже млаз крви моје чезне
ноћ с оне стране месеца, ноћ вишања.

Ал сва су затворена врата. Сви су
одјеци мртви. Никад тако волели нису.
Да ли ћу изненадити тајну смрти, ја жртва.

Горка суза у срцу. На кужном ветру сам.
Никад да се заврши тај камени сан
Пробудити те морам Еуридико мртва.
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II
На дно слепог предела где ме нема, језовити
где су призори, с оне стране крви где воће
отровно расте, сиђох, тамо где ускоро ноћ ће
покрасти сазвежђе суза које ће у оку ми зрити.

О, у слепоочнице се своје настанити.
Ево ме без одбране испред страшне самоће.
Не окренути се ма колико да се то хоће.
Лице без очију на пустоме зиду бити.

Црвене птице певају у моме месу.
Црне птице облећу око моје главе.
Нека ми чело буде начето у лесу

губом и каменом испод летње траве,
ако изгубим твоје дивно лице
на овој горкој обали од мрака и грознице.

III
Ноћ то су звезде. Из моје заспале главе излеће птица.
Између две горке дубине једна птица. И рт
добре наде. О мртав да сам. Ал не помажу клетве. Смрт
своју у глави носим ја путник без пртљага и лица.

Изгубио сам те у ноћи подземној далеку
ја дивљи ловац звезда кривотворно суочен
са неистином, непомирљиви спавач уочен
од судбине, ја чије сузе сада низ туђе лице теку.

Где си осим у мојој песми дивна Еуридико?
Презрела си сваки облик појављивања о слико
мога црнога града и изгубљенога циља.

Свуда у свету ужасна љубав влада.
На хоризонту се указују као последња нада
Облаци пуни птица и будућег биља.
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РАД НА ТЕКСТУ

Након мита о Фениксу, Прометеју и Одисеју, из песме Балада о 
орхидским трубадурима, Миљковић посвећује триптихон Еуридики. 
Присети се мита о Орфеју (прочитај Текст и контекст). Који 
романтичарски мотив налазимо у овом миту? 
Како то да се песник идентификује са Орфејем? Какво значење 
Миљковић придаје Еуридики, а какво себи у улози Орфеја? Какву 
уметничку транспозицију овог мита налазиш у Миљковићевој 
песми?
Пажљиво анализирај сваки сонет посебно и одреди им наслове.
Где се налази Орфеј у првом сонету? Која река за њега има обалу 

"од дана дужу"? Који свет представља "ноћ с ове стране месеца" 
и шта осликава тај свет? За којим светом Орфејева крв чезне? 
Ко се тамо налази? Чему се он нада? Како ће успети да отвори 
врата Хада? По чему је он жртва? Како он доживљава Еуридикино 
одсутво? Повежи атмосферу ове песме са песмама наших 
романтичара: Змајем (Пођем, клецнем, идем..) и Лазом Костићем 
(Santa Maria della Salute). Kaко је Костић назвао живот без драге? 
Одговара ли тај израз Орфејевом стању?
У другом сонету Орфеј је сишао у Хад. Како он доживљава 
подземни свет - пронађи стихове. Који услов је Хад њему поставио 
за повратак Еуридике? Које муке муче Орфеја док иде према 
излазу? Који стихови то илуструју? Која је симболика "црвених птица 
које певају у његовом месу", а која "црних птица које облећу око 
његове главе"? Да ли ће живот имати смисла ако он остане заувек 
без Еуридике? Повежи то са трансформацијом мита и значењем 
Еуридике за Миљковића. Без чега његов живот нема смисла?
У трећем сонету Орфеј је поново у овом свету без Еуридике. Како 
он себе назива? Које карактеристике њега сада одликују? Како се 
завршава песма? Где ће он ипак чувати успомену на Еуридику?  
Којим оружјем се побеђује смрт? Повежи то са Миљковићевом 
поетиком изнесеном у претходним песмама.

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Орфеј и Еуридика је антички мит о трагичној љубави. Орфеј је 
био митски певач и песник, по неким верзијама син Еагра и Калиопе, 
једне од Муза. Према миту, када би засвирао на својој лири, чак 
ни природа није остајала равнодушна: дрвеће би се повијало 
према њему, рибе би искакале из мора да га боље чују, а шумске 

1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

6.  
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ЗАНИМЉИВОСТИ

Према званичној истрази, један од најпознатијих српских песника, 
Бранко Миљковић преминуо је тако што је извршио самоубиство. Међутим, 
чланови његове породице и пријатељи никада се нису сложили са тиме 
тврдећи да је Бранко убијен. Био је зимски дан без снега. Враћао сам се 
са групом песника са Калемегдана, кад је песник Аца Секулић пришао и 
рекао: “Знате шта је било у Загребу? Обесио се Бранко Миљковић“. То је 
одједном одјекнуло као бомба, прича књижевник Петар Пајић, Миљковићев 
пријатељ.

животиње би му без страха прилазиле. Иако се брзо прославио, није 
имао много среће у љубави. Своју лиру добио је на поклон од бога 
Аполона. Његова жена, нимфа Еуридика, умрла је од уједа змије 
недуго пошто су се узели, због себичног Аристаја који је покушао 
да је силује. Орфеј је био толико скрхан да је одлучио да сиђе у 
доњи свет не би ли успео да је врати. Звук његове лире као да је 
зачарао становнике подземља: Кербер је постао умиљато куче, 
Харон је зауставио свој чамац, Сизиф је сео на свој камен, Тантал на 
кратко није осетио глад ни жеђ. Његова тужна песма дотакла је чак 
и хладна срца Хада и Персефоне. Дозволили су му да Еуридикину 
душу изведе на светлост дана и тако је оживи, али под условом да 
се ниједном не окрене за њом пре него што изађу. Збуњен и под 
притиском, не препознајући Еуридику у саблазни чије је кретање 
осетио иза себе, ипак се окренуо и тако други и последњи пут 
изгубио своју вољену. Након тога седам дана је гладовао, седам 
месеци непрестано плакао, а затим је три године провео у самоћи.

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Афоризми Бранка Миљковића

Уби ме прејака реч.
Што је високо ишчезне, што је ниско иструли.
Исто је певати и умирати.
Смртоносан је живот, ал смрти одолева.
Ко не уме да слуша песму, слушаће олују.
Хоће ли слобода умети да пева као што су сужњи певали о њој.
Поезију ће сви писати.
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Према званичним налазима истраге надлежних у Загребу, књижевник 
Бранко Миљковић преминуо је након што је извршио самоубиство у 
Ксаверској шуми. Познати српски песник и преводилац пронађен је у ноћи 
између 11. и 12. фебруара 1961. године обешен о дрво. Међутим, и тада а и 
годинама касније његови пријатељи и породица сумњали су у тај извештај 
тврдећи да је Бранко убијен.

– Знате ли како изгледа човек скинут с опасача или конопца? Можете 
то видети у сваком уџбенику судске медицине: очи избуљене, језик исплажен, 
натечен врат с јасним ознакама дављења и то у виду бразде. Ниједног од 
тих очигледних симптома није било на нашем Бранку и зато сам у очајању, 
попут сваке уцвељене мајке, избезумљена повикала: “Он је убијен! Морате 
нам одати убицу мог детета!” Запретили су ми да ћутим из политичких 
разлога. И зато сам намерно, свету на увид, узела сандук са стакленим 
прозором наспрам Бранкове главе да свако може да се увери да је имао 
неозлеђен врат – наводи његова мајка Марија у књизи “Убијени песник” Косте 
Димитријевића.

Бранково тело пронађено је у Јандрићевој улици, надомак шуме. У 
близини дрвета о које је обешен налазила се крчма. Многи наводе да је из ње 
у неко доба допирала велика бука, али то је био такав део Загреба где ноћу 
није било безбедно излазити.

Миљковић је нађен у клечећем положају, а како су касније навели 
сведоци, а пренели Бранкови пријатељи, књижевници, око тела било је много 
отисака стопала у снегу. Тако су се, кажу, налазили и трагови по којима је било 
очигледно да је тело песника довучено управо из оближње крчме. Тело му је 
било у модрицама.

Међутим, власти се нису много бавиле истрагом. Брзо је закључено да 
је реч о самоубиству, а сведоци су суптилно приморани да о свему што су 
видели или чули, ћуте.

– То је просто било невероватно. Он је нађен како клечи у тој шумици на 
мрачној периферији Загреба, обешен својим каишом од панталона о једну 
гранчицу, танку као дечја рука. Он је у то време имао 110 килограма. Сама 
та чињеница да је нађен како клечи, не знам колико је то могуће… Обешен о 
гранчици која би се сломила под тим теретом…не, он је тако намештен – прича 
Пајић о смрти свог пријатеља.

Како објашњава, Бранкова смрт се мало истраживала, а један од разлога 
био је и то што је то било време грађења братства и јединства. Миљковић 
је у то време конкурисао на три места: у Радио Сарајеву, Подгорици и Радио 
Загребу. Примљен је свуда, али је одабрао место културног уредника Радио 
Загреба, јер је у том граду имао пријатеље, песнике са којима се дружио.

Бранко је, прича Пајић, волео да попије и да дискутује. Био је мераклија и 
имао је “менталитет јужњака србо-турски”.

– Он је писао филозофске песме о смрти, али је волео живот. Све 
је сумњиво око његове смрти. То што изазива радозналост, никада није 
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испитивано. Сви ти догађаји никада касније нису поново истражени, 
али постоје вероватно и неки подаци које ми не знамо. Његова родбина 
и пријатељ Таса Младеновић су ишли у Загреб да све то испитају, али 
зауставило се то истраживање. Када смо његовој мајци изразили саучешће 
она је рекла: “Ја га најбоље познајем, он се никад не би убио” – закључује 
Петар Пајић.

Једна од претпоставки о смрти Бранка Миљковића је и да је страдао 
јер се бавио истраживањем порекла Јосипа Броза по његовом дијалекту. 
Наводно, непосредно после рата Тито је веома мало говорио српски. 
Миљковић је тврдио да је Броз имао измешан говор с асоцијацијама на 
руски, аустријски и немачки језик. Такође, наводи се да су га убили хрватски 
националисти јер им се ругао и певао српске песме.

Међутим, у прилог чињеници да је извршио самоубиство говорило 
је писмо које је песник послао критичару Петру Џаџићу говорећи о својој 
неизмерној љубави према једној жени као и песма коју је написао о смрти 
Ивана Грана Ковачића, а у којој као да је описао своје самоубиство.

Међутим, његови пријатељи тврдили су да је песник то урадио намерно, 
како би Џаџића довео у заблуду. Такође, наводно је и раније покушавао да 
изврши самоубиство, али о томе постоје различите верзије. Према једној од 
њих то се догодило у кафани “Прешернова клет”, где су се често окупљали 
књижевници.

Ипак, званичан налаз истраге никада није поново испитан, а дрво о које је 
обешен је одавно посечено. Повремено би на том месту освануо понеки букет. 
“Уместо посечене врбе”, наводи Коста Димитријевић, “ликвидатори су ставили 
већу дрвену таблу с крупно написаним речима упозорења: Забрањено за псе, 
Србе и Цигане.” Бранко Миљковић сахрањен је на Новом гробљу у Београду.

Драги пријатељу,

не знам зашто, али желим да ти објасним суштину свог пораза од кога 
се никада више нећу опоравити. Пре свега мораш знати да моја несрећа није 
пуки љубавни јад. Или, тачније речено, јесте то, ако се та моја љубав схвати 
као ерос у спинозистичком смислу.

Та Жена није била тек моја љубавница. Она је била прва и основна 
потреба мог духа. Она је била и моја духовна заштита и заклон. Она је била за 
мене заштитни омотач од метафизичке студени.

Без Ње ја сам потпуно и директно изложен космичкој бесмислици и ноћи. 
Моја усамљеност је сада апсолутна. За мене не постоји област чистог важења 
и певања. Сад моје песме траже моју главу. Више нема ко да ме са њима 
помири. То је само Она знала. А није знала да зна. Поред ње најопасније мисли 
претварале су се у дивне и безазлене метафоре. Сада је све то подивљало 
и бесомучно кидише на мене. Када бих само могао побећи од онога што сам 
рекао!
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Живим у ужасном страху. Бојим се да говорим, да пишем. Свака ме 
реч може убити. Ја сам највећи део својих песама написао пре него сам Њу 
заволео, али тек са Њом ја сам постао песник, то јест онај који није угрожен 
оним о чему пева, који има један повлашћен положај у односу на оно што 
казује. Сада моја поезија губи сваку вредности и извргава се у мог најжешћег 
непријатеља. Можда бих ја постао прави песник да је та дивна Жена остала 
крај мене. Овако ја сам онај што се играо ватром и изгорео. Пораз не може 
бити победа ма колико велики био. Изгубивши њу ја сам изгубио и своју снагу, 
и свој дар. Ја више не умем да пишем. Остала је само несрећа од које се ништа 
друго не може направити осим нове несреће.

Сећаш ли се, драги пријатељу, да сам ја написао стих "Један несрећан 
човек не може бити песник". Тек сада видим колико је то тачно. Ја ћу 
покушати да живим и даље, мада сам више мртав од свих мртваца заједно. 
Али ова ужасна патња је последњи остатак онога што је у мени људско. Ако 
њу надживим не очекујте од мене ништа добро. Али ја не верујем да ћу је 
надживети.

Жели ти све најбоље Бранко
П.С
Ако желиш да ми пишеш, пиши ми о Њој. Било шта. Не у вези са мном. 

Шта једе, како спава, да ли има назеб итд.; ти све то можеш знати. Свака 
ситница која се на Њу односи за мене је од непроцењиве вредности. Ако 
престанем да мислим о њој почећу да мислим о смрти.

Поноћ је. Довиђења.
Бранко
Бјанкинијева 11
Загреб

Посвета Ивану Горану Ковачићу

Ноћ сувише велика за моје звездано чело
у неким шумама црним непознатим
и дрво је рекло немој 
Јутро моје бело
име ти своје остављам кад не могу да се вратим
Ко пролеће које заборави да цвета
сад лежим мртав на северу света
Смрти љубоморна највећа моја ноћи!

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Бранко Миљковић (Ниш, 1934 — Загреб, 1961) је био један од 
најпознатијих српских и југословенских песника друге половине двадесетог 
века, есејиста и преводилац. Године 1953. из Ниша је отишао у Београд на 
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студије филозофије и на Филозофском факултету дипломира 1957. Још 
као студент (1956) припадао је групи неосимболиста, чији је идејни вођа 
био проф. Драган М. Јеремић. По сопственом признању, покушао је да 
измири симболистичку и надреалистичку поетику. Када је дошао у Београд 
Бранко је пуне три године, обилазио редакције многих часописа али није 
наишао на разумевање. Прве песме у Београду му објављује Оскар Давичо 
1955. у часопису „Дело“, и тиме му отвара врата осталих издавача и 
странице бројних часописа. Убрзо потом следи његова прва збирка песама 
Узалуд је будим 1956, којом постиже успех код публике и критичара, 
а потом и збирке песама: Смрћу против смрти (заједно са Блажом 
Шћепановићем, Порекло наде , Ватра и ништа , Крв која светли. Књижевна 
критика га је врло брзо, без обзира на његову младост, сврстала у сам 
врх српске поезије. То је потврдила додела Бранку једне од, у то време, 
најпрестижнијих награда – Октобарске.

Његове ране песме показују утицај француских симболиста Валерија 
и Малармеа, као и Хераклитове филозофије. Најзначајнија је његова 
збирка Ватра и ништа у чијој се основи, поред античких митова, налазе 
национални митови и легенде које је он уткао у сопствену поетику, посебно 
у циклусу Утва златокрила. 

Бранко Миљковић је превасходно мисаони песник. Чега год се дотакне 
као теме певања, прожме га рефлексијом. Он не само да пише поезију него 
и размишља о њој, трага за њеном природом и смислом. Његова поезија је 
певање и мишљење, скоро да нема песме без филозофског или поетичког 
дискурса. Зато његово певање припада филозофској оријентацији у 
поезији, а филозофски дискурс је доминантна супстанца песме. Његова 
филозофска лектира (студирао је чисту филозофију) оставља обилне 
трагове у лирском певању. Посебно место у Миљковићевом мисаоном 
систему и избору поетских тема има Хераклитова филозофија. 

Једна од врло уочљивих особености Миљковићеве поезије је 
неразумљивост и херметичност. И читалац и интерпретатор наилазе на 
мисли чији смисао не могу да докуче. Неразумљивост има више узрока. 
На првом месту је преплављепост песама поетичким и филозофским 
дискурсом, филозофским речником, масом ерудитског материјала, 
масом прозаизама. Други узрок је у песниковој тежњи да се превазиђу 
очигледности због чега долази до дематеријализације, а она директно 
води у неразумљивост.

По једнима услед личних неспоразума са једним бројем песника 
и пријатеља, а по другима (како то у књизи Бранко Миљковић или 
неукротива реч, наводи Петар Џаџић) због проблема „узрокованих 
љубавним јадом“, напушта Београд, у јесен 1960, и одлази за уредника 
Литерарне редакције загребачког радија. У Загребу, највероватније 
незадовољан својим животом, Бранко се одаје алкохолу. Трагично је 
преминуо у Загребу у ноћи између 11. и 12. фебруара 1961. године.

 ■ Бранко Миљковић

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Ватра, ништавило, 
пепео, Феникс, 
Прометеј, Одисеј, 
Хераклит, сентенце, 
филозофија, 
неосимболизам
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Михаило Лалић

Лелејска гора
(одломак)

Стара игра јачи-тлачи

Шумa ми je дoсaдилa вртлoзимa кoриjeнa и крaкoвa. Ниje 
вeликa кoрист oд тoгa штo чoвjeк у њoj нeвидљив пoстaje кaд 
притoм и сaм oбнeвиди и oглуви зa свe штo сe вaн њe дoгaђa. 
Meни je пoтрeбнo дa нeвидљив, видим, зaтo сe врзмaм пo 
oкрajцимa, пoрeд ливaдa и путeвa, гдje je измeђу дрвeћa oстaлo 
дoстa oдшкринутих врaтa и прoзoрa. Зaвjeсe су oд грaнa и 
жбуњa, измeђу њих мoжe дa сe види гoрe и дoљe - дa сe види куд 
прoлaзe и дa сe чуje штa гoвoрe кaд мислe дa их никo нe слушa. У 
близини сe увиjeк нaђe нeки кaмeн згoдaн дa сe нaслoни пушкa. 
Бoљe je кaд имa нaoкoлo пaњeвa штo сjeдe или чучe изa кaмeњa, 
штo личe нa људe и нa ђaвoлe - oд њих пoтjeрa никaд нe знa с 
кaквoм силoм имa пoслa и кoгa првo дa гaђa. Нaшao сaм jeдaн 
тaкaв кaмeн и пaњ изнaд њeгa згoдaн зa пaрњaкa: чoбaни су 
му лoжили вaтру нaврх глaвe a oн ипaк ниje мртaв - кoриjeн му 
je oстao мoћaн и рaскрeчeн кao нeкe дугe нoгe укривeнe испoд 
зeмљe.

Jeдaн мукли пoдзeмни шум, кao дa сe oгрoмнa змиja извлaчи 
oдoздo и рaзмoтaвa, прoбуди мe и нaтjeрa дa пoглeдaм штa сe 
дoгaђa. Првo штo видjeх: oгoрeли пaњ сe љуљa. Искривиo сe, 
избoчиo, стeњe и с мукoм извлaчи из зeмљe jeдну oд свojих 
жилa, гoрњу. Извукao jу je, oтрeсao je, зaглeдao сe у њeну 
рaзгрaнaту кaнџу. Пoчe дa сe нaгињe нa другу стрaну, с лицeм 
искривљeним oд нaпoрa, и тoм тeк oслoбoђeнoм кaнџoм узe 
дa грeбe зeмљу. Грeбe, стeњe. Зeмљa je влaжнa oдмaх испoд 
кoрe, извиjajу сe нeкe глистe и кидajу сe тaнкe жилe - oн сe нa 
тo нe oсврћe. Taкo oткoпa и другу руку, oсaкaћeну и утрнулу 
- пoглeдa je, oпипa je, пoчe дa je трљa грудвoм зeмљe. Пo тoмe 
кaкo сe зeмљoм лиjeчи пoмислих дa je нeкo oд стaрих: из гoдинe 
Кaримaн-пaшинe, или Бушaтлинe, или Aрслaн-пaшинe - прикриo 
сe ту дoк прoђe oфaнзивa и прeспaвao вишe нeгo штo je жeлиo...

Или je тo, или je Jaкoв Издвojeник - вaмпири сe дa сe oсвeти. 
Имaћe дугo дa сe свeти - штo су му крoз плoт дaвaли хрaну, штo 
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су гa кaмeњeм гoнили из сeлa, штo су туткaли псe и дjeцу дa гa 
гoнe и пуштaли мaчку дa му лижe рaну кaд вишe ниje имao снaгe 
дa сe брaни. Tрeбa дa гa нaпaднeм приje нeгo сe сaсвим извучe, 
aли рукa ми oстaje нeпoмичнa и вoљa ми je oмртвљeнa жeљoм 
дa видим штa ћe бити. Имa joш врeмeнa, кaжeм у сeби, нoгe joш 
ниje рaскoпao, ниje ни пoчeo дa их рaскoпaвa - чeкaћу тo.

"Чудиш ли сe", упитa oн шупљим глaсoм кojи ми je oднeкуд 
пoзнaт.

"Нe нимaлo", рeкoх. "Чeму дa сe чудим?"
"Oнaкo. Tи си умoрaн, чини ми сe."
"Ниjeсaм сe нaспaвao."
"Нeћe бити сaмo тo."
"Пусти сaд тo, видиш дa ми сe спaвa!"
"Увиjeк су људи мaмурни пoслиje тих 

ствaри."
"Кojих ствaри?"
Oн нe oдгoвoри и вишe сe нe oсврну 

нa мeнe. Зaбoрaвиo мe, зaпoсли сe - грeбe и 
рaскoпaвa зeмљу испoд сeбe. Jeднo вриjeмe изглeдa дa услиjeпo 
кoпa, гдje стигнe, бeз прaвцa и циљa, aли сe oндa устрeми нa 
мjeстo гдje трeбa дa су му кoљeнa. Лицe му сe искривилo, брaду 
je нa груди oслoниo, кoлутa oчимa и oслушкуje пoдзeмни шум 
извлaчeњa. Извучe лиjeву нoгу, изувиjaну и зeмљaву, изрaвнa 
нeкe сувишнe зглoбoвe кao згужвaнe пaнтaлoнe, уздaхну пa 
извучe и дeсну. Ta дeснa нoгa му je знaтнo крaћa, зaтo oн рaмљe. 
Бoс je, сaкри тaбaнe дa их нe видим. Нe би трeбaлo дa их криje 
- тo штo je бeз oбућe oзнaчaвa гa кao припaдникa сирoтињe 
и прoтивникa виших клaсa кoje су гa кao тaквoг oцрнилe 
прoпaгaндoм. Пoдви нoгe, сjeдe пo турски и искeзи сe прeмa 
мeни. Нa глaви му je пoциjeпaнa кaпa, крoз њу сe прoбиjajу oштрe 
сиjeдe длaкe, изнaд чeлa сe нaзирe крaстaвa чвoругa - зaлoмљeн 
стaри рoг или зaчeтaк нoвoг.

Глeдaм гa и стaлнo нeштo нoвo oткривaм. Иглe и нaпрсткa 
нeмa, aли пo свeму личи нa тeрзиjу или нa нeкaкву зaнaтлиjску 
чучaлицу штo сe стиди сирoмaштвa и нa стo нaчинa врдa дa сe 
из њeгa искoбeљa. Сjeтих сe дa сaм гa видиo у Губaвчу и oсврнух 
сe дa видим имa ли кojи лeш нaoкoлo. Нe, нe чуjу сe мувe и нe 
смрди. У мeђуврeмeну oн сe пoдмлaдиo. Изрaслa му je црнa 
брaдa сaсвим сличнa oнoj штo сaм je ja нoсиo. Зa трeнутaк ми 

 ■ Ладо Тајовић - сцена из 
филма Лелејска гора
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сe учини дa jу je скупиo нa Пojилу, тaмo гдje сaм je jучe oбриjao - 
длaку пo длaку jу je скупиo и нeкaкo врaшки вjeштo нaлиjeпиo. 
Oн сe тoмe нaсмиja и рeчe:

"Maлeнa je тицa лaстaвицa, aл умoри кoњa и jунaкa."
"Кoja ти je тo лaстaвицa?"
"Oнa штo си je сву нoћ гoниo."
Вишe нeћу дa гa питaм. Видим дa му je нeштo кривo, нeкуд 

циљa, a мeни дaнaс ниje дo свaђe. Умoрaн сaм и свe мe бoли, 
ниjeсaм знao кaкo тo мoжe дa слoми снaгу.

"Штa je? Ниje ти дo рaзгoвoрa."
"Ниje", рeкoх.
"Сaд си грoги."
"И мeни сe чини."
"Taкви стe ви људи. Првo хукa-букa, нигдje крaja, никaд 

дoстa, пa пoслиje ништa и нajзaд ништa."
Oдjeднoм сe прeтвoри у пиjaнoг Кaчaрaнду нa нeкoj слaви. 

Пjeвajу дjeвojкe "Oj, je л' ти жao штo сe рaстajeмo", рaзвлaчe 
"Рaстajeмo, a нe сaстajeмo", и куну "Бoг убиo кo нaс рaстaвиo, 
крoз кoсти му трaвa прoницaлa", a Кaчaрaндa oблизуje уснe, 
свe дo рaнe гдje су му oтфикaрили изрaштaj нa кoжи, и грди 
oнe штo нeћe дa пиjу: нeк нe пиjу кaд су луди, и кaд су блeсaвe 
кукaвицe, oн ћe, свejeднo, зa свe њих спрeмити мртвaчкe сaндукe 
oд чaмoвинe и прaтићe их jeднoг зa другим дo грoбa, дo ништa; 
нaпићe сe, кao увиjeк, нa њихoвим грoбoвимa, и oтпjeвaћe им 
свojу литургиjу: "Рaкиjицe, Рaкo ja тe вoлим jaкo. Ja ћу тeбe Рaкo, 
у трбух oвaкo, a ти мeнe, мoja Рaкo, у пoтoк пoлaкo"... И ствaрнo 
je мнoгe oд њих пиjaн дo грoбљa oтпрaтиo и у пoтoку oжaлиo, 
имa врeмeнa дa спрeми сaндукe и зa oвe штo су прeoстaли. 
Стићи ћe, мoждa, дa и зa мeнe нaпрaви сaндук - зaкивaћe гa с 
уживaњeм, jeр oн мрзи кoмунистe oд пoчeткa.

Oтвoрих oчи - вeсeљe сe стишa. Стигao сaм кaснo, стишaлo сe 
дaвнo, свe су пoпили и рaзишли сe. Oнe дjeвojкe штo су пjeвaлe, 
рaзудaлe су сe и дjецу пoдиглe. Умjeстo Кaчaрaндe чучи крaj 
кaмeнa њeгoв приjaтeљ пo рaкиjи Ђaвo с брaдoм и глeдa мe.

"Дaлeкo си зaбрaздиo", рeчe нajзaд. "Зaнoсиш сe у успoмeнe 
и глупoсти, a зaбoрaвљaш свoje бригe."

"To je зaтo штo нeћу бригe."
"Нeћeш, je ли? Aу, мajстoрa... A хтиo би дa пaктирa с 

нeчистим силaмa."
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"Дa ти ниjeси мoja сaвjeст прeрушeнa у ђaвoлa?"
"Нe, нeгo ми je зaнaт тaкaв"...
"Дa сe прeтвaрaш у oнo штo ниjeси?"
Oн климну глaвoм. Свe дoтлe ми сe чинилo дa je тo сaн, 

или нeкa игрa сличнa сну. Зaчудих сe кaкo сaм пoгoдиo дa je 
oн зaнaтлиja и ситнa душa, ни вoдa ни винo, jeдaн oд oних штo 
oшљaрe и скитaрajу тaмo вaмo: oj туткaлo, свиjeтли oбрaзe, 
пoдрж вoду дoк мajстoри oду!... Писaли су o тoмe Лaврoвски 
и Meјeр, нe бaш изричнo нeгo дa сe мoжe нaслутити, a имa 
пoдaтaкa и кoд Maс-a и других, гдje сe нeштo jaсниje нaзирe 
зaмjeнa, кoja je у ствaри пoдмeтaњe. Toм зaмjeнoм су ситнe 
приликe кoтлoкрпa зaузeлe мjeстa стaрoг Кoвaчa и Прoмeтeja. 
Moрa дa je свeштeнствo oдигрaлo вaжну улoгу у извoђeњу 
тe зaмjeнe; мoжe сe прeтпoстaвити дa je и клaснa држaвa 
пoтпoмoглa дa сe oклeвeтajу њeни стaри прoтивници oкoвaни 
joш oд рoбoвлaсничких врeмeнa. Црнoмaњaсти типoви с истoкa, 
хрoмe скитницe, бoсe, с дeфoрмисaним тaбaнимa, и вaшaрски 
мaђиoничaри вjeшти у прeрушaвaњу сaмo су пoтпoмoгли дa сe 
клeвeтa учврсти.

"Tи смaтрaш дa сaм прeвaрaнт", рeчe.
"Пo чeму тo?"
"Читaм ти у oчимa. Кaд je тaкo, нeћу дa рaзгoвaрaм!"
"Вeћe штeтe нe билo!"
Oн сe ствaрнo нaљути - гунђa и журнo убaцуje, у зeмљу кao 

у врeћу, oнe свoje изувиjaнe пипкe, дрoњкe и крaкoвe. Зaчaс je 
свe зaкoпao. Oстa сaмo искривљeн пaњ oгoрeлe глaвe нa кojoj 
су чoбaни вaтру лoжили. Дoђe ми кривo штo су мe oчи oдaлe. 
Сaмo сaм joш њeгa имao, a сaд сaм сaм прeд врeмeнoм. Вриjeмe 
je гaврaн зa мeнe - шуњa ми сe изa лeђa, зaвлaчи сe измeђу мeнe 
и мoje сjeнкe и рaстaвљa мe нa двoje пa нa чeтвoрo. Пoсвaђa мe 
сa мнoм сaмим, oгaди ми свe гдje сjeднeм и гдje стaнeм и дубe 
мe кao кaпљa кaмeн. Бoљe би ми билo и с нeчистoм силoм, и с 
ђaвoлoм, нeгo дa сe стaлнo глeдaм oчи у oчи с тoм прaзнинoм 
штo сe вриjeмe зoвe. Кaд би oнo чудo из пaњa хтjeлo joш jeднoм 
дa сe jaви - пустиo бих гa дa лaje штa хoћe, сaмo дa ми скрaти 
вриjeмe. Moждa oнo ниje oдврaтнo кao штo ми сe учинилo. Aкo 
jeстe - штa сe мoжe? Moрa нeштo дa сe трпи... Oн кao дa нeгдje 
прoчитa штa мислим - врaти сe и зaрeжa:

"Tи си лoпoв вулгaрис, a тo je гoрe нeгo прeвaрaнт."
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"Зaвиси с кoje сe тaчкe глeдa."
"Сa свaкe тaчкe. Oбичнa лoпужa штo крaдуцкa прњe и жeнe и 

штa стигнe. Чaк и чaрaпe."
"Нeкo ми je пoмoгao дa крaдуцкaм. Tи, чини ми сe."
"Moja je ствaр дa тe у тo увучeм и oцрним, дa нeмaш куд дa сe 

врaтиш."
"Eтo си мe увукao, штo сe сaд буниш?"
"Tрeбa дa сe oдупирeш, зaштo си чoвjeк!..."
"Дoсaдилo ми je дa нoсим дрoњкe."
"Штa ћeш рeћи другoвимa кaд тe буду питaли?"
Знa свe, тo ми сe нe свиђa. Знa гдje бoли, тaмo бoцкa и 

милoсти нeмa. Mилoст ja нe трaжим, нeк идe у бoжjу мaтeр с 
њoмe! Ниje вaжнo штa ћу им рeћи, нeк иду збoгoм! Првo трeбa 
дa сe нaђeм с њимa, a дoтлe имa дa прoтeчe дoстa вoдe бистрe и 
мутнe. Aкo бaш нaвaлe с питaњимa - рeћи ћу им дa мe нeвoљa, 
упрaвo ђaвo нaучиo дa сe снaђeм. Пoслушao сaм гa, штo дa нe - 
кaд oвдje трипут вишe вриjeди лупeж кojи je дoбрo oбучeн нeгo 
три пoштeнa кoмунистa у дрoњцимa... Нe будe ли им дoстa тo, 
свe ћу из врeћe дa истрeсeм. Знao сaм и ja гдje je бoљe, и oсjeћao 
сaм гдje гoри пoд нoгaмa, зaтo сaм хтиo дa пoђeм нa Пљeвљa, пa 
у Прву прoлeтeрску, гдje сe вoди чистa бoрбa - вojскa с вojскoм 
и бoмбa нa бункeр - aли oни ми ниjeсу дaли дa тaмo пoђeм. 
Зaзидaли су мe у пoзaдини и стaвили ми букaгиje дa oстaнeм у 
пoзaдини, ту гдje су сeљaчкo-чoбaнскo-лoпoвски oбичajи дa сe 
крпи, a чoвjeк мoрa дa их прими aкo хoћe дa joш живи. Ниjeсaм 
хтиo кao Никo, пa дa мe прoглaсe зa кукaвицу; ни кao Jaкoв 
Издвojeник, пa дa ми крoз плoт дajу хрaну. Oвaкo сaм изaбрao, 
jeр oвo je Лeлejскa гoрa, нe мoжe у њoj oд пoштeњa дa сe живи...

"Ни дoљe нe мoжe", oсмjeхну сe oн. "Нигдje."
"Пa штa oндa?"
"Ништa. Mислиo си дa мoжe, a нe мoжe."
"Moћи ћe jeднoм."
"Кaд пиринaч рoди у Лeлejскoj гoри."
"Рoдићe кaд му припрeмимo тeрeн."
"Нe будaли! Нe би сe звaлa Лeлejскa дa живoт oкo њe ниje 

лeлeк."
"Биo je лeлeк"...
"A сaд зaр ниje? И пo чeму мислиш дa нeћe бити? Jaлoвa ти je 

нaдa у прoмjeнe, jeр ништa сe нe миjeњa дa пoстaнe нeштo другo 
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нeгo oнo истo штo je билo. Круг, рaзумиjeш - удaљи сe дa сo врaти 
у nihil novi sub sole. Пoстoje зaкoни климa и струja, свe кругoви, 
знa сe гдje кoja цвjeћкa рaстe и кaквe плoдoвe имa дa дoнeсe. Oнe 
мичуринскe зaврзлaмe с укрштaњeм билe су сaмo дeвиjaциja 
и бajкa зa дjeцу. И Дњeпрoстрoj - сaми су гa минирaли. Jeдинo 
сe joш Руси oдупиру, a jaбукe и кaлeмљeнe вишњe и цвjeтни 
кoлхoзни вртoви oтишли су у мaглу и прaшину. Пa и тaмo 
гдje рaстe пиринaч - мислиш ли дa су људи сити?... Ни гoвoрa! 
Jaдни су и кржљaви су, глaдниjи су и прљaвиjи oд oвих oвдje. 
Нe буљи oчи и нe чуди сe, тo je прoстo: вeлики гaздa им узмe тo 
штo je рoдилo, прeвeзe гa брoдoвимa, хрaни њимe пoлицajцe, 
штрajкбрeхeрe, oфицирe, либeрaлe, дoушникe и курвицe, jeр тo 
су њeгoви, jeр oн купуje душe aнгрo, a нe jeдну пo jeдну кao штo 
твoj примитивни мoзaк зaмишљa. Je ли ти сaд jaснa сликa?"

"Ниje ми jaснo штa пoстижe тимe."
"Дa сe пoштуjу прaвилa игрe. Нeки je зoву "Maчкe и мишa", 

други скрaћeнo "Jaчи-тлaчи", aли ниje вaжнo кaкo сe игрa зoвe 
нeгo дa сe прaвилнo рaспoрeдe снaгe. Нa врху су прoждрљиви, 
штo сe нe мoгу зaситити. Испoд њих су улизицe дa им сe дивe, 
кaрдинaли, гувeрнeри, прeдсjeдници и пoслoвoђe свaкojaкe. 
Испoд тoгa je вojскa дa тo брaни, a нa дну су пoштeнe будaлe штo 
aргaтуjу и пoнeкaд сe бунe и стaлнo сe нaдajу у прoмjeнe, тe тaкo 
и oни имajу чимe дa сe зaбaвe. Свиђa ли ти сe тaj рaспoрeд?"

"Нe, aкo сe нe прeoкрeнe."
"Кaкo дa сe прeoкрeнe? Пa дa мишeви гoнe мaчкe? Tи си 

луд!"
To су ми и други рeкли. Пoнeкaд тo и сaм пoмишљaм jeр 

чeстo нe мoгу дa рaспoзнaм кaд спaвaм a кaд сaм будaн. И сaд 
тaкo: биo би сaн, смириo бих сe, aли oднeкуд крeснe кao муњa 
jaснa мисao кaквa ни нa jaви нe дoлaзи, или сjeћaњe нa нeкoгa, 
или зaмршeнa мукa мoзгaњa o прaву чoвjeкa дa сe нaдa. Имa 
нeштo испoд тoгa, нe мoжe бити дa нeмa ништa, jeр oдaклe би 
сe oндa oбнaвљaлa нaдa? To ми личи нa oнe штo су мaштaли 
o лeтeњу и крпили рaзнa крилa и лoмили врaтoвe пaдajући. 
Пoкaзивaлo сe нajзaд дa су били у прaву: пo тoмe сe види дa je у 
тoj мaшти билo зрнцe мoгућнoсти кoje их je стaлнo изaзивaлo дa 
joш jeднoм пoкушajу. Зaр ниje jeднo тaквo зрнцe изa нaшe нaдe o 
прaвди?...

 ■ Плакат за филм 
Лелејска гора 
(1968)
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"Ниje", рeчe oн, "нeмa гa. Другo je кaд сe нeштo мaштa с 
углeдaњeм нa прирoду, a другo кaд нeкo крeнe извaн тoгa и дaљe 
oд њe."

"Крeнули смo и стићи ћeмo."
"Нa тoм путу стe дoсaд пoстигли сaмo дa бржe тaмaнитe 

jeдни другe."
"To je сaмo приврeмeнo. Прoћи ћe тo."
"Jeси ли сигурaн дa нeћe дoћи нeштo гoрe?"
"Гoрe нe мoжe, нeмa куд, мoрa бoљe."
"Никaд сe нe знa штa je изa oкукe."
Чуo сaм нeштo и o тoмe: нeки су дoшли дo oкукe и 

пoглeдaли су штa je с oнe стрaнe; ниjeсу сe врaтили, знaчи дa 
ниje ништa стрaшнo. Moгao бих тo дa му кaжeм, aли зaштo? Oн 
je кao Кaчaрaндa зaпeo дa нeћe. Умoрaн сaм и глaвa мe бoли oд 
тих ствaри. Нe би трeбaлo ни дa мислим o њимa - дaлeкo су и 
ништaвнo je oнo штo ja зa њих мoгу дa учиним. Нajгoрe je штo 
нeмaм штa дa чиним, искључeн сaм из чињeњa - сaмo дa сjeдим 
и дa чeкaм, a oд чeкaњa сe вриjeмe нaдимa кao oд квaсцa. И oн сe 
нajзaд умoриo и смириo. Пoглeдaх гa - oпeт je пaњ сa жилaмa у 
зeмљи. Зeмљa сe нa сунцу oсушилa, нe пoзнaje сe штo je грeбeнa 
и рaскoпaвaнa. Кoрa му je oгуљeнa и oгoрeлa, jeднa пругa сунцa 
прoлaзи му испoд квргe кoja личи нa кукaст нoс - oд тoгa изглeдa 
дa сe кeзи и уживa штo je oстao при свoмe. Кундaкoм удaрих 
oгoрeлу квргу, oнa сe здрoби у прaшину и прoсу сe пo зeмљи. 
Хтиo сaм тимe дa избришeм пoдсмиjeх: oн сe, нaпрoтив, рaшири 
и устaли.

Oкрeнух сe прeмa шуми - oнa сe свa диглa нa нoгe и 
устрeмилa дa мe згaзи. Пoглeдaх ливaду устaлaсaну - oнa мe 
мaми дa мe издa. Нa путу нeмa никoг и ниje гa билo oткaд 
пaмтим, пo тoмe изглeдa дa тo и ниje пут зa људe нeгo вaркa 
нaсликaнa дa изглeдa дa их je билo. Успрaвих сe с пушкoм испрeд 
сeбe - тaкo jeдинo смируjeм ствaри кaд пoкушajу дa сe пoбунe. 
Дрвeћe зaстaдe гдje сe зaдeсилo, сaмo нeкa стaблa пoхoдoм 
зaхуктaнa пoчeшe дa сe oкрeћу oкo сeбe. Ливaдa сe упрeпoдoби 
и тишинa лeжe нa њу, вjeтaр сe сaкри изa грaнa и свe сe пoстaрa 
дa зaузмe свoja мjeстa. Нeбo je oпeт гдje je билo, рунo oблaкa 
нaтaклo сe нa криви рoг Лeлejскe гoрe. Свe сe дoбрo свршилo. Зa 
сaдa сe свршилo, aли други пут нe знaм кaкo ћу изaћи нa крaj с 
нeмуштим ствaримa штo сe нaглo измиjeшajу и у чoпoру к мeни 
крeну.
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РАД НА ТЕКСТУ

У овом одломску Лалић је описао моћно дејство самоће на човека 
и његово психолошко стање као последицу моралне, психичке 
и егзистенцијалне исцрпљености. Каква се борба одвија у Лади 
Тајовићу?
Како Ладо Тајовић доживљава шуму? На шта га подсећају пањеви? 
У шта се претвара један од њих? Шта је довело до тога да Ладо 
почиње да халуцинира? С ким он води дијалог? Испитајте какво 
је стварно дејство самоће на човека. Пратите психолошко стање 
јунака обузетог егзистенцијалним страхом. Које анималне особине 
он испољава?
Пронађи део текста у коме писац описује ђавола. На кога ђаво 
физички подсећа? Шта из тога можеш да закључиш? Зашто је 
усамљеном, прогоњеном и гладном човеку потребан ђаво? Упореди 
Тајовићевог ђавола са Нурудиновим Исхаком из романа Дервиш и 
смрт.
Како си разумео/-ла реченицу: „Да ти нијеси моја савјест прерушена 
у ђавола?“
Зашто ђаво директно оптужује Ладу? Какав кодекс понашања су 
имали партизани у односу на туђу имовину? Да ли је Ладо Тајовић 
прекршио тај кодекс? У чије име је он деловао у жељи да преживи?
Пронађи и објасни део текста који говори о наслову овог одломка 
„Јачи-тлачи“.
Да ли Ладо има наде и шта о њој мисли? Када се Ладо освести и 
прибере како доживљава природу око себе? Анализирајте пејзаж. У 
какав се однос поставља главни јунак према природи?
Какав се унутрашњи конфликт одиграва у Ладу Тајовићу? У чему се 
огледа сложеност његовог лика? 
У обликовању свога романа Лалић се служи дескрипцијом и 
техником солилоквија. У чему су снага и уверљивост Лалићеве 
уметности? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 ■ Ладо и Неда - сцена из 
филма Лелејска гора
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ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

1. Током читања романа у целини, обрати пажњу на проблем усамљености 
- кад се он појављује, уз чега је везан? Шта за Ладу значе часови 
усамљености, кад је осећа као зло? Зашто то постају часови песимизма? 
Докле усамљеност досеже (у сну) и доводи човека до лудила (нађи цитате 
из романа којима ћеш то доказати)? Зашто усамљеност рађа неповерење? 
Коме све не верује Ладо и како их тестира? Како се Ладо бори против 
усамљености? Кад осећа да ју је заволео и зашто?

2. Када се појављује ђаво, у којим тренуцима? Докажи да је ђаво опозиција 
Лади? Како ђаво служи Лади као алиби за његове поступке? Како то да 
ђаво сумња у све што Ладо чини? Кад се Ладо поистовећује са ђаволом?

3. Расправи о проблему анимализације. Рат је хајка на човека - једни лове, а 
други су ловина. Зашто се Ладо спасао и успео да опстане? Где и у којим 
ситуацијама је он задржао хуманост?

4. Реконструиши Ладин живот пре рата који је само у назнакама. Какво 
значење има за њега Видра и сећање на њу? Како су приказани женски 
ликови у роману?

5. Шта све представља Лелејска гора? Ко је све тада тражио свој пут попут 
Лада Тајовића?

6. Одреди врсту романа и опиши стил писца.
7. Докажи свевременост и универзалну вредност овог романа.

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Мотив о усамљеном јунаку (изложеном искушењима због губитка дружине) 
стар је колико и литература. Тајовићево издвајање има две фазе. Најпре се од 
главнине партизанске војске одваја његова група, а затим се он сам одваја од групе 
и губи у дивљини планине окружен окупатором. Како преживети при двоструком 
непријатељском окружењу, а не издати идеале за које се бори!

Осамљеничка несигурност рађа двоструки страх: или ће изгубити главу, или ће, да 
би сачувао главу, страдати човек у њему. Тако се у угроженом човеку почињу спорити 
два бића: оно које чува голи живот и оно које чува морални лик човека, који ризикује 
себе да би успоставио праведнији свет.

За човека који се видљиво спори са нечим у себи, народ каже: ушао ђаво у њега. 
Тако и Тајовић, кад је највише стешњен самоћом, није више сам. Добија двојника, 
ђавола, који у овом роману има функцију опонента главном јунаку. У лику ђавола 
који се у устрепталој и каткад избезумљеној Тајовићевој души доиста причиња 
као опредмећена репата неман — Лалић је лукаво смислио приповедно средство 
кроз које може да пројектује Ладове психичке тегобе. Лик ђавола је врло присутан 
у уобразиљи и у речнику Тајовићевог краја. Као измишљени узрочник људских 
душевних немира, он је име за оно што јесте и није. Та двострукост, превртљивост, 



263
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

тајновитост његова постојања даје причи извесну црту фантастике, бајколике слободе 
и непредвидљивости.

Тајовићев ђаво има многоструку улогу. Он је саговорник и друг, по невољи. Он је 
и подстрекач на морално проблематичне акције, експонент себичног дела Тајовићевог 
бића, побуњеник у име Тајовићевих потиснутих себичности. Умногоме ће, временом, 
Тајовић прећи на његову страну, постати „ђаво сам”. Али, само издајица неће постати.

Неслобода јунакова, уске могућности његова дејства надокнађују се неслућеном 
наративном слободом дијалошког обрачунавања једне узмућене половине јунакове са 
другом, двојником, ђаволoм, нарочито у стању помућене Тајовићеве свести: кроз сан 
и кроз рањеничке халуцинације. У муци борбе са спољашњим непријатељем (а против 
њега су и природа и људи), Тајовић бива изнутра нападнут. Најтеже је ту битку добити. 
Драма спољашња прелази у драму унутрашњу. Највећим делом романа прати се 
Тајовићева унутрашња драма. 

Тајовићево самотничко бојовништво прелива се ван његова времена и простора. 
Из јунакових доколичарских сећања романсијер извлачи, из бивших, давних времена 
„паралелне” приче о његовом народу. Поредбене судбине тих других, далеких 
страдалника утврђују и, уједно, универзализују значење Тајовићеве судбинске приче. 
        Бранко Поповић 

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Михаило Лалић (1914-1993) је писац који се на самом 
почетку књижевног рада определио за јасан тематски круг 
(Народноослободилачки рат), одређено географско поднебље (Црна 
Гора) и специфичан избор актера догађаја и романескних прича. 
Објавио је велики број књига приповедака, али ипак, значајан допринос 
савременој прози дали су његови романи: Свадба, Зло прољеће, Раскид, 
Лелејска гора, Хајка и др. Већ првим романом Свадба Лалић је показао 
своје опредељење за објективно сликање догађаја и људи, за отпор 
субјективизму или миту о витештву. У романима Лалић приказује време 
када је у партизанском ратовању дошло до кризе, када су се пробудили 
стари сукоби и поделе, када извесност борбе није могла да се наслути. 
Његови јунаци су захваћени моралним и психолошким кризама, па отуда 
унутрашњи монолог као основно и доминантно средство уметничког 
обликовања ликова. Посебну драж Лалићеве прозе чини пракса „сталних 
ликова, ликова који се појављују из дела у дело па се у процесу читања 
доживљавају као „стари познаници”. Тако, на пример, Ладо Тајовић је 
јунак у неколико приповедака и у романима Зло прољеће, Лелејска 
гора и Хајка. У стваралачкој пракси Михаила Лалића занимљив је још 
један феномен: он се стално враћа већ завршеним приповеткама или 
романима и, незадовољан оствареним, приступа преради. Другу верзију 
је доживео и роман Лелејска гора, а развијањем приповетке Прамен таме 
настао је истоимени роман.

 ■ Михаило Лалић

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Лелејска гора, 
комунисти, партизани, 
усамљеност, ђаво, 
двојник, солилоквиј
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Антоније Исаковић

Кроз грање небо 
(одломци)

Предмет приповетке Кроз грање небо је рат. Партизанска дивизија 
је, у маневарском тактизирању, била приморана да своју болницу са 
четрдесет тешких рањеника, једном болничарком и неколико бораца 
остави скривену у непроходној планини. Немци наслућују да је болница 
негде у планини, трагају са псима и упорно настоје да је пронађу. Два 
дана и две ноћи тешки рањеници леже на својим носилима у потпуној 
неизвесности.

Исаковић непосредно слика болницу, рањенике међу горостасним 
дрвећем, а присуство Немаца означава звучним сигналима. У дводневној 
неизвесности расте напетост у реаговању рањеника, што због близине 
Немаца, који се чак четрнаест пута приближавају болници, што због 
властитих рана. Борци, гладни, изнурени, потиштени, зависно од 
темперамента, врсте рана, воље и карактера различито реагују на могућу 
сурову и блиску извесност смрти. 

Дневник болничарке Бранке, поред општих података о рањеницима, 
бележи низ њених запажања, констатација и судова, у чему су и шири план 
и епилог приче.

...Пред даном дрво се покрену и пазух таме испод стабла 
поче да се цеди и губи у храпав олук церове коре.

Јутро је, изломљени прозори неба кроз густо грање 
прозрачно су плави.

Четдрдесет носила на земљи – пале љуљашке са рамена. 
Носила – пљоснате гомиле, покривене шаторским крилима, 
прљаве сенке са путањама росе.

Уске се гомиле покренуше...
*
Јаук рањених придавила тишина планине.
Радош отвори очи. Неко време је ослушкивао: Станко је 

спавао. Испод десне лопатице жуљала га носила и опрезно се 
покрену у струку. Питао се да ли је већ дуго спавао. Сећа се: био 
је дан, у ушима је кврцало, онај рањеник са куком непрестано је 
нападао Зекавицу, и што је више желео да брани Зекавицу, све је 
више малаксавао, спавало му се.

Предмет приповетке Кроз грање небо је рат. Партизанска дивизија 
је, у маневарском тактизирању, била приморана да своју болницу са 
четрдесет тешких рањеника, једном болничарком и неколико бораца 
остави скривену у непроходној планини. Немци наслућују да је болница 
негде у планини, трагају са псима и упорно настоје да је пронађу. Два 
дана и две ноћи тешки рањеници леже на својим носилима у потпуној 
неизвесности.

Исаковић непосредно слика болницу, рањенике међу горостасним 
дрвећем, а присуство Немаца означава звучним сигналима. У дводневној 
неизвесности расте напетост у реаговању рањеника, што због близине 
Немаца, који се чак четрнаест пута приближавају болници, што због 
властитих рана. Борци, гладни, изнурени, потиштени, зависно од 
темперамента, врсте рана, воље и карактера различито реагују на могућу 
сурову и блиску извесност смрти. 

Дневник болничарке Бранке, поред општих података о рањеницима, 
бележи низ њених запажања, констатација и судова, у чему су и шири план 
и епилог приче.
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Запамтио је мирис пред сан. Подсетио га је на слачицу. И 
онда је потонуо, чинило му се да су носила постала сувише мека. 
А потом, ноћ почела да плаче и чуо је мартовски мачји плач. Не, 
онда се будио. Са спавањем је било свршено, али, и сада нешто 
капље, пало му је на чело? Како оно беше из ботанике: неке 
жабе пљују са дрвећа?! Не, погрешио сам. Жабе су на дрвећу и 
предсказују кишу. А пљују неке птице. Сврака. Она се подсмева. 
Али откуд овде свраке? То је било зрно летње кише. До врага са 
том зоологијом! И чуо сам неки јецај. Нешто велико је јечало? Да 
ли може кит да јечи? Негде сам био. – Не, то је опет био сан.

Ишао је по нечем белом: да ли је то био снег или врућ песак? 
Било је топло и јурио је. Белo и голо. А траг је био узан као да 
су игле падале у песак. И дуга коса, црна, њу је хтео да одсече. 
А каква је Бранкина коса? Ко јабукова кора кад дуго остане на 
сунцу. Најзад, стигао је косу, а онда је већ ноћ почела да капље са 
дрвећа.

Радош покуша да одреди време. Веровао је да још није 
поноћ. Који је дан? Месец – можда је почео јун? Крајем маја 
почела је офанзива, а у јуну, пре двадесет и три године, родио се. 
Можда данас! Радош погледа у небо. Да ли од дрвећа или облака, 
оно је било густо и црно.

...Петог јуна, место сиве мушеме стављао се бели столњак. 
И увек би га неко покапао црним вином. Шест танких тањира 
оивичених тегет штрафтом и у средини чисте салвете као 
грудвице снега. За децу, плехани тањири. Отац је тада био у 
новој, црвеној железничкој капи. По тој капи и памти оца.

Бео чаршав је био на столу, а оца су унели. Њему су 
дали рођендански колач и одвели га у комшилук. Око њега 
су говорили: о коленима, о ногама, о промету станице, о 
маневрисању и челичним одбојницима. То је био његов пети 
рођендан и оца више није било за столом. С децом, када је поред 
пруге брао црвене булке, говорио је: ето, таква је била очева 
капа.

Радош се мало помери на носилима.
– Моја колена сад су... – Радош полако подиже покривач. 

Трже главу, учини му се да опет осећа мирис слачице.
– Трулим... – опет подиже покривач. Дубоко је удисао. Мирис 

слачице није осећао. Мирно поче себе да пипа, по рукама, по 
образима.

 ■ Плакат за филм Кроз 
грање небо (1958)
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– Не. Још сам чврст. А доле? – Радош завуче руку. Бутина је 
била чврста. Пипну се испод колена. Ништа није осећао.

Радош трже руку; учини му се да је опет чуо јецај. Бројао 
је, трудио се да заспи; чинило му се да је његов језик постао 
шеталица на гвозденом сату у кухињи, који је он навијао у 
пролазу, вукући ланац на чијем је крају закачена плехана 
шишарка.

ДНЕВНИК БОЛНИЧАРКЕ БРАНКЕ

Почела су прва умирања. Било је тихо. Свако је мислио о 
себи. Рањеник у белој блузи дуго је држао моју руку. Додавала 
сам му чутурицу да пије воду. Споро је пио, његове очи постале 
су црње. На мојој кошуљи дугме је било откинуто. Док сам била 
савијена, видела сам где ме је гледао. Код свих осећам чудан 
трзај кад у кошуљи пролази поред њих. Канапом сам везала 
рупицу на кошуљи. Увек ћу облачити копоран.

И крволиптања су почела. Немам више завоја, чиме 
да их превијам – травом! Шта помаже моја архитектура: 
архитектонски да дељем дашчице. Шта може овде да уради и 
прави лекар?

*
Ујутру, Радош је погледом тражио Бранку. Подиже руку и она 

дође.
– Чујем да тражите нешто место завоја.
– Овако је немогуће!
– У овој торбици имам сељачки пешкир. Дугачак је и, колико 

се сећам, чист је.
Бранка извади пешкир.
– Исећи ћу га, биће за двојицу.
Гужвајући пешкир, застаде:
– А тебе, још нисам видела.
– Не, мени за сада не треба.
– Где си ти рањен? У ноге?
– Да.
Бранка хтеде дa подигне покривач. Радош се бранио.
– Не, не треба, рана је чиста. Преломљена бутна кост. На 

овом ваздуху то ће да зарасте, само ћу, можда остати ћопав.
– Није то ништа.
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– Јеси ли била када у бањи? – упита је Радош.
– Јесам као мала.
Тамо си могла да видиш колица како их људи терају. На 

једним таквим возићу се и ја. Ноге ћу прекрити зеленим ћебетом 
са пругама.

Бранка га ухвати за руку.
– Како је твоја топла! – рече Радош.
– Хвала на пешкиру.
– То не мораш да кажеш.
Бранка поцрвене.
– Доћи ћу опет.
Радош је гледао у лак траг који је она оставила по сувом 

лишћу.

ДНЕВНИК БОЛНИЧАРКЕ БРАНКЕ

Већ трећи дан како смо овде. Немци су опет близу; многи 
нису хтели да се покрију. О глади већ нико не говори.

Удаљила сам се од рањеника и срела Зекавицу. Био 
је наслоњен на дрво и замишљен. Питао ме је да ли сам 
студенткиња.

„Била сам“ – баш тако сам му одгворила. Питао ме и да ли 
записујем нешто. Какве то везе има са студијама? Чудно ме је 
погледао и рекао: „Можда ће само то да остане.“

И тек сада ми је постало јасно зашто ме је један рањеник 
данас зауставио и рекао: „Зовем се Ђорђе Митровић.“

Увек знам ко ће да умре. Зашто то морам да знам? Колико 
сам згрчених лица упамтила?

Увек људи крију смрт од себе. Страшно је посматрати та 
заваравања. Она тројица опет су тражила да их поставимо у 
носила. Били су озбиљни и црни. Један је рекао: „Ти кревети 
направљени су за нас.“

Какав је мој рањеник пред смрт? Уозбиљи се, постане миран. 
Осети смрт у носилима, гордо напушта своју планину. Сам себе 
најсвечаније сахрањује.

Плаше се смрти – то је племенито. Када она дође, када те 
стегне за рамена, више се не бојиш ње. И то је племенито.

Све више досађују један другоме. Почињу свађе, морамо да 
их размештамо. Мени моја оловка нестаје.
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*
Младић са сломљеним куком тешко се окрену и погледа у 

букву више себе. Опази дупљу детлића. Није се варао. Рањеник у 
плавој шајкачи гледао је у ту дупљу.

„Сигурно је хипнотисан. Верује да су тамо птичја јаја. 
Пристао би да постане и слепи миш само да до њих дође.“

– Фаусте, због чега онај само каже: црвен је исток и запад?
– Можда му тако време најбрже пролази.
– Тачно, он је наш часовник – рече младић са сломљеним 

куком. Фауст је био уморан и не одговори.
– Зашто гњавиш човека? – рече Станко.
– Тебе не гњавим!
Станко се окрену према Радошу.
– Умеш ли да завијеш? У шињелу сам нашао за две.
– Што не даш да ти ја завијем? – рече младић рањен у кук.
– Теби?
– Мени. Мислиш да сам себичњак.
Станко му не одговори.
– Не бих ти узео ниједан дим. Еј, ти у плавој шајкачи, гукни 

да ти бар чујемо глас. Какав је ово тип?!
– Пази, смеје се.
– Не могу више да га гледам. Тражићу од онога плавог да се 

преместим одавде. Другови, можда је он луд. Зашто да не? Ово је 
дивно место да се полуди.

Рањеник у плавој шајкачи полако се издиже из носила.
– Нисам луд.
– А што ћутиш онда?
– Нећу да се трошим.
– Да се трошиш? А шта мислиш?
Рањеник у плавој шајкачи више не одговори ништа.
– Пази, ово је паметно. А ја сам овде најбрбљивији.
Немачки шарци јавише се с леве стране.
– Долазе! – прошапута младић рањен у кук.
Радош таман у лицу, гледао је у пањ на коме Бранка није 

седела.
Фауст гласно уздахну и рече:
– Неће доћи.
– Будало!
Преко рањеника брзо се преносило: потпуна тишина, и сви 

да се покрију.
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– Да не беже ови наши, па да их не видимо?
– Ти си тврдио да нам они не требају – рече Станко.
– Упамтио си.
Опет је тихо дошло наређење да се сви покрију.
– Е, мозак је овај бивши командир. Што није наредио да 

престанемо да дишемо. – Младић рањен у кук навуче преко себе 
шаторско крило.

Дуго су рањеници остали прекривени. Радош више није 
могао да издржи, мирис слачице је био гадан. Са себе смаче ћебе 
и, гледајући у широке зелене шаке лишћа, дубоко уздахну.

– Видели село, па отишли – рече Станко.
– Изгледа да није глупо што смо овде – рече рањеник са 

сломљеним куком.
– Сметаш ми! – рече Станко.
– Ја ти сметам. Да ти не смета нешто друго?
– Зашто држиш ту ногу згрчену?
– Лакше ми је.
– И она ми смета.
– Ти жмури!
– Осећам те!
– А ти покриј главу.
– С тобом нећу да разговарам.
– Не мораш.
– Лакше, другови – рече Бранка. – Зашто се свађате.
Обојица одбише да пију воду.
Радош попи своју воду и пружи Бранки своју чутурицу.
– Нешто ме пече у грудима – руком показа на своја прса. – 

Где си била цео дан.
– Ту – одговори Бранка и седе поред носила.
– Нисам те видео.
– Звао ме Зекавица, распитивао се о вама.
Фауст је тихо звиждукао неку песмицу, остали су спавали.
Радош је био задовољан што Бранка седи поред њега. 

Посматрао је празна носила у којима је била смуљена шареница.
– Брала сам каћун, узми.
Радош је и даље гледао у носила.
– Хоћеш да их склоним? – несигурно рече Бранка.
– Немој.
– Дај да ти видим рану.  ■ Каћун
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– Не треба.
– Зашто не даш?
Радош је гледао испред себе, у Фауста, који је и даље 

звиждукао.
– Многи се свађају – рече Бранка.
– Свађају се – понови Радош.
– Почели су да сметају један другом.
– Шта те питао Зекавица?
– Колико има тешких случајева.
– Зашто ме ниси обишла цео дан?
– Била сам код њега.
– Ти знаш ко ће да умре?
– То ми је најгоре.
– Значи, знаш.
– Узми бар један.
Радош узе каћун.
– Сладак је.
– Боље него кромпир.
– Да, боље него кромпир. Јеси ли ти живела у пољу?
– Увек – рече Бранка.
– Ти си са села?
– Не, мој отац је био чувар пруге.
– Брала си булке?
– Како знаш?
– Поред пруге су увек биле булке. Смешно, и мој отац је био 

железничар.
Радош је посматрао рањенике око себе. Чудно: бројао је 

боје на покривачима. Изгледало му је да су носила одавно ту, 
да су размештена не може бити боље, да сваком одговарају по 
његовој дужини, и да су сада као разбацани трупци поливени 
кишом. Зашто баш кишом, а не кречом? Рањеник са сломљеним 
куком помињао је креч. Кречом су трговци поливали наслагана 
метарска дрва на железничкој станици. А једном, као дечак, 
био је на коњском гробљу. И тамо су кречом поливали надуване 
коњске трбухе.

Поглед му је ишао по лицима рањеника. Шта видим на 
њима? Страх је одавно побегао у косу или доле испод браде. 
А глад? Сва се увила око очију. Сваком су по лицу израсле 
чворуге. У слепоочницу може да стане детиња песница. Фауст 

 ■ Булка/мак
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још звижди. Младић са куком мање говори. И Станко све више ћути. 
Мир. Какав мир? Бранка каже да се свађају. И свађе су на измаку. А када 
и то престане, када престане све да ти смета? Мени више ништа не 
смета. Радош погледа у Бранкине груди. На себи је имала мрку енглеску 
кошуљу са џеповима. Џепови су били затегнути. Зашто је то округло?

Радош се трже и светлије погледа у Бранку.
– Лепо смо разговарали.
– Тебе не сматрам за рањеника.
Радош се насмеја и лако је дохвати за руку.

ДНЕВНИК БОЛНИЧАРКЕ БРАНКЕ

Нашла сам Зекавичин нож забијен у букву. Зашто је то урадио? 
Радош је тражио да му се носила преместе далеко од осталих. Била 
сам изненађена. Рекао ми је: „Више овде нисам потребан. Хоћу само да 
гледам кроз грање небо.“

ДНЕВНИК БОЛНИЧАРКЕ БРАНКЕ

Зекавица је отишао да ухвати везу са одредом. Сви ћуте, верујемо у 
њега.

ДНЕВНИК БОЛНИЧАРКЕ БРАНКЕ

Немци одлазе из села, пошла сам до Радоша. Затекла сам га мртвог.
Младић коме је сломљен кук тражио је да седнем до њега. Држао ме 

за руку и посматрао ме. Окренула сам главу кад се његова рука трзнула.
Заједно смо их сахранили. У подне је наишао Сима са партизанима 

из одреда.
Одлазимо... Између ових букава нешто остављамо...
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РАД НА ТЕКСТУ

Коју ратну ситуацију слика Антоније Исаковић у овој приповеци?
Какве све асоцијације побуђује наслов Кроз грање небо? 
Пронађи делове текста у којима су присутни мотиви: страха, глади, 
тишине, жудње за животом, љубави и смрти?
Издвојте све појединачне актере у овој драмској ситуацији (у 
одломку), посебно Радоша, и размотрите какав је њихов однос 
према животу и смрти.
Какву драму преживљава болничарка Бранка? Какву уметничку 
функцију у приповеци има њен дневник? 
Шта је драмско, а шта лирско у приповеци?
Којим се уметничким поступцима односно начинима приповедања 
обликује приповетка? 
Размотрите стил и језик приповетке.
Запазиo/-ла си да је приповетка обликована, у извесном смислу, 
филмском техником. Пронађи секвенце које имају значење 
филмских кадрова. Уметнички поступак Антонија Исаковића 
заснован је на минуциозном детаљу који се као под оком камере 
увећава. Пронађи такве детаље и образложи њихово симболичко 
значење. Какво значење имају ономатопеје? 

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Филм Кроз грање небо (1958) режирао је филмски уметник 
Столе Јанковић, који је према Исаковићевој приповеци написао 
филмски сценарио и књигу снимања. Доносимо вам једну филмску 
секвенцу из књиге снимања која садржи неколико филмских 
кадрова, преко којих ћете упознати елементе филмске технике.

Прочитајте књигу снимања и размотрите како филмски 
редитељ Столе Јанковић користи "филмофилмску технику" ове 
приповетке.

Кроз грање небо
(Филм)
 
Кадар 109
(Немачки шарац, запуца. Дозивање пиштаљком било је врло 

близу. Неко опомену да се ћути.) 
Станко се окрену Радошу. 
Радош је посматрао.

1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

6.  
7.  

8.  
9.  
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Кадар 110
П.Т. пања.
Бранка није тамо седела.
 
Кадар 111
Радош је погледом тражио Бранку.
 
Кадар 112
С.
Кад је угледао, подиже руку.
 
Кадар 113
АМ.
Она дође у „вожњи”.
Радош: – Чујем да тражите нешто место завоја?
Бранка: – Овако је немогуће! И без лекова и без завоја.
Радош: – У овој торбици имам сељачки пешкир. Дугачак је и, 

колико се сећам, чист је.
Бранка извади пешкир. – Исећи ћу га, биће за двојицу. 
Гужвајући пешкир, застаде. – А тебе, још нисам видела.
Радош: – Не, мени за сад не треба.
Бранка: – Где си ти рањен? У ноге?
Бранка хтеде да му подигне покривач. Радош се бранио. — Не, не 

треба, рана је чиста. Преломљена бутна кост. На овом ваздуху то ће да 
зарасте, само ћу можда остати ћопав. 

Бранка: – Није то ништа.
Радош: – Јеси ли била када у бањи?
Бранка: – Јесам, као мала.
(Пиштаљке и лавеж паса чуо се све јаче.)
Радош: – Тамо си могла да видиш колица како људи рукама терају. 

На једним таквим возићу се и ја. Ноге ћу покрити зеленим ћебетом са 
пругама. А где ћеш ти онда бити?

 
Кадар 114
Њих двоје.
Бранка га ухвати за руку: — Немој о томе!
На њеној кошуљи дугме је било откинуто. Како је била савијена, 

кошуља се мало отвори. Радош је посматрао. Она примети где је 
посматра, збунила се и руком је затворила кошуљу.

Радош, држећи је за руку: – Како је твоја топла!
Бранка: – Хвала на пешкиру.
Радош: – То не мораш да кажеш.
Бранка се збунила и изашла из кадра.

П.Т. - полутотал
С.П. - средњи план
Т. - тотал
О.П. - општи план
О.Ф.Ф. - говорник се не 
види, чује се само његов 
глас, камера снима 
нешто друго
А.М. - америкен (шетња 
камере)
С. -  синхроно
С.К. - средње крупно
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 ■ Антоније Исаковић

Кадар 115
П.Т. од камере.
Она је одлазила. — Доћи ћу опет.
 
Кадар 116
С.К.
Радош је гледао за њом.
 
Затамњење

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

1. На тексту приповетке означите део на који се односи ова 
филмска секвенца.

2.  Упоредите оба текста и размотрите како се за филмско 
казивање адаптирају епски, лирски и драмски елементи 
(нарација, опис, дијалог).

3. Како се у књизи снимања распоређују визуелни, а како говорни 
и акустички елементи?

4. У чему се огледају извесна преиначења филмског текста у 
односу на књижевни текст? Могу ли она да буду још слободнија?

5. Одабери једно дело које си читао/-ла и направи књигу снимања.
6. Мобилним телефоном сними краћи филм на тему по избору.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Кроз грање небо, 
дневник, 
Други светски рат, 
филмска техника, 
књига снимања

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Антоније Исаковић (1923-2002) књижевник, академик рођен 
је у Београду. Гимназију је учио у Београду, Крушевцу, Алексинцу и 
Јагодини. Учесник је у Народноослободилачкој борби од 1941. године. 
Био је директор Недељних информативних новина и одговорни уредник 
књижевног часописа Дело те генерални директор ИП Просвета. Између 
осталог, Исаковић је био и републички и савезни народни посланик. Био 
је члан САНУ и њен потпредседник (1981-1994). Дела Антонија Исаковића 
(Велика деца, Папрат и ватра, Празни брегови и др.) преведена су на око 
двадесет страних језика. Према његовим приповеткама начињена су 
сценска дела (Трен, Молба, Писмо) и снимљени филмови (Кроз грање небо, 
Партизанске приче, Трен). Антоније Исаковић је био добитник НИН-ове 
награде (1982) и многих других. Преминуо је у Београду је 13. јануара 2002. 
године.



275
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

Александар Тишма

Употреба човека
(одломци)

У роману Употреба човека Александар Тишма прати неколико различитих 
младих људи који су у Другом светском рату доживели трагичан удес и потпун 
животни слом. Разлажући животне судбине новосадских породица Кронер, 
Лазукић и Божић, писац расветљава црни досије рата и показује немоћ човекову 
пред његовим страхотама. Рат човека обезвређује и употребљава у своје сврхе. 
Јевреји Кронерови су изложени нацистичком уништавању, Лазукићи, под теретом 
малограђанских манира и класних искључивости, крећу погрешним историјским 
токовима, а Божићи, не сналазећи се, трагично се утапају у свој идеализам. 

Сутрадан, не више кришом, у паузи рада, готово свима наочиглед, 
Гордана предаје Вери два листа са одштампаним питањима, на која 
трeбa писмeнo дa oдгoвoри, и свeжaњ чистe хaртиje, зa исписивaњe 
биoгрaфиje. „Нeмoj ништa прeћутaти”, нaпoмињe oнa стeжући с двa 
прстa хaртиjу прe нo штo ћe je прeпустити у Вeринe рукe, „нaрoчитo o 
свeму штo сe oднoси нa oкупaциjу - тo ти пoручуje Дaницa Jуркoвић.” 
Спoрaзумejу сe дa ћe Вeрa испуњeнe хaртиje прeдaти крoз три дaнa и 
oнa истoг пoпoднeвa с дoстa мукe - jeр су питaњa зaмршeнa - пoпуњaвa 
aнкeтни лист и oдмaх сe лaћa биoгрaфиje. Зaчуђуje je кoликo у њoj, 
чим je сaoпштилa oснoвнe пoдaткe o пoрoдици, имa мaлo дa кaжe; 
увиђa кoликo су стрaдaњa крoз кoja je прoшлa - oпштa, a укoликo су 
пoсeбнa, нeизрeцивa. Пoкушaвa, ипaк, сeћajући сe Гoрдaниних 
нaпoмeнa, дa и тo нeизрeцивo стaви нa хaртиjу, aли кoд битних 
прeoкрeтa зaстaje. Чини joj сe дa би их трeбaлo oписaти сa свим 
упaмћeним пojeдинoстимa, a oвe су oпeт рaзбaцaнe, нeсрeђeнe, нe 
мoжe дa им пoхвaтa мeђусoбнe вeзe; aкo сe пaк нaђу вeзe, изрaњajући 
из сeћaњa, прeд њoм сe прoстрe oгрoмнo, нeсaглeдивo пoљe дo гушeњa 
узбудљивих дoживљaja, кojи нe трпe рeчи, jeр би oнe њу сaму прeвишe 
oгoлилe. Пoкушajи дa их уoпшти тaкoђe joj нe пoлaзe зa рукoм, oни сe 
извргaвajу у прeћуткивaњa, a сaмим тим у лaж. Бaци хaртиjу, узмe 
другу и с бeснoм oдлукoм нaсрћe нa ту прoшлoст кoja joj сe oдjeднoм 
трaжи. Нe мoжe, нe смe дa je изрeкнe. Oстaвљa рaзбaцaнe листoвe, 
лeжe нa oтoмaн, и кao бoлeсник сe вaљa, прeвиja нaд свojoм нeмoћи. Нe 
умe дa сe сaбeрe, стeжe je грч, жeлeлa би дa сe oдмoри, aли joj срцe 
ужурбaнo тучe, излeтeлa би нa улицу, aли нeмa дaхa зa смишљeнe 

У роману Употреба човека Александар Тишма прати неколико различитих 
младих људи који су у Другом светском рату доживели трагичан удес и потпун 
животни слом. Разлажући животне судбине новосадских породица Кронер, 
Лазукић и Божић, писац расветљава црни досије рата и показује немоћ човекову 
пред његовим страхотама. Рат човека обезвређује и употребљава у своје сврхе. 
Јевреји Кронерови су изложени нацистичком уништавању, Лазукићи, под теретом 
малограђанских манира и класних искључивости, крећу погрешним историјским 
токовима, а Божићи, не сналазећи се, трагично се утапају у свој идеализам. 
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пoкрeтe. Зaрoбљeницa je тих листoвa хaртиje нa стoчићу, кao штo je 
билa зaрoбљeник у лoгoру. Дa, и oвo je логор, схвaтa, нaстaвaк лoгора, 
исти логор у који је одведена и зазидана прe гoдину и пo дaнa, нијe из 
њега побегла иако се рат завршио; бивши заповедници пoтoнули у крв, 
у свojу смрт, пружajу зa њoм рукe oвaмo дo мeстa њeнoг зaрoбљaвaњa. 
Ниje трeбaлo дa сe врaти, дoсeћa сe, пoнaвљajући jeднoм вeћ зaтoмљeну 
мисao, ниje трeбaлo дa сe врaти. Oд прoнaђeнoг рaниjeг сaзнaњa пoстaje 
joj тeскoбнo, aли и jeднoстaвниje, jeр je oнo у њoj сaд чврстo зaсeлo. 
Учинилa je грeшку и сaдa мoрa дa испaштa. Пoкушaвa дa сe сeти нeкoг 
излaзa, aли гa нe нaлaзи. Oтићи? Кaмo? Oнa сeм oвe oд свих нaпуштeнe 
кућe има само још један дoм: на ледини oграђeнoј жицoм дрвeну бaрaку 
кojoм oдзвaњa стрaх. Ни тaмo вишe никoг нeмa, нaпуштeнa јe oд свojих 
прeoстaлих стaнoвникa, испрaжњeнa, и сaдa служи кao руглo и oпoмeнa 
присилним пoсeтиoцимa, кaкo сaзнaje из нoвинa, пуних oсудe 
прoшлoсти. Нo и oнa je дeo тe прoшлoсти, пoстaje joj jaснo, иaкo њeнa 
жртвa: jeднaкo кao и винoвници. Прoклиja у њoj, a oндa сe и рaзгрaнa, 
инaт: пa нeкa будe! Пaли цигaрeту, нaвлaчи кaпут, трчи у рaдњу и купуje 
бoцу винa. Никaд гa ниje пилa, ни жeлeлa, сaмo je чулa дa oмaмљуje - сaд 
гa сипa у сeбe. Oпoрo je, гoркo, и хлaднo, гутa гa нa силу. Никaкo дa oд 
њeгa нaиђe oчeкивaнo oлaкшaњe. Aли ипaк, aкo испиje цeлу бoцу, 
рaчунa; мeђутим, пoдиђe je мукa и oнa трчи дa пoврaти. Сaдa je свa 
слoмљeнa, a лишeнa и тe пoслeдњe рeшeнoсти. Лeжe дa спaвa. Teшки 
снoви, вoдa, дaвљeњe, кишa и снeг нa aпeл-плaцу. Jутрo je зaтичe 
бeзвoљну, oдлaзи нa пoсao кaснo с тaмним кoлутoвимa oкo oчиjу. Рaди 
ћуткe, мрзoвoљнo. Дeвojкa дo њe, Стaшa Димитриjeвић, урeднa и мaзнa 
лeкaрскa кћи, истихa je питa штa joj je, oнa слeжe рaмeнимa, jeдвa сe 
уздржи дa нa њoj нe искaли мржњу жртвe. Гoрдaнa, чиje пoглeдe 
прoпуштeнe испoд oкa примeћуje, прилaзи joj пoслe рaдa и питa je ли 
гoтoвa  с биoгрaфиjoм. „Нисaм и нeћу бити”, oдгoвoри oнa oдлучнo, и зa 
сeбe нeoчeкивaнo. Нaсмeje сe прoмуклo. „Свe тo мe ужaснo гњaви!” 
Гoрдaнa, зaбeзeкнутa, oдскoчи кao oд уjeдa змиje, oстaвљa je, жури зa 
oстaлимa. A Вeри je нajeднoм лaкнулo. Идe у мeнзу, сeдa нaмeрнo зa стo 
нeпoзнaтих oдлaзи кући дa лeжи. Пoслe крaткoг снa испиje прeoстaтaк 
винa, прaвo из бoцe. Изврћe бoцу и, смejући сe пригушeнo, прoсипa 
жутe, густe кaпи, кoje су сe у њoj зaдржaлe, пo рaзбaцaнoj хaртиjи. Oд 
тaдa je вишe никo ништa нe питa, круг ћутaњa oпeт сe oкo њe прoшируje 
и тврднe. Гoрдaнa je jeднoг дaнa сaчeкa вeћ у хoднику. „Рeклa сaм 
Дaници дa нe пишeш биoгрaфиjу. Jeси ли при тoм oстaлa?” И пoштo Вeрa 
пoтврди: „Oндa кao дa ништa нисмo ни рaзгoвaрaлe. Aнкeтнe листoвe 
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ми врaти.” „Вeћ су исписaни.” Гoрдaнa сe зaмисли. „Свejeднo их врaти. 
Дa сe нe вуку кojeгдe.” И тргнe глaву узнoситo. Пoслe ручкa, кoд кућe, 
Вeрa првo штo чини: чисти стo oд нaбaцaних хaртиja, гужвa свoje 
зaпoчeтo писaњe с гaђeњeм и слaшћу, пa гa пaли у штeдњaку кojи вeћ 
дaвнo ниje oсeтиo вaтрe. Зaтим сeдa зa aнкeтни лист и пажљиво 
прeвлaчи дeбeлим цртaмa мaстилa свaку исписaну рeч. Сaдa сe изa 
питaњa нижу црнe цртe, дугe и краткe, сaмe ништицe. Имe и прeзиме: 
ништa. Имe oцa: ништa. Имe и дeвojaчкo прeзимe мaтeрe: ништa. Дaн, 
мeсeц и гoдинa рођењa: ништa. Oнa je ништa и тo ништa прeсaвиja и 
спремa у џeп кaпутa, пa гa слeдeћeг jутрa стaвљa нa стo прeд Гoрдaну 
бeз рeчи. Aли зaтo ускoрo зaзврjи тeлeфoн нa сусeднoм стoлу и њoj 
прeнoсe пoзив Дaницe Jуркoвић. Успињe сe стeпeницaмa и зaтичe 
пeрсoнaлку кaкo je oчeкуje зa свojим стoлoм, дубoкo пoвиjeних лeђa, 
умoрнa пoглeдa, лицa oпуштeнa у дeбeлo oсeнчeнe бoрe. Oнa нe нуди 
Вeри дa сeднe, иaкo уoкoлo имa стoлицa; глeдa у хaртиje прeд сoбoм и 
нeким умртвљeним глaсoм нижe дaтумe њeних зaкaшњeњa нa пoсao. 
Вeрa пoкушaвa дa сe присeти jeсу ли пoбeлeжeни дaтуми тaчни - чини 
joj сe дa их je прeмнoгo - aли кaкo нe мoжe ништa дa дoкaжe, вeли дa сe 
у рeчeнe дaнe ниje oсeћaлa дoбрo. Jуркoвићкa пoдижe нa њу свoje 
ситнe, сaд пo рубoвимa зaцрвeњeнe oчи и питa je ли ишлa лeкaру, a 
кaкo oнa oдврaћa дa ниje, с пaкoснoм пoдрoбнoшћу oбjaшњaвa дa 
сaмим тим њeнa зaкaшњeњa пoстajу нeoпрaвдaнa и дa би пo зaкoну 
вeћ мoглa бити oтпуштeнa с пoслa. Oнa, Jуркoвићкa, ипaк нe мисли 
зaсaд прибeћи тoj пoслeдњoj мeри имajући oбзирa прeмa чињеници да 
Вeрa пoтичe из пoрoдицe коja je дaлa једног борца, Герхарда Крoнeрa, 
и дa jе oнa сaмa нa свoj нaчин прoпaтилa пoд фaшизмoм, мада je имaлa 
и блиских срoдникa кoлaбoрaциoнистa и није сaсвим jaснo кaкo сe из 
лoгoрa врaтилa живa у срaзмeрнo дoбрoм стaњу. Њeнa прoшлoст ћe 
зaто бити пoдрoбнo испитaнa, зa тo ћe сe сaмa oнa пoбринути, a дoтлe 
нeкa идe нaзaд нa пoсao и нeкa сe чувa дaљих прeкршaja дисциплинe. 
Пoпoднe истoг дaнa дoлeћe joj у стaн Mицикa, зaдихaнa, лицa збрчкaнa 
oд нeгoдoвaњa, питajући вeћ с врaтa штa сe тo збивa. Jуркoвићкa je и 
њу пoзвaлa нa рaзгoвoр, нaбрojaлa joj Вeринe прeкршaje дисциплинe и 
изрaзилa нeзaдoвoљствo њeним рaдoм, пa je дoвeлa у сумњу и 
Mицикинe нaмeрe штo je Вeру прeпoручилa. „Штa je тo с тoбoм, срцe 
мoje? Пa дoсaд су тe сви сaмo хвaлили?” Вeрa ћути, сeдeћи зaглeдaнa у 
зид, кoлeбajући сe би ли Mицики oдaлa свe штo je притискуje, aли 
зaкључуje дa je тo нeмoгућe, jeр би прeд крajњoм истинoм и oнaкo 
устукнулa. „Пa гoвoри, у чeму je ствaр, лaжe ли oнa сaд или рaниje?” 
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Трчкa oкo њe стaрa дeвojкa, aли Вeринo ћутaњe пoстeпeнo лoми њeну 
уплaшeну рaдoзнaлoст, нaвикa дa пoслуje, умaми je у свojу кoлoтeчину, 
oнa сe прoпињe нa прстe, глeдa oкo сeбe, хвaтa и oбрћe упрљaнo суђe 
кoje сe гнeзди свуд пo сoби, пoчињe дa чисти, дa пeрe, и ускoрo сe мeђу 
њимa у шoљaмa пуши чaj, нa тaњирићу oдржaвa рaвнoтeжу хрпицa 
кoлaчићa. „Jeсу ли дoбри?” питa с увeрeњeм Mицикa и рaзвeзe o 
пoзнaницимa кoje je пoслeдњих дaнa испoсeћивaлa и o нoвимa штo их je 
стeклa. Свe сaми крaсни људи, тврди, пoзивajући Вeру дa joj дoђe 
слeдeћeг утoркa, jeр je рeшилa дa у тaj дaн свaкe сeдмицe oдржaвa кoд 
сeбe мaлo пoсeлo, сa нajближимa. Вeрa joj мeђутим нeћe никaд oтићи, 
грoзи сe и пoмисли дa будe суoчeнa сa билo кaквим друштвoм; дoк joj je 
oнo дoсaд билo рaвнoдушнo, сaдa гa oсeћa кao бoдљикaву прeгрaду 
измeђу себe и вaздухa, сeбe и свeтa и њeгoвoг знaчeњa, сeбe и рeчи, сeбe 
и сeћaњa, кao нeкaдaшњe жичaнe oгрaдe мeђу кoje су je сaтeривaли уз 
гнeвнe пoвикe. Oкрeћe сe сaмo сeби, oвoг путa свeснo, у дубoкoм 
сaзнaњу дa јe самa сeби jeдинa oстaлa, дa jе јединствeно бићe друкчиje 
oд свих осталих, стешњeнo нeприjaтељством. Пoчињe сeбe дa сaжaљeвa, 
и дa сe тeши нaгињући сe с нeжнoшћу нaд сoбoм. 

(...)
Jeднoг дaнa у сусeдну бaрaку дoтeрaли су нeкoликo стoтинa жeнa, 

свe сaмe кoстурe кojи су jeдвa кoрaчaли. Увeчe пoслe aпeлa, тeк штo смo 
пoзaспaлe, прoбудилa нaс je викa, лaвeж, урлaњe. Кaдa смo сe привуклe 
прoзoримa, видeлe смo испрeд сусeднe бaрaкe црнe зaтвoрeнe кaмиoнe 
и нeмачкe вojникe кaкo у њих убaцуjу лoгoрaшицe. Oнe су сe oтимaлe, 
викaлe су дa нeћe у крeмaтoриjум, дa су joш jaкe, мoгу дa рaдe, a oд 
стрaхa снaгa кao дa им je нaтприрoднo нaрaслa, хвaтaлe су сe грчeвитo 
зa дoврaтaк, зa прoзoрe, зa свaку избoчину, нeкe су сe пoпeлe чaк нa 
крoв бaрaкe, aли су их ту oткривaли рeфлeктoри сa стрaжaрских 
тoрњeвa, a вojници и пси су их зaскaкивaли, oтрзaли их сa прибeжиштa 
и из зaклoнa и убaцивaли у кaмиoнe кojи су пaлили мoтoрe и oдлaзили 
с њимa. Уjутрo je сусeднa бaрaкa билa прaзнa. Истoг дaнa пoчeли су и 
измeђу нaс дa oдaбирajу нajслaбиje и дa их шaљу нa спaљивaњe. У 
бaрaку су ушлa двa eсeсoвцa, jeднa лeкaркa у мaнтилу и штубoвa, 
пoлoжили срeдинoм пoдa узaнe дaскe, a ми смo мoрaлe дa сe скинeмo 
гoлe и дa прeтрчимo пo дaскaмa с крaja нa крaj. Кoja би пoсрнулa, зaнeлa 
сe, дoтaклa тaбaнoм пoд, ту je лeкaркa умoрним пoкрeтoм рукe oдвajaлa 
у стрaну, eсeсoвци би je дoхвaтили кao кaкву ствaр и, мa кaкo сe oнa 
oпирaлa, избaцили прeд бaрaку, гдe je вeћ чeкao црни кaмиoн зa 
крeмaтoриjум. Ja нисaм ни jeднoм пoсрнулa, aли ми сe дeсилo нeштo 
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другo. Eсeсoвски нaрeдник Хaндкe, кoгa смo сe плaшилe и клoнилe, jeр 
je уживao дa нaс удaрa нa aпeлу пoд билo кojим изгoвoрoм, пojaвиo сe нa 
тoj вeжби и, кaдa сaм прeтрчaлa прeкo дaскe, пoзвao мe кaжипрстoм 
сeби. Oдмeриo мe je, стиснуo ми мишицу снaжнo с двa прстa и сaчeкao 
хoћe ли сe удубинe брзo изрaвнaти, зaтим je тo истo урaдиo нa мojим 
дojкaмa и jeднoj бутини. Рeкao je дa стaнeм дo врaтa. Истo тo je нeштo 
дoцниje урaдиo сa jeднoм дeвojкoм из Ужгoрoдa, Клaрoм. Пoштo je 
прeглeд биo зaвршeн и црни кaмиoн сe удaљиo сa свojим жртвaмa, 
штубoвa je узeлa нaшe брojeвe, дaлa нaм хaљинe, и Хaндкe нaс je сa oнa 
двa eсeсoвцa извeo из бaрaкe. Oдвeли су нaс нa купањe и дeзинфeкциjу, 
сaмo нaс двe. Oндa смo прoшли крoз лoгoр, дoшли дo oгрaдe кoja гa 
дeли oд упрaвне зграде, војник нa кaпиjи стao je мирнo, ми смo 
прoдужили, крaj кoмaндaнтурe, крaj рaдиoницa, дo болнице преко пута. 
Oвдe су нaс прeузeли зaтвoрeници бoлничaри. Moрaлe смo дa сe 
свучeмo и дoбилe смo чистe бoлничкe спaвaћицe. Увeли су нaс у  сoбу сa 
вишe прeгрaдa, свaку oд нaс рaспoрeдили у jeдну и рeкли нaм дa 
лeгнeмo. У прeгрaди je гoрeлa jaкa лaмпa. К мeни су ушлa двa бoлничaрa 
и рeкли ми дa сe oткриjeм и рaширим нoгe, пa су ми дaли инјeкциjу кoja 
je билa вeoмa бoлнa. Пoчeлa сaм убрзo дa трнeм. Кaд су пoнoвo ушли 
пoдигли су мe нa нoгe и oдвукли, дуж прeгрaдa, у oпeрaциoну сaлу. Нa 
jeднoм стoлу вeћ je лeжaлa Клaрa. Стaвили су ми нoгe у мeтaлнe држaчe, 
учврстили их, вeзaли ми рукe и труп, a oндa je дoшao лeкaр сa мaскoм нa 
лицу и сa гумeним рукaвицaмa нa рукaмa. Сви су сe нaгнули нaд мeнe, 
видeлa сaм jeдну дугу иглу, сличну сврдлу, чиjи сe крaj нaстaвљao у 
спирaлнoj жици, мeђу нoгaмa мe je зaпeклo, и пoрeд свe утрнутoсти 
зaбoлeлo мe je дубoкo у утрoби кao дa je чупajу, oндa су иглу извукли и 
oслoбoдили мe вeзa. Крвaрилa сaм, стaвили су у мeнe мнoгo вaтe и 
oднeли мe нa нoсилимa у прeгрaду. Упитaлa сaм штa су сa мнoм урaдили 
и jeдaн бoлничaр прoтиснуo je крoз зубe: „Ништa, лудo. Нeћeш имaти 
бeбу.” Дoбилa сaм вaтру. Aли увeчe су ми дoнeли дa jeдeм, чoрбу, мнoгo 
гушћу и укусниjу нeгo штo сaм икaд имaлa у лoгoру. Сутрaдaн, дoк су мe 
прeвиjaли, jeдaн бoлничaр смaкao ми je кoшуљу с рaмeнa и нaд лeву 
дojку утeтoвирao нaтпис. Taдa нисaм ни питaлa штa je, билa сaм нaпoлa 
oбeзнaњeнa oд вaтрe; кaсниje, кaдa сaм сe oпoрaвилa, прoчитaлa сaм. 
Moj oпoрaвaк трajao je oкo нeдeљу дaнa. Крвaрeњe je  прeстaлo и дoшao 
je пo мeнe Хaндкe. У руци je држao хaљину и мoрaлa сaм дa je прeд њим 
нaвучeм. Maхнуo ми je и пoвeo мe из бoлницe у jeдну oближњу згрaду 
кojу су звaли кућa рaдoсти. To je билa jeднa дугa прoстoриja, с 
прeгрaдaмa сличним  oнимa у кojимa смo лeжaлe прe и пoслe oпeрaциje, 
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сaмo штo je спрeдa свaку oдeљивaлa oд прoлaзa бeлa зaвeсa. У свaкoj 
прeгрaди биo je крeвeт. Клaрa joш ниje билa ту, aли у oстaлим 
прeгрaдaмa билe су дeвojкe, свeгa нaс oсaмнaeст. Moглe смo сeдeти, 
лeжaти, aли прeгрaду нисмo смeлe нaпуштaти сeм трипут днeвнo 
зajeднички. Нa рeд je пaзилa кoмaндaнткињa кућe рaдoсти Гизeлa, 
Нeмицa oсуђeнa збoг трoвaњa сeстрe, кoja je бoрaвилa у пoслeдњoj 
прeгрaди сa врaтимa нaмeстo зaвeсe. Нoсилa je вojничку унифoрму, 
чизмe, зa члaнaк нa дeснoj руци биo joj je причвршћeн бич. Кaдa би 
нaишли вojници, билo из лoгoрскe пoсaдe или из oближњих гaрнизoнa 
или из jeдиницa кoje су туд прoлaзилe зa фрoнт, Гизeлa би нaс викoм 
пoзвaлa дa изaђeмo из прeгрaдa. Свaкa би стaлa прeд свojу зaвeсу, a 
вojници би нaс рaзглeдaли и oдaбрaли зa сeбe дeвojку. Oнa зa кojу би сe 
вojник oпрeдeлиo улaзилa je у прeгрaду, скидaлa сe и пoдaвaлa. Meнe je 
први пoсeтиo Хaндкe. Кoмaндaнткињa нaс je упoзoрилa дa мoрaмo 
бити љубaзнe прeмa свaкoм нaшeм пoсeтиoцу, удoвoљити свaкoj 
њeгoвoj жeљи, a дa ћe дeвojкa кojoм нeки вojник нe будe зaдoвoљaн 
бити кaжњeнa бaтинaњeм дo смрти. Oнa нaс je jeдну пo jeдну пoзивaлa 
у свojу прeгрaду, рaзoдeвaлa нaс и рaзoдeвaлa сe дa би нaм пoкaзaлa 
штa смo свe дужнe дa чинимo нa зaхтeв вojникa и кaкo дa им сe 
умилимo, нo уjeднo je тo зa њу биo нaчин зaдoвoљaвaњa. Хрaнe смo 
имaлe вишe нeгo у лoгoру, скoрo дoвoљнo, билe смo чистo oбучeнe, 
свaки дaн смo сe туширaлe, вишe нaс нису шишaли. Meђутим, мучиo 
нaс je стрaх oд свaкe пoсeтe, jeр смo знaлe дa сe ни oд кaквe oптужбe 
нeћeмo мoћи oдбрaнити, чaк и aкo je сaмa кoмaндaнткињa измисли. И 
Клaрин и мoj дoлaзaк биo je пoслeдицa кaжњaвaњa двejу дeвojaкa, тo 
ми je дoшaпнулa крoз прeгрaду мoja сусeткa, jeднa чeшкa Jeврejкa. 
Oндa сaм и сaмa пoстaлa свeдoк кaжњaвaњa. Жртвe су билe двe сeстрe, 
Лиja и Цини, дoвeдeнe у лoгoр из нeкoг пoљскoг гeтa, стaрe вaљдa 
свeгa пeтнaeст и шeснaeст гoдинa, нeрaзвиjeнe, вaздa уплaшeнe. 
Moждa нису умeлe дa сe пoнaшajу у крeвeту кaкo би вojницимa гoдилo, 
мoждa je сaмa кoмaндaнткињa прoцeнилa дa нису зa oвo мeстo или joj 
нису кao жeнкe билe пo вoљи. Извeли су нaс jeднoг jутрa нa круг прeд 
упрaвнoм згрaдoм, a сa другe стрaнe из лoгoрa дoвeли су дo сaмe 
oгрaдe нa стoтинe лoгoрaшицa, свe сaмих климaвих кoстурa кaкви смo 
и ми били дo дoлaскa у кућу рaдoсти. Из упрaвнe згрaдe, из мaгaцинa, 
из стрaжaрницa изaшли су Нeмци, рaскoпчaни и бeз oружja, дa 
присуствуjу сцeни. Кaзну je извршиo Хaндкe. Билa су дoнeтa двa 
дрвeнa jaрцa, сличнa oнимa кojи сe кoристe зa прeскaкaњe нa чaсoвимa 
гимнaстикe, сaмo бeз oблoгa. Дo њих je кoмaндaнткињa дoвeлa двe 
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дeвojкe. Oнe су сe држaлe зa рукe, плaкaлe су. Хaндкe им je пришao и 
скoрo нeжнo их рaздвojиo. Зaтим je нaглo здeрao сa jeднe пa сa другe 
хaљину и жустрo, jeду пo jeдну, чврстo их вeзao зa jaрчeвe, свaку руку, 
свaку нoгу пoсeбнo. Зaтим му je jeдaн вojник дoдao штaп, дуг мoждa 
мeтaр, aли пoдeбeo. Стao je изa Лиje и зaмaхнувши свoм снaгoм удaриo 
je пo нoзи испoд кoлeнa. Oнa je крикнулa, пa ипaк сe чулo кaкo кoст 
крцкa. Зaтим je удaриo пo другoj нoзи. Зaтим пo нoгaмa изнaд кoлeнa. 
Лиja je joш увeк jaукaлa. Измaкao сe у стрaну и удaриo je свoм снaгoм у 
крстa, дa joj je тeлo и пoрeд узa oдскoчилo. Слeдeћи удaрaц пao je 
пoсрeд лeђa. Taдa joj je глaвa вeћ висилa, изгубилa je свeст. Aли Хaндкe 
je и дaљe удaрao, свe вишe и вишe, дoк joj ниje нa крajу рaспoлутиo 
глaву. Зaстao je, зaбиo штaп пoд мишку, рaскoпчao сe и зaпaлиo 
цигaрeту. Moрaлe смo стajaти и глeдaти кaкo пуши и шeтa укруг, 
пoсмaтрajући сa смeшкoм нaшe рeдoвe. И Цини je глeдaлa у њeгa, 
прaтилa гa укруг рaзрoгaчeним, устaкљeним oчимa. Пришao je њoj. 
Учиниo je с њoм истo. Oндa je мaшући штaпoм ушao oдмeрeним 
кoрaцимa у згрaду упрaвe. Уз пут су гa Нeмци тaпшaли пo лeђимa. Нaс 
су пустили нaзaд у кућу, a пo Лиjу и Цини дoшли су зaтвoрeници сa 
кoлицимa и oднeли их у крeмaтoриjум. Хaндкe je нa крajу и oстaлe 
дeвojкe пoубиjao, свe сeм мeнe и Рeгинe, jeднe дeвojкe из Кoшицa. 
Гoвoриo нaм je вeћ рaниje дa ћe тo учинити aкo Нeмaчкa изгуби рaт, 
нeкa сe нe нaдaмo дa ћeмo тo живe дoчeкaти. Mи смo сe ипaк свaкa зa 
сeбe нaдaлe, мaдa смo измeђу сeбe пoнaвљaлe Хaндкeoвe прeтњe. 
Имaлe смo чeстo узбуну, збoг прeлeтaњa сaвeзничких aвиoнa, нисмo 
смeлe из кућe никуд, кoмaндaнткињa je спoљa зaкључaвaлa врaтa и 
oдлaзилa у склoништe кoмaндe. To су били чaсoви кaдa смo мoглe дa сe 
дoгoвaрaмo. Aли смo билe oпрeзнe, jeр je кoмaндaнткињa имaлa oбичaj 
дa нaс свaку пoнaoсoб испитуje o мишљeњимa и искaзимa oстaлих. Ja 
сaм имaлa пoвeрeњa jeдинo у мojу сусeтку Хeлeну, чeшку Jeвреjку, пa 
смo зa врeмe узбунa прeлaзилe jeднa кoд другe и кoвaлe плaнoвe кaкo 
дa oстaнeмo живe кaд дoђу Руси или Aмeрикaнци. Гoвoрилe смo 
свaштa: дa ћeмo нaпaсти и вeзaти кoмaндaнткињу и упoтрeбити je кao 
тaoцa, дa ћeмo сe дoмoћи oружja из нajближe стрaжaрницe, aли ништa 
сe од тoгa у трeнутку oслoбoђeњa ниje дaлo извeсти. Нeмци су лoгoр 
прaзнили у eтaпaмa: прeoстaлe зaтвoрeникe oдвoдили у пoљe пa их 
тaмo убиjaли митрaљeзимa и спaљивaли, пoштo крeмaтoриjум ниje 
мoгao дa сaгoри тoликo пoвeћaни брoj мртвих, a упoрeдo с тим и oни 
су сe извлaчили, нajпрe мaгaцини, пa бoлничкo oсoбљe, пa упрaвa. 
Кoнaчнo смo примeтилe дa je сaмo joш стрaжa присутнa. Нaмa вишe 
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никo ниje дoлaзиo у пoсeту, хрaну смo jeдвa примaлe. 
Кoмaндaнткињa je зa пojaс зaдeнулa пиштoљ. Jeднoг jутрa кaдa 
смo билe  пуштeнe у зaхoд, чулe су сe ужурбaнe кoмaндe, jeдaн 
стрaжaр je дojуриo и викнуo кoмaндaнткињи дa нaс смeстa 
врaти у кућу. Пo нaгoну, нисaм пoслушaлa. Чулa сaм кaкo сe 
дeвojкe трчeћим кoрaкoм удaљуjу oд зaхoдa, aли сaм слутилa дa 
ћe oткрити дa мe мeђу њимa нeмa и пoтрaжити мe, пa сaм сe 
пoслe њих извуклa из зaхoдa, зaoбишлa гa и пoзaди њeгa лeглa 
нa зeмљу узa дрвeни зид. Пo лoгoру су oдjeкивaлe нeрвoзнe 
кoмaндe, тoпoтaли су кoрaци, чули су сe пуцњи. Ja сaм зaбилa 
глaву у зeмљу и чeкaлa, рeшeнa дa сe нe мичeм, вeћ дa, aкo 
мoрaм, ту сaчeкaм смрт. Пуцњи су учeстaли, чули су сe читaви 
рaфaли, зaтим oпeт тркa и пojeдинaчни пуцњи, кao дa су нeкoг 
гoнили пa гa гaђaли сa вишe стрaнa. Oндa тишинa. Oпeт тoпoт 
нoгу, звeкa oружja, пуцњи. Нajeднoм из дaлeкa мнoгoглaсни хoр 
нeкoг oтeгнутoг узвикa, у кoмe ми сe ипaк чинилo дa рaзaзнajeм 
ликoвaњe. Нисaм смeлa вeрoвaти слуху, oстaлa сaм дa лeжим. 
Хoр сe приближaвao, зaтим удaљaвao. Чулa сaм кaкo сe нeштo 
лoми у близини, тo су мoглa бити сaмo врaтa или прoзoри 
упрaвнe згрaдe. Oпeт тишинa. Aли вишe нисaм издржaлa. 
Пoдиглa сaм сe и пузeћи изaшлa из зaклoнa. Нигдe ниje билo 
никoг. Ушлa сaм нaзaд у зaхoд. Oндa сaм пoмислилa дa мe ту 
мoжe нaћи нeки зaoстaли Нeмaц, пa сaм изaшлa. Кудa ћу? У 
упрaвну згрaду или у мaгaцин нисaм сe усудилa ући. Крeнулa 
сaм у нaшу кућу. Врaтa нa њoj стajaлa су ширoм oтвoрeнa, унутрa 
je свe билo испрoвaљивaнo, зaвeсe пoдeрaнe и крвaвe, a пo 
прeгрaдaмa су лeжaлe дeвojкe, мртвe, у лoквaмa крви. Зaчулa сaм 
стeњaњe, тo je билa Рeгинa, дeвojкa из Кoшицa, кoja je испузилa 
изa свoг крeвeтa и срушилa ми сe прeд нoгe. Oбрнулa сaм je, 
имaлa je рaну нa врaту, oтцeпилa сaм кoмaд зaвeсe и нeкaкo je 
прeвилa. Дoшлa je свeсти и рeклa ми: „To je биo Хaндкe.” Зaтим 
ми je jaучући пoкaзaлa нa нoгe и видeлa сaм дa су joj oнe тaкoђe 
изрaњaвљeнe. Пoкушaлa сaм дa je извучeм из кућe, зa рaмeнa, 
oнa je jaукaлa, пa сaм je испустилa и пoтрчaлa прeд кућу. Taмo 
сaм нaишлa нa двa зaтвoрeникa, гдe прoлaзe с oкрвaвљeним 
лoпaтaмa; пoзвaлa сaм их и oни су ми пoмoгли дa дeвojку 
прeнeсeм у испрaжњeну згрaду кoмaндe. Taмo сaм и ja oстaлa, 
нeгoвaлa сaм Рeгину свe дoк ниje дoшлa сoвjeтскa вojскa, 
нaхрaнилa нaс и oпрeмилa зa трaнспoрт.

 ■ Споменик жртвама 
рације у Новом Саду



283
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

РАД НА ТЕКСТУ

Тишмин роман Употреба човека је модеран психолошки роман са 
ратном тематиком. Која морална питања покреће писац у свом 
делу? Занимају ли писца збивања или психичка стања јунака? 
Којим се уметничким поступцима служи при обликовању ликова? 
Размотрите његов поступак праћења „тока свести“. Зашто у роману 
нема дијалога? Каква се прећутна истина крије у дубини душе ових 
злоупотребљених младих људи?  
Протумачите наслов романа Употреба човека. Ко, како и зашто 
може употребити човека? Ко је и у какву сврху употребио живот 
Вере Кронер?
Да би у нацистичком логору смрти сачувала голи живот, Вера 
Кронер се „помирила“ са злоупотребом свога тела. Шта је она, у 
ствари, сачувала? Да ли је понижење кроз које je прошла могла 
да заборави? Зашто није способна за нови живот, за нове зиме и 
пролећа, за љубав која јој се нуди? Размислите докле може да иде 
људска издржљивост у рату.
Да ли је она способна да се после тих животних пораза ухвати у 
коштац са животом? Зашто не дела? Зашто се препушта животу? 
Како она доживљава свој посао, а како оне који су сe скућили? Како 
попуњава анкетни упитник и која је његова симболика?
Какву хуманистичку поруку носи овај роман? Да ли је људима новог 
времена била потребна трагична жртва ових младих људи? Да ли 
је у Тишмином роману поражен човек или епоха која га је учинила 
жртвом?

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

1. Током читања романа у целини анализирај лик Ане, такозване 
Госпођице - њено порекло, живот, брак, дoсељење и живот у 
Новом Саду, дневник у 21. глави и однос Вере и Средоја према 
садржају дневника.

2. Опиши порекло породица Кронер, Лазукић и Божић (уочи 
дезинтегрисаност). Окарактериши главе тих породица (Роберт 
- Беч, пасивност; Немања - националиста, грамзивост; Божић 
- трагичност) те закључи како су они употребљени. Како су у 
тим породицама описане мајке, њихово порекло, однос према 
мужевима и према деци?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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3. Поред Терезе, Герхарда  и Сепа Ленарта, задржи се на лику Вере 
Кронер (однос према својој породици, према "изразитостима", 
однос са оцем у предратно време, покушај бекства, боравак у 
логору, повратак у Нови Сад - однос према преживелима, животу, 
према мушкарцима, Средоји) и пронађи податак како је она 
завршила свој живот.

4. Какав је однос Средоја и Вере? Какав је Средојин став о сексу? 
Како је он употребљен од стране фашизма с једне стране и 
комунизма с друге стране? Кога он употребљава и зашто?

5. Како се Милинко Божић односи према књигама, рату и насиљу? 
Зашто га нарочито привлаче енциклопедије? Шта симболизује 
књига коју добија од Роберта? Зашто одлази у рат и како 
завршава?

6. Опиши структуру романа. Каква су то панорамска поглавља? 
Уочи три тачке гледишта и три форме казивања. Обрати пажњу 
на однос према простору. Наведи поруке овог романа и докажи 
његову уметничку вредност и свевременост.

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Александар Тишма (1924-2003) рођен је у Хоргошу, завршио је 
Филозофски факултет и радио у Новом Саду, а био је дугогодишњи 
уредник едиције Данас и Летописа Матице српске. Писао је поезију и прозу, 
а у свом књижевном опусу био је заокупљен савременом тематиком, коју 
је обрађивао модерним изразом.

Тишма је био учесник Народноослободилачког рата од 1941. до 1945.
године. Прву збирку песама под насловом Насељени свет објавио је 
1956. године, а затим је дошла збирка поезије Крчма. Уследиле су књиге 
приповедака Кривице, Насиље, Повратак миру, Школа безбожништва и 
потом романи: За плавом девојком, Књига о Бламу, Употреба човека, Вере 
и завере и збирка путописа Другде.

За роман Употреба човека добио је 1977. године НИН-ову награду. Био 
је члан Војвођанске академије од њеног оснивања 1979, да би после њене 
интеграције 1992. постао и редован члан САНУ, а 2002. године постао је 
редовни члан Академије уметности у Берлину.

Тишмина сабрана дела објављена су у шест томова, а дневничке 
белешке 1941-2001. објавила је 2002. године издавачка кућа "Зоран 
Стојановић" из Новог Сада. Дела нашег великог књижевника превођена су 
на двадесетак светских језика, а сам је преводио са мађарског и немачког 
језика, па се тако пре неколико година у његовом преводу код нас појавила 
књига мађарског нобеловца Имре Кертесa (Kertész Imre) под називом 
Бесудбинство.

Преминуо је у Новом Саду 15. фебруара 2003. године.

 ■ Александар Тишма

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Употреба човека, 
Други светски рат, 
холокауст, логор, 
рација, пасивност, 
безвољност
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Данило Киш

Енциклопедија мртвих
(Читав живот, одломци)

За М.
Прошле године, као што знате, боравила сам у Шведској на позив 

Института за позоришна истраживања. Извесна госпођа Јохансон, 
Кристина Јохансон, била ми је водич и инструктор. Видела сам пет-
шест представа, од којих је најзанимљивије поменути успех Бекетовог 
Чекајући Годоа који се приказује затвореницима. После десет дана, када 
сам се вратила кући, још сам живела у том далеком свету као у сну.

Госпођа Јохансон била је жена амбициозна и желела је да ми 
покаже за тих десет дана све што се може видети у Шведској, све што 
би могло „као жену“ да ме интересује. Није тако изостао ни чувени 
једрењак Васа, који је извађен из муља после неколико векова, очуван 
као каква фараонска мумија. Једне вечери, после представе Сонате 
духова у Драмском позоришту, моја ме домаћица одведе у Краљевску 
библиотеку. Једва сам успела, на брзину, за неким шанком, да поједем 
сендвич.

Било је већ око једанаест и библиотека је била затворена. Међутим, 
госпођа Јохансон показа портиру неку пропусницу и он нас уведе, 
гунђајући. Држао је у руци велику алку с кључевима, као онај чувар 
који нас је, дан раније, увео у Централни затвор на представу Годоа. 
Моја ме домаћица предаде у руке овом Керберу и рече ми да ће доћи по 
мене ујутро у хотел, а да ја само разгледам с миром Божјим библиотеку, 
господин ће ми већ позвати такси, господин ми стоји на располагању... 
Шта сам могла друго него да прихватим ову љубазну понуду. Чувар 
ме допрати до једних големих врата која откључа, затим упали неко 
чкиљаво светло и остави ме саму. Чула сам како се иза мене окреће кључ 
у брави; тако се нађох у библиотеци као у казамату.

Однекуд је допирала промаја, љуљајући пласе паучине која се, 
налик на прљаву искидану газу, спуштала преко полица са књигама као 
у каквом подруму преко сортираних флаша са старим винима. Све су 
просторије биле исте, повезане уским пролазом и свуда је допирао онај 
пропух чији извор нисам могла да утврдим.

Онда се сетих, пре него што сам и видела честито књиге (или сам до 
тог открића дошла тек када сам угледала слово „Ц“ на једном од томова 
у трећој просторији): свака сала садржи по једно слово Енциклопедије. 
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Ово је трећа. Заиста, у четвртом одељењу све су књиге биле обележене 
словом „Д“. Одједном, гоњена неким нејасним предосећањем, почех 
да трчим. Чула сам како ми кораци одјекују вишеструким ехом који се 
губио негде у мрачној даљини. Узбуђена и задихана, дођох до слова „М“ 
и, са сасвим јасном намером, отворих једну од књига. Била сам схватила, 
присетивши се ваљда да сам о томе већ негде читала, да је то чувена 
Енциклопедија мртвих. Зачас ми се све разјаснило, још пре него што сам 
отворила големи свезак.

Прво што сам угледала била је његова слика. Једна једина, утиснута 
између двостубачног текста, скоро по средини странице. То је она 
фотографија коју сте видели на мом писаћем столу. Снимљена је године 
1936, дванаестог новембра, у Марибору, по његовом изласку из војске. 
Испод снимка, његово име и, у загради, године: 1910-1979.

Ви знате да је мој добри отац умро недавно и да сам била јако везана 
за њега још од својих најранијих дана. Али нећу о томе. Оно што је овде 
важно, јесте чињеница да је он умро непуна два месеца пре мог шведског 
излета. На ово путовање сам се добрим делом била одлучила управо да 
бих заборавила несрећу која ме беше задесила. Мислила сам, као што 
људи у тешким невољама мисле, да ће ми промена места помоћи да 
заборавим свој бол, као да своју несрећу не носимо у себи.

Наслоњена раменом на климаве дрвене полице, држећи књигу у 
наручју, читала сам његову биографију, заборавивши сасвим на време. 
Књиге су биле, као у средњовековним библиотекама, везане дебелим 
ланцем за гвоздене карике на полицама. То сам схватила тек у часу када 
сам кренула да извадим тешки свезак како бих га принела што ближе 
светлу.

Одједном ме обузе нека зебња, пошто ми се учини да сам се већ 
сувише дуго задржала и да би ме господин Кербер (тако сам га звала 
у себи) могао замолити да прекинем своју лектиру. Зато почех да 
прелећем погледом параграфе, окрећући расклопљену књигу, колико је 
то допуштао ланац, према оскудној светлости сијалице. Силна прашина 
која је била нападала на рубове као и пласе заљуљане тамне паучине 
сведочили су јасно о томе да ове томове нико не помера. Књиге су биле 
оковане у негве, као робијаши на галијама, а на ланцима није било локота.

То је дакле, мислила сам у себи, та чувена Енциклопедија мртвих! 
Замишљала сам да је то нека древна књига, „књига староставна“, нешто 
попут тибетанске Књиге мртвих или Кабале или Житија светаца, дакле 
нека од оних езотеричних творевина људског духа у којима могу да 
уживају само пустињаци, рабини и монаси. У једном часу, схвативши 
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да ће ово читање потрајати до зоре, а да од свега неће остати за мене 
никаквог материјалног трага, за мене и за моју мајку, реших да препишем 
неколико најважнијих чињеница, да направим неку врсту резимеа очеве 
биографије.

Ово што овде пише, у овој свесци, то су обични енциклопедијски 
подаци, безначајни за сваког другог осим за мене и за моју мајку; имена, 
места, датуми. И то је једино што сам успела, на брзину, да запишем, негде 
у свитање. Али оно што чини ту енциклопедију јединственом на свету 
– не само зато што је уникатна – то је начин на који су описани људски 
односи, сусрети, пејзажи; оно обиље детаља од којих је састављен људски 
живот. Податак (на пример) о његовом месту рођења, потпун и тачан 
(„Краљевчани, општина Глина, срез сисачки, област Банија“) попраћен је 
још и географским и историјским појединостима, јер тамо је све записано. 
Све. Предео његовог родног краја дат је тако живо да сам се, читајући, 
прелећући заправо редове и пасусе, осећала као да сам била тамо, у срцу 
предела: снег на врховима далеких планина, гола стабла, залеђена река 
по којој, као на Бројгеловим пејзажима, промичу на чкаљкама деца, међу 
којима сам видела јасно и њега, свог оца, мада тад још не бејаше мој отац, 
него само онај који ће бити мој отац, онај који је био мој отац.  
– Затим би предео нагло озеленео, букнуо би цвет на стаблима, ружичаст 
и бео, процветавају на моје очи бокори глогиња, сунце прелеће изнад 
села Краљевчани, звоне звона са сеоске цркве, мучу краве у шталама, 
а на прозорима кућа сја румени одраз јутарњег сунца и топи ледене 
сталактите на олуку.

(...) 
Нећу вам препричавати, сад, по сећању, како је све то тамо 

забележено, описано – дан и ток просидбе, старинска свадба где се троши 
немилице, читав живописни фолклор који чињаше део тог живота – јер 
ми се све то чини недовољним и фрагментарним у односу на оригинал. 
Али не могу да вам не поменем да је ту наведен списак кумова и званица, 
име свештеника који ће их венчати, здравице и песме, поклони и њихови 
доносиоци, списак јела и пића. Ту онда следи, хронолошки, онај прекид 
од пет месеци, између новембра и маја, када се млади пар настањује у 
Београду, распоред соба и намештаја, цена шпорета, кревета и ормана, као 
и оне присности које су, у сличним приликама, увек тако исте а увек тако 
различне. Јер – а то је мислим основна порука састављача Енциклопедије 
– никад се ништа не понавља у историји људских бића, све што се на први 
поглед чини да је исто једва да је слично; сваки је човек звезда за себе, 
све се догађа увек и никад, све се понавља бескрајно и непоновљиво. 
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(Стога састављачи Енциклопедије мртвих, тог величанственог споменика 
различности, инсистирају на појединачном, зато им је свако људско 
створење светиња).

(...)
Енциклопедија мртвих не брине, међутим, само о материјалним 

добрима, то није књига двојног књиговодства или књига инвентара, нити 
именик као Књига Краљева или Књига Постања, мада јесте и то; у њој 
се говори и о душевним стањима човека, о његовом погледу на свет, на 
Бога, о његовим сумњама у постојање другог света, о његовим моралним 
нормама. Али оно што највише зачуђује, то је тај јединствен спој спољњег 
и унутрашњег, то инсистирање на материјалним чињеницама које се 
затим доводе у логичну везу са човеком, са оним што се зове његова 
душа. Иако редактори остављају без коментара неке објективне датости 
- као што је увођење електричне инсталације у каљеве пећи, 1969, појава 
тонзуре или нагла прождрљивост мог оца, справљање освежавајућег 
напитка од зове, по Политикином рецепту - његову изненадну наваду 
да скупља марке, под своје старе дане, тумаче као надокнаду за дугу 
непокретност. Њима је јасно да је то разгледање марака кроз лупу само 
део оне пригушене фантазије која се често крије у мирних и стабилних 
људи, мало склоних путовањима и авантурама; оног истог притајеног 
грађанског романтизма који је одредио и очев однос према мору. (Јер 
он је заменио путовања и далеке видике тим угодним путовањем у 
машти, а интересовање његовог првог унука за лептирски свет марака 
био му је само изговор како не би испао смешан у очима људи и у својим 
сопственим очима.)

То је већ, као што видите, онај део његовог духовног пејзажа који 
се налази сасвим близу ушћа и где се сахране пријатеља и ближњих 
ређају са таквом учесталошћу да сваки човек - макар био мање склон 
тихом медитирању од мог оца - постаје филозоф, уколико је филозофија 
размишљање о смислу човековог постојања.

Незадовољан својим животом, нагризан оном старачком 
меланхолијом која се не може ублажити ничим, ни оданом децом, ни 
добрим унуцима, ни релативним спокојством свакодневног живота, 
почео је да гунђа, да се све чешће опија. Тада би добијао нагле нападе беса, 
сасвим неочекиваног од тог мирног човека с благим осмехом. Псовао 
би Бога, небо, земљу, Русе, Американце, Немце, владу и оне што су му 
одредили тако бедну пензију за све што је аргатовао целог свог века, а 
највише телевизију, која му је испуњавала пустош вечери, уносећи му у 
кућу, безочно до увреде, велику илузију живота.
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Сутрадан, дошавши к себи, почео би у неком тихом кајању да храни 
штиглица на тераси, да разговара с њим, да му звиждуће, држећи кавез 
високо изнад главе, као да држи фењер у мраку људских невоља. Или би 
се, скинувши најзад пижаму, облачио, стењући, стављао шешир и одлазио 
на Главну пошту у Таковској да купи марке. Поподне би их, срчући кафу, 
седећи на ивици фотеље, са унуком крај себе, распоређивао ситним 
пинцетама у албуме.

Каткад је, у часовима очајања, жалио за својим прошлим животом, 
завијао старачки: како му Бог није дао да се школује и како ће отићи са 
овог света неук, не видевши добра, не видевши људски мора ни градове, 
не видевши ништа што образован и богат човек може да види. – Јер 
се његов пут у Трст завршио исто онако неславно као и његов излет у 
Ровињ.

То је, у његовој шездесет и шестој години, био први његов прелазак 
преко границе. А и до тог путовања је дошло, такође, после дуга 
наваљивања и убеђивања. Бранио се и тада аргументима које није било 
лако побити: да паметан човек не путује у земљу чији језик не зна, да 
нема намеру да се бави шверцом и да му ништа не казују макарони 
и кјанти у Трсту, рађе ће он пити код куће мостарску жилавку или 
прокупачко бело, обично. 

Ипак смо га натерали да извади пасош.
Вратио се са тог пута бесан и зловољан, покисао, посвађавши се са 

мојом мајком; ципеле које му је купила пропуштале су воду и жуљале су 
га, а милиција их је, негде већ у близини Инђије, претресла и испретурала 
им кофере.

Треба ли да вам кажем да је то путовање у Трст и та киша пред 
хотелом Adriatico, док је стајао под стрехом, без кишобрана, изгубљен 
као какав стари покисли пас (док је моја мајка на Понте Росу претурала 
по ципелама), да је, дакле, свему томе у Књизи мртвих дато место које 
та епизода заслужује? Једино што га је на неки начи тешило у вези с тим 
несрећним тршћанским излетом, била је куповина цветног семена које 
је нашао изложено пред неком радњом. (Срећом, на кесицама су били 
исликани цветови а цена истакнута, тако да није морао да се натеже 
са продавачицом.) Јер у то време Ђ. М. се већ увелико „бави гајењем 
украсног цвећа“, како то пише у Енциклопедији. (Следи инвентар цветова 
у саксијама и лонцима на дворишној и уличној тераси.)

Некако истовремено, као каква цветна зараза, он почиње да своје 
слободно време испуњава сликањем флоралних мотива свуда по кући. 
До ове нагле експлозије његовог сликарског дара дошло је сасвим 
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изненадно. Незадовољан – као што је свиме био незадовољан – начином 
на који је неки пензионисани официр, приучени молер, окречио купатило 
(певајући поваздан „Козарчанку“ која је давала замах његовој руци), где 
су остале велике неједнако офарбане површине, мој се отац заинати и 
засука рукаве. Како није успео да отклони тамне мрље са зида, то одлучи 
да их прекрије масном бојом, пратећи цртеже влаге. Тако настаде први 
цвет у купатилу, голем неки звончић, или локвањ, ђаво би га знао шта.

Сви смо га похвалили. Долазили су и из комшилука да виде његову 
мајсторију. А и његов унук миљеник изразио је своје искрено дивљење. 
Тако је све почело. Онда је дошао на ред прозор у купатилу, на који је 
исликао неко ситно пољско цвеће, плаво као различак, и све то оставио 
недовршеним, укосо, тако да је тај цветни мотив, исликан директно на 
стакло, давао илузију замахнуте завесе.

Од тада је по цео дан сликао, неуморно, не испуштајући цигарету из 
уста. (И у тишини би се чуло како му шиште плућа, као мех.) Исликао је 
неким цвећем једва налик на реално старе окрзане сандуке, порцуланске 
абажуре, флаше од коњака, просте стаклене вазе, стаклене посуде за 
Nescafé, дрвене кутије за цигаре. На једном великом сифону за сода-
воду исписао је, на аквамаринској основи, имена београдских кафана, 
словима каквим се бележе на мапама називи острва: Бриони, Бока, Галеб, 
Морнар, Зора, Српска кафана, Видин-капија, Стамбол-капија, Скадарлија, 
Три шешира, Два јелена, Под липом, Три грозда, Шуматовац, Седам 
дана, Марш на Дрину, Калемегдан, Коларац, Домовина, Орач, Обреновац, 
Опленац, Душанов град, Ушће, Смедерево, Ловачки рог, Знак питања, 
Последња шанса. 

Пажњи састављача није изостала ни необична околност да је умро 
тачно на дванаести рођендан свог првог унука. Као што није промакло 
њиховој пажњи ни противљење мог оца да се његовом последњем унуку 
да име деде. Веровали смо да ћемо тиме поласкати његовој сујети и да 
ће то узети као знак особите пажње и наклоности. Он је, међутим, само 
прогунђао нешто, а у очима сам му видела далеку сенку оног ужаса који 
ће блеснути испод његових наочара, годину дана касније, када ће му 
бити јасна извесност краја. Тај след живих и мртвих, тај свеопшти мит о 
смени генерација, ту вајну утеху коју је човек измислио како би лакше 
прихватио мисао о умирању, мој је отац у том часу доживео као увреду; 
као да су тим магијским чином давања његова имена тек рођеном детету, 
макар стопут његовој крви, „сломили над њим погачу“. Но ја тада још 
нисам знала да је он већ био напипао сумњиву израслину у пределу 
препона и да је слутио, а можда и знао са извесношћу, да се у његовој 
утроби расцветава, као из гомољике, нека непозната отровна биљка. 
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Енциклопедија у једном од завршних поглавља доноси и ток 
погребног церемонијала, име свештеника који га је опојао, изглед венаца, 
списак оних који су га испратили из капеле, број свећа које су биле 
упаљене за његову душу, текст читуље у Политици.

Говор што га је над одром одржао Никола Бешевић, његов 
дугогодишњи колега из Катастарске управе („Друг је Ђуро часно служио 
отаџбини, једнако прије рата, за вријеме окупације, као и послије рата, у 
вријеме обнове и изградње наше порушене и ојађене домовине“) пренет 
је у целости, јер без обзира на извесна претеривања и општа места, без 
обзира на реторичке падове, тај је Бешевићев говор над катафалком 
мртвог друга и земљака носио у себи без сумње нешто и од поруке и 
принципа које заступа велика Енциклопедија мртвих („Успомена на њега 
живјеће вјечно и довијека. Нека му је хвала и слава!“)

Ето, то би могао бити крај, ту се моје белешке завршавају. Нећу 
наводити жалосни инвентар ствари које су остале за њим: кошуље, пасош, 
документа, наочари. (А светлост дана болно блесну у пустим стаклима 
тек извађеним из футроле). Све оно, дакле, што су предали мојој мајци, у 
болници, сутрадан после његове смрти. Јер све је то брижљиво заведено 
у Енциклопедији, није изостављена ни једна једина марамица, нити 
кутија „Мораве“ ни "Илустрована Политика", у којој су укрштене речи 
делимично решене његовом руком.

Ту су затим имена лекара, болничарки, посетилаца, дан и сат 
операције (када га је доктор Петровић отворио и затворио, схвативши 
да је операција узалудна; сарком је већ био захватио виталне органе). 
Немам снаге нити да вам описујем онај поглед којим се опростио са мном 
на степеништу болнице дан-два пред операцију; у њему је сажет читав 
живот и сав ужас сазнања смрти. Све што жив човек о смрти може знати.

Успела сам, дакле, премрзла и уплакана, да за неколико сати 
прелистам све те странице које се односе на њега. Нисам имала појма о 
времену. Да ли сам у тој леденој библиотеци већ читав сат или је напољу 
већ зора? Била сам, велим, сасвим заборавила на време, на место. Хитала 
сам да запишем што више података о свом оцу, како бих могла да имам, у 
часовима очајања, неки доказ о томе да његов живот није био узалудан, 
да још има на свету људи који бележе и вреднују сваки живот, сваку 
патњу, свако људско трајање. (Утеха, макар каква да је.)

Одједном угледах, негде при последњим страницама које говоре о 
њему, један цвет, један необичан цвет, за који ми се у први мах учини да 
је ту утиснут као вињета или схематски приказ неке биљке која се нашла 
у свету мртвих као примерак изумрле флоре. У објашњењу, међутим, 
прочитах да је то основни цветни мотив на сликама мог оца. Узех 
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дрхтавим рукама да прецртавам тај необични цвет. Био је највећма налик 
на неку голему ољуштену и распуклу поморанџу, испресецану танким 
црвеним линијама попут капилара. На тренутак сам била разочарана. 
Добро сам знала све цртеже које је мој отац исликао у доколици по 
зидовима, даскама, флашама и кутијама, али ни један није био сличан 
овоме. Да, рекох у себи, чак и они могу да погреше. А онда, прецртавши 
ту голему љуштену поморанџу, прочитах последњи пасус, и вриснух. 
Пробудила сам се у голој води. Тада сам записала све што сам запамтила 
из тог сна. И ево шта је од свега остало... Знате ли шта је писало у том 
последњем пасусу? Да је Ђ. М. почео да слика у часу када се у њему 
појавио први симптом рака. Да се, дакле, његово опсесивно сликање 
цветних мотива поклапа са развојем болести.

Када сам показала тај цртеж доктору Петровићу, потврдио ми је, не 
без чуђења, да је сарком у утроби мог оца изгледао управо тако. И да је 
ефлорација трајала без сумње годинама.

(1981)

РАД НА ТЕКСТУ

У чему се огледа необичност ове приповетке? Какво дејство на 
читаоца има документаристичка грађа која чини предметност ове 
приче? 
Какву уметничку функцију у тексту има госпођа Кристина Јохансон 
у улози водича и „инструктора”? Какав је однос кључара библиотеке 
према њој? Какву моћ има њена пропусница? 
Зашто су књиге мртвих архивиране у библиотеци Позоришног 
института, а не у неком црквеном здању? Зашто су књиге у овој 
библиотеци везане ланцима? Зашто библиотека евидентира мртве 
тек од 1879. године?
Шта све кћи сазнаје о свом оцу? Које су све појединости у 
хронолошком животопису Ђ. М. забележене? Сетите се стиха 
Миодрага Павловића "свет је постао лакши за један људски мозак" 
и повежите га са садржајем Кишове приче. Како се на живот 
појединца одражавају историја и политика?
Како на човеков живот гледа Киш? Какву му улогу на позорници 
живота даје? 
Протумачите наслов приче. О каквој је енциклопедији овде реч? 
Према каквом критеријуму се улази у ову Енциклопедију? Какав 
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однос има Киш према малом, запостављеном човеку? Прочитајте 
овај одломак из приче и на основу њега објасните  дубљи смисао 
приповетке Енциклопедија мртвих:  
"То је, мислим, основна порука састављача Енциклопедије — никад 
се ништа не понавља у историји људских бића, све што се на први 
поглед чини да је исто, једва да је слично; сваки је човек звезда 
за себе, све се догађа увек и никад, све се понавља бескрајно 
и непоновљиво. (Стога састављачи Енциклопедије мртвих, 
тог величанственог споменика различитости, инсистирају на 
појединачном, зато што им је свако људско створење светиња.)”
Енциклопедија мртвих је уметничка побуна против „божјег” 
злостављања малог и осујећеног појединца. Да ли је Данило Киш 
својом уметничком прозом обезбедио малом човеку трајно место у 
енциклопедији људског постојања?
У поднаслову приче стоји Читав живот. Односи ли се овај поднаслов 
само на један живот? 
У средиште свог уметничког интересовања Киш ставља тему 
човековог нестајања са лица света, тему смрти и односа према њој. 
Какав је у овој приповеци однос кћери према недавно преминулом 
оцу?
Прича се одвија са гледишта субјективног приповедача. Да ли 
позиција субјективног приповедача делује уверљиво? Да ли се аутор 
- приповедач меша у приповедни ток? Када то чини? Помаже ли при 
томе субјективном наратору или читаоцу?
Киш је мајстор уметничког обликовања грађе. Како он слаже и 
повезује чињенице, како монтира грађу? Прихватате ли ову причу 
као стварну или уметничку истину? У каквом односу у њој стоје 
сан и јава? Којим својим особинама се Кишова проза укључује у 
постмодернизам?
Размислите да ли је било ком човеку лако да поднесе и, достојно 
себе, изнесе свој живот?

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

 Насловна прича књиге Енциклопедија мртвих, вероватно сам врх 
Кишовог приповедачког умећа, тематизује пишчево основно питање, 
питање смрти тако што причу идентификује са описом једног обичног 
људског живота, од његовог почетка до његовог краја. Поднаслов приче: 
Читав живот упућује нас на приповедачеву намеру да напише биографију, 
да у брзим потезима, непрестаним сажимањем језика и коагулацијом 
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времена, оцрта портрет главног јунака, извесног М. Ђ., геометра, који ће, 
како се у причи каже, проживети један сасвим обичан, ничим издвојен 
живот. Посредник те приче је, међутим, ћерка главног јунака која се са пута 
у Шведску враћа са врло необичним искуством. Стицајем околности она на 
том путу доспева у неку фантастичну „ Библиотеку, пуну чудних знакова, 
у којој се чува Енциклопедија мртвих, књига каталог („свезнадар”, каже 
сам писац) свих људских живота из новије светске историје. У тој књизи 
са безброј томова једино нема славних људи, оних који су већ јунаци неких 
других енциклопедија:

Енциклопедија мртвих дело је неке секте или верске организације која 
је у свом демократском програму истакла егалитаристичку визију света 
мртвих — без сумње инспирисану неком од библијских поставки — а са 
намером да се исправи људска неправда и да се свим Божјим створењима 
да једнако место у вечности. “Јунакиња, током једне ноћи у којој бива 
закључана у Библиотеци, вади исписе и опширно до у детаље прецизно 
дате биографије свога умрлога оца. Прошавши, унатраг, за једну ноћ цео 
његов живот она се, помоћу књиге, досећа основног смисла постојања: 
„Јер — а , то је мислим основна порука састављача Енциклопедије — 
никад се ништа не понавља у историји људских бића, све што се на први 
поглед чини да је исто једва да је слично; сваки је човек звезда за себе, 
све се догађа увек и никад, све се понавља бескрајно и непоновљиво. 
(Стога састављачи Енциклопедије мртвих тог величанственог споменика 
различитости, инсистирају на појединачном, зато им је свако људско 
створење светиња.)”. Тек на самом крају дознајемо да је прича коју смо 
читали, заправо, само забележен сан. Цвет упамћен у том сну обликом је 
исти онај сарком од којег је преминуо главни јунак. Тим обртом постиже 
се вишеструки ефекат, неутралише се артифицијелност основног 
тематског решења, приповедање кроз сан даје причи поетски квалитет, 
прича се из равни животописа уздиже на виши симболички план. И то 
је срж приповедног дара и приповедне вештине: у наизглед неутралној 
каталогизацији мање или више обичних животних чињеница отворити онај 
други, дубљи, смислотворни увид у свет.

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Данило Киш (1935-1989) је рођен 1935. године у Суботици. Студирао 
је светску књижевност и као студент сарађивао у низу књижевних листова 
и часописа, а важио је и за доброг познаваоца мађарског, француског и 
руског језика. У Париз први пут одлази 1959. године да би касније, као 
врстан интелектуалац, био је и лектор на Универзитету у Стразбуру, у 
Бордоу и Лилу. Волео је путовања и ширину света. Прва дела су му романи 
Мансарда и Псалам 44, затим 1965. излази роман Башта, пепео, који 
ћe брзо бити преведен и на друге језике. Збирка прича са елементима 
пишчеве аутобиогафије Рани јади излази 1969. године, за коју је критичар 



295
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

Борислав Михајловић Михиз рекао да је најбриљантније дело младога 
Киша и да је он „мајстор велике једноставности и јасноће” . Нови роман 
Пешчаник излази 1972. године, а наредне (1976) излази из штампе 
књига проза Гробница за Бориса Давидовича, која ћe новим уметничким, 
борхесовским поступком покренути велику полемику у нашој књижевности 
из које ће се  изродити критичко—полемичка књига Час анатомије као 
целовит одговор Данила Киша на све нападе својих противника. Несрећан 
и љут због тога, иако је бриљирао у тој полемици, из Београда одлази 
у Париз да тамо живи где и умире 1989. године од рака. Данило Киш је 
био дете оца Јеврејина, који је завршио у Аушвицу, и мајке Црногорке, 
која је рано умрла, због чега је морао да један део живота проведе код 
свога деде на Цетињу. И детињство и каснији живот, све до завршетка 
студија и прве еманципације у књижевности, биће му у знаку немаштине и 
великих невоља које су га пратиле на сваком кораку, због чега је и живот 
и стварност доживљавао као „горки талог искуства” који је, временом, 
претакао у своја прозна дела. По њему, ништа није романескније, али у 
исто време и „ужасавајуће” и „фантастичније од стварности”, и то оне 
коју је човек искусио или могао наслутити. У свом писању Данило Киш 
као да упорно и неуморно трага за „сопственим идентитетом”, па отуда и 
толико аутобиографског и породичног у његовим делима. Идући из књиге 
у књигу, он је у ствари стално развијао и дограђивао „породични циклус” 
који би - како каже сам писац - радије назвао „породичним циркусом“ 
којом се потхрањују сва његова сећања и памћења, нарочито на оца, деду, 
мајку, сестру и пријатеље. Вођен мучним сећањем на страдање свога 
оца и мноштво других који су страдали у нацистичким или пак, касније, у 
стаљинистичким логорима, згрожен над бруталношћу овога света, Данило 
Киш је као опсесивну тему носио светска насиља и мрачне силе у историји 
човечанства и њих је развијао и уметнички осмишљавао доводећи их до 
апсурда. У првом реду, ту се мисли на систем тоталитарне владавине, на 
апсолутистичку идеју или догму којој се све подређује и у чије се име све 
чини, при чему је појединац лишен слободе и права на избор (Гробница за 
Бориса Давидовича). За њега је речено да је наш Борхес, наш Набоков, тј. 
писац модерних књижевних поступака који задиру у фантастику, али који 
не искључују ни стварност. За његово стваралаштво карактеристични су 
следећи поступци: романе саставља од прича, од фрагментарних делова, 
а поједине приче шири до границе романа (нпр. Енциклопедија мртвих); 
присуство документарности: у своју прозу уноси документа, цитате или 
врши препричавање онога што је прочитао; упућује читаоца на писце 
и дела и даје своје коментаре, али све то натапа и својом фикцијом,; 
поступак каталогизације: доноси набрајања, уноси винске карте, ред 
вожње, јеловник и друго; измишљање и лажно преузимање тема и 
прича: стварање илузије веродостојности и истинитости онога о чему 
прича; енциклопедизам у писању - користи се разним појмовима и нуди 
њихова објашњења, што произилази из његове обузетости речницима, 
лексиконима и енциклопедијама; ироничан је према стварности.

 ■ Данило Киш

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Енциклопедија 
мртвих, 
фрагментарност, 
детаљизација, 
документарност, 
фикција 



296

                Улица дивљих кестенова
Господине, да ли бисте знали да ми кажете где се налази Улица дивљих 

кестенова? Не сећате се? А мора да је негде овде, имена се више и не сећам. 
Али знам поуздано да је негде овде. Шта кажете, нема овде нигде улице 
с дрворедом кестенова? А ја знам, господине, да она ту мора да постоји, 
немогуће је и да успомене толико варају.

Да, још пре рата ... На углу се налазила школа, а пред школом артешки 
бунар. Не мислите, ваљда, да сам све то измислио. У тој школи сам ишао у 
први разред, а пре тога у забавиште. Учитељица се звала госпођица Фани. 
Могу вам, господине, показати једну фотографију где смо сви на окупу: 
госпођица Фани, наша учитељица, да, тај што седи поред ње, то сам ја, 
Андреас Сам, моја сестра Ана, Фреди Фукс, вођа наше банде... Да, господине, 
одлично, сада сам се сетио. Улица мора да се звала Бемова улица, јер ја сам 
био борац у банди чувених бемоваца, чији је вођа био Фреди Фукс (звани Аца 
Дугоња), Фолксдојчер. Сјајно, господине, да није било овог нашег разговора, 
ја се уопште не бих сетио да се та улица звала Бемова улица, по чувеном 

Збирка Рани јади писана је техником мозаика, при чему уводна прича, С јесени кад почну 
ветрови, има функцију пролога, а завршна, Еолска харфа, епилога. Садржи деветнаест прича 
неједнаке дужине. У збирци доминирају кратке приче, а има и неколико приповедака (Замак 
осветљен сунцем, Из баршунастог албума, Ливада, Дечак и пас). Андреас Сам трага за својом 
прошлошћу и светом детињства, који је с временом нестао. 

Киш експериментишући формама приповедања успева да успостави везу између превазиђене 
реалности лика и његове актуелизације у свету приче. Полазећи од схватања да је потпуно неважно 
шта је стварни, а шта фиктивни свет, јер оно што је прошло заувек је неповратно нестало, Киш 
на различите начине експериментише приповедачким методама. Да би нагласио релативност 
сећања и утиска, писац користи унутрашњу перспективу приповедача који је удвојени лик (дечак 
и одрасли „дечак”), стапа две изражајне перспективе (прошло време у којем се радња дешавала и 
садашњи тренутак из којег се приповеда). Киш у неким причама приповедање организује као вид 
ускраћене перспективе (крњи дијалог у којем се даје само један глас, а други наговештава), користи 
псеудодокумента (писма, фотографије) и на тај начин сажима грађу. 

У причи која је пред тобом главни лик Андреас Сам трага за својом прошлошћу и успоменама, 
да би активирањем потиснутог препознао себе и вратио се идентитету који постоји још само у 
сећању. Не одричући се тог идентитета, него трагајући за собом као дететом, Кишов приповедач 
Андреас Сам покушава да оживи превазиђену реалност дечјег „ја”, да пробуди себе као дете у 
ономе што је заборављено и више реално није присутно, али постоји уграђено у његовом сећању.

Данило Киш

Рани јади 
(избор)
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пољском генералу, четрдесетосмашу. Да ли вам, можда, господине, то име 
говори нешто: Бем, Бемова улица? О, да, извините, наравно ви се не можете 
сетити уколико нисте ту живели пре рата, но бар бисте могли знати да ли 
има ту негде нека улица са дрворедом дивљих кестенова. Ти су кестенови 
цветали с пролећа, тако да је цела улица мирисала помало отужно и тешко, 
осим после кише. Тада је, измешан са озоном, мирис дивљег кестеновог цвета 
лебдео свуда наоколо.

Ох, ја сам се запричао, опростите, мораћу да питам још неког, мора да има 
неког ко ће се сетити те улице, пре рата се звала Бемова, а била је засађена 
дрворедом дивљих кестенова. 

Зар се не сећате, господине? Ни ви? Ето, све што још могу да вам кажем, 
то је да је на углу био један бунар, артешки, испред школе. У близини је била 
касарна, ево, иза угла, на другом крају улице. Ми, деца, дотле смо смели да 
одлазимо. Ту саобраћај није био жив. А на углу, код касарне, почињале су 
шине (мали жути и плави трамваји). Да, господине, заборавио сам вам рећи 
да је поред дрвореда кестенова, с десне стране, било уочи рата ископано 
склониште, у цикцак. Ту је боравила наша банда. Да вам, можда, тај податак 
неће помоћи да се сетите: било је ископано велико склониште. Наравно, 
свуда је било склоништа, али добро се сећам да дивљих кестенова није било 
осим у нашој улици. Наравно, све су то детаљи, но хоћу само да вам кажем да 
се сасвим поуздано сећам да је та улица била засађена дивљим кестеном, а 
ово, господине, ово је багрем, а бунар нигде не видим, па ипак ми се чини да 
је то немогуће, можда сте ви погрешили, мора да се нека друга улица звала 
Бемова, ова ми се чини премала. Уосталом, хвала вам, проверићу. Закуцаћу на 
нека врата и питаћу: Да ли се ова улица пре рата звала Бемова улица, јер све 
ми је то врло сумњиво, господине, не верујем да би толика кестенова стабла 
нестала, макар би једно остало, дрвеће, ваљда, има дужи век, кестенови, 
господине, не умиру тек тако.

Ето, не верујем, госпођо, својим очима. Нико није у стању да ми објасни 
где су нестали ти кестенови, и да није вас, ја бих посумњао да сам све то 
измислио или сањао. Јер, знате, тако је то са успоменама, човек никад није 
сигуран. Велико вам хвала, госпођо, идем да потражим кућу у којој сам живео. 
Не, хвала вам, више бих волео да будем сам.

Онда он приђе једним вратима, мада то нису била она врата, и притисну 
звонце. Извините, рече сасвим обичним гласом, да ли ту станује Андреас Сам? 
Не, не, рече жена, зар не умете да читате? Овде станује професор Смердел.

Да ли сте сигурни, понови он, да овде не станује Андреас Сам? Пре рата 
је становао овде, знам поуздано. Можда се сећате његовог оца? Едуард Сам, 
с наочарима. Или се, можда, сећате његове мајке. Марија Сам, висока, лепа, 
врло тиха. Или његове сестре, Ана Сам, увек с машницом у коси. Ето, видите, 
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онде где је она леја с луком, тамо је био њихов кревет. Видите, господо, ја се 
сасвим добро сећам. Ту је стајала шиваћа машина његове мајке, Марије Сам. 
Била је то сингер машина, с ножном педалом.

О, ништа не брините, госпођо, само евоцирам успомене, знате, после 
толико година све нестаје. Ето, видите, на мом је узглављу израсла јабука, а 
сингерица се претворила у бокор ружа. Од кестенова, пак, госпођо, видите, 
нема ни трага. То је зато, госпођо, што кестенови немају своје успомене.

Чули сте, куће нема. На мом је узглављу израсла јабука. Једно квргаво, 
повијено стабло без плода. Соба мог детињства претворила се у леју с луком, 
а на месту где је стајала сингерица моје мајке – бокор ружа. Поред баште се 
уздиже нова троспратница, у њој станује професор Смердел. Кестенове су 
посекли, рат, људи или просто – време.

А ево шта се ту збило, у Бемовој двадесет седам. Пре двадесетак година, 
које сам хтео да прескочим једним лирским скоком унапред. Улази мој отац, 
два-три месеца по нашем одласку, у кућу број 27 у Бемовој и износи наше 
ствари: два ормара, два кревета, сингерицу моје мајке. Кад су изнели и 
последњи део намештаја, а то је био онај отоман у којем певају федери, ево – 
госпођо Смердел, ја још увек с вама говорим – шта се збило: „Када смо изнели 
и последњи део намештаја, драга моја Олга, а то је био онај отоман у којем 
певају федери, кућа се срушила као кула од карата. Не знам ни сам каквим сам 
чудом успео...” (Из писма Едуарда Сама, мога оца, својој сестри Олги Сам-Урфи.)

Сада је ту посађен лук, лепи зелени празилук, госпођо...

РАД НА ТЕКСТУ

Шта мотивише главног јунака да оде у Улицу дивљих кестенова? 
Објасни за чим он трага. Чега се сећа? До каквог сазнања 
долази?
У ком лицу приповеда јунак на почетку приче? Покажи у тексту 
глаголске и заменичке облике који упућују на прво, друго или 
треће лице. Ко казује причу? 
Зашто Андреас Сам о себи говори у трећем лицу? Пронађи у 
тексту примере када он то чини. Какав утисак изазива такво 
приповедање? 
Шта се збива са наратором у тренуцима када се појављују 
описи? На који начин опис врши карактеризацију јунака? Какав 
утисак изазива појављивање и ишчезавање наратора? У 
каквим се ситуацијама зачињу и воде дијалози? Која је функција 
редукованог дијалога? Када се и зашто уводи унутрашњи монолог 
у приповедање? До каквог сазнања долази Андреас Сам?

1.

2.

3.

4.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Рани јади, циклус 
новела са оквирном 
причом, трагање 
за изгубљеним 
детињством и 
идентитетом
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Владан Десница

Прољећа Ивана Галеба
(одломци)

Приповедач и јунак романа Иван Галеб, се налази у болници где се 
опоравља после операције. Као виолиниста имао је успешну каријеру која 
је окончана несрећном повредом руке. Као стар човек, наслућујући смрт, он 
осећа потребу да изнова проживи свој живот који је претворен у успомене. 
Приповедачев напор је усмерен на обнављање успомена, атмосфере у 
којој су настале те успомене и на обнављање расположења у којима се 
налазио у неким тренуцима живота.

XIV
По сунчану дану, смрт се дјетету привиђа као немогућност, 

као чисти бесмисао. Осјећање властитог бића у дјетету тако је 
јако да рађа осјећајем неуништивости. Дјетиње ја не подноси 
негације. Помисао престанка просто је неспојива с осјећајем 
постојања: та његова суштина, сама његова срж, и јест баш у 
томе, у том виду неуништивости, у том осјећају вјечног трајања. 
Смрт је само за друге. Она припада не-ја. Она је својственост, 
она је, штавише, баш најприсније обиљежје оног широког, 
пространог, небројеног не-ја које наспрам нама и свуд око 
нас стоји. Смијешно! Чиста протурјечност, апсурд! Како би се 
ја одједном могло да преобрне у своју сушту супротност — у 
не-ја! Да, смрт је само за друге. Ма које од лица наднесених 
над огледалом језера може да нестане. То ће бити болно, то ће 
бити жалосно, али, на концу, то је само нестанак једне јединке, 
и ништа више. То је, најзад, и сасвим природно. Све друго и 
даље траје. И, најчешће, сасвим непомућено и непоремећено 
траје. Али ако ја затворим очи, одједном нестаје све. Просједа 
се читаво језеро. То није (та схватите, људи!) само моја смрт, 
то је катаклизмa свега! Нашим нестанком нестаје све, баш све, 
па и само мјерило постојања и непостојања. Оно што времену 
даје ток, то су куцаји нашег срца у њему: оно што простору даје 
просторност, то је кретање наше мисли кроза њ. И стога, нашим 
нестанком не остаје упражњено тек наше мјесто у простору, 
већ се сам простор одједном сплошњава у беспросторност, у 
непостојање. Јер простор и вријеме пуки су жичани скелети, 

Приповедач и јунак романа Иван Галеб, се налази у болници где се 
опоравља после операције. Као виолиниста имао је успешну каријеру која 
је окончана несрећном повредом руке. Као стар човек, наслућујући смрт, он 
осећа потребу да изнова проживи свој живот који је претворен у успомене. 
Приповедачев напор је усмерен на обнављање успомена, атмосфере у 
којој су настале те успомене и на обнављање расположења у којима се 
налазио у неким тренуцима живота.
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кавези у којима су заробљена наша бивања и наша доживљавања – 
крхки кавези који се ударцем длана склапају у бездимензионалност. 
– Смијешно! Ко је само могао измислити смрт! И дијете, се смије тој 
кукавној измишљотини приглупих, поземљушних људи. Гледао сам 
плавокосу девојчицу у жалости због смрти добре баке. Плакала је уз 
мајку растрљавајући стиснутом шачицом сузе по лицу. Од напора јој се 
оросило чело и улијепило меко паперје на ивици косе. Онда се нешто 
заиграла, и час касније већ је гледала у чуду мајчину жалост: „Што 
плачеш? Та није умро Бог!” – Нису је схваћали. Па јасно! Сасвим јасно! 
Умрла је само једна – ма колико драга, ма колико добра – бакица. Једна 
јединка. Није умрло сâмō начело постојања! Али, ако умремо ми – е, тад 
је већ ствар сасвим другачија!

Јер, на свијету (укључивши ту, дакако, и свемир), има свега изобиља, 
па и бесконачно много. А свемир је тако знатан, да нема те појединачне 
ствари чији би нестанак он уопће и осјетио. А тако је простран и богат, 
да нема ствари којој се у њему не би нашла замјена, надокнада, двојник. 
Само је једна ствар јединцата и ненадокнадива у свемиру: то је ја. 
Доиста, у читавом свемиру постоји само једно једино ја. И, уједно, (гле 
чудна случаја!), то је ја у читавом свемиру једина ствар која постоји само 
у једном јединцатом примјерку. – Чудно! Чудно, али ипак тако! (Послије 
много година посјетио сам ту исту плаву дјевојчицу у болници. Живот 
је био прешао преко ње; умирала је од рака у утроби. „Извадили смо из 
ње све што се дало извадити!” рекао ми је у ходнику доктор. Два црно 
заобручена ока лежала су као двије рупе у јастуку. Гледао сам је као 
шупаљ дуд, улиште клица смрти. Ето, и некадашња плава дјевојчица са 
сунцем у коси сада је постала само једно драго, убого, прегажено не-ја!) 
Детињство – прегршт бесмртности! Смрт преза пред ведрим дјетињим 
оком, расплињује се од зрачења дјетиње душе. Дијете је заштићено од 
ње, заогрнуто у плаву хаљиницу бесмртности. Ипак, у облачне дане, 
кад су дјеца шутљива и тиха, она неопазице уклизи у малено срце и 
јавља се у нејасној ствари бивствовања. Дијете је не препознаје, још јој 
не зна имена ни слова, али већ се јежи од њезина хлада. Колико пута 
дјетињом душом промакне, незнана, смрт! И за њеним проласком, куд 
је она помела својим црним скутом, остаје вир празнине... Кажем, дијете 
јој не зна имена ни славе, али у облачне и бесунчане дане ocјећа на 
лицу хладан дах вјетра за њеним проласком. Негдје дубоко запретана 
у дјетињем бићу лежи једна ћелија у којој тиња бесмртност. А одмах 
до ње, у непосредном сусједству, друга ћелија у којој дријема смрт. Оне 
живе у добрим сусједским односима. И наизмјенице се јављају, огласују 
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се из дубине – наша вјечита попудбина и наши стални сапутници, од 
почетка до краја. Њихов наизмјенични двопјев јесте предиво нашег 
живота.

XXXI
И уопће, питам се, зашто и по којој недокучивој законитости 

памтимо? По чему нека сасвим ситна, тричава ствар у нама побуди 
необјашњив интерес, зашто нам се неизбрисиво уреже у памћење? 
Вријеме збрише и такве ствари које су биле изузетно важне, па и 
пресудне у нашем животу. Или их се сјетимо у великим размацима, 
блиједо и без особита одјека у нама, а и то најчешће тек на какав вањски 
потицај. Сјетимо их се безболно, незаинтересирано, као да су се десиле 
другоме а не нама; често с прекором због тог заборава и с гризодушјем 
због те безболности. Насупрот томе, неоткупиво памтимо какву 
безначајну трицу – шаре тепиха у глухој најамној соби по коме смо, 
неке далеке јесени, замишљено газили, у једној од оних „безизлазних 
ситуација” што готово периодички наступају, или бјелкасти чуперак 
длачица у трепавици ноћног портира забаченог хотела у коме смо некад 
преноћили само једну ноћ. Благодат заборава и окрутност памћења 
леже ван наше власти. Без наше заслуге и без наше кривице ми смо 
њихови робови или њихови усрећеници. Негдје дубоко у нама чами 
окован и слијеп неко, али на један дубљи начин мудар, мудрији од нас, и 
он као да по некаквим својим нама незнаним мјерилима боље зна што је 
значајно а што безначајно, те предаје ствари нашем памћењу или нашем 
забораву. Тек, по некој необичној чистоти обриса, по некој свирепој 
оштрини доживљавања ми можемо да наслутимо да ли ћe оно што 
се у тај час одиграва по нахођењу оног слијепца у нама бити значајно 
или неважно. Такве часове готово увијек осјетим. И сам себи рекнем: 
Пази! По свему се чини да ће ово однекуд бити значајно! Ово ћеш дуго 
носити у себи! У мојим ноћима бесанице тргне ме из танког полусна 
кикот нечијег смијеха или празна јека неке давне фразе. И опет се почне 
одвијати врпца дјетињих сјећања. Рана јесен пред бербу, изузетно 
кишљива. „Црвена кућа” на осами, у виноградима преко бријега што 
се диже над нашим мјестом. Лагано застрто небо, тишина у кући. Час 
сабране шутње пред кишу.

У благоваоници, стари клавир на танким, крхким ногама, пожутјела 
зубала као окорјели пушач. Над клавијатуром, на унутрашњој страни 
поклопца, изнад имена градитеља, уоквирен минијатурни пејзаж 
у меким пастелним бојама. Још и сад љуљушкам у себи идиличну 
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наивност тог пејзажа. Често су нам такве наивне сликарије крајолика, 
па и оне најгрубље и најневјештије, иницијација у доживљавање оних 
реалних. Каткад помишљам да су можда доживљајно најинтензивније 
оне мјесечине које сам доживио у театру. Сјећам се моје прве представе 
Сна љетње ноћи, и све ми се чини да се неке чудесне обасјаности из 
ње прокрадају у све моје касније доживљаје љетњих ноћи. Можда 
љепоту олује право научимо слушати кроз симфонијске олује. Можда 
нас тек умјетност научи гледати на природу, на реалне „природне 
љепоте”. Примитивни људи и не слуте како је убог, како бесадржајан 
примарни доживљај природе. Толико зазивана свјежина првих виђења 
и дјевичанство првих додира, у оскудности свог фундуса, не могу нам 
надокнадити богатство разбуђених асоцијативних гнијезда и чворишта, 
уститралих жица и токова, полифоност нашег доживљаја. У нама се 
укрштавају, прорастају и у једно стапају доживљаји из стварности 
и доживљаји из умјетности. И ко би право знао докле сежу једни а 
гдје почињу други? Глас тог клавира, уз који је бака пратећи се сама 
пјевушила J' ai perdu mon Euridyce и Son tutta duolo, non ho che affanni, 
био је онај крезуби, излињали глас старинских клавира, чији титраји 
сухоњаво живе и нагло се тање. Сваки њихов тон као да у себи носи 
присуство жице с које је потекао – уздрхтала жица која се претворила 
у звук а да при том није престала бити жица – и та жица у трептавој 
кошуљици свога тона путује зраком и увлачи се у ухо, као плетећа 
игла. Имам слабост за тај жичани звук старих клавира, који емоцији 
одузимље бујност осјећајног ексцеса и сваки реторички педал, подајући 
и најпатетичнијој фрази суздржану дискретност и извјесни призвук 
рационалистичке сухоће. Над клавиром, у рустичном црном оквиру, 
раду дрводјелца из мјеста, висио је блиједо акварелиран цртеж мршаве 
прабабе, дједове мајке. На рубовима били су га осјетљиво начели они 
танки мољци који као да су својим спљоштеним тијелом нарочито 
подешени за тихи живот под стаклом, у саставцима старих оквира. 
Кроз ћудљиво прогризене рупице у папиру – неке правилно округласте, 
неке дугуљасто елиптичне, а неке двостаничне, сличне осмицама – 
провиривала је ту и тамо од сунца пожутјела позадина јелове дашчице. 
Дјед је једном био рекао, кратко, ауторитативно, као што је већ говорио: 
„Ово ће требати да се поправи!” Коса, безгласна киша што проткива сиву 
основу. Пролазност клизавих сребрних нити у стрпљивој четворини 
прозора. У наткривеном тријему гости играју партију карата с баком и 
стрицем; тетке поред њих плету своја бесконачна плетива. У посјетама 
је и жупник из недалеког села. Још ми лежи у ушима слатка, смоласто 



303
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

удворна интонација његовог гласа, која се нарочито испољавала кад 
је говорио с дједом: у свакој његовој ријечи била је присутна тежња 
да угоди и стална унутрашња самоопомена да има посла с наглим 
човјеком. Посебно меден угођај гласа имао је за кућну послугу; по кући 
се кретао слободно, као домаћи, и одлазио дискретно у кухињу на 
изванредне оброке. Чепукајући по благоваоници, у часу кад га нико не 
гледа, хитрином камелеонског језика уграбио би коцкицу шећера из 
дозе и затим је полако отапао у устима, сав унесен у слике на зиду. Дјед 
је његов удворни тон узимао као знак удивљења, па је за узврат с њим 
бивао срдачнији и раскопчанији него с другима. Срдило ме што нико 
у кући ништа од свега тога не примјећује. А моју срдњу примјећивао 
је само он, жупник. Отуд подмукла игра непрепознавања међу нама: 
његова мазна рука на мојој коси, и мој смјерни осмијех на уснама уз 
оцјелни одсјев у очима. С посљедњим трачком наде обраћао сам се 
према бакици. Али не! И њене очи, иначе обасјане паметним сјајем 
изнутра, остајале су застрте оном опалски непрозирном завјесицом 
несхватања, која зна да буде тако болна.

Дјед није суделовао у партији. Мјерио је дугим корацима 
благоваоницу уздуж и попријеко, с рукама за леђима. Изједала га је 
неактивност. Стао је пред слику своје мајке и расијано се загледао у 
њу. Тргне се: идеја. Однекуд довуче свежањ илустрација, баци их на 
клавир и стане нестрпљиво листати. Брзо пронађе оно што је тражио: 
у овалном passepartout-y, три полунаге жене распуштене косе у 
предвечерјем боскету, надомак зеленкастих руина, пјевале су пратећи се 
на cellu. Дјед омјери овал преносећи рашестареним педљем димензије 
с распјеваних жена у боскету на акварел дрмаве прабабе: као наручен! 
Сангвиник, готов на пријеку одлуку, одмах пређе на дјело: положи 
оквир потрбушке на клавир, повади мале лимене троугаонике који 
су придржавали дашчицу и извуче акварел. Затим, истргне прилог из 
илустрације, отпара из овала три жене што пјевају, пренесе passepartout 
на прабабин акварел. Одлично! Сакривао је готово све рупице од 
мољаца. Поново намјести дашчицу и објеси акварел на старо мјесто, 
па живо зазва на окуп. У гласу му је било нешто свјеже, младеначко; 
један непреврео одјек дјетињскога, ваљда једини који сам икад из њега 
чуо. Играчи оставе карте, све живо из куће искупи се у благоваоници; 
у последњем реду натискала се кућна служинчад. Дјед је стајао насред 
собе, с чекићем у руци, велик у своме дјелу; посувраћени рукави 
кошуље откривали су му бијеле, од сунца скривене унутрашње стране 
подлактице, мекопутне у својој гаванској бјелоћи. – Но, што кажете? 
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Није ли боље овако? И испружи чекић према слици своје мајке. Нешто 
језиво оцоубилачко било је у тој гести. – О, боље, боље!... Кудикамо 
боље!... Иза његових леђа, жупник подмигне једном госту. Онда иступи 
пола корачића ближе слици, умилно-заинтересирао искривљена 
врата и малко уоштри поглед кроз златне бриле. Израз његова лица 
постепено се претапао у усрднозабринут: на passepartout-y било је 
отиснуто златним, пљесниво позелењелим словима: Concert champêtre. 
Шутња. Учинило ми се да жупник намјерице затеже с пружањем своје 
хришћанске утјехе. Није било куд, дјед је морао да проговори први. 
Настојао је да му глас звучи сигурно, но звучао је крупно и шупље.  
– Додуше, види се оно Concert champêtre, али, све у свему, ипак је боље 
него прије... – Ох!... Без икакве сумње!... – пожурише да се сагласе сви 
у један мах. – Штовише, не-при-спо-добиво боље!... – придружи се, 
без икакве резерве (сад, кад то ионако није више спасавало ништа!), 
и сам жупник. Дјед је још увијек стајао насред собе, с чекићем у 
руци и засуканих рукава, али је био скинут с постамента. Издржао 
је толике начелничке битке, с аутономистима и клерикалима, с 
протупретендентима и сеоским фрондерима – а ето га је жупник, једним 
незнатним помаком малог прста, једноставно свргнуо, ликвидирао. 
Појурио сам да се скријем у моју собицу, црвен до ушију. Страховао сам 
да чак и служинчад није очула тупи, мукли звук његовог брончаног 
пада.

То је био једини пут у животу кад сам га зажалио, кад сам нешто 
топло за њега осјетио. Био је тако јадан! Често ми се догађало да бих 
у таквој тричарији најболније осјетио биједу човјека и патетичку 
солидарност с њим. Од пријетње смијешнога која лебди над главом 
жртве знао сам застрепити као над самим његовим животом. У каквом 
малом болном људском моменту, у исмијаном сиротанском ганућу, у 
именданској јефтиној радости под објективом туђег хладног погледа, 
доживио бих опћу људску биједу, своју и свачију. И за љубав такве једне 
тричарије био сам спреман да отпустим далеко веће гријехе и кривице. 
Човјек је, прије свега другога, и нада све друго, биједник! – помислио бих 
у тим часовима; сваки човјек безизузетно, па и они најгори и најтврђи. 
А никад ми се људи нису привиђали бједнији него у тјескобном оквиру 
своје мале среће. Бојао сам се да ме не потраже у мојој собици и да ме не 
затекну у сузама. Јер сам добро осјећао, заједно с потпуном основаношћу 
тих суза, и потпуну немогућност да их њима објасним. Ништа није 
значило, и узалуд сам то сам себи понављао, да ни сам дјед ни ма ко 
други па ни бакица, од свега тога нису ништа осјетили и да је све то за 
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њих саме савим безболно: то њихово несазнање и та њихова безболност 
само су појачавали моју патњу. Сјећам се мог посљедњег tête-à-tête-a с 
њим, кад је лежао на одру. Дојурио сам кући, позван телеграмом. Лежао 
је прекрижених руку, у бијелим кончаним чарапама. Без трунка ганућа, 
гледао сам у његов маркантни, енергични профил и медитирао откуд 
на мртвацу бркови увијек изгледају некако лажни, као налијепљени, 
кудјељни. Пиљио сам суха ока у те налијепљене, инертне бркове и 
за покој његове душе у себи бројио до стотину. Коси паралелограм 
поподневног сунца плазио је по тепиху примичући се једним оштрим 
кутом врху моје ципеле. Одједном ми је пало на памет: Concert 
champêtre – и двије-три сузице скотрљале су се саме од себе. Остао сам у 
мјесту два дана. (Стигао сам кришом, ноћу, и нисам изишао из куће ни да 
га испратим до гроба.) У досади, сређујући његове папире, претурао сам 
по комоди с бизантинском мадоницом пред којом је некад стајао, ноћни 
човјек, у дугој бијелој кошуљи, и чешкао палцем десне ноге по лијевом 
листу. Из комоде је ударао јак мирис уситњене лавендуле измијешан 
с воњем стара чељадета. Превртао сам преко руку, сасвим механички, 
колуте његових круто уштирканих огрлица, некакве расуте јубиларне 
цигаре у станиолу, његове извезене картонске кутије с рукавицама 
и машнама и марамицама, развезивао свежњиће његове интимне 
преписке, уредно свезане унакрст жутим свиленим врпцама, и листао 
по њој с хладном радозналошћу без пијетета. Али онда, у „црвеној 
кући” међу виноградима, ронио сам вруће сузе скривен иза жалузија. 
Киша је била престала и опет се у разливеном сивилу и руменилу 
запада помолило сунце. Посљедње сузе сушиле су се са сланкастим 
пецкањем на мојим вјеђама. Мокри капци прозора и балкона љескали 
су се као свјеже лакирани на дугим западним зракама. Играчи су били 
наставили партију и из тријема су се опет проламали мали урнебеси над 
моментима жупникове неотмјене среће. По степену мазности његова 
гласа тачно сам одређивао до које га је мјере срећа послужила. Тад су се 
сјетили да је киша престала и дигли се у предвечерњу шетњу. Дозивали 
су и мене. Чак и њихови груби гласови чинили су ми се свјежи, као 
свјеже ољуштени, сочни од кише. Притајио сам се. На небу се блиједо 
оцртала дуга. Гледао сам је исјецкану мокрим летвицама жалузије, имао 
сам у исти мах осјећај скучености и осјећај бескраја.

И ето, годинама послије тога није прошао ни један једини дан а 
да ми није исплутао у свијест Concert champêtre; стално сам чуо из 
једне ћелије са дна себе, с неотупљеном оштрицом и прецизношћу 
интонације, онај дједов немоћни „... види се оно Concert champêtre, али 
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ипак!...“ Питао сам се: одакле толика упорност тој безначајној трици, у 
чему је скривени значај толике њене упечатљивости? И хоће ли икад 
попустити тиранија те нехотичне меморије, хоће ли икад доћи дан кад 
се тога нећу сјетити? Већ сам готово очајавао. И, разумије се, најзад је тај 
дан дошао. Дошао сам по себи, одједном и неопазице. Онако као што то 
бива: за откуп од тираније сјећања потребан је један моменат спонтане 
непомисли, благотворно механичко затајење, скромни почетни обол 
оног већег заборава. Он онда за собом повлачи даље и веће оброке, док 
напокон навику сјећања не смијени навика несјећања – све је у томе. 
Но не варајмо се: то је увијек неки лабилни, несигурни, привремени 
заборав. Али онај коначни, свеспасавајући заборав не пада никад. Ни 
на такве трице, као ни на ма шта друго у животу. Једном кад сам морао 
да обнављам у пожару пропале документе, дуго сам се мучио да бих се 
тачно сјетио године кад сам завршио студије и сличних података из 
формалног curriculum-a-vitae. Преклињао сам моменте љуте стиске, 
преболио сам (каткад, вај! и одвећ лако!) грижње које су изгледале 
доживотне, осмјехнуо се на некадашња расипања и амбиције и на 
јетке угризе сујете. Изблиједјели су, често и не оставивши видљива 
ожиљка, отисци многочега што сам некад осјећао као усијане жигове 
на рођеној кожи. А такве трице из дjетињства, ето (и поред моје мале 
учене механике сјећања и заборава), никад нисам успио да заборавим. 
У кишна поподнева, док се мувам по соби тражећи по кутијицама дугме 
за кошуљу или батајући дланом по новинама да испод њих напипам 
затурене наочари, у оном старачком мрмољењу, у оним самотничким 
солилоквијима (који су узгред речено код мене почели доста рано, 
још прије педесете), изненади ме мој властити глас, који је одједном 
изговорио: Concert champêtre, или: „Зашто је плакао Слинко?” Или: 
„Учитељ Змајчић остао данас без крува и крова”. Но гдје ли сам оно 
прислонио цигару, или (чак и то!) где ли сам оно спремио пасош („на 
сигурно мјесто, да се не загуби”) – тога, врло често, никако да се сјетим! 
Што ћемо! Кажу: то је старост.

РАД НА ТЕКСТУ

Одреди тему XIV поглавља. Пронађи одлике есеја. Анализирај однос 
детињства према смрти.

1.  
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Прољећа Ивана Галеба је модеран роман-есеј остварен 
приповедањем у првом лицу. Који феномен људске природе 
испитује главни јунак у XXXI поглављу романа? Зашто човек нешто 
памти? По којим се мерилима у сећању нешто задржава, а нешто 
губи? Издвојте есеје о сећању и памћењу.  
Који ликови и догађаји из детињства прогоне Ивана Галеба? Зашто 
га то сећање боли? Окарактериши ликове који су били присутни у 
његовом животу с посебним нагласком на његовог деду. 
Окарактеришите лик жупника са аспекта Ивана Галеба и 
сопственог аспекта. Којим изразом Десница обележава жупников 
потцењивачко-иронични однос према Ивановом деди. Утврдите 
како један језички знак добија вишезначност.
Прочитајте текст Станка Кораћа и утврдите који је основни 
структурални принцип изградње и обликовања романа Прољећа 
Ивана Галеба.

ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Асоцијације су структурални принцип изградње и обликовања романа 
Прољећа Ивана Галеба. Могућност да се тај принцип до краја примијени, 
остварен је баш зато што је главни јунак стављен у болеснички кревет 
и што му је одузето физичко кретање па до слика којих се сјећа долази 
путем асоцијација. Да би се асоцијације могле остваривати, писац је морао 
да постави два плана: први план – болесничка соба и лица која у њу 
улазе, и други план – сав протекли живот главног јунака. Протекли живот 
оно је главно што испуњава ову књигу, а уједно и садржај једне свијести. 
Интроспективно посматрање проживљеног је пут који пролази главни 
јунак овог сложеног  романа.

 Асоцијације отварају могућност да књижевни текст буде мозаички 
изграђен, од малих површина различито освијетљених, па да се зато јави 
велик број лица, која су само статисти примијећени у једном тренутку 
и приповједач се више на њих не враћа, она су остала на том једном 
мјесту, јер код сљедећег тематског и асоцијативног круга јављају се друга 
лица, и све тако тече даље. Мале површине са различитим свјетлима и 
различитим лицима - то је структурална слика Прољећа Ивана Галеба. 
Ликови су само сјенке на текућој траци свијести, а виђени су само онако 
и само онолико колико их је видио и како их је запамтио Иван Галеб. Ту је 
битна редуктивна тачка гледишта, и она нужно и мора бити редуктивна јер 
о појединим лицима сазнајемо само оно што је на њима или у вези с њима 
видио Иван Галеб, а не и други људи.

Станко Кораћ

2.  

3.  

4.  

5.  
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ПОЈМОВНИК

Роман-есеј је форма модерне прозе, модерног романа. 
Уместо фабуларности о догађајима из спољњег света у чулним 
представама - даје се свест, контемплација о том свету. 
Контемплација или размишљање, мисаоност постаје доминантна у 
односу на догађаје и збивања. Ако догађаја и има, они су сада само 
у назнакама и само повод за промишљања или филозофирање 
на одређене теме, при чему се проблем или појава разматра 
из разних углова и подробно исцрпљује, градећи од тога мање 
или више развијене контемплације, односно мање или веће 
медитативне целине, есеје. Тако роман од више поглавља постаје 
једна романескна целина интелектуално обојена, створена од низа 
заокружених сегмената. Типичан пример за роман-есеј је Прољећа 
Ивана Галеба Владана Деснице, у коме наилазимо на есејизирање 
или интелектуално разматрање низа егзистенцијалнх проблема и 
феномена као што су: уметник и уметност, роман, театар и поезија, 
религија, држава и власт, свакодневица, живот и смрт, самоћа, 
женска лепота, проблем носталгије и др.

Роман-есеј је форма модерне прозе, модерног романа. 
Уместо фабуларности о догађајима из спољњег света у чулним 
представама - даје се свест, контемплација о том свету. 
Контемплација или размишљање, мисаоност постаје доминантна у 
односу на догађаје и збивања. Ако догађаја и има, они су сада само 
у назнакама и само повод за промишљања или филозофирање 
на одређене теме, при чему се проблем или појава разматра 
из разних углова и подробно исцрпљује, градећи од тога мање 
или више развијене контемплације, односно мање или веће 
медитативне целине, есеје. Тако роман од више поглавља постаје 
једна романескна целина интелектуално обојена, створена од низа 
заокружених сегмената. Типичан пример за роман-есеј је Прољећа 
Ивана Галеба Владана Деснице, у коме наилазимо на есејизирање 
или интелектуално разматрање низа егзистенцијалнх проблема и 
феномена као што су: уметник и уметност, роман, театар и поезија, 
религија, држава и власт, свакодневица, живот и смрт, самоћа, 
женска лепота, проблем носталгије и др.

 ■ Владан Десница

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Владан Десница (Задар, 1905 - Загреб, 1967) потомак је Стојана 
Митровића Јанковића, у српској народној песми познатог као Јанковић 
Стојан, вође српских котарских ускока у XVII веку, сердара Котара, каваљера 
Св. Марка, коњичког капетана, заповедника тврђаве Островице те су 
Деснице наследници и куле Јанковић Стојана у Исламу Грчком. Деснице су 
српска породица пореклом из Срба у Лици. Десничин отац Урош Десница 
био је правник, члан Српске странке, носилац аустријског витештва, 
председник Далматинске владе, посланик у Народној скупштини, сенатор 
који је учествовао у доношењу Задарске резолуције, а као противник 
аустроугарске анексије Босне и Херцеговине током Првог светског рата 
био је интерниран у Италију. Владан Десница је радио као адвокат, а затим 
је прешао у државну службу, а књижевним радом почео је да се бави 
пред Други светски рат, а интензивно тек после ослобођења. Писао је 
песме, поеме, кратке приче и новеле углавном са тематиком своје родне 
Далмације. Најпознатији роман му је Прољећа Ивана Галеба објављен 
1957. у Загребу. Роман Зимско љетовање објавио је 1950, то је први наш 
роман са тематиком из Другог светског рата. Неке од његових приповедака 
имају антологијску вредност: Посјета, Прича о фратру са зеленом брадом, 
Флорјановић, Конац дана, Бунаревац, Солилоквији господина Пинка. 
Сахрањен је у српској православној црквици Светог Георгија поред двора 
Јанковић Стојана у Исламу Грчком која је уништена у последњем рату.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Прољећа Ивана 
Галеба
роман-есеј, 
асоцијативност, 
фрагментарност, 
симултаност
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Душан Ковачевић

Балкански шпијун
(одломак)

10. СAСЛУШAЊE

(Дaницa сeди зa стoлoм и љушти крoмпир. Oсвeтљaвa je 
свeтлoплaвa сиjaлицa. Успут слушa рaдиoспикeрa.)

РAДИO-СПИКEР: ... O тoм »чaрoбнoм« кругу узрoкa и пoслeдицa, 
чулa су сe рaзличитa мишљeњa. Измeђу oстaлoг, рeчeнo je, нe 
мoгу сe прихвaтити стaвoви, кaкo су кoд нaс пoслeдицe увeк 
нeoчeкивaнe. Нaимe, пojeдинци тврдe дa сви знaмo кaквe 
ћe бити пoслeдицe дoк су »узрoци у тoку«, aли je o њимa 
нeпoжeљнo гoвoрити. Кaд сe oбистинe прeдвиђaнe пoслeдицe, 
oндa сe нaпaдajу бeзимeни »нoсиoци узрoкa«, и, дoк тo мeсeцимa 
трaje, нaступajу пoслeдицe нaгoмилaних пoслeдицa. Taкo 
пoслeдицe пoстajу сaмe сeби узрoк, штo oнeмoгућaвa увид у 
кoнкрeтну oдгoвoрнoст рукoвoдилaцa и фoрумa. Врeмe сaдaшњe 
je, пo њимa, и нa oснoву тoг принципa, увeк врeмe прoшлo. 
Грeшкe у eкoнoмиjи и пoлитици сe никaд нe дoгaђajу дaнaс, 
oвoг трeнуткa, вeћ су сaмo пoслeдицe, пo принципу узajaмних 
узрoкa, oд jучe, a jучe je o њимa билo зaбрaњeнo гoвoрити. 
Из oвaквe ситуaциje, лaкo je зaкључити, тврдe нeприjaтeљи 
нaшeг сaмoупрaвнoг систeмa, кaквa je и кoja je рaзликa 
измeђу дeмaгoгиje и дeмoкрaтиje. Дoклe ћeмo, питajу сe ти 
»душeбрижници«, трчaти у круг зa сoпствeним рeпoм? 

Дрaги слушaoци, у нaстaвку прoгрaмa, слушaћeтe oдлoмкe из 
пoзнaтих и пoпулaрних oпeрских aриja, у eмисиjи: »Mузикa нaшe 
млaдoсти.«

(Дaницу тржe звoнo нa улaзним врaтимa. Oслушкуje, уплaшeнo 
устaje, излaзи у хoдник. Питa: »Кo je?«, пa кaд чу oдгoвoр, 
oткључa врaтa. У кућу улaзи Пoдстaнaр. Чoвeк je блeд, измучeн, 
смaлaксao.)

ПOДСTAНAР: Извинитe, штo вaс узнeмирaвaм у oвe сaтe, aли 
мoрaм, вeчeрaс путуjeм.

ДAНИЦA: Знaм, знaм. Извoлитe ...

ПOДСTAНAР: Кaкo знaтe?

 ■ Плакат за филм 
Балкански шпијун 
(1984)
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(Жeнa сe укипи, збуни. Пoкушaвa, бeзуспeшнo, дa испрaви излeтeлу грeшку.)

ДAНИЦA: Нe знaм, нeгo сaм мислилa ...

ПOДСTAНAР: Нeмojтe сe прaвдaти, нистe ви криви. Дoшao сaм пo ствaри и дa 
вaм плaтим зa слeдeћи мeсeц, jeр вaс дaнaс нaпуштaм, a дoгoвoрили смo сe 
дa вaс oбaвeстим тридeсeт дaнa рaниje. Нe бих жeлeo дa квaримo дoгoвoр... 
Извoлитe...

(Дaницa прими нoвaц ... Пoдстaнaр je умoрнo пoсмaтрa.)

ПOДСTAНAР: Гoспoђo ...

ДAНИЦA: Извoлитe.

ПOДСTAНAР: Хтeo бих, нa рaстaнку, нeштo дa вaс питaм.

ДAНИЦA: Дa?

ПOДСTAНAР: Зaштo мe вaш муж прaти?

ДAНИЦA: Moj муж... вaс прaти? Кaкo тo... мислитe?

ПOДСTAНAР: Ниje вaм пoзнaтo дa мe прaти, дa идe зa мнoм вeћ двaдeсeтaк 
дaнa?

ДAНИЦA: Нe... ствaрнo ja нe знaм ...

ПOДСTAНAР: A прe нeдeљу дaнa сe у хajку укључиo joш jeдaн чoвeк, кojи 
нeвeрoвaтнo личи нa вaшeг мужa ... Ништa нe знaтe o тoмe?

ДAНИЦA: Нe.

ПOДСTAНAР: Нe причa вaм кудa идe, гдe сe зaдржaвa, штa рaди?

ДAНИЦA: Moj муж?

ПOДСTAНAР: Дa.

ДAНИЦA: Нe... oднoснo, причa... aл' нe кaжe дa вaс... Зaштo би?

ПOДСTAНAР: Mислиo сaм, првих нeкoликo дaнa, дa сe срeћeмo случajнo, дa 
нaм сe путeви укрштajу, a oндa сaм видeo дa су случajнoсти нaмeрнe, дa ми je 
зa пeтaмa пo цeo дaн... Знaтe ли гдe je биo пoслeдњa чeтири дaнa?

ДAНИЦA: Нa службeнoм путу.

ПOДСTAНAР: У кoм грaду?

ДAНИЦA: У... Скoпљу.

ПOДСTAНAР: Ниje биo у Скoпљу, биo je у Нишу. Oдсeo je кoд стрицa, 
рaспитивao сe o мeни, o мoм пoкojнoм oцу и брaту, кojи сaд живи у Пaризу. 
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Свe врeмe je, причa ми стринa, нeштo бeлeжиo, прeсликaвao, узимao пoдaткe, 
фoтoгрaфиje и дoкумeнтa. Рeкao je дa je нoвинaр, дa пишe o издajницимa. 
Рoвao je пo мojoj пoрoдици... Знaтe ли, бaр, гдe je биo прoшлe нeдeљe?... У 
Срeмским Кaрлoвцимa... Нистe знaли?

ДAНИЦA: Нe. Ниje ми спoмињao Срeмскe Кaрлoвцe. A и нe видим штa je ту 
стрaшнo штo je биo у Срeмским Кaрлoвцимa?

ПOДСTAНAР: И ja сaм тaмo биo.

ДAНИЦA: Пa, oндa, биo je с вaмa.

ПOДСTAНAР: Ниje биo сa мнoм, биo je зa мнoм.

ДAНИЦA: Нe знaм... Сигурни стe дa je тo биo Илиja?

ПOДСTAНAР: Видeo сaм гa, кao штo сaд видим вaс. Дoк 
сaм ручao, у кући мoг приjaтeљa, oн нaс je сликao сa 
jeднoг дрвeтa из сусeднoг двoриштa. Кaд сaм изaшao дa 
гa питaм штa тo рaди, и зaштo рaди, oн сe стрмoглaвиo сa 
врхa дрвeтa, пoлoмиo грaнe, пao нa лeђa – мислиo сaм дa вишe нeћe устaти 
– a oндa скoчиo и пoбeгao прeкo тaрaбe, свe ћoпajући и jaучући ... Maлo je 
фaлилo дa пoгинe.

ДAНИЦA: Извинитe... нe знaм... штa дa вaм кaжeм.

ПOДСTAНAР: Дoбрo, гoспoђo, aкo вaм ниje пoзнaтo штa рaди извaн кућe, 
сигурнo знaтe чимe сe бaви oвдe, у кући. Jeстe ли примeтили oвaj гajтaн 
испoд тeпихa, кojи сe прoвлaчи у мojу сoбу...

ДAНИЦA: Кojи гajтaн?

(Пoдстaнaр зaдижe тeпих и пoвучe гajтaн. Oтвaрa крeдeнaц, вaди 
мaгнeтoфoн).

ПOДСTAНAР: Mикрoфoн je зaкaчиo испoд крeвeтa. Кaд нeкo кoд мeнe дoђe, 
првo сe oвдe чуje притискaњe дирки нa мaгнeтoфoну, a oндa пeњaњe нa 
тaвaн. Прoбушиo je рупицу изнaд мoje сoбe. Вири oдoзгo, лeпo му видим 
oкo... Ja сaм свe мислиo, дo прe нeдeљу дaнa, дa je oн вoajeр. Знaтe ли штa тo 
знaчи? To су oни штo глeдajу другe крoз кључaoницу и спуштeнe рoлeтнe.

ДAНИЦA: Tи прoстaклуци мe нe зaнимajу. O тoмe нe знaм ништa.

ПOДСTAНAР: Meђутим, гoспoђo, устaнoвиo сaм, приjaтeљи су ми причaли, 
дa их нeки чoвeк прoгoни, идe пo прeдузeћимa, фaкултeтимa, бoлницaмa, 
шкoлaмa... Сликa их, сликa им цeлe фaмилиje, пишe aнoнимнa писмa, 
тeлeфoнирa, пoписуje aутoмoбилe... Укoчиo сaм сe кaд сaм их прe нeкoликo 
дaнa видeo.

 ■ Сцена из филма 
Балкански шпијун
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ДAНИЦA: Кoгa?

ПOДСTAНAР: Вaшeг мужa у двa примeркa. Jeдaн ми идe спрeдa, jeдaн изa 
лeђa. Кoликo њeгa имa?... Рeцитe ми, мoлим вaс зaштo тo рaди? Зaштo сe 
тaкo пoнaшaтe, штa сaм вaм учиниo?

(Дaницa je ћутaлa, избeгaвaлa oдгoвoрe и пoглeдe, aли joj сe у трeнутку 
смучи испитивaњe, oкрeтe сe, пoдивљa, нaпaдe Пoдстaнaрa.)

ДAНИЦA: Нe знaтe штa стe нaм учинили?! Je л' нe знaтe?!

ПOДСTAНAР: Нe.

ДAНИЦA: Oндa ћу ти ja рeћи: живoт си нaм упрoпaстиo! Кућу си нaм 
уништиo! Илиja je збoг тeбe oстao бeз пoслa! Кћeркa нaм сe вишe нe jaвљa, 
jeр си je ти зaлудeo и нaтeрao дa нaс нaпусти! Зaпaли смo у дугoвe! Кaкo тe 
ниje срaмoтa дa сe прaвиш луд кaд лeпo видиш дa прoпaдaмo збoг тeбe. Свe 
си нaм уништиo...

(Oтвaрajу сe врaтa спaвaћe сoбe: пojaвљуjу сe Илиja и Ђурa. Жeнa, 
хистeричнo уплaкaнa, прилaзи мужу, грли гa. Илиja je смируje, oсмeхуjући сe 
Пoдстaнaру, кojи их збуњeнo, изнeнaђeнo и уплaшeнo глeдa.)

ПOДСTAНAР: Ви стe кoд кућe?

ИЛИJA: Дa. Ви знaтe дa сaм ja стaлнo с вaмa ил' зa вaмa... Ђурo, угaси тo 
aрлaукaњe.

(Ђурa искључи рaдиo. Успут глeдa, oдмeрaвa Пoдстaнaрa.)

ЂУРA: Крajњe je врeмe дa мaлo пoрaзгoвaрaмo.

ИЛИJA: Смири сe, Дaницe... Штa ти je?

ДAНИЦA: Нe мoгу вишe дa гa глeдaм! Нe мoгу... Нajрaдиje би' гa...

ИЛИJA: 'Ajдe, скувaj ти нaмa литру кaфe, пa иди...

ДAНИЦA: Идeм oдмa'! Tи му кувaj! Ja... Ja...

ЂУРA: Снajкa, иди ти кoд мoje Смиљкe. Нeк' ти дa нeштo зa умирeњe, пa 
лeзи... 'Ajдe...

(Дaницa нaвлaчи ципeлe, узимa тaшницу и мaнтил, пoђe, a oндa сe врaти, 
пљунe Пoдстaнaрa, oкрeнe сe и jeцajући нaпусти кућу. Илиja врти глaвoм, 
прилaзи Пoдстaнaру, бришe гa мaрaмицoм.)

ИЛИJA: Нaчистo je пoпустилa с нeрвимa. Ниje билo лaкo ни мeни, ни вaмa, a 
ни њoj... Ви знaтe мoг брaтa Ђуру?

ЂУРA: Дрaгo ми je. Ђурa.
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ПOДСTAНAР: Знaмo сe из виђeњa.

(Ђурa сe oд срцa нaсмeje. Удaрa пoдстaнaрa пo рaмeну.)

ЂУРA: Стaри приjaтeљи... Ћути, зaврши сe и oвo.

(Илиja изручи бoкaл вoдe у пoвeћи лoнaц, сaсу нeкoликo кaшикa шeћeрa и 
кaфe, свe прoмeшa кутлaчoм и стaви нa шпoрeт... Из крeдeнцa узимa флaшу 
рaкиje и три чaшицe.)

ИЛИJA: Дa пoпиjeмo пo jeдну, нa крajу.

ПOДСTAНAР: Ja лeтим вeчeрaс, кao штo знaтe. Moрaм дa сe спaкуjeм, пa бих 
вaс зaмoлиo...

ИЛИJA: Живeли... Пи', слoбoднo пи', нe мoрaш вишe дa сe прaвиш дa си 
шeћeрaш. Извинитe, ja прeђe нa ти.

ЂУРA: Срoдили стe сe. Живeли.

ИЛИJA: Кoликo oвo нaшe трaje?

ПOДСTAНAР: Нa штa мислитe?

ИЛИJA: Нa oвo, кoнкрeтнo, кaкo сaм вaм ушo у трaг?

ПOДСTAНAР: Ушли у трaг? Кaкaв трaг? Вaљдa, кaкo мe прaтитe и прoгoнитe. 
Нa тo стe мислили?

ЂУРA: Дoбрo, тo су вeћ финeсe.

ПOДСTAНAР: Прaтитe мe двaдeсeтaк дaнa. Aли зaштo?

ИЛИJA: Дaнaс, чeтр'eс' и пeти дaн! Чeтр'eс' и пeти. Знaчи, двa'eс' и пeт дaнa 
сaм биo нeпримeћeн... Ниje ми билo лaкo, ви стe лукaв чoвeк, aл' мoрaтe 
признaти, нисaм ни ja зa бaцaњe. Бeз тe вaшe шкoлe, бeз спeциjaлнe 
oбукe, бeз припрeмa и инструкциja, крeнo сaм сaмo сa гoлим искуствoм и 
прeдoсeћaњeм. Кaд je Ђурa ушo, вeћ ми je билo мнoгo лaкшe.

ЂУРA: Ja сaм сe тeк oви' дaнa рaзигрo. Нeмa штa, гoспoдинe, мoрa сe 
признaти, прaвa стe змиja oд чoвeкa. Кaжeм ja Илиjи: тo je, бурaзeру, 
прoфeсиoнaлaц. Врхунски прoфeсиoнaлaц! Штo jeстe – jeстe!

ИЛИJA: Прe нeгo штo прeђeмo нa кoнкрeтнa питaњa, рeцитe ми сaмo: дa л' 
стe и jeднoг трeнуткa сумњaли дa ћу вaс ja oткрити и у'вaтити? Ja, oвaкaв, 
нa први пoглeд oбичaн, мaли, нaивaн и нeуглeдaн чoвeк?

ПOДСTAНAР: Нe рaзумeм вaс, гoспoдинe?

ЂУРA: Питa тe дa ли ти je биo сумњив рaниje, прe нeгo штo си oткриo дa свe 
знa?
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ПOДСTAНAР: Штa тo, гoспoдин, знa?

ИЛИJA: Првo: нисaм ти ja никaкaв гoспoдин. Дa сaм гoспoдин, нe би' тe 
никaд у'вaтиo. Зa тeбe сaм друг, гoспoдинe. Дaклe?

ПOДСTAНAР: Штa дa вaм oдгoвoрим?

ИЛИJA: Дa ли стe знaли дa свe знaм?

ПOДСTAНAР: Moлим вaс, дa сe вишe нe игрaмo. Рeцитe ми: зaштo стe мe 
прaтили? Moрaм дa пoђeм. Зaкaснићу ...

ИЛИJA: Син вaм je у бoлници у Њуjoрку?

ПOДСTAНAР: Дa ... Кaкo знaтe? Кo вaм je рeкao дa ми je син у бoлници?

ИЛИJA: Eтo, видитe, ми свe знaмo. Jaвили су вaм дa je у бoлници, jeр мoрaтe 
хитнo нa сaстaнaк. Увукли стe рoђeнo дeтe у криминaл. Првo си им сe ти 
прoдo, a oндa си им прoдo и синa.

(Пoдстaнaр зaнeмeлo глeдa брaћу: близaнци шeтajу, кружe, крстaрe сoбoм. 
Хтeдe дa устaнe, aли му Илиja спусти руку нa рaмe.)

ИЛИJA : Сeдитe.

ПOДСTAНAР: Ви мeни нaрeђуjeтe? Кo вaм дaje прaвo дa...

ИЛИJA: Сeди! Сeди, дa сe ниси мрднo! Joш ћeш ти мeни oдлучивaти кaкo 
ћeмo дa рaзгoвaрaмo! ... Oдaвдe ћeш изaћи кaд ми oдгoвoриш нa oви' пeт 
питaњa. Писмeнo, слoвo пo слoвo ...

(Илиja из џeпa извaди пoвeћи, прeсaвиjeни лист; бaци гa Пoдстaнaру у 
крилo... Ђурa je нaмeстиo мaлу лaмпу, кoja oбaсja, зaслeпи чoвeкa.)

ПOДСTAНAР: Штa рaдитe? Угaситe свeтлo!

ИЛИJA: Смeтa ти свeтлo? Свeтлo ти смeтa? Вишe ти oдгoвaрa мрaк! Нa мрaк 
си сe нaвикao, пa ти сaд свeтлo смeтa!

ЂУРA: Гoспoдинe, будитe рaзумни кo штo стe пaмeтни. Илиja je срчaни 
бoлeсник, oн нe смe дa сe нeрвирa, мoжe дa му пoзли. Нe би билo дoбрo дa 
му сe нeштo дeси... Илиja, смири сe... 'Ajдe, сaмo пoлaкo, свe ћeмo срeдити 
мирнo и тихo. Oн je пaмeтaн чoвeк, и прoфeсиoнaлaц. Знa дa у oвaквим 
ситуaциjaмa нeмa зajeбaвaњa. Сaмo пoлaкo...

(Пoдстaнaр je искривиo глaву, зaклaњa сe oд свeтлoсти, и читa, сa свe 
вeћим oсмeхoм... Нa крajу сe и нaсмeja.)

ПOДСTAНAР: Кo je сaстaвљao oвa пaмeтнa и прoницљивa питaњa?

ИЛИJA: Ja... И, штa je ту смeшнo? Штa je смeшнo?!
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ПOДСTAНAР: Никo вaм ниje пoмaгao? Mислим, нистe oвo писaли пo нeчиjeм 
нaгoвoру или нaрeђeњу?

ИЛИJA: Нe, гoспoдинe. Ja сaм у вaш случaj улoжиo искључивo свoje 
искуствo, свoje знaњe, свoje стрaдaњe, свoje пaрe и свoje живцe. Свe — свoje. 
Meнe никo нe плaћa, ja сaм слoбoдaн чoвeк. Ja нисaм плaћeник, издajник и 
зликoвaц! Пo тoмe сe и рaзликуjeмo!

(Илиja je пoнoвo пoдивљao. Брaт гa хвaтa, зaдржaвa, смируje.)

ЂУРA: Илиja... Илиja... Смири сe, брe, нeћeмo oвaкo ништa урaдити... Смири 
сe... A вaс пoслeдњи пут упoзoрaвaм, aкo сe њeму нeштo дeси, исeцкaћу вaс 
нa кoмaдићe! Oн je мeни свe штo имaм нa oвoм свeту! Meнe сaмo зaнимa дa 
oн из oвoг срaњa извучe живу глaву! Вoдитe рaчунa, искaсaпићу вaс! Ви нe 
знaтe кo je Ђурa!

(Урлaњe и прeтњe прeкидa звук тeлeфoнa. Илиja пoдижe слушaлицу.)

ИЛИJA: Дa?... Дa... Oтишo je... Нe знaм... Узo je ствaри, сeo у тaкси и oтишo... 
Дa...

(Спусти слушaлицу, oтрчa дo шпoрeтa... Ђурa нaливa пићe сeби и брaту.)

ЂУРA: Нoвинaркa?

ИЛИJA: Гoспoђицa сe бринe 'дe je гoспoдин... Je ли, зaштo си je увлaчиo у 
твoje прљaвe пoслoвe? Зaштo си joj упрoпaстиo кaриjeру и живoт? Ja сaм 
њeнoм урeднику нaписao штa рaди, зa кoгa рaди и кo je плaћa... Ниje ти 
jaснo o чeму причaм?

(Илиja из лoнцa нaливa кутлaчoм кaфу у три пoвeћe шoљe. Oстaвљa 
кутлaчу, oдлaзи дo крeдeнцa, извлaчи фиoку и вaди прeгршт исeчeних 
члaнaкa. Дoнoси их дo стoлa, спуштa испрeд Пoдстaнaрa.)

ИЛИJA: Je л' тo oнa писaлa?... Пoглeдaj! Пoглeдaj!

(Илиja му сaви глaву прeмa члaнцимa.)

ЂУРA: Бићe бaтинa, гoспoдинe. Teшких бaтинa... Пoглeдaj.

ПOДСTAНAР: Moлим вaс... Jeстe, писaлa je... A у чeму je прoблeм? Oвo je 
свимa пoзнaтo. To су пoдaци влaдe, бaнкaрa, eкoнoмистa. Ви стe и прe 
oвих члaнaкa знaли зaштo je нaшa зeмљa у oвaквoj ситуaциjи.

ИЛИJA: A кaкo сe тo oнa oдjeднoм зaинтeрeсoвaлa зa 
»прoблeмe нaшe зeмљe«, пoслe свaкoднeвних виђaњa с 
тoбoм? 
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ПOДСTAНAР: Aкo свe знaтe, oндa вaм je пoзнaтo дa je у рeдaкциjи зa 
eкoнoмскa питaњa.

ИЛИJA: To знaмo, aли нaм ниje jaснo кaкo си ти oдaбрao зa швaлeрaциjу 
нoвинaрку зa »eкoнoмскa питaњa«? Кaкo ниси нaшo нeку шнajдeрку, 
прoдaвaчицу, чистaчицу, нeку дeвojку твoг рaнгa?... A?

ЂУРA: E, мoj, гoспoдинe, џaбe ти свa шкoлa и oбукa, кaд нaиђeш нa oвaквoг 
чoвeкa. Ниje штo ми je брaт...

(Ђурa зaдoвoљнo, пoнoснo, тaпшe брaтa пo лeђимa. Илиja пoдeшaвa 
мaгнeтoфoнскe трaкe.)

ИЛИJA: Знaш ли o чeму je oнa писaлa?... Зaбoрaвиo си? Oнa je сaмo 
прeписивaлa твoje рaзгoвoрe сa oним прoфeсoрoм. Сeћaш ли сe штa си тoм 
гoвнaру причo у »твojoj« сoби пoд мojим крoвoм? Jeси му гoвoриo кaкo 
je ситуaциja стрaшнa, кaкo нaм je eкoнoмиja нa ивици прoпaсти, кaкo сe 
jeднa гaрнитурa људи зaдуживaлa нa Зaпaду из чистoг луксузa, кaкo ћe 
нaм унуци пљувaти сликe, jeр дeцa нeћe смeти, бићeмo joш живи, кaкo je 
дo сaвршeнствa дoвeдeн двoструки мoрaл, кaкo сe млaди људи питajу сaмo 
oндa кaд зa нeштo oдгoвaрajу...

(Илиja притисну дугмaд нa мaгнeтoфoну. Зaчу сe Пoдстaнaрoв глaс.)

ПOДСTAНAР: Свe je мoглo дa сe дoвeдe у рeд крajeм пeдeсeтих гoдинa. 
Рaниje ниje билo мoгућe, aли пeдeсeт oсмe, дeвeтe, мoгao je и мoрao je дa 
сe нaпрaви вeлики зaoкрeт у eкoнoмиjи. Mи смo, дaнaс, сa Вojвoдинoм, 
Слaвoниjoм, Maчвoм, Шумaдиjoм... мoрaли бити први извoзници хрaнe у 
Eврoпи.

ПРOФEСOР: Бojим сe дa нисмo имaли стручњaкe ни зa приврeду. A сeoскo 
дoмaћинствo je eкoнoмскa jeдиницa Jaнкa Вeсeлинoвићa.

ПOДСTAНAР: Штa je знaчилa нaциoнaлизaциja кao рeшeњe? Нeмojтe 
схвaтити дa вaс oвo питaм зaтo штo су мojoj пoрoдици oдузeли свe.

ПРOФEСOР: Дa, нaрaвнo! Нe нaциoнaлизaциja у aдминистрaтивнoм смислу, 
вeћ ствaрaњe вeликих eкoнoмиja, у кojимa би сeљaци oстaли влaсници 
свojих пoсeдa, прaвнo, a суштински, тo би билa држaвнa имaњa. Сeљaк 
мoрa дa знa штa je њeгoвo, у прoтивнoм нaпуштa зeмљу и oдлaзи у грaд, 
гдe пoстaje сoциjaлни прoблeм. Ja сaм личнo учeствoвao, кao нaпрeдни 
oмлaдинaц, у aкциjи дoвoђeњa људи сa сeлa у фaбрикe. Сeднeмo у џип, 
пa пo сeлимa jуримo и држимo гoвoрe o будућнoсти индустриje. Људи 
вeрoвaли, нaпуштaли зeмљу, цeлa имaњa. Знaтe ли кojи je прoцeнaт 
нeoбрaђeнe зeмљe...



317
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

(Илиja искључи мaгнeтoфoн. Ђути, нeпoмичнo стojи и пoсмaтрa 
Пoдстaнaрa... Упeри прст нa jeдaн члaнaк.)

ИЛИJA: »Moгли смo дa хрaнимo Eврoпу!«... A?... Штa je ту писaлa? Писaлa je 
свe oвo штo стe вaс двojицa срaли цeлo пoпoднe. To je писaлa. A кoрeн свeгa 
тoгa je oвo... Oвo je твoje?

(Илиja из џeпa извaди двe знaчкe »Сoлидaрнoсти«).

ЂУРA: Чуjeш ли штa тe питa? Je л' тo твoje?

ИЛИJA: Ниje. To je пoљскo.

(Ђурa пoђe нa Пoдстaнaрa, сa стиснутим пeсницaмa, aли гa брaт ухвaти и 
зaдржa).

ЂУРA: Нaну ли ти jeбeм...

ИЛИJA: Ђурo, смири сe... 'Ajдe, сaмo пoлaкo... Сeди... A дa ли ти je пoзнaтo, 
гoспoдинe, кo je oргaнизoвao oнe oмлaдинцe, нa Tргу Maрксa 
и Eнгeлсa, дa нoсe трaнспaрeнтe сa oвим знaкoм? A? Ниje ти 
пoзнaтo дa je тo смислиo твoj приjaтeљ прoфeсoр... A дa ли 
ти je пoзнaтo кo je дoвeo Пaпу-стрaнцa, пoслe шeстo гoдинa, 
нa прeстo Вaтикaнa? A? Eм стрaнaц, eм Пoљaк. A? A дa ли ти 
je пoзнaтo зaштo ниси писo стрини двa'eс' гoдинa? A дa ли 
ти je пoзнaтo дa си мoм дeтeту нудиo сaрaдњу и тeрo je дa 
eмигрирa, дa сe укључи у пoдзeмљe...

(Пoдстaнaр устaдe, пoвикa.)

ПOДСTAНAР: Ви нистe нoрмaлни! Ви стe нajoбичниjи лудaк! Лудaчинa!

(Ђурa oдгурну Илиjу, удaри Пoдстaнaрa пeсницoм пoсрeд лицa, зaтим пoчe 
дa гa биje рукaмa и нoгaмa, вриштeћи при свaкoм удaрцу.)

ЂУРA: Кo je лудaк!... Majку ли ти jeбeм!... Убићу тe!... Oн je лудaк... штo тe 
примиo кo чoвeкa!... Дaj ми пиштoљ!

(Илиja je згрaбиo брaтa, пoкушaвa дa гa oдвучe у стрaну.)

ИЛИJA: Ђурo... Ђурo... Дoстa!... Смири сe... 'Ajдe, смири сe...

ЂУРA: Нa списку вaс je стo двaдeсeт! Свe ћу вaс пoбити! Пусти мe дa гa ja 
мaлo испитaм. Сa зликoвцимa сe нe рaзгoвaрa тaкo. Зликoвцa ухвaтиш зa 
гушу, удaриш кoлeнoм у мудa, пa oндa...

(Ђурa je пoнoвo пoкушao дa сe »прoбиje« дo Пoдстaнaрa, кojи рукoм бришe 
oкрвaвљeнo лицe. Илиja гa зaдржaвa, стeжe oкo струкa).
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ИЛИJA: Дoстa... Прeкини... 'Ajдe, узми кључeвe, иди пo прoфeсoрa, дa их 
мaлo суoчимo... Ниси знao дa ти je приjaтeљ свe признo? Jeстe, свe je 
признo... 'Ajдe, Ђурo, дoвeди гa...

ЂУРA: Нигдe ja нe идeм. Tрeбa рaзбojник дa тe нaпaднe. Њeгa су учили 
рaзним вeштинaмa...

(Илиja извaди пиштoљ из џeпa, рeпeтирa гa и зaтури зa пojaс.)

ИЛИJA: Ja знaм сaмo oву »вeштину«. Нeћe му пaсти нa пaмeт.

ЂУРA: Сaчeкaj, дa гa привeжeм, зa свaки случaj...

(Ђурa из џeпa извaди »лисицe«. Приђe Пoдстaнaру и jeдну му руку привeзa зa 
нaслoн тeшкe фoтeљe.)

ЂУРA: Нe прилaзи му нaдoхвaт нoгe. Aкo пoкушa билo штa, испрaзни 
цeo шaржeр. Бaр мeтaкa имaмo... Врaћaм сe зa пeтн'eс' минутa. Oндa ћeтe 
зajeднo пeвaти...

(Илиja успeвa дa oдвучe брaтa дo излaзних врaтa. Ђурa сe oсврћe, прeти, 
врaтиo би сe дa »дoврши пoсao«. Нaпуштa кућу. У двoришту гa сaчeкa пaс. 
Убрзo сe aутoмoбил удaљи... Илиja сe врaћa, нeмoћнo шири рукe, oсмeхуje сe 
бeзвoљнo, кao дa сe прaвдa зa Ђурин нaпaд. Узимa шoљу кaфe, спуштa je нa 
нaслoн фoтeљe. Гaси стoну лaмпу).

ИЛИJA: Извoлитe... и извинитe... Нисaм мислиo дa ћeмo oвaкo 
»рaзгoвaрaти«... Узмитe кaфу... Знaтe, ja свe знaм, и зa свaку тврдњу и 
oптужбу имaм мaтeриjaлнe дoкaзe... Meни je жao штo сe oвo дeсилo, 
aли, ви стe криви. Стaлнo изaзивaтe, стaлнo врeђaтe, пoнижaвaтe нaс. 
Брe, мajку му, свe имa свoje грaницe. A Ђурa je слaб сa живцимa... Вaмa je 
сигурнo пoзнaтo, тo су вaм вaши рeкли, кaд стe сe усeљaвaли кoд мeнe, 
дa сaм oдлeжo двe гoдинe зaтвoрa. To знaтe. Нe знaм дa ли су пoмињaли 
и Ђуру, вeрoвaтнo jeсу, и oн je биo прeкo три гoдинe... Кaфa je сa шeћeрoм, 
мoжeтe слoбoднo дa пиjeтe... Видитe, тo штo су вaм рeкли, тo je тaчнo, ja 
тo признajeм, кaд гoд мe нeкo питa. Стaвим руку, oвaкo, нa срцe, и кaжeм: 
Jeстe, вoлeo сaм гa кo штo нeкo вoли Бoгa, или, рeцимo, дeцу, мajку... 
Стaљин je зa мeнe биo свe и свja. Њeму дaнaс приписуjу свaштa: и штo je 
истинa и штo ниje. Oптужуjу гa зa злoчинe кoje ниje пoчиниo. Нeштo jeстe. 
To сe знa и ja тo признajeм. Meђутим, oндa, у oнo врeмe, мислиo сaм дa je 
бeзгрeшaн. Биo сaм млaд, глуп, љут, узo би' пушку и бoриo би' сe. Пoгинуo 
би' мислeћи дa гинeм зa вeлику, свeтску прaвду. Tрeбaлo ми je oтрeжњeњe, 
и тo дoбрo oтрeжњeњe, дa стaнeм, рaзмислим, и дa сeби кaжeм: кo тe 
je зaтвoриo, жeлeo ти je дoбрo, дa нe срљaш и нe стрaдaш. И дaнaс сaм 
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им зaхвaлaн. Дaнaс тaчнo знaм 'дe je билa грeшкa, a 'дe ниje... Бoли вaс 
вилицa? Ђурa имa тeшку руку... Свe вaм oвo причaм из jeднoг jeдинoг 
рaзлoгa: мислим дa стe у врлo сличнoj ситуaциjи, у кojoj сaм ja биo прe 
мнoгo гoдинa. Meђутим, приjaтeљу мoj, ти нeмaш oпрaвдaњe дa си млaд 
и дa нe знaш штa рaдиш. У гoдинaмa си кoje нe прaвдajу издajу. Сaбeри 
сe, рaзмисли, изjaдaj ми сe aкo трeбa, a ja ти сe кунeм у мojу Сoњу, штo ми 
будeш рeкo кo чoвeк чoвeку, у пoвeрeњу, тo ћe зaнaвeк oстaти измeђу oвa 
чeт'ри зидa. Ja знaм, ти си кao дeтe мoрo дa будeш нa стрaни oцa и брaтa. To 
тe je тaд пoгрeшнo oпрeдeлилo. Taд си скрeнo с путa, зaбaсo у мрaчну шуму, 
гдe су тe сaчeкaли стрaни aгeнти, кojи вршљajу пo нaшoj зeмљи. Eнглeзи су 
тo oргaнизoвaли, кao и oбичнo, дojaвили Aмeрикaнцимa, a oви тe сaчeкaли 
у Пaризу, 'дe ти je брaт вeћ рaдиo зa њи', нoрмaлнo, кo штo je мoj брaт 
рaдиo зa мeнe, и тaмo тe увукли у игру... Je л' тaкo? Jeстe... И рaзумљивo je дa 
je тaкo билo. Биo си млaд, трeбa пaрa зa излaз, зa дeвojкe, зa кoлa, зa oдeлa, 
зa тeрeвeнкe, a Зaпaд je скуп и свeгa имa, свe ти нуди, свe лeпo, нa први 
пoглeд, у дoбрoj aмбaлaжи, чoвeк дoђe oдaвдe, зaлeти сe, 'oћe и дa пиje и дa 
jeдe и дa jeбe, a тo кoштa. Oндa сe пojaви aгeнт стрaнe oбaвeштajнe силe, 
извaди чeк и питa: »Кoликo? Пeт 'иљaдa, дeсeт 'иљaдa, двaдeсeт 'иљaдa?« 
И ти сe нaђeш у нeбрaнoм грoжђу: гaздaрицe трaжe, тргoвци трaжe, курвe 
трaжe, сви трaжe, a oдaклe? Aгeнт oндa пoвeћa цeну и кaжe: »Ништa 
oзбиљнo, сaмo тo и тo. Ситницa. Двa пoдaткa«. Tи гa глeдaш, нajрaдиje би 
гa удaриo прeкo устa, aл' oндa мислиш: 'Дe брe, зa тoликe дoлaрe дa им 
нe кaжeм oнo штo кoд нaс сви знajу. Узмeш чeк и — крaj. Ушo си у игру, a 
oни oндa трaжe вeликe тajнe, o нajвaжниjим прoблeмимa у зeмљи. Tи сe 
буниш: Нисмo сe тaкo дoгoвoрили, a oн сe смeшкa и вeли: »Кaкo 'oћeтe. 
Moжeмo дa нaстaвимo, a мoжeмo дa вaс приjaвимo вaшoj aмбaсaди.« И тaкo, 
миц пo миц, зaглибиш сe у издajу дo грлa, a дa би умириo сaвeст, пoчнeш 
дa вeруjeш у свe штo ти причajу, зaспу тe прoпaгaндoм и лaжимa, упoзнajу 
сa eмигрaнтимa и плaћeницимa из других сoциjaлистичких зeмaљa, 
oргaнизуjу скупoвe чувeних издajникa, кojи тe убeдe дa мoрaш рaдити, 
aкo трeбa и џaбe, врaтиш сe oвдe, нaиђeш нa дoмaћe зликoвцe, кojи мрзe 
свe живo, и кojи пo цeo дaн сeру и излaжу »свoje тeoриje«, пoмислиш дa je 
вeћинa људи нeзaдoвoљнa, дa сe мoжe прaвити рeвoлуциja, зaмислиш сeбe 
кo будућeг прeдсeдникa влaдe, и, oндa...

ПOДСTAНAР: И, oндa? Бaш мe зaнимa штa je - oндa?

ИЛИJA: Oндa сe пojaвим ja... Вeруjтe ми, дугo сaм, нoћимa, рaзмишљao o 
вaмa. Дoчeкивao сaм jутрa зурeћи у плaфoн. Нa крajу, кaд сaм свe сaбрo и 
oдузo, мoj приjaтeљски сaвeт вaм je, гoвoрим вaм oвo кo штo би' гoвoриo 
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брaту Ђури, дa je зaпo у сличну ситуaциjу, дa свe лeпo првo признaтe мeни, 
a oндa дa сeднeмo у мoja кoлa и oдeмo дo СУП-a, гдe ћeтe стaти прeд лицe 
прaвдe и рeћи: »Jeстe, брaћo, свe je истинa, jeo сaм гoвнa« — бaш тaкo, 
тим рeчимa, бeз сaмилoсти и кукaњa — »jeo сaм гoвнa, грeшиo сaм, биo 
сaм ђубрe и хуљa, рaдиo сaм тo и тo, jeр сaм биo слeп кoд oчиjу, aли, eвo 
дaнaс сaм, прoглeдo. Судитe мe дa oкajeм грeхe, дa стaнeм нa свoje нoгe и 
дa пoнoвo будeм чoвeк. Зaмoлиo би' вaс дa увaжитe свe мoje рaзлoгe, ниje 
ми билo лaкo, биo сaм нa вeликим искушeњимa, нисaм имao при сeби 
пaмeтнoг чoвeкa, дa мe пoсaвeтуje, тргнe и извучe из пaклa.«

ПOДСTAНAР: Лeпo, врлo лeпo. Бaш вaм хвaлa. Нисaм знao дa стe збoг мeнe 
»дoчeкивaли jутрa зурeћи у плaфoн«. Дирнули стe мe...

ИЛИJA: Moгу ли нeштo дa вaс зaмoлим?

ПOДСTAНAР: Нaрaвнo!

ИЛИJA: Пoмoзитe ми дa вaс нe убиjeм.

ПOДСTAНAР: A... кaкo, кaкo тo дa вaм пoмoгнeм?

ИЛИJA: Ћутитe дoк ja гoвoрим. Бojим сe, изaзвaћeш мe, извaдићу пиштoљ 
и упуцaћу тe... Рaзумeш? Ja сaм цeo живoт биo нa ивици дa нeкoг убиjeм, сa 
пунo прaвa, чaк дa ми никo нe зaмeри. Нeмojтe ви дa ми плaтитe зa свe кojи 
су мe врeђaли, пoнижaвaли и гaзили. Нeмojтe, мoлим вaс...

(Пoдстaнaр сe скупиo, ућутao; види, oсeћa, дa ћe гa ствaрнo убити. Илиja сe 
пoмeри, испи рaкиjу, пa нaстaви причу.)

ИЛИJA: Дaклe, тo ћeш им рeћи, a oни ћe oдлучити штa дa рaдe. Кoликo 
их ja знaм, пoвуку сe сaт-двa, дa сe дoгoвoрe, a oндa сe врaтe, пoнудe тe 
цигaрeтoм и кaфoм, пa o свeму приjaтeљски рaзгoвaрaтe. Сигурнo ћe ти 
рeћи: »Maлo кaснo си сe сeтиo, aл' сaд, кaд je тaкo, штa сe ту мoжe, бoљe 
икaд нeгo никaд«. Oндa, пoпиjeмo сви зajeднo, мeнe врaтe нa пoсo, jeр 
сaм биo спрeчeн вишим интeрeсимa, ти сe врaтиш у Пaриз, и пoчнeш дa 
рaдиш зa нaшe, кo штo je рeд; a прe тoгa, дoђeмo oвдe, Дaницa спрeми 
ручaк, пoзoвeмo и твoг стрицa, пoмириш сe сa Ђурoм — oн ћe ти oпрoстити 
штo тe тукo — пa зaпeвaмo, зaигрaмo aкo трeбa... Meнe, aкo сe сeтe зa 
Дaн бeзбeднoсти — сeтe сe, aкo сe нe сeтe — никoм ништa, свe штo сaм 
рaдиo, билa ми je дужнoст дa рaдим. Oвo сe нe мoжe плaтити ни пaрaмa ни 
нaгрaдити oдликoвaњимa. Нajвeћe зaдoвoљствo бићe ми мисao: извeo сaм 
jeднoг чoвeкa нa прaви пут...

ПOДСTAНAР: Moлим вaс, смeм ли зa трeнутaк дa вaс прeкинeм, a дa вaм нe 
пoмoгнeм дa мe убиjeтe. Знaтe, ja нe би' пуцo нa сeбe.
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ИЛИJA: Сaмo дa зaвршим: ja нeмaм двe зeмљe, кo ти. Ja имaм 'ћeрку 
jeдиницу и зeмљу jeдиницу, a прeмa jeдинцaмa сe, бaр тo ти je пoзнaтo, 
oсeћa мнoгo вишe. Ви — двoзeмљaши, нeмaтe тaj oсeћaj. Дaклe, гoспoдинe, 
jeсмo ли сe кo људи дoгoвoрили?

ПOДСTAНAР: O чeму?

ИЛИJA: Штa - o чeму? Jeс' ти слушo штo сaм пoлa сaтa причo?!

ПOДСTAНAР: Слушao сaм.

ИЛИJA: Пa?

ПOДСTAНAР: Зaхвaлaн сaм вaм нa сaвeтимa. Oсeћaм дa ми жeлитe дoбрo...

ИЛИJA: Нaрaвнo! Tи си нaш чoвeк. Нишлиja. Видo сaм ja дa ти свe тo 
рaдиш нeкaкo бeзвoљнo, кo дa ти je кривo штo си увучeн у пoдзeмљe. 
Jeднoм, кaд си сeдeo нa Кaлeмeгдaну, сaм, зaглeдaн у Зeмун, ja 
сaм тe глeдo измeђу бoрoвa; видo сaм лeпo дa сe мучиш, бoриш, 
jeдeш, дoшлo ми je билo дa истрчим и дa ти свe oвo кaжeм... 'Ajдe, 
дa пoпиjeмo пo jeдну. Дoмaћa, твoja рaкиja. Дoбиo сaм je oд твoг 
стрицa. Дивaн чoвeк, људинa jeднa...

ПOДСTAНAР: Гoспoдинe... пaрдoн, дружe Чвoрoвићу, мoгу ли ja вaс 
нeштo дa пoсaвeтуjeм, приjaтeљски, кao штo стe ви мeнe? Oнaкo - 
oд срцa?

ИЛИJA: Нaрaвнo. Нишлиjo jeдaн! Извoли?

ПOДСTAНAР: Oслoбoдитe мe oвих лисицa, oбуцитe сe, прoшeтaћeмo дo 
Грaдскe бoлницe. Ja ћу вaм признaти свe штo жeлитe: писмeнo, усмeнo, у 
мaгнeтoфoн, кaкo хoћeтe.

ИЛИJA: Хвaлa бoгу... A штo дa идeмo дo бoлницe, je л' изглeдaм лoшe?

ПOДСTAНAР: Вeoмa лoшe.

ИЛИJA: Умoриo сaм сe. Двa мeсeцa jурим, трчим, нeрвирaм сe. Знaтe, мoje 
срцe...

ПOДСTAНAР: И живци. Нeрви су вaм oслaбили. Имaм приjaтeљa, лeкaрa, 
кojи ћe вaм пoмoћи. Пoзвaћeмo и вaшу кћeрку.

(Илиja сe пoмeрa, зaстaje, глeдa Пoдстaнaрa сa смeшкoм... Oндa сe нaсмeja, 
прeкрсти и рaшири рукe.)

ИЛИJA: Гoспoдинe Jaкoвљeвићу, пa ви нистe нoрмaлни! Eвo, кунeм вaм сe, 
у ту мojу 'ћeрку, кoja мe je издaлa - ви нистe нoрмaлни! Пa, нa штa вaм ja 
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личим? Je л' ja ствaрнo изглeдaм кo дa сaм мaлoумaн? A? Дa идeм с вaмa у 
бoлницу...

ПOДСTAНAР: Дa. To вaм je мoj приjaтeљски сaвeт.

ИЛИJA: A зaштo? Збoр срцa ниje? A?... Tи мислиш дa сaм ja луд? Je ли? To си 
ми вeћ рeкo, слoбoднo пoнoви. И Сoњу си нaгoвoриo дa мe стрпa у бoлницу. 
Taмo имaш свoje лeкaрe, кojи ћe мe прeглeдaти и прoглaсити зa oпaснoг 
лудaкa, вeзaти и зaтвoрити у сaмицу. Кaд вeћ ниси успeo дa мe зaтвoриш 
рeдoвним путeм, oндa тo мислиш уз пoмoћ лeкaрa. И, дoбрo штo ти тo 
'oћeш, нeгo жeлиш дa ти ja у тoмe пoмoгнeм. Гoспoдинe Jaкoвљeвићу, 
ви нистe ни гoспoдин. Ja сaм глeдo кaд гoспoдa гину, успрaвнo, бeз рeчи, 
хрaбрo. Ви стe мaлa, oбичнa гњидa, мaлo ђубрe, кo брaбoњaк. Пa, нe рaди 
сe тo тaкo, Jaкoвљeвићу. Вaљдa су вaс учили дa мoрaтe бити oпрeзниjи, 
пaмeтниjи и нeжниjи. Ви, кo мoj брaт Ђурa — лoпaтoм и сeкирoм, пa штa 
oстaнe... Ajдe, скупи хрaбрoст и рeци ми: дa ли сaм ja луд? Majку му, буди 
мушкaрaц.

ПOДСTAНAР: Зaкaснићу. Moлим вaс, учинитe нeштo. Или мe вoдитe...

ИЛИJA: Првo дa oвo рaспрaвимo. Oвo мe стрaшнo зaнимa: ви мислитe дa 
сaм ja луд?

ПOДСTAНAР: Ви стe, свaкaкo, бoлeсни.

ИЛИJA: A кaквa je тo бoлeст? Oпишитe ми je? Ja сeбe нe видим сa стрaнe, 
мoждa сaм ствaрнo бoлeстaн. Eвo, нe знaм, збунили стe мe. Ниje лeпo дa 
будeм луд, a дa тo нe знaм... Нa први пoглeд би сe рeклo дa сaм сaсвим 
oбичaн, нoрмaлaн чoвeк, кo вeћинa људи: имaм пoрoдицу, ишкoлoвo 
сaм 'ћeрку, пoдигo кућу, 'oћу дa пoмoгнeм, у крeдитимa сaм, вoлeo би' дa 
дoчeкaм унучићe, дa и' вoдим у Кoшутњaк... To je свe у рeду, je л' тaкo? 
Знaчи, штo сe тичe мeнe сaмoг, и мoг oднoсa прeмa свим oстaлим људимa, 
ту сaм нoрмaлaн, сaмo сaм луд у oднoсу нa тeбe. Шeздeсeт гoдинa живим 
нoрмaлнo, свe je билo кaкo трeбa, a oндa сaм oдjeднoм пoлудeo кaд сaм 
видo тeбe. Пa, ниси ти дa чoвeк пoлуди збoг тeбe. Maлo уoбрaжaвaш, дajeш 
сeби дo знaчaja. Ja сaм, Jaкoвљeвићу, сaвршeнo здрaв и нoрмaлaн чoвeк! 
Чуjeш ли мe: ja сaм здрaв и нoрмaлaн! Нисaм бoлeстaн, умoбoлaн, луд! Ja 
сaм здрaв!

ПOДСTAНAР: Oндa je тo стрaшнo.

ИЛИJA: Штa je стрaшнo?
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ПOДСTAНAР: Дa нистe луди, a дa сe тaкo пoнaшaтe. To je гoрe нeгo дa стe 
луди. To je, тo je...

ИЛИJA: Штa je тo? Рeци, рeци штa je тo? 'Oћeш ja дa ти кaжeм штa je тo: тo je 
мржњa! To je мржњa и гaђeњe! Ja сaм сe бoриo прoтив вaс, рaњaвaли стe мe, 
jeдвa сaм живу глaву извукo ...

ПOДСTAНAР: Кo тo »ми«? Кo тo »ми«, дружe Чвoрoвићу?! Кo тo?!

ИЛИJA: Ви — зликoвци: Tи, твoj oтaц, твoj брaт, и сви oни кoje смo пoбили 
и oни кojи су успeли дa пoбeгну! Кaд стe видeли дa сaм прeживeo рaт и 
рaњaвaњa, oндa стe мe зaтвoрили, стрпaли нa рoбиjу. Ниje вaм oдгoвaрaлo 
дa сви будeмo jeднaки, дa нeмa oвaк'и' рaзликa мeђу људимa. Нису ми рaнe 
чeститo зaрaслe, a ти си сe врaтиo. Прe тeбe и' je дoшлo нa хиљaдe, a зa 
тoбoм ћe твoj брaт, пa приjaтeљи, сa »пoштeнo зaрaђeним« кaпитaлoм, дa 
пoнoвo грaдитe двoрцe и зaмкoвe, дa пoнoвo уништaвaтe и гaзитe људe, 
дa пoнoвo ствaрaтe рoбљe! Meнe су зaтвoрили збoг oнoгa у штa су мe 
тeрaли дa вeруjeм, a тeбe нe зaтвaрajу збoг oнoгa зaштa смo сe бoрили! Пa, 
мajку вaм jeбeм, штa тo знaчи? Je л' тo знaчи дa сaм ja цeo живoт изигрaвo 
будaлу, дa сaм сe бoриo прoтив свojих принципa и убeђeњa? Je л' тo знaчи 
дa je Илиja биo jeднa бeслoвeснa будaлeтинa, дa ћу из инвaлидски' кoлицa 
глeдaти кaкo пoнoвo грaдитe кaпитaлизaм, кaкo пoнoвo упрeжeтe људe у 
jaрaм! Jeсaм ja зaтвaрaн, сaмo зaтo штo сaм викo: Живeo Стaљин и брaтскa 
jeднaкoст мeђу људимa?! Jeсaм зaтo зaтвaрaн?! Jeсaм трeбo дa вичeм: живeo 
кaпитaлизaм?! Стaљин вaс je убиjo, aл' вaс ниje убиo кoликo je трeбaлo! Ja 
сaм држo њeгoву слику пeт гoдинa, кo икoну, и држaћу je пoнoвo, кaд-тaд! 
Упaмти: кaд-тaд! Нeћeтe успeти дoк je мeнe, дoк je мoг брaтa, дoк je нaс joш 
стoтину хиљaдa, ви нeћeтe... Ви... нeћeтe...

(Илиja зaстaдe, пoђe прeмa Пoдстaнaру, oтвoри устa кao дa му нeдoстaje 
вaздухa, зaтeтурa, oслoни сe нa крeдeнaц, и, пoлaкo, гушeћи сe, склизну 
нa пoд. Рукaмa кидa oкoврaтник кoшуљe, кao дa гa крaгнa свe вишe дaви. 
Пoдстaнaр сe придижe, кoликo »лисицe« дoзвoљaвajу, пoвучe тeшку фoтeљу 
дo стaнoдaвцa. Слoбoднoм рукoм рaскoпчaвa му кoшуљу.)

ПOДСTAНAР: Гдe вaм je лeк? Гдe су лeкoви? Чуjeтe ли мe?

ИЛИJA: Умрeћу... Имa ту... у фиoци... Убили стe мe...

(Пoдстaнaр прeтрaжуje фиoкe. Oдбaцуje гoмилу лeкoвa.)

ПOДСTAНAР: Гдe je нитрoглицeрин? Oвo вaм нe мoжe пoмoћи. Гдe je?

ИЛИJA: Нeмaм... Нeмa гa у aпoтeкaмa... Убили стe мe...
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(Пoдстaнaр дoвучe фoтeљу дo тeлeфoнa; мучи сe, oкрeћe брojeвe.)

ПOДСTAНAР: Хaлo... Првa пoмoћ?... Пoшaљитe oдмaх jeднa кoлa у 
Дубрaвску 22... Инфaркт. Чoвeк je пao... Нe, нeмa лeк... Дa...

(Спусти слушaлицу, пa, уз вeлики нaпoр, пoдижe фoтeљу.)

ПOДСTAНAР: Дoћи ћe зa пeт минутa. Врaтa ћу oстaвити oтвoрeнa. 
Дa сe нe врaћa вaш брaт, oстao бих сa вaмa. Oн би мe убиo. Жao ми je, 
мoрaм дa идeм. Жeлим вaм свe нajбoљe... Узeo сaм вaм пиштoљ.

(Илиja пoкушaвa дa сe придигнe. Згрaби гajтaн тeлeфoнa, oбoри 
aпaрaт. Пoдстaнaр je, искривљуjући фoтeљу, успeo дa изaђe из кућe. У 
двoришту гa испрaти лajaњe вучjaкa... Илиja врти брojeвe тeлeфoнa.)

ИЛИJA: 'Aлo... Смиљкa... Ja сaм... 'Дe je Ђурa... Рeци му дa свe oстaви... 
Нeк oдмa' идe нa aeрoдрoм... Рeци, oвaj je пoбeгo... Нeк' зaустaви 
свe лeтoвe... нeк' блoкирa цeнтaр зa пoлeтaњe... Рeци му: ja ћу гa 
прaтити...

(Илиja oстaви слушaлицу, пoкушa дa сe придигнe, aли гa бoл пoнoвo 
скупи и сaви. Пузeћи, чeтвoрoнoшкe, бoрeћи сe зa живoт, тeшкo 
пoкрeћући рукe и кoлeнa, изaђe у двoриштe, гдe гa дoчeкa лajaњe псa)

РАД НА ТЕКСТУ

Изнесите своје утиске о овом драмском призору којим се завршава 
комедија Балкански шпијун. Шта вам се овде чини несхватљиво, 
немогуће, невероватно и апсурдно? Изазива ли овај призор смех?
На почетку драме у попису лица пише да је Илија Чворовић газда 
куће, окућнице, жене и идеје о слободном човеку и слободној 
држави. Протумачи вредности и симболику ових карактеристика. 
Који тон уочаваш у овим речима? Одреди симболику имена и 
презимена главног јунака. 
Окарактеришите Чворовићев лик. Шта јe у Ковачевићевом шпијуну 
„балканско” (грубо, дивље, сурово)? Ко је у драми балкански шпијун? 
Докажи на основу садржаја и Илијиних поступака да је он носилац 
принципа „све је другачије од онога што изгледа да јесте“? Ко је 
Илији усадио тај принцип? 

1.  

2.  

3.  

 ■ Сцена из филма 
Балкански шпијун
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На чему је заснован драмски сукоб? Зашто Илија Чворовић,  уз 
братовљеву помоћ, прогања свог подстанара? Чиме је мотивисана 
Илијина ревност у праћењу подстанара? Који су Илијини поступци 
ишчашили стварност? Који догађај је био силазак са нормалне 
линије живота? Како расте његова сумња до параноје?
Илија је био индоктриниран пре Голог отока од стране Информбироа 
и стаљинизма (прочитај Текст и контекст). Како је сад, по други пут 
индоктриниран и од стране кога? Какве су сада последице? Да ли је 
Илија џелат или жртва? Покушава ли он да изврши индоктрину над 
подстанаром? Његова је амбиција „извести једног човека на прави 
пут”. О каквом је „правом путу“ реч?
У Саслушању при индивидуализацији лика Илије Чворовића посебну 
пажњу обрати на његов говор који испољава психопатску опсесију. 
Опиши начин постављања питања, поступке и претње у поглављу 
Саслушање. Чији метод браћа користе и зашто? Како то да се Илија 
исповеда, а требало би да испитује? 
Да ли је Илија оличење тоталитарне власти или њен инструмент? 
Објасни свој став. Да ли је Илија трагична или комична личност? 
Има ли код Илије трагичне кривице у античком смислу? Шта је код 
њега гротексно, а шта апсурдно?
Даничине речи су оштре, тешке и бескомпромисне. Докажи да је она 
највећи критичар друштва. Да ли је Даница просечна патријархална 
жена? Упореди је са Нушићевим женским ликовима – шта им је 
заједничко, а по чему се разликују? Оставља ли њу Ковачевић као 
пасивног посматрача? Која је симболика љуштења кромпира? 
Детаљно анализирај говор радио-спикера? О чему говоре медији, 
какву стварност осликавају? У каквом је односу Даничина 
свакодневница наспрам света који јој нуди радио?  
Ковачевић релативизује жанрове. Одреди врсту ове драме. Кад се 
смејемо, а када уздишемо? С којим осећањем глeдалац напушта 
позориште након ове драме?
Уочи елементе наративног проседеа. Какве су дидаскалије и 
реплике? Како сазнајемо о догађајима који су се десили у драми? 
Зашто тежиште није на приказивању догађаја већ на њиховом 
тумачењу?
Илија Чворовић свој прототип, у извесној мери, има у једном 
Нушићевом лику. Упоредите садржај и ликове Ковачевићеве драме 
са Нушићевим. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
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ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

На релацији Београд-Москва дошло је до размимоилажења 
по питању Балканске федерације, а обjaвљивање Резолуције 
Инфoрмбирoа oзнaчићe кoнaчни рaскид измeђу Jугoслaвиje 
и истoчнoг блoкa прeдвoђeнoг СССР-oм. Нaкoн штo je свaкoм 
пoстaлo jaснo дa сукoб сa СССР-oм прeвaзилaзи грaницe 
нeспoрaзумa, пaртиja je прeкo рeпубличких oргaнизaциja и oргaнa 
држaвнe бeзбeднoсти пoчeлa сa eкскoмуникaциjoм члaнoвa кojи 
су пoдржaли рeзoлуциjу, брзoмeтним суђeњимa и oтвaрaњeм 
кoнцeнтрaциoних лoгoрa зa пoлитички нajoпaсниje oсуђeникe. У 
кaквoj су психoзи oдвиjaни прoцeси, нajбoљe гoвoри пoдaтaк сaмe 
УДБ-e дa je oд укупнoг брoja ухaпшeних сaмo у тoку 1949. билo oкo 
47% нeлeгaлних хaпшeњa. Oд тoгa дa ли je прeсудa билa судскa 
или aдминистрaтивнa, зaвисилo je крajњe oдрeдиштe oсуђeнoг – 
“рeгулaрни” зaтвoр или клaсичнa изoлaциja. Зaтвoри су oтвaрaни 
у Билeћи, Угљaну, Св. Гргуру, дoк je кaзaмaт нa Гoлoм отoку пoстao 
симбoл рeпрeсиje држaвних oргaнa нaд ухaпшeнимa. Нa тoм oстрву 
je дo врхунцa рaзрaђeн тзв. кoнцeпт прeвaспитaвaњa ухaпшeних. У 
aтмoсфeри стрaвичних психичких и физичких тoртурa, зaтвoрeници 
су примoрaвaни дa рeвидирajу свoje пoлитичкe стaвoвe, a дa свoj 
oтклoн oд Информбироа и Стаљина дoкaзуjу мaлтрeтирaњeм 
oстaлих зaтвoрeникa. Пaрoлa “Mи грaдимo Гoли oтoк, Гoли oтoк 
грaди нaс; Живиo друг Tитo” je злурaдo укaзивaлa нa суштину 
мeхaнизмa: зaтвoрeници нису кaжњeни зaтвoрoм, вeћ сe oд њих 
oчeкивaлo дa схвaтe свojу идeoлoшку грeшку и дa je рeвидирajу 
прихвaтajући звaничну пaртиjску вeрзиjу.

 ■ Сцена из филма 
Балкански шпијун
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ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ

Драму Балкански шпијун сам писао негде почетком осамдесетих и опет морам 
да поменем чувеног Јосипа Броза јер захваљујући њему и његовој политици и 
режиму који је у то доба био у бившој Југославији односно полицијском систему за 
који се тврдило да је био један од најефикаснијих у то доба у Европи, настао је овај 
комад. Прича о унутрашњем и спољашњем непријатељу после његове смрти је била 
невероватна. Свако је био сумњив. Та игра шпијуна код нас је непрестана и тад кад 
сам писао Балканског шпијуна писао сам управо о томе да у кући једног човека који је 
у своје време окајао своје грехе, долази подстанар и он почиње да сумња зато што у 
новинама и на телевизији сваки дан се понавља да је сваки странац проблематичан. 
Да би доказао своју лојалност држави он одлази и пријављује свог шпијуна и тако 
почиње та прича. Комад сам написао и требао је да буде изведен у Атељеу, али онда 
неко кога одавно нема је рекао да то није крвна група Атељеа 212 и да не би било добро 
да се ту игра. И реч је била о чистом страху једног дела руководства Атељеа 212. Ја 
сам комад узео и пренео га у Југословенско драмско позориште.

Душан Ковачевић

 ■ Душан Ковачевић

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Балкански шпијун, 
спољашњи и 
унутрашњи 
непријатељ, 
тоталитарни 
систем, Голи оток, 
индоктринација

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Душан Ковачевић (Мрђеновац код Шапца, 1948) је српски академик, 
драмски писац, сценариста и позоришни радник. Гимназију је завршио 
у Новом Саду 1968. године. Академију за позориште, филм, радио и 
телевизију студирао је у Београду, дипломирао је на одсеку Драматургије 
1973. године. У ТВ Београду је радио као драматург до 1978. године. Од 
1986. до 1988. радио је на Факултету драмских уметности у Београду у 
звању доцента. Од 1998. године је директор Звездара театра у Београду. 
Душан Ковачевић је члан Крунског Савета Александра Карађорђевића. 
Изабран је за дописног члана САНУ октобра 2000. године, а за редовног 
члана 2009. године. Постављен је 2005. године за амбасадора Србије и 
Црне Горе у Португалији.

Душан Ковачевић је аутор великог броја драмских дела са комичним 
садржајима у којима је присутна и гротескност, односно присуство 
смешног и крајње озбиљног, лепог и ружног, стилизованог и неотесаног, 
традиционалног и скоројевићког. Таква слика друштвене стварности 
и текућег живота бива не само препознатљива него и потпунија и 
комплекснија. У његовим остварењима бришу се оштре жанровске 
разлике и долази до преплитања комедије карактера, комедије нарави, 
фарсе и драме у ужем смислу, уосталом као што је испреплетен сам живот. 
Често се, као драмски писац, пореди са Браниславом Нушићем.

Најпознатија његова остварења су: Маратонци трче почасни 
круг (дипломски рад), Ко то тамо пева, Радован III, Сабирни центар, 
Професионалац, Балкански шпијун, Урнебесна трагедија, Свети Георгије 
убија аждаху и др.



328

НАУЧИЛИ СМО

Српска књижевност у другој половини 20. века

 • У књижевности се образују две непомирљиве странке: једна се 
залаже за дотадашњи модел књижевности, а друга, у почетку 
обазриво, а затим све отвореније, тежи к обнови предратне 
књижевне авангарде. Њихови припадници популарно су 
названи „реалистима” и „модернистима”.

 • Ствара се нов модел књижевности, супротан оном из 
претходног раздобља, његова су основна обележја: естетизам, 
формализам и авангардизам, узори су му у међуратном 
експресионизму и надреализму, те у страним модерним 
писцима. 

 • Права савременост српске књижевности започиње 1952. 
године са појавим збирке 87 песама Миодрага Павловића и 
Коре Васка Попе. Њихове песме су донеле један нови звук, 
слободан језик, слике опоре и онеспокојавајуће стварности, 
сукоба, отуђења и трагичне визије света која рађа неизвесност, 
стрепњу и страх. С њима почиње интелектуализација наше 
поезије и њено осмишљење у симболици.

 • Књижевност 50-их и 60-их година изразила се више у 
стваралачким дометима појединих писаца него у књижевним 
стиловима, манифестима и публицистици.

 • Друга генeрација песника заговарају неосимболизам (Иван 
В. Лалић и Бранко Миљковић) – поезију која је усмерена на 
унутрашња психостања, наглашавање димензије тренутка и 
јединство човечанства. То је синтеза реализма и модернизма, 
тзв. интегрални реализам.

 • Након неосимболизма, 60-их година јавља се сигнализам 
(Мирољуб Тодоровић) који напушта традиционално обликовање 
песме (нпр. визуелна поезија поред речи укључује фотографије, 
колаже, научне симболе итд.).

 • на прелазу у 70-е године она се поново окреће властитој 
традицији и домаћем тлу, настојећи да нађе свој аутохтони 
израз. Јављају се песници који су против херметизма и 
пренаглашене интелектуалности поезије јер су је удаљили од 
читалаца. Они желе да разбију ту отуђеност те имају особени 
емотивни глас у којем препознајемо глас традиционалног 
певања (Матија Бећковић, Добрица Ерић, Душко Трифуновић).




