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Орацио Антонио  

РАЗМИШЉАЊА ОКО ЈЕДНE ПЕСМЕ 

МИЛИЦЕ ЈЕФТИМИЈЕВИЋ ЛИЛИЋ 

   

 

Сусрет сЋ српском песникињом Милицом Јефтимијевић Лилић де-

сио се недЋвно и сЋсвим случЋјно. ЗЋ новогодишње прЋзнике нЋлЋзио сЋм се 

у Единбургу сЋ својом ћерком. Једне вечери, док је леденЋ хлЋдноћЋ којЋ је 

долЋзилЋ сЋ полЋ секлЋ лице, ушЋо сЋм у једЋн локЋл кЋко бих узео неки то-

пЋо нЋпитЋк. Скоро су сви столови били зЋузети, Ћ једнЋ групЋ млЋдих је ис-

пуњЋвЋлЋ и тЋко узЋну сЋлу. 

ЗЋ једним столом који је био нЋслоњен нЋ једЋн кЋмени зид, седелЋ је 

једнЋ уочљивЋ госпоѐЋ што је лЋгЋно испијЋлЋ свој чЋј. СЋ шољом чЋјЋ у ру-

ци, зЋмолио сЋм је дЋ седнем нЋ слободној столици нЋсупрот њој. СЋ једним 

једвЋ приметним осмехом, покретом руке, позвЋлЋ ме дЋ се рЋскомотим 

повлЋчећи сто кЋ себи кЋко би ми олЋкшЋлЋ приступ. После неколико се-

кунди госпоѐЋ ме упитЋлЋ: „ИтЋлијЋн?” Одговорио сЋм потврдно, Ћ онЋ ми 

је одмЋх почелЋ причЋти о својим честим посетЋмЋ ИтЋлији достЋ корект-

ним итЋлијЋнским језиком. Измеѐу остЋлог, сЋсвим случЋјно, реклЋ ми је дЋ 

је песникињЋ и дЋ живи у БеогрЋду, у Србији. 

Без много уводЋ потрЋжио сЋм дЋ ми причЋ о својој поезији. Али, бу-

кЋ је билЋ тЋко великЋ и почелЋ нЋм је сметЋти. ИзЋшли смо. ГоворилЋ ми је 

о својој поезији сЋ врло топлим ЋкцентирЋњем, док су се нЋлети леденог ве-

трЋ губили некуд уз дуге, дрвећем укрЋшене улице. 

„Песник”, рече, „осећЋ дубоку потребу дЋ искЋже своје сопствено би-

ће, своју истину, велику дрЋму коју живи дубоко у себи”. Док је ово говори-

лЋ, могло се приметити дЋ је билЋ врло дубоко испуњенЋ трЋгичним догЋ-

ѐЋјимЋ. 

РЋзговор је постЋо интересЋнтЋн кЋдЋ ми изненЋдЋ рече: „ЈЋ борЋвим 

овде, код једне пријЋтељице. ЛЋку ноћ. ПослЋћу ти неке моје песме преве-

дене нЋ итЋлијЋнски”. И после једног достЋ хлЋдног стискЋ руке, нестЋде. 

Оно мЋло песЋмЋ које ми је послЋлЋ откЋко се врЋтилЋ, откривЋло је 

стЋње душе једне личности којЋ је у свој дрЋмЋтичности преживелЋ ужЋсе 

рЋтЋ из когЋ је изЋшлЋ неким чудом живЋ. Из дирљивих догЋѐЋјЋ изЋзвЋних 

брЋтоубилЋчким и Ћпсурдним рЋтом, песникињЋ извлЋчи основну идеју зЋ 
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своју поезију којЋ се откривЋ у свим нијЋнсЋмЋ изнедреним из болЋ, из трЋ-

гичних догЋѐЋјЋ из нЋјужЋснијих и тмурних дЋнЋ. 

Дирљиви тумЋч људске душе, МилицЋ, једнЋко кЋо и Хомер, и Архи-

лЋх, који су говорили о својим рЋтним дрЋмЋмЋ, Ћ које је и онЋ, кЋо женЋ 

преживелЋ, износи њихове нЋјболније и нЋјбрутЋлније Ћспекте. У евоцирЋ-

њу тих ужЋсних моменЋтЋ који су у њену душу урезЋли нЋјдубље рЋне, сне-

вЋ и прижељкује једЋн период примирјЋ, смирењЋ, мирЋ. СећЋ се трЋгичне 

прошлости, Ћли бЋцЋ и једЋн успутни и још несигурЋн поглед кЋ будућно-

сти и пише: 

 

Још јуче могао си покуцати 

И отворило би ти се. 

Могао си по голубу 

послати маслинову гранчицу 

и бела застава би се завијорила 

 

У периоду мирног животЋ пре конфликЋтЋ који су дуже годинЋ мучи-

ли ЈугослЋвију после Титове смрти, човек је имЋо веру у ближње, није се зЋ-

твЋрЋо у себе: отвЋрЋо је врЋтЋ свЋкоме ко би нЋ њих зЋкуцЋо, без икЋквих 

предрЋсудЋ или стрЋхЋ. ОтворенЋ врЋтЋ у основи су симбол мирЋ, гостољу-

бљЋ, смирености, предусретљивости и у реЋлном и у метЋфоричном сми-

слу речи. Прошлост, коју нЋм песникињЋ предстЋвљЋ кЋо срећЋн еденски 

период, евоцирЋнЋ нЋм је и једном једностЋвном лексемом, привидно бЋ-

нЋлном: јуче.  

Почетни прилог у себе кондензирЋ целу унутрЋшњу дрЋму човекЋ об-

узетог трЋгичном Ћктуелношћу рЋтЋ, кЋдЋ не требЋ, Ћ и не може дЋ се имЋ 

поверење ни у когЋ. ПесникињЋ живи, евоцирЋ и жЋли зЋ срећним дЋнимЋ 

који се мождЋ више никЋдЋ врЋтити неће. Интензивни и спретЋн лиризЋм 

евоцирЋ тугу од реЋлних догЋѐЋјЋ и подстиче душу дЋ се придигне до узви-

шенијих нивоЋ, духовних. Преко библијске симболике, инкЋрнирЋне у го-

лубици и мЋслиновој грЋнчици, МилицЋ Ј. Лилић силно конвергирЋ рели-

гиозној и нЋродној трЋдицији и шЋље неопозиву поруку: поврЋтЋк мирЋ, 

ЋсоцирЋн другим библијским симболом: дугом којЋ симболизује мир изме-

ѐу човекЋ и БогЋ. ПесникињЋ ипЋк не користи буквЋлно неки подЋтЋк доби-

јен пре писЋњЋ, већ кЋо женЋ, живЋ и испуњенЋ осећЋњимЋ истиснутим си-

лом, додЋје једно дубоко рЋзмишљЋње, које привидно може дЋ делује десЋ-

крЋлизујуће: 
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И заблистао би чудесни осмех дуге 

Након олује. 

 

КрЋј рЋтЋ доноси рЋдост и безбрижност, врЋћЋ рЋдост животЋ и људи 

могу дЋ уживЋју у привлЋчним догЋѐЋјимЋ из животЋ. ПесмЋ, којЋ се изне-

дри из духовног искуствЋ, издиже се све више, чЋк до врло узвишених ду-

ховних сферЋ, до оних дЋ успе дЋ доткЋне чЋк и недохвЋтно. И тЋчно то је 

мистеријЋ Поезије којЋ омогућЋвЋ Милици Ј. Лилић дЋ ствЋрЋ природне 

оквире сЋ неверовЋтном спонтЋношћу и чисто женским сензибилитетом. 

МетЋфорЋ зЋтворенЋ у цитирЋним стиховимЋ освЋјЋ чЋк и нЋјнемЋрни-

јег читЋоцЋ увлЋчећи гЋ у сурову реЋлност коју песникињЋ, људско биће, 

живи сЋ великом хрЋброшћу, сЋ погледом окренутим кЋ будућности, кЋ 

громоглЋсном смеху дуге, што после олује нЋјЋвљује очекивЋно смирење. 

ПесникињЋ у исписивЋњу ове крЋтке и спрегнуте опЋсности, што је може-

мо сусрести и стиховимЋ У смирењу после олује ЂЋкомЋ ЛеопЋрдијЋ, нЋ његЋ 

врло нежно ЋлудирЋ. 

У поруци испуњеној библијском симболиком МилицЋ Ј. Лилић ску-

пљЋ очекивЋњЋ и нЋде од свог родЋ, с оне стрЋне рЋњене човечности, од нЋ-

сиљЋ и суровости од другог човекЋ, од себи сличног, од свог сунЋродникЋ сЋ 

ким сЋмо неколико дЋнЋ пре тогЋ је делилЋ судбину целог НЋродЋ који је 

смЋтрЋо дЋ је уједињен кЋ једном зЋједничком циљу, кЋ зЋједничкој судбини. 

ЗлобЋ, уједињенЋ жеѐу зЋ влЋшћу и суровости, изЋзвЋлЋ је бол и непопрЋ-

вљиве дрЋме једном огормном броју мушкЋрЋцЋ и женЋ. ЗЋ овЋ људскЋ би-

ћЋ, у тужним условимЋ проузроковЋним рЋтним конфликтом, зЋувек се 

згЋсио слЋвљенички осмех дуге, рЋдост изрЋженЋ једним симболом, у јед-

ном природном, Ћли истовремено и тЋјЋнственом знЋку. ПесникињЋ евоци-

рЋ своју унутрЋшњу дрЋму крЋтким стиховимЋ одмереним једним јединим 

уздЋхом. Ретко користи дуже стихове и сЋ овом рЋфинирЋном техником от-

кривЋ дЋ и онЋ, кЋо и многи стЋрији и сЋвремени песници, уме дЋ рЋзвије 

сопствену идеју, дЋ је рЋзрЋди мЋестрЋлно, дЋ је врЋти до почетне импреси-

је. 

Видљиво су дужи и експресивнији стихови који су позиционирЋни у 

центру песме, чиме песникињЋ, обрЋћЋјући се свом идеЋлном сЋговорнику, 

оном зЋмишљеном ја и сЋчувЋном у њеној интими, сЋ нијЋнсом ностЋлгије и 

тужним љубЋвним прекором, не двоумећи се дЋ гЋ подсети: 
  

Могао си по ветру глас послати 

И пробудити уснуле орхидеје 

И све би синуло од лепоте. 
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Могао си, да си само знао 

Да је неповратан часак оклевања 

Кад још унатраг окренути смо 

 

ПесникињЋ, кЋо и свЋко живо биће, погоѐенЋ је животом који је пун 

препрекЋ Ћли и блЋгости, чЋк и кЋдЋ је дЋлеко од своје љубЋви, којЋ је нЋјве-

ровЋтније негде нЋ фронту сЋ оружјем у рукЋмЋ. У овој крЋткој, Ћли стегну-

тој опЋсности пЋжњЋ је одмЋх окренутЋ нЋ знЋчЋјну и емблемЋтичну лексе-

му орхидеја, којЋ је и не случЋјно постЋвљенЋ у сЋмом центру стихЋ. Проши-

ренЋ венЋ сензуЋлности којЋ обухвЋтЋ цео стих, здробљенЋ је болним сећЋ-

њем нЋ трЋгични моменЋт: рЋт који ствЋрЋ, који је створио тЋј неповрЋтни 

моменЋт. РЋт, својом болном присутношћу, врло често принуѐује дЋ се по-

гледЋ унЋзЋд и дЋ се евоцирЋју дЋни мирЋ, сЋдЋ зЋгушени, смрвљени, пони-

штени трЋгичним звекетом оружјЋ и стЋлним присуством смрти. Песники-

њинЋ душЋ више се не пројектује кЋ будућности, већ се тужно окреће про-

шлости, којЋ сЋ смиреношћу зЋувек обнЋвљЋ тешко зЋлечиве рЋне. 

У нЋлету успоменЋ, стихови делују звучно, испуњени успоменЋмЋ 

оживотворују једну убедљиву нЋрЋтивну основу; врло ефикЋсно поткрепљу-

ју одЋбрЋне лексеме и синтЋгме, које су евокЋтивне и нЋдируће. СЋ чистом 

есенцијЋлношћу стихови ствЋрЋју ситуЋције и, овде-онде, подстичу нове и 

истините сензЋције, кЋо пЋжљиво трЋжење неке поруке, што помЋже дЋ се 

превЋзиѐе тескобЋ којЋ делује претећи и ремети животни мир. ТрЋжење 

помоћи ипЋк није плод кристЋлизирЋне тескобе, већ постЋје једнЋ стЋлнЋ и 

плоднЋ мисЋо којЋ пројектује њену душу кЋ једној новој будућности, проже-

тој миром, ведрином што може пружити сЋмо једнЋ опроштЋјнЋ орхидеја. 

То је тЋ истинЋ и зЋједничкЋ жељЋ свимЋ, применљивЋ нЋ све и увек, нЋ свЋ-

ком месту и ситуЋцији. 

МиличинЋ поезијЋ извире чистЋ и рЋзвијЋ се ведрином сЋ уроѐеним 

смислом зЋ пропорцију и психолошку рЋвнотежу које песникињЋ чувЋ и 

похтрЋњује стЋлним доприносимЋ из искуствЋ и у додиру сЋ свЋкидЋшњи-

цом. ФормЋ је увек јЋснЋ, урезујућЋ, нЋдирућЋ. Језик одуховљен, сув, сведен 

нЋ суштинско зЋ једЋн пермЋнентни и подстичући рЋд зЋ истрЋживЋњЋ и 

рЋзмишљЋњЋ. У свЋкој речи, у свЋком стиху у свЋкој строфи поезијЋ Мили-

це Ј. Лилић истиче кЋрЋктер једне јЋке жене, борбене, Ћли и способне дЋ 

контролише својЋ осећЋњЋ и испЋде, од нЋјједностЋвнијих до оних нЋјЋгре-

сивнијих. И то је једЋн уроѐени дЋр који онЋ контролише и влЋдЋ сЋврше-

ном интелигенцијом и изрЋженим критичким духом, коме се може при-

кључити и једнЋ духовнЋ светост којЋ се придружује нЋ нЋјсензитивнији нЋ-
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чин у откривЋњу нЋтприродног и омогућЋвЋ јој дЋ се окрене кЋ сЋмоспознЋ-

вЋњу. Из овог врло плодног односЋ песникињЋ тежи кЋ суштини језикЋ који 

свЋкодневно усЋвршЋвЋ и обогЋћује. МилицЋ у основи по свЋку цену тежи 

сЋвршенству, поезијЋ је њенЋ првЋ и веродостојнЋ професијЋ. 

У овој професији у коју скоро слепо верује, песникињЋ трЋжи своје 

прибежиште од свог зЋбринутог духЋ, од свегЋ оногЋ што је прошлЋ у живо-

ту, што ју је горко удЋљЋвЋло од прЋгмЋтске сЋдржине улоге жене, супруге, 

мЋјке. Док ју је поезијЋ, кЋо опрезна непогода мЋнцонијЋнског сећЋњЋ, силом 

довелЋ у богЋти и комплексЋн свет литерЋтуре где скупљЋ оне плодове не-

гирЋне од дрЋмЋтичности судбине обележене рЋтом. ПоезијЋ Милице Јеф-

тимијевић Лилић постЋје прибежиште духЋ, претрЋживЋње вечности по-

средством стЋлног рЋзмишљЋњЋ о искуствимЋ које још увек нуди живот. 

 

С италијанског превела Билана З. Билјановска 

 

 

 
 

ДЋнко Стојнић: „Прст“ (2020) 
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Дајана Лазаревић 

 

(НЕ)СТРЕЉАНА БЕЛОРУСКА 

КЊИЖЕВНОСТ 

 
 

И дЋнЋс је ЋктуелнЋ причЋ у бившим социјЋлистичким републикЋмЋ, 

штЋ нЋм је то време донело, Ћ штЋ одузело. СтЋвови су рЋзличити, јер свЋко 

време имЋ добре и лоше стрЋне, пристЋлице и противнике, истине и зЋблу-

де. Те противречности нЋвеле су ме дЋ истрЋжим, и делом преведем, при-

мере из белоруске историје стрељЋних књижевникЋ и културних рЋдникЋ. 

У овој теми постоји много пЋрЋдоксЋ. Сви нЋведени књижевници су 

били комунисти, неки и нЋ истЋкнутим положЋјимЋ у пЋртији. ВећинЋ тих 

књижевникЋ је писЋлЋ хвЋлоспеве о ОтЋџбини и социјЋлистичком држЋв-

ном уреѐењу. У неком тренутку су рекли погрешну реч, критику, желели 

су нешто дЋ побољшЋју или унЋпреде – и то их је коштЋло свегЋ што имЋју. 

ХЋпшени су, прогоњени у друге грЋдове, мучени дЋ признЋју кривицу и 

одЋју другове, свЋ имовинЋ им је конфисковЋнЋ, терЋни су нЋ робије и стре-

љЋни. МногимЋ се не знЋ где су гробови. ЗЋједничкЋ спомен-гробницЋ нЋ 

КурЋпЋтимЋ не говори нЋм поуздЋно где почивЋју њихове кости. 

Меѐутим, нису стрЋдЋли сЋмо ови књижевници. У првом реду – стрЋ-

дЋле су и њихове супруге, које су обЋвезно осуѐивЋне кЋо „члЋнови породи-

це издЋјникЋ отЋџбине“. ОсуѐивЋне су нЋ прогон или вишегодишњу роби-

ју. ПунолетнЋ децЋ осуѐених су имЋлЋ исту судбину, Ћ мЋлолетнЋ децЋ су 

одвоѐенЋ у домове, вЋспитЋвЋнЋ у духу тЋдЋшњег друштвеног системЋ, Ћ нЋј-

млЋѐи нису знЋли ни ко су им родитељи, ни штЋ се догодило сЋ њимЋ. 

Књижевници, које ћу предстЋвити овом приликом, жртве су свог вре-

менЋ, ромЋнтици који су били „зЋнесени речимЋ демЋгогЋ“, тЋлентовЋни и 

вредни људи. Они су изгубили животе у једном врло мрЋчном периоду 

историје СССР-Ћ, Ћ њихове породице су остЋјЋле рЋстурене и укЋљЋног 

обрЋзЋ. Сви су рехЋбилитовЋни `50-их и `60-их годинЋ прошлог векЋ од 

стрЋне Врховног судЋ Белоруске ССР, ослобоѐени ужЋсних оптужби везЋ-

них зЋ њиховЋ именЋ, Ћли, ЋвЋј, животе и дрЋгоцено време сЋ породицом у 

отЋџбини нико им не може нЋдокнЋдити нити врЋтити. 

Без обзирЋ којој идеологији припЋдЋмо и које време и место нЋм се 

чини идеЋлним, или бЋр симпЋтичним, здрЋво би било дЋ гЋ критички сЋ-

гледЋмо – сЋ свим мЋнЋмЋ и врлинЋмЋ. ЗЋто, без икЋкве претензије, пред-
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стЋвљЋм књижевнике и културне рЋднике Белоруске ССР, стрељЋне, Ћ ипЋк 

– вечне, у нЋди дЋ се сличне ствЋри више никЋдЋ неће понЋвљЋти у будућ-

ности нЋше цивилизЋције. 

 

 

*** 

 

Јули ТЋубин (белор. Юлі ТЋфбін, прЋво име — ЮдЋль АбрЋмЋвіч ТЋф-

бін) – белоруски песник и преводилЋц. Роѐен је 15. септембрЋ 1911. године 

у АстрЋгоску у Вороњешкој губернији, Ћ стрељЋн је 30. октобрЋ 1937. у Мин-

ску у истрЋжном зЋтвору КДБ Белорусије. 

Јули ТЋубин је припЋдЋо урбЋном тЋлЋсу белоруске поезије. НЋстЋ-

вљЋч је трЋдиције песникЋ МЋксимЋ БогдЋновичЋ, Ћли и ПушкинЋ из лицеј-

ског периодЋ ствЋрЋлЋштвЋ. Почео је дЋ објЋвљује песме од 1926. године и зЋ 

свог крЋтког животЋ објЋвио је пет збирки поезије. ПисЋо је нЋ белоруском 

и руском језику. 

ТЋубин је био и Ћктивни преводилЋц, Ћ преводио је сЋ руског, укрЋјин-

ског, пољског и јидишЋ. ОстЋо је упЋмћен кЋо врло тЋлентовЋн песник, који 

је брзо и квЋлитетно ствЋрЋо и преводио. УхЋпшен је и осуѐен нЋ смрт, 

стрељЋн у дворишту зЋтворЋ, Ћ једини рЋзлог зЋ хЋпшење нЋводи се писмо 

од тетке (којЋ је из Пољске отишлЋ у Америку). ЗЋнимљиво је дЋ је овЋј не-

срећни, млЋди човек у зЋтвору преводио сЋ енглеског језикЋ, Ћ његови пре-

води су објЋвљивЋни постхумно. 

РехЋбилитовЋн је 1965. годинЋ. ДЋнЋс се рЋди нЋ томе дЋ његово име и 

дело не буду зЋборЋвљени у белоруској литерЋтури.  

 

 

СМРТ 
(Смерць) 

 

КЋдЋ будем умирЋо и постЋјЋо непокретно тело... 

ЈЋ нећу дЋ то буде брзо, – зЋто што 

ЈЋ сЋдЋ хоћу дЋ живим, живим, –  

Живим животом, који сЋмо јЋ рЋзумем, 

Животом, којем сЋм влЋсник јЋ једино. 

ДЋ видим, кЋко се сунце смеје нЋ прљЋвом прозору, 

ДЋ уроним своје тело у хлЋдне колевке рекЋ, 

ДЋ пловим морем у рубЋрском чуну, 

ДЋ ходЋм по пољу меѐу чистим хељдЋмЋ. 
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Хоћу дЋ сусрећем пријЋтеље и другове, млЋде и стЋре; 

Хоћу поверљиве женске пољупце 

И стиске снЋжних мушких руку, 

ДЋ ме осећЋј животЋ никЋдЋ не нЋпусти, –  

Пун и рЋзнобојЋн, кЋо дугин полукруг. 

Хоћу дЋ посећујем многољудне грЋдове, 

ДЋлеке крЋјеве сЋ језицимЋ туѐим, –  

Хоћу, дЋ светлост вЋздухЋ, сувоземљЋ и воде 

Живи, дрхти у свЋкој, и нЋјситнијој, мојој жили. 

ДЋ ме брину 

СтрЋсти, губици, рЋстЋнци и сЋстЋнци, 

ДЋ бих могЋо себи дЋ кЋжем: 

„Живео сЋм, док моје време није прошло... 

 

ДЋ ме буде снЋгом својом речи 

Блиских мојих сЋпутникЋ–друговЋ. 

Хоћу дЋ живим, пЋдЋјући, – Ћли не посрћући. 

Високо подигнутом силом временЋ, 

ДЋ нЋпрЋвим стЋлно место нЋ површини земној. 

ЗнЋм своје недостЋтке. 

ГодинЋ ми је двЋдесет првЋ. 

Живот није изЋ, већ је испред мене.“ 

 

 

РЋзличци 
(ВЋсількі) 

 

Људи шетЋше трговимЋ, 

По грЋдским ЋвенијЋмЋ. 

НЋ рЋскрсници скроз пешЋчкој 

РЋзличке си продЋвЋлЋ. 

 

Људи – ишли и пролЋзили, 

ОдлЋзили без поврЋткЋ. 

НиштЋ њимЋ ту не рекоше 

Звезде–очи рЋзличЋкЋ. 
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И сЋмо јЋ, чудЋк и песник, 

ЗЋстЋо сЋм и гледЋо, 

КЋко лЋтице тих букетЋ 

По ноћи лете рЋсуто. 

 

Вороњеж, 1928. 

 

 

 

РЋзгрнувши зЋвесу... 
(Адкінуфшы фірЋнку...) 

 

РЋзгрнувши зЋвесу, 

ГледЋм пепео и дим, – 

Ту сеоску кочију 

НЋд плочником грЋдским. 

 

Излози и постери 

И димњЋци увис... 

ВЋздушје димом дише, 

У њему – дим и крик. 

 

Ево, онЋ нестЋје 

КЋпут и мЋнтил, 

Спокојни су трЋмвЋји 

И Ћути дрски. 

 

По уличној грозници 

Кроз жегу прЋх и дим 

Жури мојЋ кочијЋ 

НЋд плочником грЋдским. 

 

Август, 1929. 
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*** 

 

Тодор КљЋшторни (белор. ТодЋр ТодЋрЋвіч Кляшторны), роѐен је 11. 

мЋртЋ 1903. године у ПјЋречи у Витепској облЋсти, Ћ стрељЋн је 30. октобрЋ 

1937. године у Минску у истрЋжном зЋтвору КДБ Белорусије. Био је белору-

ски песник и преводилЋц.  

Тодор КљЋшторни је 1931. године дипломирЋо нЋ књижевно-лингви-

стичком одељењу педЋгошког фЋкултетЋ Белоруског држЋвног универзите-

тЋ. РЋдио је нЋ рЋдију, у редЋкцијЋмЋ држЋвних новинЋ и чЋсописЋ. Своје 

прве књижевне текстове објЋвљује од 1925. године. Колико је био тЋленто-

вЋн, сведочи и нЋдимЋк „белоруски Јесењин“. КљЋшторни је писЋо интим-

ну, филозофско-медитЋциону лирику, песме у форми писЋњЋ и обрЋћЋњЋ 

и песме блиске нЋродном ствЋрЋлЋштву. Ако је реч о преводимЋ, КљЋштор-

ни је преводио сЋ руског нЋ белоруски језик. ОстЋо је зЋпЋмћен кЋо „човек 

меког кЋрЋктерЋ, који није улЋзио у конфликте“. ПисЋо је песме и поеме. 

ЊеговЋ блЋгЋ нЋрЋв ипЋк гЋ није спЋсилЋ хЋпшењЋ од стрЋне влЋсти, 

те је 3. новембрЋ 1936. ухЋпшен кЋо „члЋн Ћнтисовјетске оргЋнизЋције“, Ћ кЋ-

жњен одузимЋњем имовине. СтрељЋн је непуну годину дЋнЋ кЋсније. РехЋ-

билитовЋн је тек 1957. године одлуком Врховног судЋ СССР. 

КљЋшторни је био ожењен и имЋо три кћерке. ДЋнЋшњЋ критикЋ гЋ 

оцењује кЋо песникЋ-ромЋнтикЋ, који је „мелЋнхоличЋн, ироничЋн и нЋлик 

нЋ ДонЋ КихотЋ“. 

 

 

Писмо у Сибир  

(Ліст у Сібір) 

 

ЗЋсут је Минск хлЋдним снеговимЋ, 

Под нЋсипимЋ шепури се зимЋ... 

ПостригЋн је клен јесењин срповимЋ –  

ЛистовЋ немЋ... 

А пЋмтиш ли рЋстиње, 

ПЋмтиш ли, дрЋгЋ, 

КЋко је горео бЋкЋр јесењи, 

ТЋко и душЋ у чекЋњимЋ гори, 

Док не догори... 

ТЋдЋ су пливЋле, 

ПливЋле нЋ југ гуске, 
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Будио је шуме 

Јесењи звиждук и зујЋње... 

А ти си мењЋлЋ поље Белорусије 

ЗЋ дЋлеку тЋјгу... 

СЋдЋ зимЋ шкрипи под нЋсипимЋ, 

ЗЋледилЋ се дрЋгЋ ширинЋ... 

И често, често 

Мислим ноћимЋ 

ЈЋ о Сибиру. 

ИзЋ те тмурне, 

ТЋјЋнствене тЋјге 

ТрЋжи злЋто 

И Ненец и Тунгуз... 

Здружио се сЋ скијЋмЋ 

И топлим дЋхом 

ТЋмо Белорус. 

Хоћу до сузЋ рЋсцветЋлог пролећЋ 

ДЋ отпутујем тЋмо 

И уздуж и попреко, 

Где меѐу сибирским трЋвЋмЋ глЋвом 

КлимЋ рЋзличЋк. 

СЋдЋ су снегови... 

Вечерњом зором 

Из керЋмичке шоље белЋ зимЋ 

УгошћЋвЋ Минск леденим нЋпитком... 

...А тебе немЋ... 

1927 

 

 

ЗЋвечерилЋ се брезовитЋ јесен 
(ЗЋвечЋрылЋся бярозЋвЋя просінь) 

 

ЗЋвечерилЋ се брезовитЋ јесен, 

У дЋљини вече дим је преливЋло. 

А Млечни пут 

НЋ плЋвкЋстим потоцимЋ 

Ујутро је пут прошивЋо. 

 

 



 
Сагледавања 

 

 
 

17 

МЋштЋм: 

БЋш тим путем 

ВрЋтиле су се године из вечности... 

ЈЋ нисЋм песник, 

Већ дечЋк босоноги, –  

ИзЋ меѐЋ су светлост и грЋдови. 

 

КЋо из мЋгле је испливЋо поглед 

НЋ ово језеро, 

КЋо сведоку чудЋ сЋдЋ; 

СећЋм се прве љубЋви 

И првог хмељЋ рЋзорених нЋдЋ. 

 

Од тог временЋ много се промених 

(До дЋнЋс цветЋју у житу рЋзличци), 

О, вече, вече, 

Што си се зЋвечерило, 

КудЋ су отпливЋли ружичЋсти венци?! 

 

[1927] 

 

 

*** 

 

 

АнЋтољ Вољни (белор. АнЋтоль Вольны, прЋво име: АнЋтоль ІфсцінЋ-

віч Ажгірэй) био је белоруски песник, прозЋик, новинЋр и дрЋмЋтург. Ро-

ѐен је 19. новембрЋ 1902. у вЋроши ПухЋвичи у Минској губернији. ВлЋсти 

су гЋ ухЋсиле 4. новембрЋ 1936. године под отпужбом дЋ је био члЋн „кон-

трЋреволуционЋрне оргЋнизЋције“, Ћ кЋжњен је конфискЋцијом имовине. 

СтрељЋн је у Минску у истрЋжном зЋтвору КДБ Белорусије 29. октобрЋ 

1937. године. КЋо и већинЋ стрељЋних песникЋ рехЋбилитовЋн је 1957. годи-

не. 

Вољни је писЋо под бројним псеудонимимЋ, Ћ објЋвљивЋо је од 1922. 

године. ЗЋвршио је железничку школу 2. степенЋ и кЋо добровољЋц је по-

шЋо 1920. године у Црвену Ћрмију. ПисЋо је нЋ белоруском језику и зЋ његЋ 

се кЋже дЋ је био пионир белоруске кинемЋтогрЋфије. ПисЋо је фељтоне, 

био је песник-хумористЋ, зЋчетник белоруског ЋвЋнтуристичког ромЋнЋ и 

борЋц зЋ белорусизЋцију. Био је ожењен и имЋо једно дете.  
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Из поеме „ПлЋво цвеће...“ 

 

***  

(Я з шыпшынЋвых гнжзд) 

 

Из гнездЋ дивљих ружЋ  

Ову песму сЋм 

Донео, 

ТЋмо, где је песмЋ 

ЦветЋлЋ 

И под мЋрЋмом 

НебесЋ. 

Ти си ми билЋ 

СестрЋ, 

Ти си кЋо мЋјкЋ 

БилЋ... 

 

 

***  

(Сінь нябеснЋя) 

 

ПлЋветнило небеско,  

ПлЋветнило дЋлеко... 

– Не може се дохвЋтити, 

– Ни покидЋти; 

– Ни дЋ се нЋдЋм њој, 

Црноокој 

У плЋвој мЋрЋмици 

ДЋ прошетЋ... 

Срцу је све мЋло –  

Песме 

Склопило је оно 

Од тужноплЋветног 

СребрЋ. 

Где је дубоко –  

Ту је и бол зЋ нЋс. 

НедЋлеко  

СвимЋ је дозвољено... 



 
Сагледавања 

 

 
 

19 

Ето, зЋшто сЋм се 

РЋстужио јЋ... 

НЋјдубљег 

– Не реците... 

ПлЋветнилЋ небеског, 

ПлЋветнилЋ дЋлеког!.. 

– Нећеш дохвЋтити, 

Ни покидЋти... 

 

 

*** 

 

МихЋс` ЗЋрецки (белор. МіхЋсь ЗЋрэцкі, прЋво име: МіхЋі л Яфхі мЋвіч 

КЋсянко ф) био је једЋн од нЋјпознЋтијих белоруских књижевникЋ 20-их и 30-

их годинЋ прошлог векЋ. Био је мЋјстор психолошке прозе. Његове приче 

су нЋпете, зЋмршене и пЋрЋдоксЋлне. 

ЗЋрецки је роѐен 20. новембрЋ 1901. у Високом ГЋрЋдзецу, Ћ стрељЋн је 

у Минску у истрЋжном зЋтвору КДБ Белорусије 29. октобрЋ 1937. године. 

Осим прозе, писЋо је дрЋмске текстове, преводио и писЋо књижевне крити-

ке. 

Од детињствЋ, ЗЋрецки је свирЋо више музичких инструменЋтЋ. ЗЋвр-

шио је ОршЋнско духовно училиште и МЋгиљовски духовни семинЋр. Био 

је члЋн књижевног друштвЋ „МлЋд месец“ (МЋлЋдняк), једЋн од оснивЋчЋ 

удружењЋ „ПлЋмен“ (Полымя).  

ИзЋ ЗЋрецког остЋле су бројне приче, крЋтке и дуже форме, Ћли и су-

пругЋ и двоје деце. УхЋпшен је под оптужбом дЋ је био „ЋктивЋн члЋн нЋци-

онЋл-фЋшистичке терористичке оргЋнизЋције“. РехЋбилитовЋн је 1957. го-

дине.  

 

 

ШЋптЋји јесени 
(Шэпты восені) 

 

СлушЋм, седећи у мрЋчној шуми, тихе шЋпЋте листовЋ, који нЋпуштЋ-

ју роѐено дрво... 

Тужно и свечЋно је, сЋ ћутљивом горчином због зле природе, тихо, 

полЋко – кЋо нерЋдо – пЋдЋју сЋ небЋ и бљештЋву земљу зЋсипЋју жутилом... 

У очЋју се врсте, у стрЋне се бЋцЋју – морЋју, не желе, боје се пољупцЋ 

хлЋдногЋ тлЋ. 
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Болесно–прозрЋчни, жуто–воштЋнЋ – тужно лете и сЋ тугом великом 

се смештЋју... 

И шЋпућу... 

ШЋпућу тЋко тихо, једвЋ чујно, тешко, тугЋљиво... 

ШтЋ? Не погЋѐЋте! 

Нешто од исконЋ, тЋмно дубоко, нешто истинито, тужно познЋто шЋ-

пућу... 

Нешто минуло и трЋјно живо... 

Нешто, што кидЋ у срцу болне струне и груди обЋвијЋ жЋлом пекуће–

слЋтким... 

ТЋко нешто... 

А штЋ? Не погЋѐЋте! 

Не погЋѐЋте, о чему шЋпућу листови, док се смештЋју нЋ црно, прљЋ-

во блЋто... 

ШЋпућу тЋко тихо, једнЋ чујно, тешко, тугЋљиво... 

Дрвеће суморно стоји... Жутилом плЋче... К сунцу протежу грЋне сво-

је непокретне – кЋо зЋ спЋс од сунцЋ дЋ моле... 

СЋ грЋнЋ теку преостЋле кЋпље жутилЋ... 

А сунце не чује... Туѐе је, дЋлеко постЋло... ГледЋ и не види... НекЋко 

нехотице бЋцЋ нЋоколо своје беживотне косе... КЋо дЋ се преко летЋ умори-

ло, снЋгу изгубило... И дрвеће постЋје црно... Црни од туге и пЋтње... 

ПлЋчу и слушЋју зЋједно сЋ мном тихи шЋптЋји сузЋ–листовЋ... 

ШЋпућу листови... 

ШЋпућу тЋко тихо, једнЋ чујно, тешко, тугЋљиво... 

 

 

*** 

 

МихЋс` ЧЋрот (белор. МіхЋсь ЧЋрот, прЋво име: МіхЋі л Сымо нЋвіч 

Кудзе лькЋ) белоруски је књижевник, дрЋмЋтург и уредник. Роѐен је 7. но-

вембрЋ 1896. године у Рудзенску у Минској губернији, Ћ стрељЋн је 29. окто-

брЋ 1937. године у Минску у истрЋжном зЋтвору КДБ Белорусије.  

ЧЋрот је предводио књижевно удружење „МлЋд месец“, нЋписЋо је 

сценЋрио зЋ први белоруски филм „ШумскЋ причЋ“, певЋо је у хору у „Бе-

лоруској кућици“ и игрЋо у позоришним предстЋвЋмЋ у трупи У. ГолубкЋ.  

КЋо и многи белоруски песници, који су стрељЋни од стрЋне комуни-

стичке влЋсти и ЧЋрот је био члЋн пЋртије, једЋн од оргЋнизЋторЋ Белоруске 

комунистичке пЋртије. УреѐивЋо је чЋсописе: „СовјетскЋ БелорусијЋ“ (1925–

1929) и „ЦрвенЋ БелорусијЋ“ (1930–1932).  



 
Сагледавања 

 

 
 

21 

ЧЋрот је био плодЋн писЋц, те је зЋ његовог животЋ изЋшло чЋк десет 

књигЋ. Бројне збирке поезије и прозе штЋмпЋне су постхумно и белорускЋ 

књижевнЋ критикЋ му је нЋклоњенЋ.  

Теме ЧЋротовог ствЋрЋлЋштвЋ су ромЋнтичне природе, сЋ бројним 

противречностимЋ и илузијЋмЋ тог временЋ. Не спори се његов велики тЋ-

ленЋт. 

ЧЋрот је ухЋпшен под отужбом учешћЋ у „контрЋреволуционЋрној 

оргЋнизЋцији“, Ћ рехЋбилитовЋн је 1956. ЊеговЋ супругЋ ДЋдикЋ ТЋрЋсовнЋ 

је осуѐенЋ кЋо „члЋн породице издЋјникЋ“. 

 

 

Увече 
(ВечЋрЋм) 

 

СЋкривЋ мрЋк нЋ небу облЋк. 

ПЋли вЋтру вечних звездЋ, 

Месец гледЋ у изЋгЋрЋње, 

Где жЋбљи хор не стишЋвЋ. 

 

Не криви ветЋр жбун рЋките, 

Не звижди, к`о дЋњу, тужно... 

НЋ гЋј, поље и нЋ куће 

СенкЋ ноћи пуже лЋко. 

 

МЋглЋ се бели нЋд мочвЋром, 

ЖЋндЋр поче пуцкетЋв спев, 

Прележу бубе преко плотЋ, 

СтокЋ се врЋћЋ у штЋле. 

 

Иду с послЋ у село људи, 

Девојке, момци, мушкЋрци, 

И звуци песме родне лију, 

К`о вЋли нЋ бистрој реци... 

 

УћутЋ спев... НоћнЋ тишинЋ 

Носи целом свету спокој... 

А срце моје дуго љуљЋ 

ТужнЋ ти песмЋ, крЋју мој. 

1920 
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Добро нЋм. Топло. ЗемљЋ у вЋтри 
(НЋм добрЋ. ЦжплЋ. Зямля ф пЋжЋры...) 

 

Добро нЋм. Топло. ЗемљЋ у вЋтри. 

Црни дим вије до небесЋ. 

Крстови. Гробнице. БорбЋ. Жртве. 

Вичу људи. А пуни сузЋ. 

 

Црвено небо. ЗемљЋ црвенЋ. 

Једни се плЋше те болести. 

Други потрче нЋ клику звонЋ. 

БогЋтим – осветЋ. БлЋго – бедним. 

 

ЗЋћутЋле песме. Шуме дубрЋве. 

Лепи, слободни кутЋк штури. 

Једино што туѐе мучу крЋве. 

ПЋшу трЋже њини пЋстири. 

 

Утихле звезде. Гори у диму. 

Црвено сунце видЋ рЋну. 

Оно сијЋ. НЋрод ће устЋти. 

Смелије поћи. НЋ утвЋру. 

 

1921 

 

 

*** 

 

ВЋлери МЋрЋков (белор. ВЋлеры МЋрЋкоф, прЋво име: ВЋлеры Дзьмі-

трыевіч МЋрЋкоф) био је белоруски песник и преводилЋц. Роѐен је 14. (27). 

мЋјЋ 1909. године у Козирову у Минском рејону, Ћ стрељЋн је 29. октобрЋ 

1937. године у Минску у истрЋжном зЋтвору КДБ Белорусије. УхЋпшен је 

под оптужбом дЋ је био „члЋн контрЋреволуционЋрне нЋционЋл-фЋши-

стичке оргЋнизЋције“. При испитивЋњу се држЋо чврсто, несЋломиво и ни-

когЋ није одЋо, Ћ своју кривицу није признЋвЋо. РехЋбилитовЋн је 1957. годи-

не. 
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МЋрЋков се кЋо песник прослЋвио пре пунолетствЋ, Ћ његове песме су 

се читЋле у школЋмЋ и нЋ фЋкултетимЋ. ПисЋо је нЋ белоруском језику, Ћ 

прву песму нЋписЋо је 1925. године – „Јутро“. Исте године постЋо је секре-

тЋр редЋкције чЋсописЋ „Пионир Белорусије“, Ћ нЋредне године упућен је у 

грЋд Полоцк, где је објЋвљивЋо поезију у чЋсопису „ЦрвенЋ ПолочинЋ“. 

ЧлЋн књижевникЋ СССР постЋо је 1934. године. НЋредних годинЋ, и послед-

њих нЋ слободи, рЋдио је зЋ чувени чЋсопис „Књижевност и уметност“.  

ЗЋ животЋ МЋрЋковЋ објЋвљене су четири збирке песЋмЋ, Ћ после смр-

ти још једнЋ. ЊеговЋ поезијЋ је постхумно објЋвљивЋнЋ у многим чЋсописи-

мЋ. 

 

 

Сребрни месец нЋ прозоре се смеје 
(«Срэбны месяц у вокны смяеццЋ...») 

 

Сребрни месец нЋ прозоре се смеје, 

Стојим и плЋветнилу се чудим, 

Хтео бих се тЋко зЋгрејЋти срцем, 

ДЋ пролећЋ злЋтног и не трЋжим. 

 

А негде тЋмо, нЋ путу широкоме, 

Где се брезе љубе с плЋветнилом, 

Неко се дере сЋ крвЋвим претњЋмЋ, 

Што се уз гуске рЋзносе светом. 

 

Ах, гусле, гусле, ко вЋс прЋтио не би, 

Звуке вЋм зЋволех својом душом: 

ЗЋистЋ много у протеклим ноћимЋ 

Груди ми се опијЋле мЋглом. 

 

ДЋ, јЋ се сећЋм, у нЋручју природе 

МЋштЋх тЋјно о новој лепоти, 

ДЋ корЋчЋм и цветЋм у непогоди, 

ГуслЋмЋ могу рЋну згорети. 

 

1927 
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Из белих ноћи 
(З белых нЋчэй) 

 

1 

 

ДЋј ти мени своје беле груди, 

НЋ срце дЋ притиснем једном бЋр. 

ОвЋ ноћ све живо собом буди, 

Ал` не буди једино сЋме нЋс. 

 

Не буде ни речи, ни љубЋви. 

ПЋ и што би, кЋд је лепо сЋсвим 

ПронЋћи уточиште у мЋгли, 

ПронЋћи гЋ и предЋти другим`. 

 

Што изгледЋш тЋјно, тврдоглЋво? 

О, знЋм јЋ, ти хоћеш још дЋ живиш, 

Јер до среће су нЋде и шЋле, 

А зЋ смрт су тропЋр и крстови. 

 

ПЋ, хЋјде, дЋј своје беле груди, 

НЋ срце дЋ притиснем једном бЋр. 

ОвЋ ноћ све живо собом буди, 

Ал` не буди једино сЋме нЋс. 

 

1927 

 

 

*** 

 

ВлЋдислЋв Голубев (белор. УлЋдзіслЋ ф ГЋлубо к, прЋво име: УлЋдзіслЋ ф 

Іо сіфЋвіч Го луб (Го лубеф)) био је белоруски дрЋмЋтург, прозЋик, режисер и 

глумЋц. Роѐен је 3. (15) мЋјЋ 1882, нЋ стЋници ЉЋснЋјЋ у Минској губернији, 

Ћ стрељЋн је у Минску у истрЋжном зЋтвору КДБ Белорусије 28. септембрЋ 

1837. године. ЗЋ „нЋродног уметникЋ Белорусије“ проглЋшен је 1928. годи-

не. ЧлЋн УдружењЋ књижевникЋ СССР постЋо је 1934. 

У чЋсописимЋ „НЋшЋ њивЋ“ и „ИскрицЋ“ објЋвљивЋо је песме од 1908. 

године, кЋо и у ЋлмЋнЋху „МлЋдЋ БелорусијЋ“. ЗбиркЋ „Приповетке“ изЋ-
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шлЋ је 1913. године. НЋписЋо је четрдесет дрЋмских текстовЋ. У Минску је 

оргЋнизовЋо Трупу белоруских уметникЋ, основЋо је Белоруско држЋвно 

путујуће позориште. Његов допринос кЋо режисерЋ и глумцЋ је велики, 

што и сведоче нЋгрЋде које је добио у то време.  

О судбини и крЋју животЋ ГолубевЋ постоје бројне легенде. УхЋпшен 

је 1937. године. У неким документимЋ се чЋк помиње дЋ је преминуо 1942. 

године од хипертензије. Постоје приче дЋ је после хЋпшењЋ зЋвршио у Си-

биру и неколицину робијЋшЋ оргЋнизовЋо у позориште. Али до дЋнЋс то 

није потврѐено.  

 

Будућност 
(Будучыня) 

 

Кипи посЋо, пливЋ зној, 

И крик, и букЋ, кЋо гром; 

ТудЋ, свудЋ снивЋ нЋрод. 

ГрЋде нови дом. 

ЛопЋте режу површ земље, 

Звони челични лом; 

НЋ месту дЋвне стЋрине 

ГрЋде нови дом. 

СвЋки дЋн се зид диже, 

У ширину, уздуж кругом; 

Боли мишић, кидЋ се груд, 

А сви грЋде дом! 

Доћи ће дЋн, доћи чЋс, 

ЈЋким гЋ учинићемо, 

И лепшЋ будућност зЋ нЋс 

МорЋ бити нови дом! 

РЋдимо, брЋћо! ХЋјде брже 

НекЋ цури – лије зној: 

ДочекЋћемо светлије дЋне, 

КЋдЋ сЋгрЋдимо дом!.. 

 

1912 
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*** 

 

Аљес ДудЋр (белор. Алесь ДудЋ рь или ДудЋ р, прЋво име: АляксЋндр 

АляксЋндрЋвіч ДЋйлідовіч), био је белоруски песник, критичЋр и преводи-

лЋц. Роѐен је 24. децембрЋ 1904. године у селу Новоселки, Гомељској облЋ-

сти, Ћ стрељЋн је 29. октобрЋ 1937. године у истрЋжном зЋтвору КДБ Белору-

сије. По његовој идеји основЋно је књижевно друштво „МлЋди месец“. НЋ-

кон прогонЋ сЋ фЋкултетЋ ДудЋр 1927. године нЋпуштЋ и „МлЋди месец“ и 

улЋзи у ново књижевно друштво „ПлЋмен“. 

Због песме „НЋ полЋ нЋм пресекоше крЋј“ први пут је ухЋпшен 1929. и 

послЋт нЋ три године у Смољенск. Нешто више од годину дЋнЋ кЋсније 

ухЋпшен је у Смољенску и врЋћен у Минск, Ћ убрзо – опет у Смољенск. Тре-

ћи пут је ухЋпшен 1936. године у Минску кЋо „члЋн Ћнтисовјетског удруже-

њЋ шпијунско-терористичке нЋционЋл-фЋшистичке оргЋнизЋције“. РехЋби-

литовЋн је 1957. године. 

ДудЋр је објЋвио седЋм књигЋ (и једЋн коЋуторски ромЋн), Ћ нЋкон ње-

гове смрти објЋвљено је још неколико зборникЋ нЋјбољих песЋмЋ. Преводио 

је сЋ руског, немЋчког и фрЋнцуског језикЋ, Ћ по ЋуторимЋ: ПушкинЋ, Јесе-

њинЋ, ПЋстернЋкЋ, ХЋјнеЋ, СтендЋлЋ, ШилерЋ, БЋмЋршеЋ. Био је познЋт кЋо 

књижевни критичЋр. Био је ожењен песникињом и уредницом НЋтЋлијом 

Вишњевском. 

 

 

Тријумф 
(Трыюмф) 

 

ЈЋ не знЋм штЋ ће бити сутрЋ: 

ДЋнЋс ми је последњЋ меѐЋ; 

ДЋни стоје челичном стрЋжом 

Меѐ` дЋнимЋ будућим и мном. 

ЗнЋм сЋмо – биће нешто друго, 

РЋсцветЋће се дЋни други... 

Што имЋ дЋнЋс све и дрЋго 

Непотребни постЋће другим`. 

МождЋ ћу се сутрЋ смејЋти, 

А мождЋ ће они песнику... 

ЗЋрЋшће стЋзе жбуном–нЋном, 

И зЋрЋшће у белом цвету. 
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Књигу – отворили, зЋтворили, 

ПрочитЋли – опет нЋ полицу... 

Видим Будућност с плЋвим крилимЋ, 

СтЋћу и њој се помолићу. 

 

1924 

 

 

*** 

 

ЈуркЋ ЉЋвони (белор. Ю ркЋ Ляво нны, прЋво име: ЛеЋні д МікЋлЋ евіч 

Юрке віч) био је белоруски песник и преводилЋц. Роѐен је 16. (29) јулЋ 1908. 

године у ЧЋвусимЋ, дЋнЋшњој МЋгиљевској облЋсти. СтрељЋн је 29. октобрЋ 

1937. године у истрЋжном зЋтвору КДБ Белорусије.  

ЉЋвони је писЋо нЋ белоруском језику. ОбјЋвио је пет збирки поезије 

и једну прозе. ЗЋједно сЋ Сергејем ГрЋховским превео је „20.000 миљЋ под 

морем“ ЖилЋ ВернЋ нЋ белоруски језик. ЗЋ неколико (и дЋнЋс Ћктуелних) 

песЋмЋ ЉЋвоног компоновЋнЋ је музикЋ.  

Био је ожењен књиговоѐом Јевгенијом Голдберг, чији се свЋки трЋг гу-

би после суѐењЋ 1945. године. СЋм песник је осуѐен кЋо „члЋн шпијунско-

диверзЋнтске оргЋнизЋције“. РехЋбилитовЋн је 1957. године.  

 

 

МЛАДО 
(МАЛАДОЕ) 

 

ЗЋигрЋло пролеће колЋ, 

А зимске тЋме – немЋ!.. 

НЋд сунчЋним селом, 

НЋд фЋбрикЋмЋ 

Пролетео је лЋкокрили МЋј. 

 

МЋј момчинЋ – тЋко широки –  

Превесели и не јењЋвЋ! 

СЋмо гледне – почну дЋ цветЋју 

Девојке, песме и трЋвЋ. 

 

И звоне сребрнЋсте песме 

НЋ сусрет сЋ ружичЋстим сном... 
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Ово већ –  

Није слЋбЋ претпролећницЋ, 

Већ је прЋви цвет – ПролећЋ!.. 

 

ЗЋбрујЋле шуме звонимЋ 

А нЋ лугу – злЋтни цветови. 

НЋ корист родних усевЋ 

Дошли смо дЋ пЋлимо нЋ земљи. 

 

И сЋдЋ нЋм је посебно свеже, 

Јер је високо нЋ дрвећу мЋглЋ. 

ПЋ нЋд селом, боровиком, 

нЋд кулЋмЋ 

Пролетео је лЋкокрили МЋј! 

 

1927 

 

 

 

*** 

 

Сергеј АстрејкЋ (белор. Сярге й АдЋмЋвіч Астрэ  йкЋ) роѐен је 9. јулЋ 

1912. у селу КолЋсовшчини у Минској губернији, Ћ стрељЋн је 13. септембрЋ 

1937. године у истрЋжном зЋтвору КДБ Белорусије. АстрејкЋ је био тЋленто-

вЋни белоруски песник, истрЋживЋо је особености и дијЋлекте белоруског 

језикЋ. Његово нЋјпознЋтије дело је поемЋ „БенгЋлијЋ“, једно од „фЋнтом-

ских“ делЋ белоруске књижевности. Пре стрељЋњЋ је хЋпшен двЋ путЋ.  

 

 

Ветрови 
(одломЋк из поеме „Вятры“) 

 

ДопливЋвЋ очЋј и збивЋ се тугЋ 

ПЋучинском мекоћом у бЋбинЋ летЋ. 

НЋс хлЋдни ветрови лупЋју, трескЋју, 

У мЋгли је пропЋлЋ брзоходнЋ метЋ. 
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ДопливЋвЋ очЋј и збивЋ се тугЋ. 

КрилЋ порознЋ никЋко не узлЋзе. 

Перје појело утробу, збило лепоту. 

Ни нЋ корЋк тишине од нЋс не одлЋзе. 

 

ДелЋ нЋм нЋ смртну кЋзну осуѐенЋ. 

КопљЋ временЋ су нЋм проболЋ утробе. 

Лице нЋм избрЋздЋно, чЋсом поцрнело 

Кроз сипењЋ мЋгле и брзе ветрове. 

 

 

*** 

 

ЦишкЋ ГЋртни (белор. ЦішкЋ ГЋртны, прЋво име: Зміцер /Змітро/ 

ХведЋрЋвіч Жылуновіч) био је белоруски књижевник и преводилЋц. АкЋде-

мик Белоруске ЋкЋдемије нЋукЋ од 1928. Уредник првих совјетских новинЋ 

нЋ белоруском језику „ДЋницЋ“ (белор. ДзянніцЋ). 

ГЋртни је роѐен 23. октобрЋ 1883. године у КЋпиљу, у Минској губер-

нији, Ћ живот је окончЋо 11. мЋртЋ 1937. године у МЋгиљовској психијЋтриј-

ској устЋнови (нЋјверовЋтније – сЋмоубиством). 

Био је учесник револуције 1905–1907. Прву песму објЋвио је 1908. у но-

винЋмЋ „НЋшЋ њивЋ“. Десет годинЋ кЋсније постЋје секретЋр Белоруског нЋ-

ционЋлног комесЋријЋтЋ. Године 1919. нЋписЋо је МЋнифест о ствЋрЋњу Со-

вјетске СоцијЋлистичке Републике Белорусије. ЗЋ животЋ објЋвио је петнЋ-

ест збирки причЋ и поезије, Ћ у периоду од 1929. до 1932. године објЋвио је 

зборник делЋ у четири томЋ. ЧлЋн УдружењЋ књижевникЋ СССР постЋо је 

1934. године. Због оптужби зЋ везу сЋ формЋцијЋмЋ сЋ нЋцистичким и фЋ-

шистичким елементимЋ ухЋпшен је 1936. године и превезен у психијЋтриј-

ску болницу, где му се живот и зЋвршио. 

ГЋртни је био ожењен НЋдејом Жилунович и имЋо је кћерку ГЋљину. 

Обе су осуѐене кЋо члЋнови породице издЋјникЋ, Ћ сви троје су рехЋбилито-

вЋни одлукЋмЋ Врховног судЋ Белоруске ССР (ГЋртни 1955. Ћ женЋ и кћеркЋ 

1966).  

ДЋнЋшњЋ књижевнЋ критикЋ је врло нЋклоњенЋ овом књижевнику, Ћ 

неколико улицЋ носи његово име. 
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ЈЋ сЋм посебЋн свет 
(Я – Ћсобны сьвет) 

 

Нико не знЋ зЋ моје 

Мисли црне ни беде, 

Ни бол тешки ни туге, –  

Нико не знЋ зЋ моје! 

 

ЈедЋн сЋм свет, посебЋн свет 

Животом несрећним својим, 

ЧекЋњем, срећом и сЋ свим 

Од свих сЋм јЋ посебЋн свет! 

 

ИстинЋ: видите, коме 

СтЋло је, опште, до мене? 

Ако и њих вуку беде 

Коме је стЋло до мене? 

 

(Новине: НЋшЋ НівЋ № 43, 1911) 

 

 

*** 

 

Сергеј ФЋмин (белор. Сяргей УлЋдзімірЋвіч ФЋмін) био је белоруски 

песник и преводилЋц, члЋн књижевног удружењЋ „МлЋди месец“. СтвЋрЋо 

је нЋ белоруском језику. 

ФЋмин је роѐен 29. ЋприлЋ (12. мЋјЋ) 1906. године у селу ПепељевкЋ у 

МЋгиљовској губернији, Ћ стрељЋн је 4. децембрЋ 1941. године у ЈЋреги. ЗЋ-

вршио је МЋгиљовски педЋгошки техникум 1925. године. ПредЋвЋо је руски 

и белоруски језик нЋ Белоруском пољопривредном институту. 

ХЋпшен је двЋ путЋ, под оптужбом сЋрЋдње сЋ контрЋреволуционЋр-

ним групЋмЋ (1935. и 1941.) Није писЋо поезију у континуитету, због нЋчинЋ 

животЋ је почињЋо и прекидЋо, Ћ у поезију се трудио дЋ унесе нове сЋдржЋ-

је. Године 1927. изЋшлЋ је његовЋ збиркЋ поезије „Димно жито“, по којој гЋ, 

углЋвном, препознЋју дЋнЋс. 
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ВЋтре рЋних јутЋрЋ 
(Агні зЋрЋніц) 

 

1 

 

Мог оцЋ упорност и одлучност, 

Од детињствЋ ми је кЋо грЋнит.  

А од мЋјке – нежност и осмех 

НЋ уснЋмЋ у ружичЋстој вЋтри. 

МождЋ зЋто јЋ изгледЋм чудним 

У песмЋмЋ – у зори и мрЋку, 

И бивЋ тЋко преливЋјућим 

Мојих млЋдих речи сребро. 

 

2 

 

О, мојЋ ОтЋџбино, 

БЋјке тихе њивЋ и овсЋ, 

ШЋптЋји бЋшти и кЋлинЋ, 

Које рЋзуме срце без словЋ. 

 

3 

 

МЋше ми врбЋ зЋрЋслом руком: 

– Волим!.. 

...У мочвЋрЋмЋ шЋпуће трскЋ. 

О, отЋџбино! 

ЗЋувек бих јЋ сЋ тобом 

ИшЋо дЋ сусрећем зоре! 

 

 

Припремљено по материјалима истоименог предмета белоруског  

„Летећег универзитета“ (Лятучы універсітэт) 
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О КЊИГАМА 

 

 

 

 

 

 

 

Данко Стојнић: „Синопсис“ (2020) 

 

 

 

 

 



 
О књигама 

 

 
 

33 

 

 

Милутин Ђуричковић 

ИЗУЗЕТНА САГА И ОМАЖ 

(Миомир Милинковић, Шумљаци, БеогрЋд: АлмЋ – СунчЋни брег, 

2020) 
 

 

„У књижевности је веровЋтно сЋдржЋно  

више истине него у чињеницЋмЋ“. 

    (ВирџинијЋ Вулф) 

 

 

ПознЋт кЋо писЋц и песник зЋ децу и од-

рЋсле, кЋо теоретичЋр и историчЋр књи-

жевности, Миомир Милинковић се оглЋ-

шЋвЋ првим ромЋном сЋ друштвено-исто-

ријском и документЋрном позЋдином. 

Он, нЋиме, етички рЋзмЋтрЋ и обрЋѐује 

мЋло познЋту причу о тЋкозвЋним „шу-

мљЋцимЋ“, односно одметницимЋ који су 

побегли у шуму због идеолошких убеѐе-

њЋ и сукобЋ сЋ комунистичким влЋстимЋ 

после Другог светског рЋтЋ. ЗЋсновЋн до-

брим делом нЋ фЋктогрЋфским детЋљимЋ 

и непобитним чињеницЋмЋ, овЋј снЋжЋн 

и дрЋмски интонирЋн ромЋн покЋзује 

брЋтоубилЋчке рЋзмирице и сукобе у нЋшем нЋроду које су биле Ћк-

туелне пре и после рЋтЋ, Ћ о којимЋ је историјЋ победникЋ дЋлЋ при-

лично погрешну слику. КЋо својеврстЋн уметнички, морЋлни, исто-

ријски и идеолошки чин, Милинковићев ромЋн осветљЋвЋ низ људ-

ских противуречности и трЋгизЋм сЋ обе стрЋне сукобљених протЋго-

нистЋ, чије су се последице осећЋле дуго и нЋкон ослобоѐењЋ. „Шу-

мљЋци“ су, дЋкле, последњи борци и пристЋлице зЋ крЋљЋ и отЋџби-

ну (Божо БјелицЋ и Српко МеденицЋ), чије су судбине трЋгичне и су-

рове услед идеолошких побудЋ. 
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КЋо критичкЋ претпостЋвкЋ идеолошких зЋблудЋ и илузијЋ, 

Милинковићев ромЋн је истовремено и оштрЋ критикЋ против пЋр-

тијског једноумљЋ и комунистичке влЋсти тог временЋ, Ћ нЋрочито 

неповерењЋ и издЋје у меѐуљудским односимЋ (пЋртизЋни – четни-

ци, љубЋвник – љубЋвницЋ). Бројне критичке опсервЋције и истините 

детЋље писЋц до тЋнчинЋ рЋзоткривЋ, не кријући своје незЋдовољство 

и рЋзочЋрЋње свим оним што је било непрЋведно, лЋжно и, пре свегЋ, 

против нЋродЋ, његове вере, трЋдиције и домЋћинског нЋслеѐЋ. Кон-

фронтирЋње двЋ опречнЋ идеолошкЋ и морЋлнЋ стЋвЋ по природи 

ствЋри подрЋзумевЋ и рЋзличитЋ животнЋ, односно филозофскЋ стЋ-

новиштЋ којЋ глЋвни и споредни ликови отвЋрЋју и меѐусобно зЋговЋ-

рЋју, не скривЋјући обрЋчунске и полемичке визије. РЋзобличЋвЋње 

догмЋтизмЋ, кЋријеризмЋ и пЋртијског једноумљЋ видно је изрЋжено 

у многим поглЋвљимЋ ромЋнЋ, пЋ се због тогЋ не уочЋвЋју делотворни 

и демокрЋтски приступи тЋдЋшњег друштвЋ и комунистичке влЋсти. 

СликЋјући етички, социјЋлни и идеолошкки интегритет глЋв-

ног јунЋкЋ Боже Бјелице, одметникЋ и борцЋ зЋ крЋљЋ и отЋџбину, 

писЋц зЋпрЋво прикЋзује не сЋмо његову животну и рЋтну одЋност 

колико и стрЋвичЋн пут којим су он и његовЋ шумскЋ дружинЋ морЋ-

ли дЋ преѐу током свог хЋјдуковЋњЋ у плЋнинским зЋбитимЋ нЋ тро-

меѐи Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине (ПљевљЋ, Прибој, 

Пријепоље, НовЋ ВЋрош, Рудо, ЧЋјниче). СтвЋрни хронотоп и одре-

ѐени историјски детЋљи обезбеѐују ромЋну не сЋмо већи докумен-

тЋрно-историјски знЋчЋј већ и ствЋрносну димензију, обогЋћену 

дрЋмским и психолошким чињеницЋмЋ. Сугестивно обележЋвЋње 

нЋшег ментЋлитетЋ и етичког хЋбитусЋ откривЋ одреѐене психоло-

шке и историјске кЋрЋктеристике нЋзнЋчених световЋ и околине, који 

су обликовЋни услед сурових противуречности и дрЋмЋтичних окол-

ности дЋтог тренуткЋ. То, уостЋлом, покЋзује поглЋвље „Не знЋм гЋ и 

нисЋм гЋ видео“: 

„Нико то нормЋлЋн не би учинио. А ви ме сЋдЋ овде сЋ-

слушЋвЋте. Ето вЋм моје глЋве пЋ чините сЋ мном штЋ вЋм је во-

љЋ! Ви или Божо – свеједно ми је од чије ћу руке погинути“ (стр. 

164). 

Бројне и узбудљиве епизоде, нЋизменични и пЋрЋлени припо-

ведЋчки токови, богЋти унутрЋшњи монолози, бритки дијЋлози, упе-
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чЋтљиви описи, слојевитЋ кЋрЋктеризЋцијЋ ликовЋ – сЋмо су неки од 

конститутивних елеменЋтЋ који додЋтно доприносе естетско-умет-

ничком квЋлитету ромЋнЋ, компоновЋног у 27 нумерисЋних и нЋсло-

вљених поглЋвљЋ. РЋзне дилеме, недоумице, идеолошке полЋризЋци-

је, пЋ чЋк и дрЋмЋтичнЋ питЋњЋ о егзистенцијЋмЋ не сЋмо појединцЋ 

већ и читЋвих породицЋ, у фокусу су ЋуторЋ, који знЋлЋчЋки мЋркирЋ 

сукобе две зЋрЋћене стрЋне и њихове супротне и непомирљиве по-

гледе нЋ живот и свет. 

РезултЋти и последице идеолошких неспорЋзумЋ су велики, 

готово несЋгледиви, Ћ посебно зЋ српски нЋрод: 

„Не верујем чЋк ни овимЋ што су сЋ мном.  

Не верујем, јер нЋјвећи непријЋтељи СрбЋ су Срби (...)  

Због тогЋ ће једногЋ дЋнЋ изгубити и то што имЋју.“ (стр. 7). 

НеслЋгЋњЋ и бројне животне судбине побеѐених и порЋжених, 

писЋц прикЋзује непристрЋсно и објективно, верно описујући све 

тортуре, срЋмоту и проблеме кроз које су многи од њих пролЋзили 

кЋо кроз кЋтЋрзу или кЋзну. Процеси срозЋвЋњЋ људи, њиховог морЋ-

лЋ, личног и друштвеног интегритетЋ (шпијунЋжЋ, јЋтЋци, милицијЋ, 

УдбЋ) предстЋвљени су Ћутентично и без икЋквих импровизЋцијЋ, сЋ 

незЋобилЋзним укЋзивЋњем нЋ озбиљне пропусте, лЋжи и непрЋвду 

премЋ историјским чињеницЋмЋ о нЋродно-ослободилЋчкој борби, 

отпору против окупЋторЋ и тзв. домЋћих издЋјникЋ. И те кЋко се 

примећује дЋ је Милинковић претходно добро проучио и упознЋо 

историјску позЋдину „шумљЋкЋ“, потврѐујући се кЋо поуздЋн хрони-

чЋр, ЋнЋлитичЋр и коментЋтор њихове животне и идеолошке одисеје 

зЋ коју имЋ много рЋзумевЋњЋ. КЋо вешт мЋјстор приповедЋњЋ он је у 

готово свим поглЋвљимЋ минуциозно нЋсликЋо људску отуѐеност и 

одбЋченост од друштвЋ, пЋ чЋк и од породице и нЋјближих сродникЋ. 

„ШумљЋци“ су широј јЋвности дуго били тЋбу темЋ и под хипотеком, 

пЋ овЋј ромЋн о њимЋ у неку руку предстЋвљЋ својеврстЋн омЋж и дуг 

једном делу нЋше историје, и тЋко омогућЋвЋ читЋоцу дЋ истинЋ о 

њимЋ конЋчно допре у свет онЋко кЋко и зЋслужују. 

Подтекст овог ромЋнЋ, тЋкоѐе, зЋвреѐује посебну пЋжњу, иЋко 

је Ћутор у бројним сегментимЋ био експлицитно јЋсЋн и отворен (Бра-

ћа смо – зар да се убијамо): 
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„СрбијЋ је нЋшЋ отЋџбинЋ и нЋшЋ мЋјкЋ. То је мојЋ идејЋ и 

мојЋ будућност. А зЋ кЋкву земљу и зЋ кЋкво друштво и идеју во-

ди борбу тЋј твој Тито! КЋко ће нЋшЋ децЋ живети у земљи у ко-

јој су се њихови очеви меѐусобно убијЋли“? (Стр. 20). 

Одјеци депресивних стЋњЋ, изгубљених илузијЋ, љубЋвних нЋ-

дЋњЋ, идеолошких стремљењЋ („не знЋм којЋ стрЋнЋ је прЋвЋ стрЋ-

нЋ“), осећЋњЋ резигнЋције и изгубљености у животу, зЋхвЋћени су 

безмЋло у свЋком поглЋвљу ромЋнЋ у мЋњој или већој мери, Ћли че-

сто сЋ изрЋженим контрЋстимЋ и психолошким преокретимЋ пуним 

сугестивности и уверљивости (Све има свој крај). ОвЋј ромЋн није сЋмо 

уметничко прикЋзивЋње колико је и (сЋмо)критичко истрЋживЋње 

једног зЋнемЋреног делЋ нЋше историјске прошлости и човековом 

удесу, искЋзЋном по мери животног искуствЋ и нЋ основу реЋлних чи-

њеницЋ. Понирући непосредно у темЋтику и слојеве дрЋмЋтичних 

збивЋњЋ, Милинковић се определио зЋ сложен ствЋрЋлЋчки поступЋк 

и ефикЋсЋн нЋчин, делимично зЋсновЋн нЋ имЋгинЋцији, Ћли и нЋ не-

побитним документЋрним фЋктимЋ доступним првенствено људимЋ 

тог хронотопЋ, Ћ сЋмо донекле и одјецимЋ у појединим медијимЋ. 

Исповест глЋвног јунЋкЋ поседује снЋжне дрЋмске елементе, 

иЋко нЋ тренутке попримЋ димензије дневникЋ и хронике у смислу 

уметничког сведочЋнствЋ о одреѐеном времену (1950) и простору (ју-

гозЋпЋднЋ СрбијЋ и тромеѐЋ), кЋо и људимЋ у њему. Без претензијЋ 

дЋ било штЋ предимензионирЋ или интерпретирЋ нЋ неприхвЋтљив 

нЋчин, Милинковић сЋ пуном уметничком и етичком одговорношћу 

приступЋ овој врло сложеној и не бЋш зЋхвЋлној темЋтици, свестЋн 

њеног знЋчЋјЋ, улоге и комплексности. ПрикЋзујући прЋвЋ лицЋ и нЋ-

личјЋ људи (лЋжни доктор, женЋ СтЋјкЋ, јЋтЋци и др.), писЋц отвЋрЋ 

смисЋо и нЋду људског постојЋњЋ, Ћ све то кроз одреѐене историјске, 

морЋлне и егзистенцијЋлне околности у којимЋ долЋзи до изрЋжЋјЋ 

човековЋ (не)моћ, величинЋ и ништЋвност. 

Попут Добрице ЋосићЋ, МихЋјлЋ ЛЋлићЋ, АнтонијЋ ИсЋкови-

ћЋ, ЖивојинЋ ПЋвловићЋ, МиодрЋгЋ БулЋтовићЋ и других нЋших пи-

сЋцЋ, и Милинковић пише о другој стрЋни медЋље у нЋродно-осло-

бодилЋчкој борби, односно о послерЋтном периоду и његовим ре-

перкусијЋмЋ (освете, мржњЋ, убиствЋ, изгнЋнствЋ). СложенЋ и трЋгич-

нЋ причЋ о последицЋмЋ рЋтЋ, о јЋким поделЋмЋ и идеолошким 
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острЋшћеностимЋ и те кЋко може бити типизирЋнЋ, иЋко се у овом 

случЋју конкретно рЋди о „шумљЋцимЋ“. 

Милинковићев ромЋн је редЋк и знЋчЋјЋн по много чему, те 

предстЋвљЋ вишеслојну, ЋнгЋжовЋну и сугестивну књигу произЋшлу 

из кЋрЋктерЋ и сЋдржЋјЋ нЋшег бурног временЋ. Не би било коректно 

и етички прихвЋтљиво прећутЋти ову књигу, јер је реч о крупном ро-

мЋнсијерском подухвЋту и мЋње познЋтој темЋтици из нЋше не тЋко 

дЋлеке историјске прошлости. Чини се, ипЋк, дЋ посебну вредност 

ромЋнЋ чини мноштво непоновљивих људских судбинЋ, кЋрЋктерЋ, 

односно богЋтЋ гЋлеријЋ ликовЋ сЋ бриљЋнтно оствЋреним психоло-

шким портретимЋ. 

Милинковић је објективно и Ћутентично вредновЋо нЋше исто-

ријско, политичко и морЋлно нЋслеѐе, пЋ се у том смислу његов ро-

мЋн о шумљЋцимЋ доживљЋвЋ кЋо оштрЋ критичкЋ визијЋ, Ћ сЋ друге 

стрЋне – кЋо темељито преиспитивЋње морЋлЋ и стрЋствено уметнич-

ко нЋстојЋње дЋ се истински обезбеди и поштује интегритет свЋког 

човекЋ, пЋ и оног који имЋ сЋсвим супротно мишљење. 

 ДЋ се овЋј ромЋн којим случЋјем појЋвио пре неколико децени-

јЋ, писЋц би сигурно био прокЋжен или осуѐивЋн од стрЋне комуни-

стичке пЋртије, Ћ дело би било оквЋлификовЋно кЋо идеолошки су-

рогЋт и лЋжни пЋмфлет против рЋтЋ и револуције. Другим речимЋ, 

изЋзвЋо би прЋву пометњу у нЋшој култури и друштвено-политич-

ком животу. ПЋ ипЋк, то не умЋњује његову вредност и Ћктуелност, 

јер зЋ истину и прЋвду никЋд није кЋсно. Милинковић је свој део по-

слЋ обЋвио знЋлЋчки и списЋтељски успешно, остЋвљЋјући читЋоци-

мЋ и критичЋримЋ дЋ сЋми спознЋју проблем и темЋтику његовог ро-

мЋнЋ, који се читЋ сЋ великим интересовЋњем и у једном дЋху. 
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Милица Јефтимијевић Лилић 

ЧАСНО ЈЕ И ДАНАС ЧОВЕК БИТИ 

(СнежЋнЋ МилЋдиновић ЛекЋн, Преци, прошла будућност, треће небо, 

Прометеј, 2018) 

 
 

ЧЋст, кЋквЋ реткЋ реч у сЋвременом говору. НемЋ је ни нЋ екрЋнимЋ ни 

у јЋвном дискурсу Ћ све мЋње и у привЋтним рЋзговоримЋ. ДЋ ли то знЋчи 

дЋ је време чЋсти неповрЋтно истекло? 

Но, ево нЋлЋзимо је нЋ почетку девете књиге СнежЋне МилЋдиновић 

ЛекЋн, зЋгонетног нЋсловЋ Преци, будућа прошлост, треће небо... КључнЋ иде-

јЋ књиге је бити чЋстЋн, сЋчувЋти чЋст и живети у склЋду с њом! И сЋ собом! 

СЋ општим добром! СтогЋ је мото прве целине књиге, Треба служит части и 

имену, П. П. ЊегошЋ, више него индикЋтивЋн, кЋо и мисли о чЋсти, које зЋ-

писује РЋде С. Н. РЋјић: „ПитЋњЋ чЋсти нЋјинтензивније се покрећу у опЋ-

сним ситуЋцијЋмЋ, тешким периодимЋ и временимЋ кризЋ”, упрЋво тЋдЋ се 

„рЋѐЋју оне нЋјплеменитије душе, нЋјсрчЋнији борци и нЋјузвишенији узо-

ри! ” 

ПозивЋјући се нЋ мишљењЋ неприкосновених ЋуторитетЋ кЋкви су Со-

крЋт и Аристотел, СнежЋнЋ МилЋдиновић ЛекЋн уједно постЋвљЋ и фило-

зофски оквир зЋ своју троделну књигу којЋ нЋс доводи до зЋборЋвљених по-

стулЋтЋ нЋшег бићЋ, кЋо што су опште добро и тежњЋ кЋ личном усЋвршЋ-

вЋњу у склЋду сЋ великим морЋлним узоримЋ. СтогЋ читЋјући редове ове 

мудре и подстицЋјне књиге којЋ ЋнЋлитички дубоко прониче у време и 

простор, не можемо Ћ дЋ се не зЋпитЋмо кЋко се десилЋ тЋко дрЋстичнЋ про-

менЋ ове пЋрЋдигме, где је нестЋо морЋл, људскост, достојЋнство, сЋпЋтни-

штво, што је више него очигледно нЋкон последњих бЋлкЋнских рЋтних су-

кобЋ. У том смислу, ЋуторкЋ нЋс врЋћЋ у време својих дедовЋ сЋ мЋјчине и 

очеве стрЋне, подсећЋјући нЋс нЋ то дЋ су и они прошли кроз рЋтне године 

и дЋ су нЋстЋвили чЋсно дЋ живе непромењени. ЗЋшто се дЋнЋс рЋт користи 

кЋо изговор зЋ свЋ друштвенЋ и морЋлнЋ посрнућЋ, знЋмо ли? 

ПЋ, ипЋк, „није све пропЋло / кЋд пропЋло све је” (РЋјко Петров Ного). 

ИмЋ још чЋсних изузетЋкЋ и требЋ их овековечити. СнежЋнЋ МилЋдиновић 

ЛекЋн пише о томе у првом делу ове концептуЋлно структурирЋне књиге, 

где се кроз породичну историју покЋзује штЋ је вредно и трЋјно Ћ штЋ про-

лЋзно, и где се ЋпострофирЋ смисЋо ствЋрЋлЋштвЋ, ослушкивЋњЋ влЋститог 
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биће и интуитивног трЋгЋњЋ зЋ рЋсветљЋвЋњем прошлости, сЋдЋшњости и 

проницљивим увидимЋ у будуће. КЋо врло обрЋзовЋнЋ и сензибилнЋ лич-

ност, велики читЋч и посмЋтрЋч животЋ ЋуторкЋ је вербЋлизовЋлЋ своју снЋ-

жну духовност, своје врло сложено биће које се уздиже до врхунских сферЋ 

духЋ које су јој нЋзнЋчили велики ствЋрЋоци. Но, види се дЋ зЋпЋдЋ и у стЋ-

њЋ дубоке сумње и тЋмне непрозирне меЋндре тЋнЋне душе који одзвЋњЋју 

матерњом мелодијом те је понудилЋ жЋнровски врло рЋзличите форме које 

су у дубокој семЋнтичкој и идејној сЋглЋсности. ТЋкоѐе, и у духу хришћЋн-

ствЋ које појму небо дЋје врло животни смисЋо, нЋду и исходиште у вечној 

обнови кроз вЋскрснуће. Али, и кроз Ћуторски уметнички досег, о чему је у 

више нЋврЋтЋ бирЋним речимЋ писЋо велики књижевни Ћуторитет покојни 

проф. ДрЋшко Реѐеп. 

Први део књиге, Преци, прошла будућност, треће небо, писЋн је у про-

зноесејистичком мЋниру, и њиме се осветљЋвЋ и прошлост и сЋдЋшњост, 

мЋркирЋју врлине људи стЋрог ковЋ Ћ ондЋ се контрЋстирЋњем сликЋ сЋвре-

мено добЋ у једном колективу нЋ чијем челу је Господин Човек који се зду-

шно бори зЋ добро свих. ПроменЋ друштвених околности, оголиће лицЋ 

многих од њих и испливЋће зЋвист, похлепЋ, грЋмзивост. Све оно што је сЋ-

дЋ доминЋнтно у јЋвној сфери. 

ДЋнЋс у овим временимЋ немЋ бЋш тЋко много људи зЋ које бисмо мо-

гли нЋписЋти кЋо њихово глЋвно својство, Човек сЋ великим ч. АуторкЋ по-

смЋтрЋ рЋзвој кЋријере једне личности којЋ уноси елЋн, несебичност, велико 

поштовЋње премЋ сЋрЋдницимЋ. Али, без обзирЋ нЋ то што је у питЋњу во-

љени човек, о коме пише јер сведочи, ту немЋ пристрЋсности, идеЋлизЋци-

је, јер зЋ оно што сликЋ, ствЋрни догЋѐЋји, постоје људи који све то могу по-

тврдити или оповргнути. Избор ове теме зЋ причу о овом времену изрЋз је 

нЋмере дЋ се покЋже кЋко се људи мењЋју, што је доминЋнтно својство овог 

добЋ и добро изЋбрЋн угЋо посмЋтрЋњЋ и литерЋрне обрЋде. А ми сви дЋнЋс 

видимо кЋко су се људи непопрЋвљиво променили нЋ горе. У том смислу 

кЋо контрЋпункт дЋје се сликЋ из другог временЋ из животЋ својих бли-

жњих, нЋрочито предстЋљЋње и једног и другог деде и сЋ мЋјчине и очеве 

стрЋне, који су преживели логорЋши из Другог светског рЋтЋ и откривЋње 

кЋко су до крЋјЋ остЋли чЋсни људи те створили потомке упутивши нЋ прЋ-

ви пут своју децу, пЋ и унуке. ИмЋмо срећом још увек сви по неки добЋр 

пример људи који се нису предЋли, који нису изгубили свест о томе дЋ, пре 

свегЋ, требЋ бити човек. А тЋквЋ искуствЋ су потребнЋ, пЋ је у том смислу 

дрЋгоцено овЋкво породично сведочење. Али, сведочење вишег редЋ које 

произилЋзи из целине књиге којЋ у прошлом и будућем види путокЋзе из 

сЋдЋшње пометње и безизлЋзЋ. 
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НЋпомињемо дЋ то, нЋрЋвно, није сЋмо личнЋ причЋ јер би у том слу-

чЋју ЋуторкЋ нЋписЋлЋ љубЋвни ромЋн о свом односу премЋ супругу или о 

њиховом зЋједничком доживљЋју животЋ и љубЋви, него је ово сЋ социоло-

шког стЋновиштЋ, врло користЋн приступ, лични увид у то дЋ околности 

квЋре људе Ћли и потврдЋ дЋ прЋви не подлежу тој промени. 

 ЗЋ нЋс кЋо читЋоце вЋжно је сЋмо дЋ се донесе убедљивЋ, истинитЋ, 

ЋутентичнЋ причЋ о сЋвременом човеку који је постЋо непоуздЋн, обездухо-

вљен и обездушен. ДЋ се дЋ плЋстичЋн пример кЋко се у сЋвременом добу 

људи постЋвљЋју и кЋко их негЋтивне друштвене околности брзо обезличе. 

КЋко зЋборЋве оно иницијЋлно добро због којег су се око неке идеје окупи-

ли или нужност дЋ буду једни другимЋ подршкЋ. И ондЋ кЋдЋ се десе неке 

неповољне спољЋшње прилике, Ћ ми сви сЋдЋ живимо упрЋво тЋкве дрЋмЋ-

тичне околности, промену системЋ и прихвЋтЋње неолиберЋлног концептЋ, 

које се из чЋсЋ у чЋс мењЋју и нико више не може предвидети штЋ ће нЋс 

следеће снЋћи, све се зЋ трен окЋ доведе у питЋње. И Ћко не сЋчувЋмо ту не-

ку исконску морЋлну суштину нико овде више неће знЋти ни штЋ смо били 

ни штЋ смо, штЋ требЋ дЋ будемо.  

 У првом делу књиге реч је зЋпрЋво о причи о идентитету и губљењу 

идентитетЋ под притиском нових зЋхтевЋ временЋ. А СнежЋнЋ МилЋдино-

вић ЛекЋн нЋс овом књигом подсећЋ, нЋрочио, нЋ то штЋ не смемо дЋ буде-

мо, јер тЋко ћемо свЋкЋко боље проћи у свим тим непредвидивим времени-

мЋ којЋ нЋс очигледно чекЋју јер по свему судећи ово није нЋјгоре. Нови „вр-

ли” свет не бирЋ средствЋ зЋ успостЋвљЋње својих све нехумЋнијих прЋвилЋ. 

 ИмЋ једЋн мЋли детЋљ у књизи где ЋуторкЋ говори о сестри, односу 

премЋ сестри и нЋ тЋј нЋчин тумЋчи и сопствени идентитет и укЋзује нЋ ту 

допуну сопствене природе позивЋјући се нЋ то и дЋ једЋн део њеног бићЋ 

припЋдЋ и мЋјчиној смиреној природи Ћ други, онЋко мЋло виолентнијој 

очевој, Ћ дЋ је сестрЋ нешто што је, кЋко би онЋ, реклЋ комплементЋрно ње-

ном лику, супротност. То јест дЋ су оне две супротности које се стЋпЋју у јед-

ну целину јер зЋпрЋво целЋ књигЋ је у знЋку дуЋлитетЋ: вечно и пролЋзно, 

дух и мЋтеријЋ, бесмртно и смртно и тЋко дЋље. Али, реч је и о целини коју 

оличЋвЋ породицЋ, односно род, нЋцијЋ којој припЋдЋмо. 

ТребЋ истЋћи дЋ Преци, прошла будућност, треће небо су зЋпрЋво једнЋ 

дубоко промишљенЋ и крипто врло строго структурирЋнЋ књигЋ у којој су 

делови сЋобрЋжени укупним идејним Ћуторским циљевимЋ. Ту је и све оно 

што је ЋуторкЋ током сопственог животЋ, односно прошле будућности, кЋ-

ко ми декодирЋмо ову синтЋгму, нЋкупилЋ у свом уму и духу и дЋ све те 

плодове носи кЋо блЋгослов који преливЋ у стихове, те кЋд се буде зЋврши-

лЋ телеснЋ одисејЋ, тЋј део духЋ нЋстЋвљЋ свој живот. То је верЋ у нову ди-
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мензију постојЋњЋ којЋ осветљЋвЋ помисЋо нЋ крЋткотрЋјност овоземЋљског 

животЋ и уместо туге буди рЋдост, те тЋко схвЋтЋмо дЋ је ово књигЋ велике 

нЋде, књигЋ оптимизмЋ, упркос свему. КњигЋ којЋ врЋћЋ веру у људски сми-

сЋо. ДуховнЋ обЋсјЋњЋ којЋ је поетесЋ проживљЋвЋлЋ, изнитилЋ су духовну 

поезију пуну озЋрењЋ, усхићењЋ могућношћу творењЋ и борЋвкЋ у вишим 

сферЋмЋ духЋ. А ту у тим високим дометимЋ духЋ, ЋуторкЋ зЋлЋзи у велику 

мисЋо ПетрЋ II ПетровићЋ ЊегошЋ и његову Лучу микрокозма којЋ се колЋ-

жним поступком угрЋѐује у влЋстито поетско ткиво. И, ту где је Његош, и 

дЋ није дЋнЋшње његове тЋко болне Ћктуелности, ту је и Косово које и у ње-

ној књизи имЋ посебно место. Подсетимо нЋ речи др ВлЋдимирЋ Димитри-

јевићЋ: О Косовском зЋвету дЋнЋс и овде – у предбожићним рЋзмЋтрЋњимЋ: 

Косово и Метохија су, заиста, уз Јерусалим и Свету Гору, стожери посто-

јања православног света. Покојни др Марко С. Марковић је да србски косовски 

месијанизам има идеју Распећа и Васкрсења као кључну; по узору на Христа, и 

Срби бивају распетии васкрсавају: „А изнад света – и то је оно најважније – у ње-

му се налази идеја приопштавања Христовој жртви путем евхаристије, што 

није обраѐено у руском месијанизму. Самим тим, очевидно је да се смисао Косова 

није испразнио појавом српског националног Месије – Караѐорѐа. Боље рећи, 

Kapaѐорѐе не може бити последњи домет Косова, jep је косовска жртва нераздвој-

на од Евхаристије. Косово ће достићи овај пуни смисао тек приликом Другог до-

ласка Исуса Христа и свеопштег васкрсења човечанства. А дотле, Косово је вечни 

позив на нова прегнућа, као чудесан догаѐај, образац, утеха, подстрек на буѐење и 

обнову свих народа света по примеру српског васкрсења.“ У том духу поетесЋ, у 

последњој песми у књизи, с тугом тумЋчи све оно што се с Косовом збивЋ и 

нЋглЋшЋвЋ његов немерљиви знЋчЋј зЋ нЋс дЋнЋшње и будуће. НЋш дуг пре-

мЋ њему. 

 ИзЋбрЋни вредносни етЋлон кЋо нешто из чегЋ дЋље произилЋзи њен 

поглед нЋ живот, нЋ људе, нЋ време, је и њен избор дЋ упркос тЋквом време-

ну буде оно што јесте и што жели дЋ буде. ЗЋљубљенЋ уживот, креЋтивност, 

срећнЋ што је човек који имЋ прЋво дЋ бирЋ пут, онЋ се овде оглЋшЋвЋ оним 

исконским глЋсом кЋо што се и птицЋ којЋ немЋ могућност говорЋ, Ћли имЋ 

свест о сопственој улози у природи, имЋ глЋс и то је једино што онЋ може 

дЋ дЋ животу. И онЋ се тЋко оглЋшЋвЋ и потврѐује своје бивствовЋње у неко-

ликим стиховЋним целинЋмЋ чисте духовне лирике, свој идентитет, своје 

послЋње. Веру и сумњу у лични смисЋо, у истину речи којЋ имЋ своју снЋгу, 

моћ и ћуди, нужност дЋ је прилЋгоди својим немиримЋ и усхићењимЋ. 

Способношћу дЋ се испевЋ химнЋ Творцу, блЋгодЋрност зЋ све рЋдости, нЋ-

рочито, родитељске и ствЋрЋлЋчке. 
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Верујемо дЋ је СнежЋнЋ МилЋдиновић ЛекЋн сЋ исто толико осећЋјЋ 

кликнулЋ, ослободилЋ унутрЋшње енергије, притЋјени креЋтивни потенци-

јЋл и реклЋ: Е, пЋ јЋ хоћу дЋ будем оно што јесЋм! 

 И дЋјемо јој зЋ прЋво, зЋр није нЋјприродније бити оно што јеси, бити 

слободЋн дЋ испољиш своју емоцију, дЋ је проживиш и посведочиш нЋ свој 

особени нЋчин. Моћи овЋплотити ритЋм свог дЋхЋ, мисЋоност којЋ те пове-

зује сЋ космосом, битним људимЋ, сЋмом идејом ствЋрЋњЋ и уздизЋњЋ нЋд 

тривијЋним животним приликЋмЋ. Овековечити своје „треће небо” у врцЋ-

вим стиховимЋ брзог бујног ритмЋ којимЋ се покрећу нЋјбитнијЋ питЋњЋ сЋ-

временог зЋбринутог субјектЋ верног свом искону и вери у стЋпЋње сЋ ко-

смичким силЋмЋ које нЋпЋјЋју душу поједницЋ. И остЋју дЋ трЋју кЋо нЋј-

вреднији део Ћуторкиног бићЋ. 

 

 

 

 
 

 

ДЋнко Стојнић: „ЗЋпЋжЋњЋ” (2020) 
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Дајана Лазаревић 

БЕЛОРУСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ  

НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

(Златна птица : белоруске народне бајке / приредио и предговор 

нЋписЋо ИвЋн А. ЧЋротЋ ; превелЋ с белоруског ДЋјЋнЋ ЛЋзЋревић, 

Глушци: Удружење поетских ствЋрЋлЋцЋ, 2020) 
 

 

 ЗЋ бЋјке никЋдЋ нисмо превише млЋди или превише стЋри. Исто тЋ-

ко, бЋјке не зЋстЋревЋју, иЋко потичу из дЋвнинЋ, Ћ свЋко од нЋс је бЋр једном 

пожелео дЋ буде глЋвни јунЋк/ињЋ бЋјке, дЋ победи све непријЋтеље и „жи-

ви срећно до крЋјЋ животЋ“ у здрЋвљу и изобиљу. ДецЋ којЋ воле животиње 

или су нЋрочито везЋнЋ зЋ једног љубимцЋ, везују се зЋ бЋјке чији су глЋвни 

јунЋци упрЋво животиње, емотивно преживљЋвЋјући њихове боли и пре-

преке кЋо људске и своје сопствене. КЋд год се врЋтимо читЋњу бЋјки, бивЋ-

мо изновЋ увучени у тЋј свет, иЋко нЋ сЋму фЋбулу и ликове гледЋмо другЋ-

чије, пре свегЋ – зрелије. 

 Од ризнице белоруских нЋродних бЋјки, којЋ је зЋистЋ широкЋ, рЋ-

зноврснЋ и богЋтЋ, до сЋдЋ је преведено свегЋ шеснЋест бЋјки и то не сЋ из-

ворног белоруског језикЋ, већ је нЋ српски превоѐено сЋ руског преводЋ. 

ЗбиркЋ тих преводЋ штЋмпЋнЋ је у двЋ издЋњЋ 1957. и 1988. године у већем 

броју примерЋкЋ, те се и дЋнЋс може пронЋћи у неким књижЋрЋмЋ и број-

ним ЋнтиквЋрницЋмЋ. НовЋ збиркЋ бЋјки „ЗлЋтнЋ птицЋ – белоруске нЋрод-

не бЋјке“ дЋлеко је свеобухвЋтнијЋ од претходне – сЋдржи 52 рЋзличите бЋј-

ке, чији је текст превоѐен сЋ белоруског језикЋ (по први пут!) и чији сЋдржЋј 

није скрЋћивЋн, нити дотеривЋн, улепшЋвЋн, већ дЋт нЋ увид онЋкЋв кЋкЋв 

јесте у оригинЋлу. ТЋко постЋвљен текст, осим што је веродостојЋн и при-

хвЋтљив читЋлЋчкој публици свих узрЋстЋ, имЋ и велики знЋчЋј сЋ нЋучне 

стрЋне – будући дЋ добро предстЋвљЋ белоруско бЋјковно прострЋнство. 

 ЗбиркЋ „ЗлЋтнЋ птицЋ“ изЋшлЋ је у издЋњу УдружењЋ поетских 

ствЋрЋлЋцЋ уредникЋ АнѐелкЋ ЗЋблЋћЋнског средином текуће 2020. године. 

Збирку је сЋстЋвио и предговор зЋ њу нЋписЋо проф. др ИвЋн ЧЋротЋ, по-

знЋти слЋвистЋ и србистЋ из МинскЋ, Ћутор 143 књиге и брошуре и 637 нЋ-

учних члЋнЋкЋ, носилЋц нЋјвиших нЋгрЋдЋ и одликовЋњЋ у облЋсти културе 

у Белорусији, Руској ФедерЋцији и Србији. БЋјке је сЋ белоруског превелЋ 

мср ДЋјЋнЋ ЛЋзЋревић.  

 



 
Књижевни преглед 24 

 

 
 

44 

У свом предговору И. ЧЋротЋ нЋводи следеће: „КЋдЋ требЋ дефини-

сЋти кЋрЋктеристике белоруских бЋјки у пореѐењу сЋ српским, није могуће 

обићи следећу полЋзну тЋчку: у систему жЋнровЋ српске нЋродне словесно-

сти нЋјвЋжније место зЋузимЋ јунЋчки епос, и бЋјке се, неизбежно, нЋлЋзе у 

некој зЋвисности од његЋ; Ћ Белоруси немЋју јунЋчки епос, зЋто су и у бЋјкЋ-

мЋ мЋње присутни мотиви свеопште битке, борбе сЋ стрЋним зЋвојевЋчем. 

Белоруске бЋјке не фиксирЋју тЋко често етничке рЋзлике и, у склЋду сЋ 

тим, не изрЋжЋвЋју тЋко сЋмоидентификЋцију. ЗЋто њихов сЋдржЋј очиглед-

но чешће бивЋ усресреѐен нЋ социјЋлно-клЋсне противречности. Слично-

сти се нЋзиру у спектру нЋјрЋзноврснијих односЋ меѐу људимЋ, укључујући 

породичне. ИстинЋ, Белоруси не познЋју тЋкЋв сЋвез, кЋо што је побрЋтим-

ство, и мЋње него Срби придЋју знЋчЋјЋ сестринској љубЋви.“ 

Верујем дЋ ће одреѐени број српских читЋлЋцЋ белоруских бЋјки по-

кушЋвЋти дЋ пронЋѐе сличности у мотивимЋ измеѐу белоруских и српских 

бЋјки, Ћ јЋ ћу се усудити дЋ предстЋвим неколико зЋнимљивих моменЋтЋ зЋ 

те читЋоце: од три очевЋ синЋ, увек трећи постЋне херој, иЋко ниподЋштЋ-

вЋн („ЗлЋтнЋ птицЋ“, „Очев дЋр“), кћеркЋ и пЋсторкЋ су, обЋвезно, супрот-

стЋвљене једнЋ другој („ЗлЋтно дрво јЋбуково“), двЋ брЋтЋ, од којих је једЋн 

сЋвршено срећЋн, Ћ други несрећЋн (код СрбЋ „Усуд“, код БелорусЋ „Сре-

ћЋ“), минијЋтурЋн, Ћли неверовЋтно способЋн син (код СрбЋ „Биберче“, код 

БелорусЋ „Синчић длЋнчић“ „МЋл-мЋлишЋ“ и „КотрљЋгрЋшЋк“), мотив 

нЋдмудривЋњЋ сЋ ѐЋволом (код СрбЋ „ЂЋволов шегрт, код БелорусЋ „ПЋ-

сторкЋ и ѐЋво“), мотив клЋсних противречности (код СрбЋ – борбЋ сЋ кЋди-

јЋмЋ, код БелорусЋ – сЋ пЋновимЋ, тј. спЋхијЋмЋ), мотив пЋметне девојке (код 

СрбЋ „ДевојкЋ цЋрЋ нЋдмудрилЋ“, код БелорусЋ „ПЋметнЋ кћи“), Ћ ту су и 

вештице-злотворке, змЋјеви, племените животиње-помЋгЋчи, чЋробни 

предмети итд. 

У предговору, тЋкоѐе, сЋстЋвљЋч недвосмислено откривЋ, дЋ није же-

лео дЋ Ћкцентује рЋзлике измеѐу белоруских и српских бЋјки, већ њихове 

сличности. А препознЋвЋњем упрЋво тих сличности, читЋлЋц ће схвЋтити 

белоруске бЋјке блиским и привлЋчним својој души и схвЋтЋњимЋ. Било дЋ 

нЋмерЋвЋте дЋ читЋте деци одреѐене бЋјке пред спЋвЋње, дЋ сЋми уживЋте у 

белоруском бЋјковитом свету или дЋ истрЋжујете – збиркЋ „ЗлЋтнЋ птицЋ“ 

вЋс неће остЋвити рЋвнодушним. 
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Милица Јефтимијевић Лилић  

У СФЕРИ ПОРОДИЧНЕ ЉУБАВИ  

И БЛИСТАВИХ МОМЕНАТА 

(РобертЋ ЈолЋндЋ ПоситЋно, Кристална сфера, Ново Милошево: 

БЋнЋтски културни центЋр, 2020) 
 

 

ИтЋлијЋнскЋ песникињЋ РобертЋ ЈолЋндЋ ПоситЋно креирЋ свој лир-

ски универзум нЋ фрЋгментимЋ свЋкодневних животних призорЋ и ситуЋ-

цијЋ. Пољски песник АдЋм ЗЋгЋјевски зЋ поезију кЋже, дЋ је то оно што нЋд-

рЋстЋ прЋктичну егзистенцију, додЋли бисмо, оно што је кЋо ореол крЋси и 

чини вредном. Оно духовно што је оплемењује Ћ што пронЋлЋзимо у поези-

ји ове итЋлијнске поетесе, којЋ се до сЋдЋ потврдилЋ и у нЋјконцизнијој пе-

сничкој форми, хЋику. И у збирци Кристална сфера имЋ тЋквих песЋмЋ које 

су упечЋтљив тренутЋк осликЋн речимЋ, призор који је окружује или одбле-

сЋк унутрЋшњег светЋ у који понире и где пронЋлЋзи своју звезду. Овде пре-

познЋјемо оно овЋплоћење љубЋви премЋ ближњимЋ, онЋј млЋдЋлЋчки зЋ-

нос који ју је водио кЋ себи и упркос томе што је отпловилЋ у воде сЋсвим 

друге, и врло зЋхтевне професије кЋквЋ је ЋдвокЋтурЋ, онЋ се одЋзивЋ ствЋрЋ-

лЋчком пориву и пише поезију којом искЋзује и зЋокружује своје сензибил-

но, нежно и динЋмично биће. Но, ту је и поглед нЋ невесели свет пун стрЋ-

дЋњЋ и пропЋдЋњЋ прЋвих вредности, сиромЋштвЋ великог бројЋ људи који 

лутЋју у потрЋзи зЋ послом, опстЋнком, (Мигранти, Рибари) новом земљом 

јер је онЋ у којој су били уништенЋ, који је дотиче и од којег се онЋ брЋни 

понирЋњимЋ у минуло или унЋпреѐивЋњем сопственог бићЋ, креЋтивно-

шћу у којем поврѐује сЋмопоштовЋње убеѐенЋ дЋ тиме побољшЋвЋ и свет 

око себе. УлЋжући у себе, духовно се преобрЋжЋвЋјући онЋ формирЋ нови 

портет сопствЋ, свеснЋ дЋ смо нЋјвећи ствЋрЋоци ондЋ кЋд од себе измЋми-

мо нЋјвише, кЋд својим динЋмизмом попрЋвимо живот око нЋс. А поглед 

нЋ свеукупну људску пЋтњу рЋстужује је и призивЋ слику Девице МЋрије 

којЋ својим осмехом може ублЋжити море људског болЋ (Марији). 

 У нЋдЋхнутом предговору који је зЋ итЋлијЋнско издЋње нЋписЋлЋ знЋ-

менитЋ итЋлијЋнскЋ песникињЋ АнЋ СЋнтоликвидо, потЋнко је ЋнЋлизирЋно 

ствЋрЋлЋштво ове поетесе, њен живот и домети њеног мишљењЋ и певЋњЋ. 

Истичући ЋктивизЋм и свестЋрност Роберте ПоситЋно, онЋ подсећЋ дЋ је 

реч о врло сЋмосвесној жени којЋ имЋ више улогЋ, Ћли којЋ не одустЋје од 
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свог личног креЋтивног потенцијЋлЋ, од потребе дЋ се искЋже и посред-

ством поезије, дЋ у њој подсети нЋ исконске вредности домЋ и топлине коју 

он нуди. ДЋ истЋкне рЋдост ствЋрЋњЋ, могућност дЋ проговори сопственим 

глЋсом, дЋ успутне и пролЋзне секвенце животЋ пренесе у песму и учини их 

трЋјним; дЋ евоцирЋ нЋјбитније моменте свог одрЋстЋњЋ и припЋдЋњЋ роди-

тељском дому; дЋ искЋже зЋхвЋлност родитељимЋ нЋ љубЋви којЋ ју је обогЋ-

тилЋ. ПоезијЋ јој дЋје и прилику дЋ се зЋмисли нЋд променЋмЋ сопственог 

бићЋ које се трЋнсформише, дЋ сопсветни пут види у звездЋном сјЋју, дЋ зЋ-

лутЋли зрЋчЋк сунцЋ прими кЋо нЋјвећи дЋр природе и дЋ то у њој изЋзове 

сензЋцију рЋвну додиру живог биће које је воли. 

 НЋслов Кристална сфера је метЋфоричЋн сЋжетЋк целе књиге, то је екс-

плиците искЋзЋно песникињино осећЋње дЋ посредством поезије живи у 

кристЋлној, просветљујућој сфери јер бирЋ светле моменте које обесмрћује 

стихом. У песми Кристална кугла, онЋ у реминисценцијЋмЋ сЋгледЋвЋ своје 

млЋде године у којимЋ је билЋ неискуснЋ, уплЋшенЋ пред животом и сЋдЋ-

шње у којимЋ суверено ступЋ пред све изЋзове. ОнЋ признЋје дЋ је постЋлЋ 

неко нов, другЋчији, хрЋбрији и свој, те дЋ никЋдЋ у то време не би моглЋ зЋ-

мислити себе дЋнЋшњу, тЋко сЋмосвесну и неустрЋшиву. То изгрЋѐивЋње 

себе посведочује поезијом, Ћли и оном позитивном енергијом из родитељ-

ског домЋ којЋ ју је снЋжилЋ и коју онЋ трЋнсформише у речи. То успињЋње 

степеништем нЋ којем је било и светлЋ и мрЋкЋ, што је метЋфорЋ зЋ живот-

ни пут пун искушењЋ, пЋдовЋ, стрепњи и просветљењЋ. СликЋ је, уз идеј-

ност и ритЋм, инЋче доминЋнтно изрЋжЋјно средство у њеној збирци. 

Слично виѐење степеништЋ кЋо вишезнЋчне метЋфоре, нЋлЋзимо и 

код знЋчЋјне и у свету признЋте српске песникиње,ЋкЋдемикЋ ЈовЋнке Стој-

чиновић Николић, у књизи Тринаести степеник где је опесмилЋ сличну 

филозофску мисЋо у успону и пЋдовимЋ током животЋ, о просветљењимЋ 

којЋ долЋзе из искуствЋ и опЋсности с којимЋ смо повремено суочени, о до-

му кЋо средишту бићЋ, смислу породичне љубЋви којом су обухвЋћени сви, 

отЋц, мЋјкЋ, сестрЋ, њен син, све оно што је срЋстЋло сЋ њом и чинило је ис-

пуњеном. Код обе песникње певЋ се о светлости кЋо трЋјном водичу духЋ 

који стреми усЋвршЋвЋњу, лепоти, изрЋжЋјности, потреби дЋ се продухо-

вљени преточимо у поезију, дело. ДЋ зЋсветлимо извЋн и изнЋд временЋ. ДЋ 

део нЋс остЋне трЋјно дЋ светли и кЋд долЋзећЋ и нимЋло пријЋтнЋ будућ-

ност коју нЋјЋвљује опЋсЋн примЋт технологије нЋд духом и душом, преко-

мерно нЋоружЋвЋње, претње новим рЋтовимЋ, генетским инжењерингом, 

стигне. 

То свесно преобрЋжЋвЋње влЋститог бићЋ кроз ствЋрЋлЋштво поетесЋ 

искЋзује метЋфорично јер из прЋктичне сфере у којој обликује нити и ствЋ-
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рЋ нЋменске ствЋри , прелЋзи у сферу свог бићЋ које се вољним нЋпором тЋ-

коѐе мењЋ, преобликује и формирЋ нову целину, преводећи тЋко своју ег-

зистецију у трЋнсценденцију:  

ЈЋ творитељкЋ 

ПреобрЋжЋвЋм своју нит. 

СликЋјући у ретроспективи свој животни пут, кЋо путовЋње нЋ звезди 

(Мој пут) РобертЋ ПоситЋно, потенцирЋ свој избор и путЋ и његовог осми-

шљЋвЋњЋ, изборЋ борбе и победе нЋд мЋлодушношћу сЋвременог добЋ које 

генерЋлно зЋпЋдЋ у дефЋнзиву пред пошЋстимЋ које нЋсрћу нЋ сЋвременог 

човекЋ, гушећи у њему рЋдост постојЋњЋ, емпЋтију кЋ другимЋ и изворну 

чистоту којЋ још увек пулсирЋ у људском бићу. СтвЋрЋјући крЋтке и зЋо-

кружене песничке целине, минијЋтуре или песничке скице, онЋ у ритму нЋ-

писЋног тЋкоѐе остЋвљЋ трЋг о ужурбЋном времену у којем живи, Ћли и о 

својој врцЋвој мисли, позитивној енергији којЋ избијЋ из речног, о љубЋви 

премЋ животу уопште, о срећи ствЋрЋњЋ нових обликЋ по мери свог ведрог 

медитерЋнског духЋ и топле душе. Пред читЋоцимЋ је књигЋ суптилног ду-

хЋ и окрепљујуће свежине којЋ долЋзи сЋ југЋ ИтЋлије. 

 

 

 
 

ДЋнко Стојнић: „СмешЋк” (2020) 
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Чедомир Љубичић 

ИСПИЈАЊЕ НЕБА 

(ИвЋн СокЋч, Бродови, БеогрЋд: БеогрЋдскЋ НЋдбискупијЋ, 2018) 
 

 

У дугој историји људског родЋ, у свЋкој генерЋ-

цији, у свЋкој епохи, рЋѐЋлЋ се особенЋ ствЋрЋ-

лЋчкЋ мЋштЋ. Ако је је особенЋ и ЋутентичнЋ, 

онЋ се није моглЋ јЋвити путем имитЋције стЋ-

рих уметникЋ. СвЋкЋ ствЋрЋлЋчкЋ уметност мо-

рЋ бити слободнЋ и то неогрЋничено, јер је то 

јединЋ формулЋ зЋ спрЋвљЋње богоугодног пи-

ћЋ звЋног сЋмосвојност, пићЋ које се пије нЋис-

кЋп. 

Од мноштвЋ генијЋлних и луцидних стЋ-

вовЋ о мЋшти, неприкосновено се издвЋјЋ оно 

што је о њој нЋписЋо ШЋрл Бодлер: Термином 

машта нећу да изразим само ону тако злоупотре-

бљавану идеју коју садржи ова реч а означава просто фантазију, већ стваралачку 

машту, која представља много вишу функцију. Она, уколико је човек начињен 

по лику божјем,из далека одржава везу са оном узвишеном силом којом стваралац 

замишља, ствара и одржава свој свет. ПремЋ Бодлеру, права естетика се сЋсто-

ји и у овоме: Цео видљиви свет је само складиште слика и знакова којима ће ма-

шта дати одговарајуће место и вредности: то је нека врста хране коју машта 

мора да ствара и преобрази. Све способности људске душе морају бити подреѐене 

машти, која их све одједном присваја. 

НЋјновијЋ књигЋ ИвЋнЋ СокЋчЋ доноси под сводове модерне поезије је-

дЋн нови облик смиреног погледЋ у бескрЋј. И, рећи ће неки, штЋ је ту но-

во? ЗЋистЋ, имЋ толико смирених погледЋ оснЋжених стиховЋним укориче-

њем Ћли готово нигде кЋо код СокЋчЋ не постоји логикЋ смиреног погледЋ и 

упрЋво гЋ тЋ премисЋ издвЋјЋ од остЋлих песникЋ стишане нарације. 

НЋјновијЋ песничко-прознЋ књигЋ ИвЋнЋ СокЋчЋ, Бродови, почивЋ нЋ 

три појмовно-поетичкЋ стубЋ: ГлЋс – ИшчекивЋње – ПутовЋње. У ЋнЋлизи 

СокЋчевог делЋ никЋко се не смеју зЋнемЋрити често присутне Ћли неви-

дљиве и неискЋзЋне слике птице, кЋткЋд нЋткриљене нЋд песниковом зеб-

њом, Ћ почесто дЋтЋ сЋмо у обрисимЋ дЋ би што неприметније омогућилЋ 
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ствЋрЋоцу лЋкше испијЋње небЋ. СокЋч се клони гужве, бежи у нешто што 

није сЋмоћЋ Ћли није ни дЋлеко од тогЋ, дЋ би ствЋрЋо, конструисЋо, рекон-

струисЋо, осмислио и овлЋдЋо и у сЋмо тЋквим сЋмотним зЋбрЋнимЋ могу 

се нЋписЋти овЋкве књиге у дослуху сЋ великим МирослЋвом Крлежом који 

кЋже: У гомили смрди, али је топло.  

НЋ дебелом мору никЋко не може бити топло. Бију ветрови сЋ свих 

стрЋнЋ. Сциле и хЋридбе вребЋју сЋ свЋком предстојећим нЋутичком ми-

љом. ЗЋто СокЋчеви Бродови испловљЋвЋју споро, Ћли возе брзо, без колебЋ-

њЋ, без стрЋхЋ од потонућЋ, Ћ још мЋње у зЋмЋкнућЋ у зЋливе којих немЋ нЋ 

мЋпЋмЋ сигурне мисли и свежег искЋзЋ. 

Измеѐу три поменутЋ појЋвно -поетичкЋ стубЋ влЋдЋ склЋдЋн интерко-

лумнијум, што читЋву колонЋду, нЋрочито, из птичијег рЋкурсЋ, уоквирује 

крЋјњим исходиштем књиге ИвЋнЋ СокЋчЋ Бродови, Ћ то јЋ дЋ његово дело 

немЋ уске одрЋзе у сенци јер одрЋжЋји који прЋте обрисе недостојни су ве-

личЋнствености коју крунише небеско послЋње поезије којЋ дирЋ, остЋвљЋ 

утисЋк, не препознЋје рЋвнодушје, и погЋѐЋ у нерве, зЋ које би рекли, дЋ су 

вечно успЋвЋни или дЋ чЋк и не постоје. Е, пЋ, дрЋги читЋоци, жестоко сте се 

превЋрили. Дугогодишње ствЋрЋлЋштво ИвЋнЋ СокЋчЋ може се спЋковЋти у 

уникЋтЋн сЋндук у којем се похрЋњује богЋтство свЋке врсте. 

У врло допЋдљивој и оригинЋлној прозној целини унутЋр књиге Бро-

дови, ИвЋн СокЋч укЋзује нЋ три носећЋ зидЋ сопствене прозне мисије: ин-

венцију, поентуру и колорит. 

ИнвенцијЋ је, код СокЋчЋ, уметност компоновЋњЋ приповедЋчког из-

рЋжЋјЋ, више фокусирЋнЋ нЋ сЋдржину него нЋ форму визије. СокЋч веомЋ 

добро знЋ дЋ је у нЋрЋтивној творевини изрЋжЋвЋње осећЋњЋ ништЋ друго 

до мЋтрицЋ коју нЋ виши ниво, Ћ много реѐе пиједестЋл, може подићи сЋмо 

посмЋтрЋчевЋ мЋштЋ и уметниково мЋштЋрство. 

ПоетикЋ ИвЋнЋ СокЋчЋ у многоме зЋвиси од декомпозиције песничке 

устЋљености, Ћ почесто и монотоније присутне у многим делимЋ. Евидент-

но, ИвЋн СокЋч је Ћутор који живи своје импулсе нЋ тЋко интензивЋн нЋчин 

дЋ му ни прозЋ ни поезијЋ не остЋју дужне; милостиви су премЋ њему, дЋ-

рује му плодове које другимЋ или не дЋју или им послужују у мизерно мЋ-

лим количинЋмЋ и, нЋпослетку, тЋ узвишенЋ уметност нЋд уметностимЋ, 

звЋнЋ поезијЋ мисли нЋ ИвЋнЋ СокЋчЋ читЋвЋ двЋдесет четири сЋтЋ, из дЋнЋ 

у дЋн. НемЋ много поетЋ који се могу похвЋлити тЋквом привилегијом. 
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Namir Radojković 

ZAPAD – ISTOK 

(„Alma“, Beograd, 2020) 
 

 

Sneg nije prestajao da veje. Krupne pahulje su zasipale krovove, prodav-

nice, drveće i kuće. Na ulicama se malo ko zadržavao. Povremeno bi se pojavio 

neki pas ili mačka lutalica. Visina snežnog pokrivača dostigla je petnaest santi-

metara. Vetar je snažno duvao i činio ledeni dan još manje podnošljivim. Te su-

bote su stanove napuštali samo oni koji su morali. Mali broj ljudi koji je izašao 

napolje, bio je poguren ispod zimskih jakni, kapi, rukavica i ostale mnogobrojne 

zimske garderobe. Sergej se dugo dvoumio da li da napusti topli dom. Na kraju 

je ipak odlučio da prošeta.  

Prolazio je pored svog omiljenog bara, „Turneja sreće”, u centru Berlina. 

On se nalazio blizu granice između istočnog i zapadnog Berlina. Premda glavni 

grad Nemačke nije bio više podeljen, još uvek se osećala nevidljiva granica. Ona 

koja se nije mogla videti golim okom, ali koja je ostala upisana duboko u pod-

svesti ljudi. Berlinski zid je srušen 1989. godine. Njegov pad je označio kraj Is-

točnog bloka. To je trebao da bude početak nove ere. Vremena posle „hladnog 

rata” i prekida suparništva između NATO i Varšavskog pakta. Okončanje suko-

ba, koji je pretio da eskalira u nuklearni rat sa pogubnim posledicama, ne samo 

za zaraćene strane, već i za celo čovečanstvo. Svi su se nadali novom, boljem po-

četku. Trebao je da bude obeležen mirom u svetu. Početak devedesetih godina 

obeležio je dijalog dojučerašnjih velikih neprijatelja.  

Džin sa Istoka – Sovjetski Savez, polako ali sigurno je gubio svoju snagu 

ali i teritoriju, koja se u kratkom vremenu rasparčala i smanjila. Rusija je postala 

ekonomski i finansijski zavisna od Zapada, koji se nije previše trudio da pomog-

ne dojučerašnjem neprijatelju.  

Ne, ljubavi u svetskoj politici nikada nije bilo. Ona je bila nestvarna, kao 

i većina utopija. One su na prvi pogled lepo zvučale, ali u praksi nikada nisu bi-

le ostvarive. Postojali su samo čisti interesi. Profit ili proširenje uticaja na zemlje, 

odnosno regione. Nije bilo razumevanja i altruizma prema drugoj strani.  

Put mira i prosperiteta nikada nije odgovarao onoj političkoj manjini ko-

joj je profit bio duševna hrana, a kojoj su pokretačka snaga bili ratovi i pustoše-

nja drugih zemalja. Ona nije znala za milost, a nedužne žrtve posmatrala je kao 

opalo lišće, u kojem se pored žute nazirala i jarka crvena boja. Njima su bili po-
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trebni stvarni ili imaginarni neprijatelji, koji su bili opravdanje za surove vojne 

akcije i upotrebu širokog arsenala oružja.  

Malobrojni vukovi pronalazili su bez problema ovce za klanje. Problem 

je bio u tome što nikada nisu uspevali da zadovolje svoje potrebe. Jednostavno, 

njihov apetit je bio nezajažljiv.  

Isto je bilo sa Sergejem. Bio je gladan. Približavao se brzim koracima 

Aleksandar Placu. Ulice su se belele i bile gotovo puste. Samo je nekoliko odva-

žnih ljudi, žurnim korakom, prolazilo preko glavnog trga. Belina je delovala 

umirujuće na Sergeja. Uživao je u miru i tišini zimskog dana. Barem na kratko. 

Pre nego što uđe u lokal, koji je bio sve drugo, nego mirna luka. Otresao je 

braon kožne čizme ispred ulaza. Zatim je polako otvorio vrata. Odmah po ula-

sku u klub „Turneja sreće”, osetio je zadimljeni vazduh. Neki od gostiju su in-

tenzivno pušili u delu za nepušače. To mu je najviše smetalo u ovom lokalu. Po-

želeo je da na kratko izađe i udahne još malo svežeg ledenog vazduha.  

Živa muzika je bila zaštitni znak „Turneje sreće”. Od srede do subote su 

nastupali bendovi uživo. Nedeljom su ponekad šansu dobijali mladi neafirmisa-

ni muzičari. Kao što je i pretpostavljao, lokal je bio pun. Subotom je bilo teško 

doći do slobodnog mesta. Svi stolovi su bili zauzeti, a bilo je dosta ljudi koji su 

stajali. Trebalo mu je nekoliko minuta da se probije do bara. Kada je konačno 

stigao, bio je brzo uslužen. Barmeni retko zaboravljaju lica i pića koja gosti kon-

zumiraju. Bio im je stalna mušterija. Pivo i votka su stajali na pultu. Nazdravio 

je sa barmenom i počeo da pije. Zaista je uživao u svojoj neobičnoj kombinaciji 

pića. Gustirao je svaki gutljaj, koji je natenane ispijao. Mnogi su se čudili zašto 

pije pivo sa „vodom”. Već je navikao na zainteresovane poglede turista i doma-

ćih gostiju lokala. Kada bi se neki odvažili i postavili mu pitanje zašto meša ova 

dva pića, ostali bi zatečeni odgovorom da pije zapravo pivo sa votkom a ne vo-

dom. Nikada neće zaboraviti komentar jedne pijane australijske tinejdžerke, ko-

ja je prokomentarisala da je na njegovom mestu, da nikada ne bi mešala pivo sa 

vodom ‒ u kojoj malu i veliku nuždu čine ribe. Kada joj je objasnio da upravo 

zbog toga pije votku, kako bi uspeo da dezinfikuje grlo od „zagađene vode”, de-

vojka je najpre prsnula u smeh, a potom blago pocrvenela, shvativši da je napra-

vila grešku.  

Ljudi su bili dobro raspoloženi. Pevali su i igrali. Konzumirali su dosta al-

kohola. Ispio je drugu rundu pića i poručio treću. Pošto je ispio piće, rešio je da 

se na kratko prošeta kroz masu. 

Bar je bio svet u malom, pošto se mogao čuti španski, italijanski, engleski, 

francuski, ruski i, naravno, nemački jezik. Mlađe, ali i one starije generacije, uži-

vale su u muzici i plesu. Atmosfera je bila dobra, a ljudi su opušteno uživali u 

vikendu.  
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Slobodan Simić 

DOLAZAK ISTINE 

(„Alma“, Beograd, 2019) 
 

 

SRPSKI SAN 
 

 Divna vam je ova vaša Srbija, maj frend. Ni-

ste ni svesni koliko. Ja sam prezadovoljan.  

Dobro si primetio da sam stranac. Ja 

sam Amerikanac, maj frend. Tuson, Arizona. 

To je jedno malo mesto u Americi, gde sam 

rođen. I, iskreno rečeno, tamo mi nije baš 

išlo. Nisam uspeo nikakvu školu da završim, 

pa sam počeo da radim na benzinskoj pum-

pi. Ali brzo su me otpustili jer sam zakašnja-

vao, spavao na poslu i izlazio ranije. Kod nas 

su potrebne preporuke za svaki dobar po-

sao, a meni niko nije hteo da ih napiše. Mo-

rao sam da radim najteže i najgore plaćene 

poslove, a čak i sa njih su me stalno otpuštali 

zbog mojih nepopularnih navika. Pokušao 

sam da uzmem kredit i započnem neki svoj 

biznis, ali nijedna banka nije htela da odobri kredit nekome kao što sam ja. Koli-

ko god se trudio, meni je čuveni američki san bio potpuno nedostupan.  

Onda na nekom gradilištu upoznam jednog vašeg zemljaka. On mi je pu-

no pričao o Srbiji i ja sam nekako osetio da je to zemlja za mene. Pozajmio sam 

pare od roditelja i tako sam došao kod vas. Za početak sam odlučio da nadokna-

dim propušteno obrazovanje. Za jednu skromnu sumu kupio sam diplomu 

osnovne i srednje škole, dva fakulteta i master, a doktorat sam dobio gratis kao 

dobra mušterija. Odmah sam se zaposlio kao profesor Univerziteta, jer kod vas 

svi doktori nauka automatski postaju profesori Univerziteta. U međuvremenu 

sam upoznao vrlo zgodnu ženu sa kojom sam se venčao, jer kod vas žene obo-

žavaju strance, naročito ako su još i doktori nauka. Žena je već imala dete iz 

prethodnog braka, i tako sam odmah stekao svoju porodicu. Po savetu mog ko-

lege sa gradilišta tada sam se učlanio u vladajuću stranku, gde su me lepo pri-
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mili i svi su bili oduševljeni što sam Amerikanac i doktor nauka. Uskoro su me 

moji novi stranački drugovi predstavili svom predsedniku, a vašem Premijeru. 

Srpski premijer je poznat po tome što obožava strane eksperte, naročito ako su 

još i doktori nauka, tako da mi je odmah ponudio mesto u svom kabinetu.  

I tako sam postao ministar u vašoj Vladi. Moram priznati da je to dobar 

posao. Istina plata nije velika, ali je zato zarada odlična.  

I kažem ti, maj frend, ovo je divna zemlja. Ispunio sam sve svoje snove. I 

veruj meni, ekspertu, srpski san je mnogo bolji od američkog.  

 

 

DŽIPIES  

 
Znaš li ti, burazeru, šta je džipies< nemaš pojma, naravno< e pa, evo da 

ti pokažem< to ti je ta skalamerija< vidiš kolišna je< stane u mali džep< a 

opet može tačno da locira gde se nalazim< u svakom momentu< stvarno ne 

znam koliko košta< ali sigurno nije jeftina< srećom da nismo morali sami da 

ga kupujemo< dao nam novi gazda< nose svi u firmi< mora da se nosi, nema 

zezanja< ko ga izvadi, može da popije momentalan otkaz< tako je bar rekao< 

a ja se sa tim ne bih zezao< eto šta nas je snašlo, burazeru< pa svi se, eto, pita-

mo zašto< navodno zbog kusura< ako je verovati Cici iz računovodstva< kad 

se prodavala naša firma<. otišla na doboš< cena bila samo jedan evro, možeš 

misliti< i došao da kupi taj novi gazda< kaže Cica da je imao pet evra< nije 

imao sitno< a ovi naši nisu imali da mu vrate kusur< i onda reše problem< za 

pet evra daju mu i firmu i radnike< tako bar priča Cica, ako se ne šali< ja ne 

verujem baš u tu priču< samo znam da moram da nosim ovu skalameriju< da 

gazda uvek zna gde se nalazim< šta da ti kažem, burazere, napredovala tehni-

ka< nego ja sad moram da krenem< zabranjeno nam je da razgovaramo duže 

od pet minuta< ljuti se gazda<  
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Ivan Srndović 

HORIZONT DOGAĐAJA 

(„Alma“, Beograd, 2020) 
 

 

DAN KADA JE ČOVEK UMRO 

 

 
Stiskao je belog goluba u oprljenim 

rukama premazanim tankim slojem gare-

ži, tako nehotice ukaljavši nevinost ptice, 

do tog momenta netaknute grehom. Po-

smatrao je krilato stvorenje među svojih 

deset prstiju kao unutar kaveza, i kao da 

je iskreno prezirao pticu jer on i pored sve 

svoje nadmoći ne može tako lako i leprša-

vo da se vine u nebesa snagom sopstve-

nog tela. Najednom, osmeh nade razli se 

licem čoveka, poput kružnog talasića na 

površini vode nakon kolizije sa kamenči-

ćem, te čovek podiže ruke uvis. Golub je 

uznemiren rotirao glavu u oba pravca, 

pokušavajući da uvidi poleđinu situacije, 

povremeno odavajući čoveku nerazgovet-

ne glasove. Prsti popustiše stisak a ruke 

poguraše goluba naviše.  

Ptica se otisnu u let, ali nakon desetak prevaljenih metara odustade od na-

metnutog vazdušnog putešestvija. Strovali se u travu na obali jezera i ostade 

nem i ukopan u mestu. Trava beše crna, tako da je golub, i dalje poprilično beo, 

nalikovao markeru na stazi. U sledećem trenutku čovekovo lice beše nanovo 

okamenjeno, uzavrela krv nosila je prezir do srca, dok je gnev rastao. Spremao 

se da energično zakorači ka neposlušnom nižem biću, kada pogledom uhvati je-

dan posve drugačiji i krajnje neočekivan let kroz vazduh.  

Iz pravca severo-zapada pristizao je ogroman crni labud, noseći veliki 

ključ u kljunu. Crna grdosija se pripremala da aterira u travu na obali jezera, 

dok je čovek jednim okom pratio nevidljivu liniju putanje sletanja, naslućujući 
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šta će se dogoditi. Ali, osećao je da ništa ne može učiniti po tom pitanju. Već na-

rednog momenta, crni labud je aterirao pravo na belog goluba, zarolajući ga 

pljosnatim nogama kao testo oklagijom. Tanjušni vrat goluba pukao je poput 

strune na gitari pod razigranim prstima latino majstora. Od graciozne ptice 

ostadoše samo rastrzani beličasti tragovi.  

Labud se napokon potpuno umiri, tik uz vodu, i dalje čvrsto držeći ključ u 

kljunu. Čovek pojuri ka njemu, u nameri da se dokopa ključa potencijalnog spa-

sa, grozničavo stežući prste u pesnice tokom trka. Labud se prenu i trže dugački 

vrat ustranu, te ispusti ključ u mutne vode jezera. Čovek naglo promeni smer 

kretanja ka vodi, ali samo uspe da uhvati pogledom transformaciju ključa u ri-

bu, koja plavičasto zablista na par trenutaka, pa nestade u dubinama.  

Čovek, vremenski i prostorno slomljen, pade na kolena u mulj te zari prste 

u prljavu kosu. Podiže pogled očajnika ka nebesima, suznih očiju, te od šoka što 

je usledio oči naprasno presahnuše. Uz negodovanje glave i vrata, ruke se silom 

odvojiše od kose, te omlitavele tresnuše o tlo, sa busenjem vlasi među prstima. 

Čovek je nemo gledao i plašio se strahom što ga beše porađala bespomoćnost.  

Džinovski vatreni stubovi hrlili su ka oblacima, zaigrani sa pratećim sme-

sama dima, stenja i pepela. A čovek je imao vatrogasnu brigadu od deset vozila 

i sedamnaest creva pod pritiskom. Desno od njega, otvarale su se duboke puko-

tine u zemlji, široke i po nekoliko stotina metara. A čovek je držao svetski re-

kord u skoku udalj od desetak metara. Užareno kamenje veličine fudbalskog 

igrališta, uz strašne fijuke padalo je sa nebeskog svoda razarajući njegovu vlada-

vinu. A čovek je imao kišobran. Tlo se užasno treslo postajući sve bučnije i be-

snije, rušeći sve njegove zablude o stvarnosti. A čovek je imao nekakvu skalu, 

koja u tom trenutku već beše prevaziđena. Tornada i uragani smenjivali su se, 

kružeći jedni oko drugih, odnoseći sve njegove tvorevine precenjenih ambicija. 

A čovek je imao vremensku prognozu. Ogroman talas iz okeanskih dubina, vi-

sok koliko četiri čovekove najviše građevine, hrlio je ka njegovim uporištima. A 

čovek je imao malu, smešnu branu.  

Legao je na pesak kraj jezera, obavijen opštim haosom, i umro od straha. 

Kivna majka odlučila je da odbaci sunovraćenog sina. Beše to dan kada je čovek 

umro.  
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Аљес Бадак 

КРАЈ СВЕТА : ПОЕЗИЈА О ЧУДЕСНИМ 

ЖИВОТНИМ ПУТОВАЊИМА И ПОТРАГАМА 

(„Удружење поетских ствЋрЋлЋцЋ“, Глушци, 2020, превелЋ  

с белоруског: ДЋјЋнЋ ЛЋзЋревић) 

 

 

ГЛАС 

 
У сећање на Владимира Муљавина 

 

ГлЋд 

НЋ сцени естрЋдној 

НЋглЋс. 

Ишли смо нЋ њу и селЋ, и грЋд. 

Ишле су БелорусијЋ, УкрЋјинЋ, РусијЋ, 

КЋо дЋ се нЋ сцени појЋвљивЋо месијЋ. 

ЗвучЋло је, кЋо проповед, свету рЋзјЋреном: 

„А у пољу је врбЋ искривљенЋ...“ 

И, слушЋјући глЋс, тЋко су искрено веровЋли 

Једином вером 

ЕвропЋ и АмерикЋ. 

Време пролЋзи и нЋш век није дуг. 

Пусти нЋ естрЋди дЋ буде увек голотињЋ, 

ИзлЋзе девојке скоро сЋсвим нЋге, ‒ 

И тогЋ ћемо се сећЋти једном с ностЋлгијом. 

Али голо је још све и без тогЋ глЋсЋ, 

КЋо без рЋзличкЋ жбунић поред путЋ. 

И није реткост већ код куће – него реликвијЋ: 

ГлЋс МулЋвинског сЋ тЋњирЋ и лик његов сијЋ. 

И диск се зЋглЋвио, чудно зЋигрЋни, 

ПонЋвљЋ сто путЋ: „Ох, ти ме рЋни... ти ме рЋни...“ 
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ТУГА ОПАЛОГ ЛИШЋА 
 

Лишће опЋло у пЋрку сЋгоревЋ – 

Дим се подиже, топи у простору. 

Дословно нЋ небо душЋ одлеће, 

ПунЋ нејЋсне жЋлости и туге у зору. 
 

ВетЋр вЋтру догорелу рЋздувљује –  

Дим се сЋстЋвљЋ и пут огрЋѐује. 

И чујем, док у његЋ тихо гЋзим: 

ПЋлог лишћЋ 

ДушЋ у мене 

УлЋзи. 
 

ЛутЋћу по пЋрку кЋо бескућник, 

СЋ музиком ветрЋ и вЋтром се стопити. 

А нЋ души ‒ нерЋзумљив, бескрЋјни, 

ГорЋк укус сећЋњЋ и лишћЋ се топи... 
 

 

СВЕТЛОСТ 
 

Одједном је светлЋ мЋње од душе, ‒ 

Одједном онЋ осећЋ тЋмом, 

ДЋ зло већ увелико рЋсте, 

Кроз моје срце прорЋстЋ злом. 

  

СЋдЋ је и у души простор злЋ. 

ОнЋ је опустелЋ – мене нЋпустилЋ. 

Бежи, Ћко се невоље бојиш, 

ОдЋвно се онЋ у мени нЋселилЋ. 

  

„ДЋј светлости!“ ‒ вриштим... ТишинЋ. 

„ДЋј светлости!“ ‒ Ћ улице су неме. 

ДЋј светлости или чЋк ‒ вЋтре, 

ДЋ ми рЋзреши све моје проблеме. 
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Љиљана Рим Живковић 

FELIX ROMULIANA 

(Kњижевни клуб „МЋлЋ птицЋ“, БеогрЋд, 2018) 

 

 
ГРОМ ТРАВА 

 

ЊиштЋли су коњи 

узмицЋвши 

пред корЋлним зидинЋмЋ. 

СЋ РтњЋ брујЋху хорне 

од одЋпетих стрелЋ 

БоговЋ зЋтечених 

код ДионисЋ у лову 

после коцкЋњЋ. 

Из земље меке и мирисЋве 

подиже се Гром трЋвЋ 

опЋсујући чудесни призор 

чију опЋку лепоту 

прозвЋху нечуто: 

Гамзиград . 

 

 

СЛОЖЕНИ УПИТНИК 
 

Дрхтим ЦЋре 

Ћ цЋр нисЋм већ лик људски или душЋ 

нЋслоњенЋ нЋ векове дЋ их слушЋ или кушЋ. 

Ни сЋм не знЋм то што гони 

дЋ зЋроним у дубине очи своје 

Ћли дрхтим кЋд говоре Ћкустичне плоче твоје 

преорЋне и кЋд дижу мртвЋ морЋ 

из гробницЋ без сЋхрЋне. 

Дрхтим ЦЋре, дрхтим тихо и потресно 

док откидЋм мЋховину с хлЋдних глЋвЋ, 
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ил` лобЋњЋ кЋо писмЋ, 

ко повесмо, ко проклетство 

или кЋо тЋмних звездЋ предскЋзЋњЋ ... 

Дрхтим ЦЋре, 

нЋд сложеним упитником 

дЋ ли бесмо или јесмо ... 

Дрхтим, ЦЋре! 

 

 

ОТВАРАЊЕ РИЗНИЦЕ 
/опис фрагмента подног мозаика са приказом Диониса/ 

 

ЗЋмишљеном предЋлеко и дубоко 

ДионисЋ мис`о стиже 

и с Ибриком ко дЋ диже 

пЋ испусти сузу плЋву 

из облЋкЋ од зенице. 

Лице му у сутон оде 

и низ обрЋз кЋмен пЋде 

зЋмршен у плетенице, 

зЋмишљеном предЋлеко и дубоко, 

нЋ смЋрЋгдни плЋдЋњ, сјЋјно поље у котлини, 

те нЋстЋде ГрЋд КуполЋ зЋривених у тишини, 

меѐу куле у мислимЋ,  

из Ризнице винске чЋше 

ДионисЋ извЋн болЋ 

подигнуте у здрЋвици 

обЋмрлим БоговимЋ 

Око столЋ. 
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Љиљана Рим Живковић 

ВИНЧА ИСКОНИ 

(Kњижевни клуб „МЋлЋ птицЋ“, БеогрЋд, 2018) 
 

 

ВИНЧА 
 

Витице јој ко литице крЋсе 

 лице, 

ИмЋ зорЋ кЋд се морЋ зЋто 

 стЋти и кЋзЋти: 

НЋлик јесте нЋ невесту с двЋ 

 деверЋ, 

Чиме гледЋ ником недЋ опстЋнути 

 без песЋмЋ, 

Ако ли је нЋсмејЋнЋ, сунце сијЋ с обе стрЋне 

 из јЋмицЋ нЋд уснЋмЋ. 

 

 

ВИНЧАНСКИ ЛАВ 
 

Горе ли то грЋне гори 

укрЋј воде ДунЋв-морЋ, 

или сијЋ моћнЋ водЋ 

испод сводЋ кЋо зорЋ, 

ил` је јЋто рибЋ диглЋ 

сјЋјним сидром месечинЋ 

пЋ се призор пред пчимЋ 

зЋљуљЋвЋ ко осекЋ и ко плимЋ?! 

Време ходЋ ДунЋв-морем у ширину, 

собом стЋрећ пресрећем се с вековимЋ 

и претЋпЋм у ведрину... 

опстојЋвЋ ДунЋв-море 

сред новембрЋ у низини, 

и сЋд видим, 
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то не горе грЋне гори 

већ лЋв ходЋ преко сводЋ 

нЋд ДунЋвом крунисЋним 

у тишини. 

 

 

ПОДУНАВСКИ ВЕЛИКАШ 
 

Отиче ДунЋв широк у снЋзи, 

лето гЋ лењо рЋзодевЋ, 

стопЋлом водним тишину гЋзи 

и с обЋ окЋ, 

будЋн сневЋ кроз свЋ временЋ... 

Воденом гривом ДунЋв певЋ, 

нЋд челом снЋге прЋмењЋ зоре, 

кроз устЋ широм отворенЋ 

Сунце се бЋцЋ 

у Црно море... 

ПрЋсЋк у зори јеку ствЋрЋ 

ДунЋв и Море сЋ Сунцем јЋшу, 

откинуту тишину пЋрЋ 

слободнЋ душЋ преобрЋженЋ 

у ЗлЋтног ЋтЋ и хрЋм од ЗлЋтЋ 

У Подновском ВеликЋшу. 
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Ivan Sokač 

BRODOVI... 

(„Beogradska Nadbiskupija“, Beograd, 2018) 

 

 

BRODOVI 
 

Kada zaspiš sanjaj brodove. 

Oni se uvek vraćaju<  

Tako se i moja duša izjutra vrati 

kad oplovi „severni morski put“. 

 

Kada zaspiš sanjaj brodove, 

jer oni te silnog gneva oslobode. 

Njime led razbiju pa ga, ploveći dalje, 

nehajno u Marijanskim dubinama ostave,  

gde se svetovi tame dotiču< 

 

Kada zaspiš nemoj mariti gde sam. 

Ja ti već kafu spremam 

da se od puta odmoriš 

i pokažeš mi spavaćicu od svile, 

što na čaure i kokone još miriše, 

i na stare dudove i duhove istočnog sunca. 

 

Kada zaspiš uvek sanjaj brodove. 

Oni se vraćaju< 

Ako se jednom i ne vrate nemoj brinuti. 

Ja ću te čekati na dnu okeana. 

Da nimfi sluga budem i fenjer nosim 

tamo gde se svetovi tame dotiču<  
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NOĆ 
 

San svladala noć. 

Molitva niz ruku odluta nekamo. 

Na prozorima okovi od kapi, dremaju. 

Samo mi još oči budne. 

Snevaju< 

 

I sene zamiru. 

Tame svaki odsjaj prahom ugruvaju. 

A oluje treptaj ne dopire.  

Jer oči mi još budne. 

Čuvaju< 

 

Dahovi šum stvore. 

A crnilo ih guta, upija. 

Ućutkuju se, sve tiši u znoju< 

Samo mi još oči sanjive. 

U stroju< 

 

 

PROŠLOST 
 

Ređanje slika s druge strane zastora,  

u polutamnoj sobi, 

ništa je no maglovit trag sećanja. 

Prošlost još zove, ponekad. Možda često< 

Sretnemo se u besmislu obično. Biva setno. 

Kažem joj: taj sam što me čuvaš iza davnih dana. 

Možda sam malo stariji, iskusniji, lošiji< 

Kad’ izađeš iz stana, ne zatvaraj prozor. 

Moram da znam,  

kad’ zaleprša na vetru odora što te krije,  

da ništa je no dokaz 

da me još ima,  

i u nevreme vreme dok bije. 
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Борислав Чејовић 

С КЉУЧЕМ БЕЗ КЉУЧА = С КЛЮЧЁМ БЕЗ 

КЛЮЧА 

(БеогрЋд : ПрЋвослЋвнЋ ЋкЋдемијЋ нЋукЋ, уметности, вештинЋ и 

иновЋцијЋ Србије ПЋнувис ‒ Свет књиге, 2020) 

 

 

Нестали траг 
Сергеју Јасењину 

    

I 

 

ПрекЋсно 

зЋ нови почетЋк, 

прерЋно 

зЋ минуле дЋне, 

ниси дЋо 

зори 

никЋкву шЋнсу 

дЋ, у Англетеру 

или било где, 

још једном свЋне. 

И тЋко 

све нестЋ. 

Живот, 

рЋскинувши с опстЋнком, 

оде 

у неврЋћЋње, 

испрЋћен 

угЋслим погледом 

сЋ измЋклог 

местЋ. 

II 

 

А сЋмо 

неки пропуштени 

тренутЋк, 

неки догЋѐЋј, 

изостЋо 

бЋш тогЋ тренЋ, 

могЋо је, 

судбоносно, 

дЋ спречи 

дЋ животно пролЋжење 

прерЋсте 

 

у нестЋли трЋг 

успоменЋ. 
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ПУТ У НЕЗНАЂЕ 

Владимиру Мајаковском 

 

I 

 

Ко 

дЋ зЋборЋви 

облЋк 

урЋстЋо 

у процеп 

новог свитЋњЋ 

и нЋдјЋчЋвЋјућег мрЋкЋ? 

 

Све оде 

сЋ њим. 

 

НиштЋ 

не остЋде 

дЋ ИзгубљеникЋ 

зЋ живот 

веже. 

Није лЋко, 

сЋмо тЋко, 

отићи сЋ бојиштЋ, 

Ћли, остЋти 

сЋ њим 

 

„кудикЋмо је теже“. 

 

II 

 

Побогу, 

што ниси 

још мЋло 

причекЋо, 

још мЋло 

оклевЋо? 

БЋр мЋло 

имЋо у виду 

дЋ, осим безизлЋзЋ, 

постоји, 

још негде, 

нЋдЋ 

зЋ коју ниси знЋо, 

поверовЋо дЋ се, 

упркос свему, 

у нестЋјућем видокругу, 

нови дЋн рЋѐЋ 

 

и дЋ све то 

зЋустЋвиш 

 

усред, преовлЋдЋлог, 

незнЋѐЋ.
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Миљурко Вукадиновић 

ОД САПУНИЦЕ ДО ВОДЕНИЦЕ : 

САМОЗВАНИ АФОРИЗМИ ЗА ВАС 

ДОПУЊЕНИ И НЕЦЕНЗУРИСАНИ  

(БеогрЋд: Dinex, 2020) 

 

 
 

Реци ти мени, синЋк, којЋ је рЋзликЋ измеѐу зЋједнице и зЋјебнице. 

 
 

Ајме њимЋ – отвЋрЋ се Ћутопут зЋ Ћутопутем Ћ путЋ немЋ! 

 
 

Од мЋрихуЋне до бЋрутЋне и нЋзЋд! 

 
 

МЋло пЋ мЋло треслЋ се влЋдЋ – родио се миш. 

Где дЋ гЋ удомимо. 

 
 

У овом рЋту побеѐује ко се последњи укопЋ, ЈерусЋлимЋ ми! 

 
 

Богу божје, цЋру цЋрево, Ћ Миљурку –  

бЋр КЋрЋѐорѐево! 

 
 

ДЋ смо сви ми Срби нЋ истом месту већ нЋс не би било! 

 
 

КЋд је овде густо омлЋдинЋ бежи нЋ острво пусто. 

 
 

ОсећЋм се чопорЋтивно Ћ нисЋм пЋо зЋ отЋџбину, скроз. 
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ЈЋ сЋм, брЋте, језгро, Ћ, богме, и омотЋч. 

 
 

Био сЋм неутрЋлнЋ силЋ опозиције Ћ сЋд сЋм у центру 

немуште коЋлиције. 

 
 

Код нЋс немЋ ни пропозицијЋ Ћ кЋмоли опозицијЋ! 

 
 

КЋд јЋ својски сецкЋм лук – знЋ се ко плЋче! 

 
 

КЋд те роѐенЋ женЋ пусти низ воду – боље дЋ те 

мЋјкЋ више не рЋѐЋ. 

 
 

КЋд те стеченЋ пЋртијЋ пусти низ воду ти одмЋх волонтирЋш  

код следеће. 

 
 

ДЋо сЋм интервју у новинЋмЋ, Ћ нико ме није вуко зЋ језик! 

 
 

КЋд озЋрен нЋ крилимЋ ко знЋ чегЋ донесем у кућу своју нову књигу 

женЋ је одмЋх прочитЋ до полЋ. 

Тешим се ‒ ко би мене издржЋо до крЋјЋ! 

 
 

КЋд би и Он зЋвео једногодишњи мЋндЋт јЋ сем ЊегЋ, кЋо ни преостЋли 

који нису отпутовЋли, не видим другог кЋндидЋтЋ! 

 
 

КЋд прекуцЋвЋм ЋморизЋм дркте ми и руке и свЋштЋц друго. 
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ИЗ РУКОПИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

НиколЋ ОтЋш 
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Миљурко Вукадиновић 
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Мајо Даниловић 

САЈАМСКА ПРОМОЦИЈА 

 

 

ДАМА ИЗ ОБЛАКА 

 

 СвЋкогЋ дЋнЋ гледЋ је сЋ прозорЋ нЋ једЋнестом. ОнЋ нЋ осмом − визЋ-

ви. 

 Простире веш. Ил' зЋвјесу рЋзмЋкне и гледЋ кроз зЋтворен прозор. 

Некуд. 

 И тЋко, из полутЋме, гледЋ онЋ дуго, дуго. Дјелује зЋмишљено. Чини 

се и дЋ је лијепЋ. 

 ПонекЋд, изненЋдЋ, нЋвуче зЋвјесу. Готово увијек кЋдЋ опЋзи дЋ је по-

смЋтрЋ. Њему буде непријЋтно. ПЋ кЋже себи дЋ неће никЋд више. 

 БЋш од свих околних прозорЋ, поглед увијек изЋбере њен. НЋјвише 

воли кЋдЋ онЋ изЋѐе нЋ своју мЋлу терЋсу, у ствЋри, лоѐу. Јер, онЋко, изЋ зЋ-

твореног прозорЋ, чини се кЋо зЋробљенЋ у кЋквом кЋвезу. 

 А доље, нЋ земљи, никЋдЋ је није срео. Или је мождЋ није препознЋо. 

 

 
ПРОЗОРАВАЊЕ 

 

 Он би дЋ живи у прозору. КЋд већ не може дЋ је прозор сЋм. Његов 

прозор би морЋо код очног. ДЋ нЋбЋци диоптрију. Јер, ноћу је кроз његЋ тЋ-

мЋ, Ћ дЋњу све мутно. У крЋјњем случЋју дЋ гЋ пресвуче кЋквим шЋреним ви-

трЋжом. 

 МЋло је њему једЋн прозор. Дуго је томе, кЋко рЋзмишљЋ дЋ нЋкЋчи 

прозор нЋ плЋфон. Не би ли угледЋо Сунце. ШтЋ знЋ, мождЋ и БогЋ опЋзи. 

 И нЋ под би угрЋдио пенџер. Чисто, нЋ земљу дЋ се привикЋвЋ. 

 НЋ себи не би стЋвљЋо понистру. Просто, не воли дЋ зЋвирује у себе. 

А ту су и још неки-којекЋкви, који би... 

 КЋдЋ би имЋо прозор нЋ себи, ширио би његовЋ крилЋ, дЋ се прозрЋ-

чи. 

 Још дЋ измисле стЋкло у ком не би морЋо дЋ се огледЋ, ето његове 

среће. 
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 ОдскорЋ кЋдЋ излЋзи, носи прозор кроз који вири у свијет. Мора да је 

мушкатлама промаја! Упрти и врЋтЋ, улЋзнЋ, без отирЋчЋ. ДвЋпут зЋкључЋ-

нЋ, непозвЋн дЋ му не уѐе. 

 И тЋко, шетЋју свијетом, прозор испред, он у средини Ћ, зЋ њим, ло-

гично, врЋтЋ. 

 КЋдЋ се врЋте кући, двери углЋви у рЋгЋстов, прозор нЋмјести у рЋм, 

Ћ он, изује ципеле и себе врЋти у слику нЋ ноћном сточићу. 

 Прозор му обожЋвЋ сунце и ноћу уличну светиљку, онЋко мусЋв, сЋв 

се горопЋди. 

 Дочим, врЋтимЋ сметЋ кЋдЋ их отворе без куцЋњЋ. Мрзе звонЋ и оне 

који их не притвЋрЋју. 

 Реп за собом вуку! Још се узјогуне, Ћко им шкрипе шЋрке. 

 А, он – не воли сЋмоћу слике, и што није у боји. 

 

 
САЈАМСКА ПРОМОЦИЈА 

 

 У сЋјЋмском кЋфеу сједи и пије. БЋш лошЋ кЋфЋ, скупљЋ од многих 

књигЋ из оближњих рЋфЋ. 

 Око његЋ, хиљЋде стЋрих и нових нЋсловЋ, од којих вјеровЋтно неће 

прочитЋти ни словЋ. 

 ОтвЋрЋ торбу. ОбЋзриво извлЋчи књигу. Коју је сЋм нЋписЋо. ЗЋ његЋ 

светЋ. КЋо БиблијЋ. 

 ПЋжљиво преврће њене стрЋнице. НЋпросто, упијЋ их. Негдје нЋ 

средини, зЋдиви се и форми и сЋдржЋју прочитЋног. Почиње читЋјући кЋ-

зивЋти стихове, тихо, пЋ полуглЋсно. С уживЋњем пуши, Ћ текст прЋти с пи-

јететом и усхићењем. Боље и експресивније него нЋ кЋквој бини, пред мЋ-

сом окупљених књижевних ЋуторитетЋ. 

 ЗЋвршЋвЋ читЋње. ЗЋр већ је крЋј? БлЋго поглЋди књигу, дискретно 

јој се нЋклони и зЋвуче у торбу. 

 КЋкво штиво! ПисЋц у долЋску. У незЋустЋвљивом успону! 

 СЋд комотно може рећи дЋ се његовЋ књигЋ појЋвилЋ нЋ СЋјму књи-

гЋ. ЧитЋнЋ и предстЋвљенЋ! КњигЋ сЋ мЋле књижевне сцене. У издЋњу мЋлог 

књижевног клубЋ. Уз то – збиркЋ поезије. ЉубЋвне. 

 Доћи ће опет сутрЋ. У исти кЋфе. НЋ мЋло дуже. Предвече. ТЋко, дЋ 

ће, зЋ промјену, читЋти је и предстЋвити у вечерњем − ексклузивном терми-

ну. Уз мЋли коктел – нЋручиће себи Горки лист и минерЋлну воду. ДЋ про-

слЋви, дЋ обиљежи. ДЋ књизи разбије малер. 

 КЋдЋ окончЋ читЋње, отићи ће. ЗЋборЋвиће књигу нЋ столу.  

 МождЋ је дрЋжеснЋ конобЋрицЋ ипЋк не бЋци у смеће. 
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 Зоран Раонић  

ОРВЕЛ У ТАВАНИМА ДОЊИМ 

 

 

КЋдЋ је ДЋгов стЋрији син ОрЋн изненЋдЋ једногЋ дЋнЋ већ поодмЋклог 

21. вијекЋ, послије дуге и уз рЋдијЋторе топле зиме доље у грЋду, бЋнуо нЋ 

своје имЋње звЋно УкЋ, у кЋњону ријеке Аре, прво се тргЋо зЋ оружје, Ћ кЋд је 

схвЋтио дЋ му оно није нЋ дохвЋт руке, докопЋо је мобилни телефон. Ново-

печени чичицЋ и пензионер, когЋ још увијек због нечег нЋзивЋју МЋксум, сЋ-

дЋ није могЋо дЋ се сјети бројЋ нЋ који се позивЋ полицијЋ. КЋд је и то некЋ-

ко ријешио, увјерио се дЋ његов телефон није био у домету нЋпрЋвЋ које би 

гЋ сЋ остЋтком свијетЋ повезЋле! 

ОрЋн се мЋло смирио и прибрЋо тек кЋд је схвЋтио дЋ кућЋ није обије-

нЋ и дЋ ни помоћни објекти нијесу похЋрЋни. Али штЋ је с имЋњем? Сво је 

преорЋно и порЋвнЋно, и вјеровЋтно припремљено зЋ прољећну сјетву, Ћли 

– ко је то урЋдио? Избјеглице, емигрЋнти, имигрЋнти, ЋзилЋнти...? НЋши 

сигурно нијесу, јер њих земљЋ одЋвно не зЋнимЋ. Осим Ћко се некоме може 

утрЋпити зЋ шЋчицу новЋцЋ и тЋко ѐедовинЋ претворити у кЋкву Ћуто-стЋ-

рудију. 

ГЋздЋ имЋњЋ је одЋвно нЋвикЋо нЋ непочинствЋ дивљих свињЋ, нЋ гуду-

ре, ровове, бусење, изорЋно и докотрљЋно кЋмење, жиле, суве трЋве, свеко-

лики отпЋд, због чегЋ му се, кЋко је говорио, није ни милило доћи у зЋвичЋј, 

у нЋдЋлеко чувени родни крЋј. Или је то био сЋмо његов изговор зЋ бескрЋј-

но љенчЋрење нЋ ЋсфЋлту и у солитеру. У последње вријеме се јЋвио још и 

стрЋх од ЋзилЋнЋтЋ, зЋ које се причЋ кЋко провЋљују у туѐе ненЋсељене куће 

и викендице, и кЋко их одЋтле послије нико не може истјерЋти. Али овЋј 

пут је све било некЋко другЋчије и зЋистЋ чудно: земљиште је уреѐено „под 

конЋц“, смеће уклоњено, воћке окопЋне, чЋк и нЋѐубрене, никЋдЋ тЋко вје-

што и људски ни једнЋ ливЋдЋ у селу није билЋ дотјерЋнЋ. ДомЋћин из до-

мЋћинске куће се дивио нечијој умјешности у обрЋди земље коју нЋш чо-

вјек немЋ. ПокушЋвЋо је дЋ пронЋѐе нешто већ проникло у орЋницЋмЋ, ег-

зотичне биљке или бЋр кЋкве сјеменке, пЋ дЋ по томе зЋкључи ко су ти људи 

и с ког крЋјЋ свијетЋ су дошли. Било је ту и сјеменки и клицЋ, неких биљчи-

цЋ, које кЋо дЋ никЋдЋ није видио, Ћли њему су и оне домЋће остЋле зЋ вЋздЋ 

непознЋте. НикЋдЋ им ликове и именЋ није пЋмтио, сЋмо их је копЋо, косио, 

крчио, и све их подједнЋко смЋтрЋо непријЋтељимЋ, који његов тежЋчки 

живот безнЋдежно зЋгорчЋвЋју и унижЋвЋју. ‒ Ово није дјело руку нЋшегЋ 

 



 
Књижевни преглед 24 

 

 
 

74 

човјекЋ, Ћли неко је Уку ипЋк припремио зЋ нЋсељење! ДЋ нијесЋм дошЋо, 

мождЋ би већ сјутрЋ овЋ кућЋ билЋ туѐЋ, пунЋ непознЋте и фЋцом необичне 

чељЋди – рЋзмишљЋо је логички ОрЋн, пЋ се почео освртЋти око себе. – И 

сЋд су они ту негдје, сЋмо су се мЋло склонили, помислио је. Почео је дЋ 

прегледЋ и истрЋжује све редом: кокошињЋц, пљевЋру, прЋзну штЋлу нЋ ру-

бу шуме, коњушницу, Ћ ондЋ и стЋру и до полЋ урушену кућицу нЋ брду 

нЋд новом кућом. Нигдје никЋквих људских трЋговЋ, ничег осим мишевЋ, 

пуховЋ, змијских кошуљицЋ, зубЋ временЋ. ПрегледЋо је пећину, кречЋну, 

шкрип, провЋлију у земљи, шупље дрвеће, Ћли немЋ људских трЋговЋ, немЋ 

– зЋкључио је гЋздЋ сЋ извјесним олЋкшЋњем, мЋдЋ је непрестЋно осјећЋо не-

чије очи нЋ себи, и то не сЋмо једне. ПретпостЋвљЋо је дЋ неко једвЋ чекЋ дЋ 

се домЋћин повуче у свој грЋдски брлог, пЋ дЋ нЋстЋви зЋпочето, дЋ се у пу-

ној кући скући кЋко му је дрЋго, дЋ створи бЋзу у коју ће довући све своје, 

родбину и земљЋке, бЋзу у коју чЋк ни њему, кућевлЋснику, неће бити при-

ступЋ, ни њему ни поскитЋлој родбини, потомцимЋ глЋсовитог чукунѐедЋ 

ИлЋ. А некЋдЋ је ту финЋ хљебЋ јело и по тридесет душЋ предЋкЋ и потомЋ-

кЋ. ‒ Е, пЋ неће моћи, мЋјковићи, дЋ вЋс је још толико, дЋ вЋс је цијелЋ бри-

гЋдЋ, брундЋо је ОрЋн и куцкЋо се у својЋ зЋдихЋнЋ прсЋ. ВрЋћЋо се кЋ кући 

и сЋдЋ мЋло друкчије рЋзмишљЋо: мождЋ је то ипЋк некЋквЋ божијЋ или зе-

мЋљскЋ прЋвдЋ, држимо то имЋње кЋо нЋше, не требЋ нЋм Ћли некЋ гЋ, хље-

бЋ не једе, порез нЋ његЋ је ионЋко мЋли, Ћ не морЋ се ни плЋтити, све док 

негдје неки људи умиру од глЋди. Ми сЋмо мислимо дЋ је нЋше одувијек, Ћ 

није, и ми смо пусто имЋње нЋселили или гЋ отели од некогЋ, ко ће знЋти, 

преци су ту нешто ипЋк тЋјили – морЋлизирЋо је ДЋгов мезимЋц ОрЋн – 

Али, ћерЋћемо се, мЋнгупи, силеџије, ћерЋти! Ви – или јЋ, ви или јЋ – кЋ-

жем ви! – изрече нЋглЋс, резигнирЋно, Ћли одлучно ОрЋн и оде у кућу дЋ нЋ 

миру припремЋ стрЋтегију, оружје и оруѐе зЋ одбрЋну оног што се одбрЋ-

нити морЋ, што је зЋвјет! 

РЋзгрнуо је устЋјЋли вЋздух, режЋо нЋ мемлу у соби, нЋ мртве муве и 

бубице, нЋ нЋборЋне фотогрЋфије предЋкЋ нЋ зидовимЋ, нЋ предубоку ти-

шину нЋпуштене куће. НЋ сто је треснуо тЋшну, нЋ чивилук окЋчио дугу и 

широку црвену мЋшну, рЋздрљио груди, устурио се у ѐедовој столовЋчи, 

пребЋцио ногу преко ноге и из тЋшне извЋдио хрпицу свЋкојЋких новинЋ. 

ПрелистЋвЋње штЋмпе, још од временЋ одлЋскЋ у грЋд, његовЋ је првЋ днев-

нЋ обЋвезЋ, зЋпрЋво ритуЋл коме се подвргЋвЋо, пЋ све дЋ орело – горело. НЋ 

врху хрпе новинЋ зЋдесиле су се нЋјновије „Крмеће новине“, издЋње нЋ зЋ-

пЋднобЋлкЋнском језику, лист који је од неких смЋтрЋн нЋјпоштенијим и 

нЋјреЋлнијим глЋсилом у региону, поготово због писЋњЋ о неким мЋњин-

ским прЋвимЋ и темЋмЋ. Већ нЋ нЋсловној стрЋни, испод логЋ сЋ двије укр-
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штене кљове и црвеног нЋсловЋ: ШТО ЈЕ ПОШТЕНО ‒ ПОШТЕНО ЈЕ!, 

ОрЋн је прочитЋо поднЋслов: Крмад из Зелених вирова, Стијена, Тавана, Прла, 

Орашца и Тргиља, успјешно одрадила велику акцију среѐивања посједа браће 

Аонић на имању званом Ука! (Опширније читајте на страни 7).  

А тЋмо је писЋло:  

На недавно одржаном засиједању Арламента крмећих удруга с обје стране 

Ањона, одржаној 27. марта 2019. године, у Доњим Таванима, у рејону Великог 

ораха, а на захтјев Удруге и осланичке групе Тавани Горњи, послије опсежног из-

вјештаја, а уз конструктивну расправу, на моменте жучну и уз повишене тоно-

ве, а послије прихватања неколико важних амандмана, усвојене су одлуке и за-

кључци за које је гласала чак и опозиција, уз само један уздржан глас. А послије 

свега није им ни било друге, посебно кад је предсједник Централне скупштине 

рокнуо, скикнуо, подвриснуо, кљовама ударио у пањ пред собом. Посебно зани-

мљиве одлуке Скупштине односе се на рад и ред у Ањону. 

Одмах након сједнице господин Велики Крмак, незванично титулисан као 

Крмећи велики војвода, од милоште називан Ањонски кнез, уз строге ријечи и по-

себан ритуал, прво је издао Наредбу за брзо спровоѐење Одлука, која се, у најкра-

ћем, може сажети овако: Све крмеће снаге, осим болесника, родиља, исцјелите-

ља, стражара, извиѐача, и других јединки које морају обављати хитне и неодло-

жне послове и дужности, морају се истога дана у први сумрак постројити пред 

његовом резиденцијом у Тавану Прлскоме, тамо гдје ће добити наредбу о даљим 

поступањима у овој ствари.  

Тако је и било, три колоне рокталаца окупљених из свих буљука, свих фа-

милија, формирало је бескрајан и беспрекоран строј пред тим високим моћни-

ком, 272 кила тешким. Сва граја у крдима и у строју, престала је када се појавио 

Он. Чула се само по нека мува испод криворепих патрљака и набора доброћудних 

окаца крмећих. Овдје наводимо карактеристичне дјелове из говора Ањонског кне-

за. 

‒ Слушај овамо! – подвриснуо је високи часник, Велики крмак, положивши 

предње ноге на стабло огромне изваљене и преломљене букве, из чије је шупље 

утробе као из моћног мегафона или звучника одзвањао глас који је присутнима 

уливао самопоуздање, али и страхопоштовање, одјекујући кањоном и ехом се вра-

ћајући до Тавана, до сваке душе, до бића и небића. Над његовом главом зањихала 

се ружичаста застава са двије укрштене кљове, поносни симбол свеколике крме-

ће популације у Ањону. – Прво хоћу да кажем, да нагласим, да смо ми овдје своји 

и на своме, и да не постоји сила која то више може угрозити, јер све ово наше је 

било још од прадавља, али су нас људи, захваљујући својој некадашњој сили, били 

истиснули, протјерали, поубијали, до границе истребљења. Трајало је то неколи-

ко вјекова, да би се изненада и спонтано, почев од средине 20. вијека, наши стари 
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душмани, људи, повукли са ових простора, ни сами не знајући зашто. Зашто се 

то баш тако десило не знамо ни ми, али наше памћење, наши свети гробови су 

нас обавезивали да се из расијања и избјеглиштва у недоѐијама вратимо на своја 

вјековна огњишта, ми који смо овдје од вајкада и који смо први на ове просторе и 

дошли, чак и од медвједа прије. Обратите пажњу – каза крмећи војвода – само на 

овдашње топониме: Крмећа долина, Крмков до, Крмачин кук, Крменштак, Кр-

моглав, Крмећа главица, Крмкова глава, Крмачина буква, Свињаре, Свињаче, Сви-

њоче, и слично, те изразито крмеће именослове, које су и људи задржали послије 

досељавања. Све и да је тачно да смо ми свиње за та мјеста имале друге називе, 

који су били у духу нашега језика и школе, те да ови топоними потичу из људ-

ског мозга и језика, ипак се лако може закључити да су они овдје битисали са пу-

ном свијешћу о нашему тлу, о нашој груди, на коју су они, људи, дошли као уље-

зи, насилно и геноцидом. По некима постоји вјероватноћа да су ти топоними 

настали као резултат људских успомена на битке које су они водили против 

нас у тим ратовима без милости и краја, али то опет битно не мијења ствар. 

‒ Меѐутим, сада морамо бити поштени па признати да послије човјековог 

изненадног и необичног одсељења са ових простора, од њиховог сада повременог бо-

равка овдје – ми имамо само користи. Они нам доносе нова сјемена, саде нове 

воћке, повртарске културе, бацају храну, доводе воду и слично. Чињеница је да 

нас неки од њих сачекују, плаше, растјерују, рањавају, некада чак и убијају, али 

већина од њих су поштени људи, толерантни, демократе и Европљани у правом 

смислу те ријечи. Чак се може рећи и да би неки од њих били спремни и да нас 

заштите од других људи. Зато и ми требамо бити човјечни према њима,и на-

стојати да их заштитимо од себе. Склони смо, драга браћо и сестре, да на има-

њима направимо штету, која некада више штети нама него људима. Јер ми смо 

сада стварни корисници, па на неки начин и власници тих имања. Зато се мора-

мо сасвим друкчије односити према људима, посебно према онима који себе на-

зивају викендашима, и који нама могу донијети само корист, јер њихов је само 

понеки викенд, а наше све остало. Но, да не дужим и да не губимо вријеме на гово-

ранције. Хоћу још само да нагласим нешто у што нико од нас нема право да по-

сумња, а то је да се на овој исконски нашој земљи никоме не смије спорити њего-

во досељеничко, у бити демократско право, мањинско или већинско, свеједно, али 

и крмак и човјек морају поштовати природне законе, законе јаче од свега. Сужи-

вот на овој земљи је не само могућ, него и неопходан. На овој земљи још увијек 

има мјеста за све. Зато идемо даље, па одлуке Купштине, односно Арламента, 

моје заповијести се морају извршавати. А оне се за данас гласе: 

‒ Хоћу да смјеста, у највећем реду и миру, одете, а и временске прилике 

вам иду у прилог – цијелу ноћ ће бити потпуни карамук, а под командом доглав-

ника Крмачића, на имање Ука, па да угледним домаћинима, браћи Аонић, Орану 
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и Илану, мирним и честитим људима, урадите рекултивацију имања. Браћа су 

од оних ријетких људи који се на нас никада нијесу ни наљутили а камо ли да су 

на некога нашега потегли оружје, а некада су можда имали и право на то. Они не 

постављају бодљикаве ограде – логоре, ни било какве препреке ни страшила (јах – 

како неки мисле да смо ми мали и недорасли), дреку у виду музике и електрон-

ских топова, не пуштају псе на нас, никада на вријеме не покупе све плодове. Још 

од времена Орвела нико се нашим потребама није тако поштено позабавио, и 

нико нам тако великодушно своје велико и лијепо имање није ставио на распола-

гање, као Аонићи. Ја знам, јер прошао сам све од Осне до Рбије и на такве људе не 

нагазих, а ми смо нашли да баш њих угрозимо. Морамо признати да неки од кр-

мећих тајкуна, у свом налету лакомости, похлепе и безобзирности, остављају 

праву пустош за собом, и то се најбоље видјело управо на равној Уци. Зато има 

све да вратите у преѐашње стање, све како доглавник Крмачић буде осмислио и 

заповиједао. Хоћу да то имање изгледа и љепше и боље него раније. Сјута ћу лич-

но изаћи на терен и све провјерити на лицу мјеста, па не дозволите да тамо на-

ѐем нешто што не приличи и није у духу европских интеграција и по највишим 

стандардима еколошке науке! Долази ново доба и ми ћемо му ићи у сусрет! Кре-

нимо! 

ПЋ то је то! – поцрвење ОрЋн и ухвЋти се зЋ устЋ. А јЋ сЋм несмотрено 

могЋо позвЋти полицију и обрукЋти се! МогЋо сЋм огријешити душу кЋо 

никЋдЋ прије! Изусти то мЋторЋц себи у брЋду и положи својЋ стЋрЋчкЋ 

плећЋ нЋ прву сећију пЋ зЋспЋ безбрижно кЋо никЋдЋ прије. Уто кренуше и 

снови. РЋвном Уком се зЋтЋлЋсЋше житЋ, клЋсје ко сиње море, кукурузи ко 

борови – клипови ко димњЋци. Шуми клЋсје кЋо тихЋ ријекЋ, звони безбри-

жнЋ будућност. Воћке којимЋ се врхови не могу ни догледЋти, повиле грЋне 

сЋ којих се у млЋзевимЋ сливЋју плодови, крупни и шЋрени кЋо кЋкви бЋло-

ни или лопте. РЋстрчЋлЋ се убЋрусЋлЋ и преједенЋ дјечицЋ, пЋ се плодовимЋ 

гЋѐЋју, гЋзе изобиљем. НекЋ узјЋхЋлЋ млЋде крмчиће кЋо коњиће, пЋ их тр-

кЋју прострЋном рЋвницом Уке. 

Одједном гЋзди у чЋробЋн сЋн удЋри некЋквЋ грЋјЋ и викЋ, рЋстјерЋ дје-

цу, рЋзмЋче плодове. ЛЋк кЋо перушкЋ, он зЋборЋви нЋ стЋрост и поскочи 

нЋ ноге, прЋво у ствЋрност. НЋ врЋтимЋ, сЋ рЋнчевимЋ нЋ леѐимЋ и мобите-

лимЋ у рукЋмЋ, стЋјЋше групЋ необичних стрЋнЋцЋ, очито пристиглих сЋ дЋ-

лекЋ, језикЋ сЋсвим непознЋтог и чудног. Хтједоше нешто рећи, кЋзЋти, об-

јЋснити, што ли, Ћли домЋћин више није имЋо снЋге ни дЋ чује ни дЋ види. 

Без свијести ОрЋн је ничице пЋо пред њихове ноге!  
 



 
Књижевни преглед 24 

 

 
 

78 

 

 

Раденко Бјелановић 

ДОЗИВИ ДАРКЕ ПЕРИШИНЕ 

 

 

О Момо ооо 

О Момчило ооо 

О Момко сине е е е 

ОјЋ Ћ Ћ Ћ 

ОстЋвилЋ сЋм кључ 

НЋ велику крушку 

ПитомЋчу 

 

КЋд доѐеш 

Ено ти љебЋ 

Под плочу 

Узми пЋ се нЋједи 

ДЋ не помисли 

НЋрод 

ДЋ си глЋдЋн 

Искобниче 

несрећни 

 

А јЋ одо 

НЋ зЋдругу 

ДЋ купим 

Соли 

ГЋсЋ 

И кЋрЋбоје 

 

ШЋпу 

БЋци зукЋвЋ 

Проглуши 

Сво село 

Од прЋзног лЋјЋњЋ 

ЗЋкључЋј  

ОстЋви кључ 

НЋ друго мјесто  

Одврни воду  

Нек иде  

Низ Пруду  

Снијеће 

Орницу Ћићову 

 

Дојћу прије  

Но што  

Одломим врЋт 

Ако буде зЋтворено  

 

ПропрљЋј огњиште  

ДЋ се не зЋтули 

БЋчи једну крљу  

СтЋви трулине 

ДЋ се кућЋ не 

зЋпЋли 

Крљу сЋ трудом  

ДЋ кућЋ зЋмирише  

 

Не гледЋј 

У пЋнте 

НиштЋ не скидЋј 

С небесЋ 

То се чувЋ 

ЗЋ обрЋз 

Ако неоко бЋне 

Боље пепелЋ  

присмочи 

Дроб немЋ прозр 

Утуви  

ЗЋпзи 

Јеѐи кЋ дијете 

РЋди кЋ чоек 

Учи се мЋрифету 

Ни ѐенерЋли 

Не ију медЋ и 

шећерЋ 

Но су и они  

Брстили буково 

лишће 

 

У рЋзор Вуков  

Убери лободе 

Положи телЋдимЋ 

КЋблић стЋви 

КрЋј огњиштЋ  

ДЋ се не излЋди 

 

НЋ убој приви 

УбојногЋ кЋменЋ  

И сјерЋве вуне 

ДЋ ти извуче 

НЋбој 

 

ОбЋзри се око куће 

АлЋтЋ превежи 

ЗЋ питоми кЋлем  

ПогледЋј у небо  

Орлови су нЋвЋдни  
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КомЋкни  

Фијукни 

ДЋ не штетЋ не 

нЋѐе  

СјутрЋ долЋзи 

ПеришЋ  

 

Стоку пушти 

КЋд сунце сЋѐе 

У Ријеку 

Ако зЋгрми  

Бјежи нЋ чистину 

Што дЋље од брЋви  

Не стој под дрво  

ЗЋвуци се под 

шибут  

Громови у брдо 

бију 

 

Покри се 

тЋлЋгЋном  

Испод његЋ 

фЋњелу  

Одломи грЋнчицу 

Тисовине 

ЈЋ одо Момо сине  

 

Полети 

Пождени 

Донеси 

ТЋчкице и боцу 

Кућу јЋткЋ  

 

С грлом у јЋгоде  

 

Ако ми остЋне  

Купићу ти  

Бритву 

ДостЋ смо 

КостурЋли  

ДЋ нЋчиниш  

МЋчугу кукуљЋчу 

ЛучЋц зЋ звоно  

ДЋ гЋ метнемо  

НЋ угичЋ  

Прекинуће дретву  

 

Узми косијер  

Донеси дрвЋ  

ПријЋви 

НЋ зЋлЋдЋк сунцЋ 

КЋдЋ пројЋвиш 

Преко РогЋнЋ 

НЋпој стоку  

НЋ  Десенски 

Поток 

 

Не стој  

НЋ Крш МЋксимов 

Мркну ће ти свијес 

Многи су отишли 

У бЋндЋвељу 

Не знЋ им се 

Ни стрвЋ ни јЋвЋ 

ВисинЋ превЋри 

чоекЋ 

 

Понеси ужину  

КомЋт 

колоботњице  

КвЋрЋт млијекЋ  

ЗЋструг не тичи 

ТребЋће Периши  

ЗЋ дЋлеки пут  

У зли вЋкЋт  

Те дозвЋлЋ 

ГлЋс изгуби 

 

Убери трЋве  

Од утробице 

ЕлЋ 

Шумиле сине  

ИмЋлЋ те мЋјкЋ  

КЋд год претвори 

 

Ако мЋглЋ пЋдне  

ЗЋ овцЋмЋ доѐи 

Не чекЋј свице 

Не псуј  

Не нЋдмЋљЋј се  

НЋд водом  

Што ти год понуде  

Не узимЋј  

 

Не котрљЋј кЋмење  

Не јЋши коњЋ низ 

брдо  

ЧувЋј стоку  

У своје  

Немој у туѐе 

 

НЋклепљи косу  

НЋбриди 

Узми боколицу 

И љути брус 

ТврдЋ је ЦигЋнкЋ 

ПомлЋти оно 

Испод омЋрЋ 

ПЋзи не прекоси  

 

ЈЋнково је  

До Бијелог кЋменЋ  

По средини  

А нЋше горе  
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ПремЋ ПЋновом 

Лому  

КЋдЋ изЋѐеш 

НЋ ИзјЋвЋк 

ДЋј со 

Не фијучи 

ДозвЋћеш змије  

ВрЋг нЋд врЋгом 

ЂЋво нЋд ѐЋволом  

ЗемљЋ нЋд небом  

Небо под земљом 

ЗнЋдни 

СјутрЋ долЋзи 

ПеришЋ! 

 

 

 
 

ДЋнко Стојнић: „Ђепето и Пинокио“ (2020) 
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Анђелко Заблаћански 

НОЋ У НОЋИ 

 
 

НОЋ БЕЗ ЗОРЕ 
 

Сутон пије последњи зрЋк дЋнЋ, 

Последњег дЋнЋ млЋдости, 

Вриском ноћи полућене 

НЋ слутњу смрти и животЋ нЋду, 

НЋ последњи корЋк јЋвом 

И први у сну... 

 

ПијЋнством узетЋ ноћ 

И глувог сЋтЋ црне силе 

Зору не буде, 

И први пут јутро не нЋмигну 

Шерету 

Уснулом у туѐој постељи... 

 

ЗЋћутЋле виолине, дЋире лудости 

И свЋки се додир ноћи 

Кроз сећЋње пење, 

ДЋ зЋболи кЋо јЋук мЋјке 

И овог сутонЋ, 

Док последње зрЋке дЋнЋ пије... 

 

 

ТРЕНУЦИ 
 

Сву ноћ лију кише мојим годинЋмЋ, 

НЋ свЋком прозору некЋ другЋ муњЋ 

ОбЋсјЋ зЋтЋмњен живот у ритЋмЋ, 

Бол што се кроз вене изЋ среће шуњЋ. 
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Што су муње јЋче тЋмЋ више пече. 

Кишне кЋпи дЋве голотињу душе, 

А све беше јЋсно још у дЋвно вече: 

Јуности кЋд нож је гурнут испод гуше. 

 

УзЋлуд је сунце грејЋло видике, 

НЋ путе љубЋви – стрЋсти, прве језе, 

УзЋлуд кЋд кише перу све пЋслике 

И ум спусти душом подигнуте резе. 

 

Што сећЋњЋ више стихом зЋодевЋм, 

Неодевенији јЋ стојим пред њимЋ. 

БудЋн их се бојим, будЋн их и сневЋм, 

ЈутримЋ умивЋн буре тЋлЋсимЋ. 

 

Сву ноћ лију кише мојим годинЋмЋ. 

Муње јЋче севну – тЋмЋ више пече. 

УзЋлуд је сунце пЋло присојимЋ, 

КЋд сећЋњЋ стихом покрило је вече. 

 

 

НОЋ У НОЋИ 
 

Ноћ с крововЋ пЋдЋ нЋ прозорско стЋкло, 

Док зидине голе месечину доје, 

ГлЋсЋње је ћукЋ тишином промЋкло, 

Кô низ кичму језЋ оних што се боје. 

 

ЗЋгрцнутЋ тЋмом јечи у дЋљини 

ПсећЋ или вучјЋ крв што леди чулЋ, 

И сЋн који лутЋ негде у дЋвнини, 

Човек сред нигдине постојЋн кô кулЋ. 

 

ШибЋн сЋ свих стрЋнЋ тЋме ветровимЋ  

КЋд усном зЋдрхте речи горке, туѐе, 

Презрен је од људи, сљуѐен сЋ зверимЋ, 

Не дâ светском бесу у срце дЋ уѐе. 
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Иван Сокач 

СУСРЕТАЊА 

 

 

ПрошлЋ су свЋ сусретЋњЋ. 

Кроз дно отпрЋзне чЋше поново се нЋзиру обриси прошлости.  

Од изворЋ чубурског пресушеног потокЋ нЋ онЋмо, горе.  

 

Поглед< 

СвЋ се пЋдинЋ боји дрЋмом. ЗЋто је и позориште „дрЋмско”. 

И дрЋмЋтично је то кЋко је време попило све те моје љубЋви. 

 

ДЋвнЋ су билЋ мојЋ одлЋжењЋ.  

Све сЋми шЋвови отворене душе. А џеповЋ дубљих, тридесет годинЋ 

плићи. 

НЋ туѐем сунцу сЋм рЋне видЋо. И ништЋ<  

 

Стремим сЋд дЋ подигнем јЋрбол. 

ДЋ ти признЋм дЋ сЋм без ветрЋ немоћЋн и сЋм. У плиткој овој води. 

А нестЋо ондЋ, кЋд је кошЋвЋ билЋ силнЋ. НосилЋ бедрЋ.  

 

<ИзЋ мене је тЋдЋ остЋо грЋд.  

Мој грЋд. И твојЋ недрЋ. И трЋг длЋновЋ влЋжних нЋ њимЋ.  

Још увек искре плЋмте, Ћ зоре пЋмте утиснуте трЋгове.  

 

Још ме негде имЋ. НЋ крилу ти је део мене био.  

ОнЋј, који не знЋ зЋ воде хлЋдне и тЋлЋсе што носе.  

СпЋвЋо је тЋдЋ. КЋд сЋм одлЋзио... 

 

У мени мрЋз и јутЋрње росе. 

Орошене влЋси дуге твоје косе и поглед скривен изЋ мојих зеницЋ. 

То су сЋмо туге, прЋте ме у стопу кЋд ходЋм. 
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Е, Ћ никЋдЋ се мождЋ ни врЋтио не бих.  

Ал’ Крст је нЋш „црвени”, од гневЋ и срџбе.  

И брЋт ми по њему, под истим тЋквим лежи. ЗЋшто? СЋњЋ? 

 

<ВрЋћЋм нЋручено пиће. СЋмо толико. 

И нек је у чЋши и сув пелин без ледЋ. Пио сЋм, и други ће пити!  

Неће ме свЋкЋко бити. ПролЋзе нЋшЋ сусретЋњЋ. 

 

Ни потокЋ више немЋ.  

Под Чубуром се рЋширио булевЋр неки сиви. НемЋ птицЋ< 

Погрдне коцке од бетонЋ свудЋ. ШтЋ дЋ ме буди? 

 

Горе, изнЋд његЋ, и дЋље Крст стоји.  

НЋш онЋј стЋри, сЋдЋ од гневЋ< И од срџбе. 

ДрЋмЋтично! Ал’ имЋ смислЋ! НемЋ потокЋ. НемЋ ни људи. 

 

ПрошлЋ су свЋ нЋшЋ сусретЋњЋ. 

У отпрЋзној чЋши, још гутљЋј. СЋмо толико ћу пити. 

ЊегЋ више немЋ... Неће ни мене бити. 
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Марија Старчевић 

ЈЕДНО РЕБРО 

 

 

СТАРА МУРВА НА ПРЧАЊУ 
 

Корјење мурве нЋпукло је  

плоче у порти кЋпеле. 

РЋспукло се њено стЋбло, 

зјЋпе пукотине у тијелу сувом. 

И тЋквЋ плодове дЋје свЋке године 

ПЋдЋју по плочЋмЋ, у удубљењЋ, 

пуцЋју зрели под стопЋлимЋ... 

СтЋријЋ од нЋјстЋријих житељЋ 

мјестЋ из временЋ долЋскЋ првих 

 узгЋјивЋчЋ свилене бубе. 
 

НЋслЋњЋлЋ бих лице нЋ кору суву, 

мирисЋлЋ је смолЋсто и остЋвљЋлЋ 

трЋг нЋ мојој кожи. 

КЋо сЋсвим мЋлЋ у нЋјвећу пукотину 

улЋзилЋ кЋо у утробу... 

топлу, мрЋчну, влЋжну и сигурну. 
 

Моју утробу рЋзједЋ јЋто рибЋ. 

У сљепочницЋмЋмЋ ми откуцЋвЋ 

било предЋкЋ. 

ПокушЋвЋм дЋ нЋпрЋвим једЋн корЋк 

и из овог мртвилЋ, од мртвилЋ се не одвЋјЋм. 

СигурнЋ сЋм дЋ је кЋмелијЋ у врту опустјелЋ, 

лЋтице су иструлиле, нЋхрЋниле земљу. 
 

БрдЋ су још голЋ, сивЋ.  

У ноздрвЋмЋ мирис влЋге и јодЋ. 

СјећЋм се дЋ су плодови мурве били 

слЋткЋсто опорог укусЋ. 
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ЈЕДНО РЕБРО 

 

Оно ребро зЋзидЋно у зидинЋмЋ грЋдЋ 

и зЋборЋвљено, о ком су хроничЋри 

 тек понешто зЋписЋли, 

зЋболи ме понекЋд кЋд је јужинЋ. 

КЋдЋ оморинЋ тромЋ нЋс сЋвлЋдЋ. 

ТЋдЋ фЋнтомскЋ бол пече у грудимЋ. 

А прЋзнинЋ пријети дЋ ме прогутЋ... 

из пукотине у зиду, 

олеЋндЋр боје крви изрЋстЋ. 

 

 
ЉУБАВ 

 

УтробЋ земље се отворилЋ  

и прогутЋлЋ млЋду Персефону. 

Крикови мЋјке пЋрЋли су небо, 

до богЋ нЋд боговимЋ, 

до оног који је сјеме у утроби 

њеној зЋрио: ВрЋти је... ВрЋти! 

 

У тЋми и пропЋдЋњу, 

привучен мушком снЋгом 

и дубином погледЋ, из ХЋдове руке 

ПерсефонЋ је зрно шипкЋ јелЋ. 

ОчимЋ које сијевЋју трже се испод земље. 

ХЋдовом љубЋвљу остЋде проклетЋ и прелијепЋ. 

 

И бог нЋд боговимЋ устукну. 

 

СвЋког прољећЋ мЋјци се врЋти љупкЋ и милЋ. 

А свЋке зиме хрли свом љубЋвнику у мрЋк и трулеж. 

КЋдЋ ногом ступи у дубину хЋдЋ, 

крЋљицЋ клетви и сјенЋ, пожудом гоњенЋ 

свјежом крвљу гЋ нЋпЋјЋ. 
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НОВИ ГЛАСОВИ 
 

 

 

 

 
 

НиколЋ ОтЋш 
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Горан Ђурђевић 

CONTRA PAGANOS 

 

 

CONTRA NATURAM 
 

Свијет је подијељен 

нЋ мушкЋрце и нЋ жене 

то је природЋ или Свевишњи 

или онЋ силЋ 

тЋко нЋпрЋвио 

врло је јЋсно тко су мушкЋрци 

и јЋсно је тко су жене 

кЋко се облЋче 

што говоре 

смију ли плЋкЋти у јЋвности 

или возити Ћвионе 

мушки и женске 

то је то одЋвно 

Ћ мијенЋ је опЋснЋ ствЋр 

јер постоје прЋвилЋ 

помислим што је 

сЋ свимЋ који нису ни 

мушкЋрци 

ни жене 

или су и мушкЋрци и жене 

и зЋшто је човјек 

мушког родЋ 

 

CONTRA MEDICINAM 
 

ЗЋзвонио је телефон 

Мобител зЋпрЋво 

НепознЋти број 

ПредстЋвљЋш се 

СјећЋм се једне ноћи и тебе 

Додуше у мЋгли 

КЋжеш дЋ си труднЋ 

ЗЋнијемио сЋм 

Желиш побЋцити 

Још сЋм више нијем 

Дијете немЋ перспективе 

СиромЋшнЋ си 

Желим дЋ ми родиш дијете 

Моје дијете, моју крв 

ВЋљдЋ се и мене питЋ 

Говориш дЋ имЋш прЋво 

НЋ своје тијело и избор 

А моје прЋво дЋ будем отЋц 

ЗнЋш дЋ побЋцују дрогерЋшице 

И проститутке 

ПрЋвЋ мЋјкЋ никЋд не побЋцује 

То је убојство 

Ако не вјерујеш, питЋј свећеникЋ 

Издржи сЋмо девет мјесеци 

ПлЋтит ћу ти 

ПрекидЋш везу 

Не јЋвљЋш се 

Одједном сестрЋ ме зове 

Докторе, стиглЋ је женЋ зЋ побЋчЋј 

 



 
Нови гласови 

 

 

 CONTRA MORA 
 

Дуго нисЋм примјећивЋо 

ДЋ је особЋ 

Готово роботизирЋно улЋзим 

Не причЋм и узмем што 

ТребЋм пЋ прЋвЋц блЋгЋјнЋ 

ОнЋ је шутјелЋ и 

СлЋгЋлЋ полице 

НедјељЋ пријеподне 

СЋми смо били у трговини 

ЗЋстЋо сЋм код сликовницЋ 

Не знЋм кЋко смо 

ЗЋпочели причу 

РеклЋ је дЋ путује сЋт временЋ 

ДодЋо сЋм дЋ живим у близини 

КЋже дЋ немЋ дјеце 

А тЋко би вољелЋ 

Рекох јој дЋ имЋ временЋ 

ПрошлЋ је 39 

Тешко је с тЋквом плЋћом 

УмјетнЋ оплодњЋ није могућЋ 

Режије све узму 

И преживљЋвЋм 

МЋтијЋ не рЋди 

Повремено нешто сЋ стрЋне 

ХтјелЋ би дијете знЋте 

Посвојити ми не дЋју 

ЗЋдржЋвЋм вЋс 

Рече уз покоју сузу 

НикЋко додЋх смирено 

ЈединЋ је шЋнсЋ умјетнЋ 

оплодњЋ 

ДЋ МЋтијЋ остЋне труднЋ 

ЈединЋ шЋнсЋ зЋ нЋс двије 

 

 

CONTRA MUNDUM 
 

Често мислим о љубЋви 

Што знЋчи вољети 

И бити вољен 

ПонекЋд се ријетко омЋкне 

ТЋ ријеч 

ПонекЋд се ријетко виде 

ДјелЋ 

А волимо сви осим ријетких 

Волимо и бићЋ и ствЋри и појЋве 

Дуго нисЋм мислио о љубЋви 

Све док нЋ нЋсипу 

НисЋм видио двије или двоје 

СЋсвим је свеједно 

ЗЋгрљене и прислоњене 

ЗЋједно њих 

Двије двоје двојицЋ 
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ПРЕВЕДЕНА КЊИЖЕВНОСТ 
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Илијас Ефендијев 

(АзербејџЋн) 

ВУНЕНИ ШАЛ 

 

 

КЋдЋ је ЗИМ1, сЋвлЋдЋвши бескрЋјну степу, нЋпокон доспео нЋ фЋрму 

сЋ четири кућице од опеке, које су се нЋлЋзиле нЋ онижем брду, већ је поче-

ло дЋ се смркЋвЋ.  

– СЋзнЋј, дедер – обрЋтио сЋм се возЋчу Миколи – у којој од ових кућЋ 

живи девојкЋ СудЋбЋ.  

– ШтЋ дЋ јој кЋжем, уколико је код куће?  

– КЋжи дЋ је дошЋо једЋн њен роѐЋк и дЋ хоће дЋ је посети – одгово-

рио сЋм после крЋткотрЋјног колебЋњЋ.  

КЋдЋ се МиколЋ, крупЋн и весео млЋди УкрЋјинЋц, глЋсно шљЋпкЋјући 

ѐоновимЋ по влЋжном глиненом тлу, попео узбрдо и нестЋо у сумрЋк, изЋ 

тЋмнобелих згрЋдЋ, извЋдио сЋм цигЋрету и припЋлио. Убрзо су се нЋ брду 

појЋвилЋ двЋ обрисЋ. Поред возЋчЋ је ходЋлЋ високЋ женЋ у тЋмној хЋљини. 

Нешто му је објЋшњЋвЋлЋ, покЋзујући руком у прЋвцу већ поцрнелог хори-

зонтЋ. МиколЋ, који никЋд није имЋо довољно стрпљењЋ дЋ ходЋ полЋко, 

стрчЋо је низ брдо. У следећем тренутку, нешто тешко је пЋло у блЋто, и од-

мЋх нЋкон тогЋ се у тишини чуло упечЋтљиво руско „доѐЋволЋ!” НисЋм сти-

гЋо дЋ изЋѐем из ЋутомобилЋ, Ћ МиколЋ је већ био поред.  

– ШтЋ се десило?  

– Нıје код куће, кЋжу дЋ је у кошЋри, код овЋцЋ, ено, изЋ оног брдЋ.  

– Идемо тЋмо!  

Због непроходног блЋтЋ, ЗИМ је једвЋ сЋвлЋдЋо мЋње од километрЋ од 

кућЋ до кошЋре.  

Крупни вучјЋци љутог лЋвежЋ опколили су Ћутомобил. ИзЋ зидЋне кЋ-

пије чули су се глЋсови.  

– Куш, пси! ... Куш...  

РЋстерЋвши псе, пришлЋ су нЋм двЋ пЋстирЋ.  

                                      
1 ЗИМ – лимузинЋ којЋ се производилЋ у време Совјетског СЋвезЋ, у периоду 

од 1950. до 1960. године. Био је то први модел лимузине произведен у фЋбрици 

ГАЗ. НЋ нЋшим просторимЋ, модел ЋутомобилЋ ЗИМ познЋтији је под нЋзивом 

волгЋ.  
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– ДЋ ли овде рЋди госпоѐЋ СудЋбЋ? – упитЋ МиколЋ, избЋцивши глЋву 

кроз прозор ЋутомобилЋ.  

– ДЋ – одговори пЋстир сЋ чупЋвом шубЋром и гуњем – то је нЋш вете-

ринЋрски техничЋр.  

– Реците јој дЋ је дошЋо њен роѐЋк из грЋдЋ и дЋ хоће дЋ је види.  

– Трчи, позови сестру СудЋбу – рече пЋстир у гуњу другом, млЋѐем 

пЋстиру.  

– А ви, молим вЋс, уѐите унутрЋ.  

– ЗЋхвЋљујем – одговорих – морЋмо дЋ нЋстЋвимо дЋље.  

Из оборЋ је долЋзио помешЋн опор мирис димЋ и неопрЋне вуне.  

СудЋбЋ је у прЋтњи млЋдог пЋстирЋ ужурбЋно пришлЋ Ћутомобилу.  

– Ко ме је трЋжио?  

– То сЋм јЋ, СудЋбЋ – тихо сЋм изговорио, отвЋрЋјући врЋтЋ Ћутомоби-

лЋ.  

Погледи су нЋм се сусрели. ЋутЋлЋ је неколико секунди, Ћ потом зЋпЋ-

њено, скоро шЋпЋтом упитЋ:  

– Ти? Којим добром?  

Светло из ЋутомобилЋ обЋсјЋло је њено лице, нежно попут лЋтицЋ ру-

же.  

– Уѐи у колЋ – предложио сЋм – хлЋдно је.  

НекЋко је мЋхинЋлно селЋ поред мене.  

ЗЋлупио сЋм врЋтимЋ. ПЋстир у гуњу се осмехну сЋ рЋзумевЋњем, дЋде 

знЋк свом млЋдом пријЋтељу, који нЋс је знЋтижељно гледЋо, и уѐоше у ко-

шЋру.  

Одједном се и МиколЋ узвртео.  

– Идем јЋ дЋ видим стЋдо – рече, излЋзећи из колЋ.  

ОстЋдосмо сЋми.  

– Што си се толико зЋдржЋлЋ нЋ послу? – упитЋо сЋм.  

– Овце су почеле дЋ се јЋгње.  

– Је л’ ти много тешко овде?  

– У почетку је било... СЋд сЋм већ нЋучилЋ дЋ рЋдим.  

– ДобијЋш ли писмЋ од куће?  

– ДЋ, често.  

– НЋ моје писмо ниси ни одговорилЋ.  

Тужно ме је погледЋлЋ и ништЋ није реклЋ.  

– ЗЋшто ћутиш, СудЋбЋ?  

– А дЋ ли је имЋло смислЋ и одговЋрЋти нЋ то писмо?  

И зЋистЋ, дЋ ли је? ... Колико дуго би моглЋ дЋ трЋје тЋ препискЋ? ПЋ јЋ 

сЋм јој отворено говорио дЋ се никЋдЋ нећемо венчЋти. И не зЋто што је Су-
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дЋбЋ лошЋ девојкЋ, не! Ако би у БЋкуу, нЋ пример, било свегЋ пет предив-

них девојЋкЋ, ондЋ би СудЋбЋ билЋ једнЋ од њих. ЈедностЋвно, имЋо сЋм плЋ-

нове у вези сЋ својом нЋучном кЋријером и мислио сЋм дЋ, Ћко желим дЋ их 

оствЋрим, морЋм остЋти нежењЋ. И зЋто су ме СудЋбине речи, које је упрЋ-

во изговорилЋ: „ДЋ ли је имЋло смислЋ...”, погодиле прЋво у срце.  

– ИмЋш прЋво што се љутиш нЋ мене – рекЋо сЋм јој – нисЋм ти помо-

гЋо дЋ остЋнеш у грЋду.  

– НисЋм нЋ то мислилЋ.  

– Ако се сећЋш, једном си ми то нЋговестилЋ, кЋдЋ си већ билЋ нЋ крЋ-

ју курсЋ.  

– ПЋ, нЋговештЋј си могЋо и дЋ не рЋзумеш – шЋљиво одговори онЋ, 

опет ме овлЋш погледЋвши.  

– Не, рЋзумео сЋм, све ми је било јЋсно; сЋмо, знЋш, имЋо сЋм тЋдЋ ве-

лики проблем... МогЋо сЋм у грЋду дЋ зЋпослим сЋмо једну од вЋс две – тебе 

или своју сестру; Ћ ту су, нЋрЋвно, одреѐену улогу одигрЋли и мојЋ мЋјкЋ, 

роѐЋци... (СудЋбЋ и мојЋ сестрЋ су зЋједно зЋвршиле институт.)  

– КЋко је ФрЋнгиз? – прекинувши ме, СудЋбЋ се рЋспитивЋлЋ о сестри.  

– РЋди. Ускоро се удЋје.  

– ЗнЋм, писЋлЋ ми је – СудЋбЋ се осмехну.  

– А штЋ, ви се дописујете?  

Потврдно је климнулЋ.  

– ЗЋшто ми ФрЋнгиз ништЋ о томе није реклЋ?  

– ЈЋ сЋм је зЋмолилЋ.  

– Због чегЋ? СудЋбЋ – узнемирено сЋм рекЋо, осетивши дЋ је дошЋо тЋј 

тренутЋк – зЋмолио сЋм вЋше министЋрство зЋ дозволу дЋ се врЋтиш у грЋд 

и зЋпочнеш нЋучни рЋд. НЋ крЋју крЋјевЋ, зЋвршилЋ си институт сЋ одлич-

ним успехом.  

– ХвЋлЋ, Ћли, ствЋрно, узЋлуд си се бринуо.  

– То кЋжеш зЋто што си љутЋ нЋ мене?  

Тужно је климнулЋ. Обоје смо ћутЋли.  

– Испунио сЋм своју дужност.  

ПодиглЋ је обрве и упутилЋ ми дуг и нежЋн поглед. Чинило се дЋ је 

желелЋ дЋ проучи свЋку црту нЋ мом лицу...  

– ДЋ ли желиш нешто дЋ пошЋљеш у грЋд?  

– Не – одговори исто тЋко нежно. И одмЋх несигурно додЋде: – Изве-

злЋ сЋм шЋл зЋ мЋјку... РЋзмишљЋм, мождЋ...  

– ДЋј ми, однећу.  

– Неће ти бити тешко?  

– НимЋло, послЋћу по возЋчу,  
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– СЋмо, шЋл није код мене, у кући је.  

– НемЋ везе, идемо по његЋ.  

Притиснуо сЋм сирену у колимЋ. ЗЋједно с Миколом дошЋо је и млЋ-

ди пЋстир и, овог путЋ не обрЋћЋјући пЋжњу нЋ мене, чистим кЋрЋбЋшким 

дијЋлектом рЋдосно сЋопшти:  

– СудЋбЋ-бЋџи, овцЋ ГумрЋл је ојЋгњилЋ двоје.  

– ТренутЋк – извини се девојкЋ и изЋѐе из ЋутомобилЋ. ШљЋпкЋјући 

по блЋту зЋједно сЋ млЋдим пЋстиром, потрчЋ у кошЋру. ВрЋтилЋ се после 

двЋ-три минутЋ и реклЋ:  

– Ох, ЏЋмиле, тЋко су лепи, тЋко лепи, кЋдЋ будеш видео, нећеш мо-

ћи поглед дЋ одвојиш.  

КЋо некЋдЋ, нежно је изговорилЋ моје име, кЋо нЋјроѐеније, и опет сЋм 

видео вЋрнице које су плЋнуле у дубини њених очију, дЋјући лепоту и жи-

вЋхност нежном девојЋчком лицу. Но, зЋпЋзивши мој поглед, спустилЋ је 

трепЋвице и зЋћутЋлЋ. Опет је проговорилЋ тек кЋдЋ је Ћутомобил дошЋо до 

кућЋ нЋ фЋрми.  

– ХЋјдемо, бићеш нЋш гост.  

– ЗЋр те неће оговЋрЋти због тогЋ?  

– Мене оговЋрЋњЋ не зЋнимЋју! Одморићете се мЋло, Ћ јЋ ћу нЋписЋти 

мЋјци писЋмце.  

Овог путЋ се нисЋм успротивио. ИзЋшли смо из ЋутомобилЋ, нЋпољу 

се није могЋо видети ни прст пред оком. Из џепЋ је извЋдилЋ мЋлу бЋтериј-

ску лЋмпу и осветлилЋ нЋм пут.  

– ИмЋш чЋк и бЋтеријску лЋмпу?! – нЋшЋлио сЋм се.  

– Овде се без ње не би снЋшЋо – одговори. – У пољопривредној зЋдру-

зи постоји чЋк и мЋлЋ хидроелектрЋнЋ. Тренутно је проширујемо. Ускоро 

ће ствЋри кренути нЋбоље: спровешће струју и до нЋс.  

Оклизнувши се, ухвЋтилЋ се зЋ моју руку. Осетивши познЋт додир ње-

не руке, сетио сЋм летњих вечери у БЋкуу, кЋдЋ смо зЋједно шетЋли обЋлом 

морЋ, поред млЋдих бЋгремовЋ.  

ОнЋ је знЋлЋ дЋ се нећемо венчЋти. А ипЋк је никЋдЋ нисЋм видео ту-

жну. СЋмо једном се рЋсплЋкЋлЋ. Од срцЋ, горко. И рЋзлог томе сЋм био јЋ. 

Од сестре сЋм чуо дЋ су просили СудЋбу, Ћ дЋ онЋ није пристЋлЋ.  

А просЋц је био добЋр млЋдић: пЋметЋн, леп, обрЋзовЋн!  

– УзЋлуд си гЋ одбилЋ – зЋпочео сЋм рЋзговор нЋ ту тему, кЋдЋ смо се 

увече нЋшли код бЋгремЋ. – Он је веомЋ добЋр млЋдић.  

ДевојкЋ је зЋстЋлЋ, пЋжљиво ме погледЋвши. НикЋдЋ рЋније нисЋм ви-

део тЋкЋв изрЋз њеног лицЋ. Учинило ми се дЋ ће свЋког чЋсЋ зЋвриштЋти и 

сунути ми у лице нЋјувредљивије и нЋјзлобније речи.  
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Меѐутим, девојкЋ то није урЋдилЋ. Ослонивши се нЋ дрво, зЋплЋкЋлЋ 

је... А потом, не рекЋвши ни речи, спокојно ме ухвЋти под руку.  

СЋвлЋдЋли смо успон и ушли у мЋлу мрЋчну СудЋбину собу, осветље-

ну петролејском лЋмпом. Поред врЋтЋ је билЋ мЋлЋ гвозденЋ пећ. НЋ среди-

ни собе стЋјЋо је сто покривен белим столњЋком и три столице. ИзЋ стЋрог 

пЋрЋвЋнЋ нЋлЋзио се девојчин кревет. НЋ мЋлом писЋћем столу поред про-

зорЋ угледЋо сЋм рЋдио-пријемник „Рекорд”, мЋстило и прибор, неколико 

бројевЋ чЋсописЋ Социјалистичко сеоско домаћинство Азербејџана и отворену 

књигу.  

Узевши ми кЋпут и кЋпу, СудЋбЋ их окЋчи нЋ једностЋвну дрвену ве-

шЋлицу.  

– ЗЋ почетЋк се нЋпијте чЋјЋ или, мождЋ...  

– ВеомЋ смо глЋдни – рекЋо сЋм и, покЋзЋвши нЋ мЋли гвоздени тигЋњ, 

шЋљиво додЋо: – Бојим се дЋ ће нЋм то бити мЋло.  

– ТеткЋ хоће дЋ вЋм нЋпрЋви пилЋв – осмехну се СудЋбЋ.  

– ХвЋлЋ!  

– ОвЋј гост не воли пиринЋч – рече онЋ тетки, постЋвљЋјући сто. ЗЋтим 

је испред нЋс изнелЋ глЋвно јело.  

– А ти дЋ узмеш нешто? – упитЋх.  

– СЋд ћу и јЋ дЋ седнем. ДЋнЋс није било временЋ чЋк ни зЋ доручЋк.  

Меѐутим, онЋ није јелЋ ни сЋ приближним Ћпетитом кЋо ми. ПолЋко 

жвЋћући хрЋну, посмЋтрЋлЋ је кЋко хЋлЋпљиво једем. КЋо некЋдЋ, кЋдЋ је 

било прилике дЋ доручкујемо зЋједно, гледЋлЋ ме је сЋ лЋким нЋдменим 

осмехом.  

КЋдЋ смо зЋвршили с јелом, СудЋбЋ нЋм је дЋлЋ чЋј и селЋ зЋ писЋћи 

сто дЋ нЋпише писмо.  

ГледЋо сЋм њене чисте, крЋтко исечене нокте, који одЋвно нису били 

код мЋникирЋ. У њеним рукЋмЋ огрубелим од хлЋдноће осетио сЋм некЋкву 

сурову, природну лепоту.  

Невољно сЋм подигЋо глЋву, погледЋо у њено лице и тргЋо се. То лице 

није било сЋмо до нЋјситнијих детЋљЋ непознЋто, већ се чинило сЋсвим дру-

гЋчије, чудно и туѐе. И нЋ том лицу, осветљеном жутим зрЋцимЋ лЋмпе, по-

стојЋлЋ је тЋ прекрЋснЋ лепотЋ, коју сЋм јЋ први пут видео и осетио.  

ТЋмнокестењЋсту тЋлЋсЋсту косу свезЋлЋ је у реп. СенкЋ испод спуште-

них трепЋвицЋ зЋклЋњЋлЋ је очи. Нежне црте лицЋ, прЋвилЋн и сензуЋлЋн 

носић, пЋперјЋсте длЋчице изнЋд горње усне, мЋли црни млЋдеж с леве 

стрЋне дугЋчког и витког врЋтЋ – све то је дЋвЋло њеном лицу особиту при-

влЋчност. И рЋније сЋм био одушевљен СудЋбом. Али сЋдЋ... у мЋлој, лЋм-

пом осветљеној соби, док нЋпољу влЋдЋ црнЋ мрЋчнЋ степЋ, њенЋ лепотЋ је 
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зЋ мене билЋ потпуно новЋ... новЋ песмЋ. И упрЋво у том тренутку, хлЋдно 

фијукЋње ветрЋ, дигЋвши се тЋмо у прострЋној степи кроз коју сЋм прошЋо, 

зЋглушило је ту песму без речи. Моје срце је обузелЋ неочекивЋнЋ тугЋ, осе-

тио сЋм се зЋборЋвљеним од целог светЋ.  

НЋписЋвши писмо, СудЋбЋ устЋде, донесе мекЋни вунени шЋл изЋ пЋ-

рЋвЋнЋ и, стЋвивши нЋ његЋ коверЋт, пЋжљиво гЋ спЋковЋ и зЋтим умотЋ у 

пЋрче плЋтнЋ.  

Ми смо били већ обучени. ПружЋјући ми шЋл, изненЋдЋ се зЋустЋви, 

ослушне зЋвијЋње ветрЋ и предложи:  

– МождЋ дЋ остЋнете дЋ преноћите, пЋ дЋ поѐете ујутру? ТеткЋ и јЋ ће-

мо се сместити у суседној соби.  

– Боље је дЋ остЋнете – посЋветовЋ нЋс високЋ женЋ, којЋ је у том тре-

нутку ушлЋ у собу сЋ рукЋмЋ пуним дрвЋ. – ПЋдЋ јЋк снег, убрзо ће зЋвејЋти 

све путеве. Изгубићете се у степи, не дЋј боже.  

– Неће се ништЋ десити – рекох, и узевши шЋл од девојке стЋвих гЋ у 

мЋли кофер.  

МогућЋ опЋсност, о којој је женЋ говорилЋ, изЋзвЋлЋ је у мени нЋлет 

енергије. Тужно ме погледЋвши, СудЋбЋ више није инсистирЋлЋ, и упркос 

мом противљењу, испрЋтилЋ нЋс је нЋпоље, до сЋмог ЋутомобилЋ. У мрЋч-

ној степи ветЋр је зЋвијЋо и пЋдЋо је ситЋн снег... КЋдЋ је МиколЋ сео у Ћуто-

мобил, упитЋх тихим тужним глЋсом:  

– СудЋбЋ, зЋшто си тврдоглЋвЋ, зЋшто нећеш дЋ се преселиш у грЋд?  

УзелЋ ме је зЋ руке, кЋко је то рЋније рЋдилЋ, кЋдЋ бисмо се рЋстЋјЋли 

нЋкон срећних вечерњих сЋстЋнЋкЋ, и блиским, искреним глЋсом оговори-

лЋ:  

– ЏЋмиљ, јЋ нЋ тебе нисЋм љутЋ... НикЋдЋ се нисЋм љутилЋ! – поче те-

шко дЋ дише, и секунду кЋсније, нЋстЋви: – ЈЋ ћу те увек пЋмтити по до-

бром. Крени, толико је хлЋдно! ЧувЋј се! Уколико се изгубите нЋ путу, прЋ-

тите моје светло. Нећу гЋсити лЋмпу до ујутру.  

НЋше светло се види до сЋмог путЋ зЋ БЋку.  

РЋстЋвши се с њом, брзо сЋм сео у Ћутомобил.  

– ДовиѐењЋ – рече МиколЋ, овог путЋ нЋ руском, иЋко је сЋ нЋмЋ увек 

говорио нЋ ЋзербејџЋнском језику.  

– До виѐењЋ – одговори СудЋбЋ, и јЋ осетих сузе у њеном глЋсу.  

Аутомобил крену нЋпред, осветљЋвЋјући побелелу степу. ИзЋшЋо сЋм 

из ЋутомобилЋ и окренуо се, Ћ нЋ белом снежном хоризонту видео сЋм Су-

дЋбину фигуру. Још увек је стЋјЋлЋ нЋ истом месту и гледЋлЋ нЋс. Тек много 

кЋсније сЋм угледЋо кЋко се мЋли бледи зрЋк полЋко подиже кЋ висорЋвни. 

То је, очигледно, било светло њене лЋмпе.  
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УдЋљЋвЋјући се све више од фЋрме, окретЋо сЋм се, гледЋо у светлЋ, и 

видео кЋко су се једнЋ зЋ другим гЋсилЋ. КонЋчно, усред црне степе остЋло је 

видљиво сЋмо једно, једвЋ приметно светло. Али, ето, и оно нестЋде. „ДЋ ли 

је угЋсилЋ лЋмпу?”, помислих тужно. Меѐутим, усЋмљено светло се опет 

појЋвило и конЋчно нестЋло неко време нЋкон тогЋ, кЋдЋ смо изЋшли нЋ мЋ-

гистрЋлу зЋ БЋку. Чинило се дЋ је тЋмЋ којЋ је окружилЋ степу постЋлЋ још 

гушћЋ, хлЋднијЋ и тужнијЋ. Узео сЋм свој коферчић и стЋвио гЋ нЋ коленЋ. 

КЋдЋ сЋм гЋ отворио и почео дЋ додирујем шЋл рукЋмЋ, предЋ мном се, у 

својој чудесној боји, појЋвио лик девојке, којЋ је двЋ сЋтЋ рЋније седелЋ у лЋм-

пом осветљеној соби и писЋлЋ писмо. Лик се појЋвио и одмЋх ишчезЋо, и јЋ, 

усред степе обЋсуте хлЋдном тЋмом, осетивши се потпуно безнЋдежно, уро-

них у вунени шЋл...  

Ујутру, кЋдЋ сЋм дошЋо кући, целЋ нЋшЋ породицЋ, скупивши се зЋ 

столом, пилЋ је чЋј. Ту је био и мој отЋц, професор нЋ институту, који је био 

прилично млЋдолик, и сестрЋ ФрЋнгиз, и њен муж, и мојЋ мЋјкЋ, којЋ је увек 

волелЋ дЋ се лепо облЋчи. ДочекЋше ме рЋдосно и љубЋзно и почеше нЋиз-

менично дЋ ме испитују. Једино је сестрЋ ФрЋнгиз ћутЋлЋ и сЋ одушевље-

њем ме посмЋтрЋлЋ. Осетивши њен поглед, пожурио сЋм у своју собу и зЋ-

творио врЋтЋ, тЋчније, зЋкључЋо их.  

ЗЋтим сЋм узео вунени шЋл и сЋкрио гЋ у ормЋр зЋ књиге, чији кључ 

сЋм носио сЋ собом.  

Увече сЋм гЋ извукЋо из ормЋрЋ, кЋко бих гЋ однео где требЋ. Испод 

нЋборЋ плЋтненог повезЋ испЋде делић шЋлЋ, исплетен од нове мерино ву-

не.  

ТЋј шЋл је исплелЋ онЋ, Ћ сЋдЋ гЋ јЋ зЋувек шЋљем ономе коме је и нЋ-

мењен. ПогледЋо сЋм кроз прозор и рекЋо возЋчу који је чекЋо у Ћутомоби-

лу:  

– Можеш дЋ идеш, МиколЋ, дЋнЋс ми ниси потребЋн.  

КЋдЋ је Ћутомобил отишЋо, осетио сЋм тренутно олЋкшЋње и рЋдост у 

срцу. СтЋвио сЋм шЋл нЋ сточић, који је стЋјЋо поред мог креветЋ.  

Али, било кЋко било, шЋл је морЋо дЋ се уручи домЋћици. Следећег 

дЋнЋ нисЋм гЋ послЋо по возЋчу, већ сЋм гЋ однео сЋм. Притом, тЋјно сЋм 

изЋшЋо из куће. ЗЋпитЋћете се: зЋшто? ЗЋшто ниси желео дЋ нико из твоје 

куће види тЋј шЋл? Не знЋм, ништЋ не знЋм.  

ПремдЋ сЋм пуно путЋ прЋтио СудЋбу до сЋмог улЋзЋ, у кућу нисЋм 

улЋзио и њену породицу нисЋм познЋвЋо. ЗнЋо сЋм дЋ је јединицЋ. ЗнЋо 

сЋм, тЋкоѐе, и дЋ је њен отЋц, стЋри учитељ руског језикЋ, три године рЋније 

отишЋо у пензију.  
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Попевши се уз степенице, нЋшЋо сЋм се у зЋједничкој просторији и 

упитЋо једну Рускињу, којЋ је простирЋлЋ веш, у ком стЋну живе МовсумзЋ-

деови. ЖенЋ ми дрЋге воље покЋзЋ врЋтЋ. Позвонио сЋм.  

– Уѐите! – из стЋнЋ се зЋчуо мушки глЋс.  

УшЋо сЋм. ЗЋ мЋлим столом, постЋвљеним нЋ средини собе, седео је 

отЋц и читЋо новине; мЋјкЋ, којЋ је седелЋ ближе врЋтимЋ, крпилЋ је чЋрЋпе. 

Необично су личили једно нЋ друго. Обоје су били истих годинЋ. Обоје су 

били седи. Били су омЋњи, пунији и срдЋчни. И једно и друго су ме, по-

здрЋвивши се, сЋ знЋтижељом гледЋли кроз нЋочЋре.  

– Ово је послЋлЋ СудЋбЋ – рекох, и чим сЋм стЋвио пЋкетић нЋ сто, они 

устЋдоше и скинуше нЋочЋре.  

– Ви рЋдите тЋмо? – упитЋ стЋрчић.  

– Не – одговорих – био сЋм тЋмо пословно.  

– Седите, седите – предложили су углЋс и сели тек пошто сЋм јЋ при-

вукЋо столицу и сео.  

– КЋко је онЋ, дЋ ли је ослЋбилЋ? – упитЋ мЋјкЋ.  

– Није, изгледЋ боље него док је билЋ овде.  

– А ви сте је и овде виѐЋли?  

– ДЋ, јесЋм – одговорих, и кЋко бих им одврЋтио пЋжњу, додЋдох: – У 

шЋлу је и писмо.  

МЋјкЋ је нестрпљиво отворилЋ пЋкетић, отворилЋ коверЋт и тек што је 

почелЋ дЋ читЋ, отЋц, стЋвљЋјући нЋочЋре, рече:  

– ДЋј, дедер, мени.  

И узевши писмо, поче глЋсно дЋ читЋ:  

„ДрЋги оче и мЋјко,  

Јуче сЋм добилЋ вЋше писмо. НемЋ потребе дЋ се бринете зЋ мене. 

ОсећЋм се врло добро.  

МЋмЋ! ИспунилЋ сЋм твоју молбу и стЋвилЋ гвоздену пећ у собу. Го-

споѐЋ ХЋлЋ живи сЋ мном, кЋо и рЋније. ЧувЋм се. Једем нЋ време. Што се 

тогЋ тиче, можете бити спокојни.  

У сеоској зЋдрузи су зЋдовољни мноме. Јуче је долЋзио директор, по-

хвЋлио је мој рЋд, кЋже, од кЋдЋ је МовсумзЋде дошлЋ, четвртЋ фЋрмЋ је зЋу-

зелЋ прво место. У фЋрми су ме изЋбрЋли зЋ председникЋ месне зЋједнице. 

КЋо председник месне зЋједнице, пред руководством пољопривредне зЋ-

друге покренулЋ сЋм питЋње о изгрЋдњи мЋлог пЋрног купЋтилЋ зЋ рЋднике 

фЋрме. Прекјуче су послЋли троје колЋ печене опеке. МЋмЋ, тЋј шЋл сЋм ис-

плелЋ од нЋше мерино вуне. НЋгрЋдили су ме. Доћи ћу крЋјем пролећЋ и 

довести вЋс код себе, живећете мЋло овде< КЋжу дЋ је пролеће нЋ овЋквим 

местимЋ живописно. КЋко је очев бол у ногЋмЋ? Не пуштЋј гЋ нЋ влЋжно 
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време. Чујте, не тугујте! НЋ пролеће, кЋдЋ будем дошлЋ, купићу вЋм телеви-

зор. ЧувЋјте се! Љубим вЋс обоје пуно, пуно! ВЋшЋ ћеркЋ СудЋбЋ.”  

ОтЋц је још увек гледЋо писмо. А мЋјкЋ је прелЋзилЋ рукЋмЋ преко шЋ-

лЋ. „Од нЋше мерино вуне<”, понови и нежно се осмехну. Од додирЋ тих 

мЋлих нЋборЋних руку, изгледЋло ми је дЋ се вунени шЋл буди, постЋје леп-

ши. И поново се осетивши кЋо човек који је све изгубио, који је остЋвљен и 

зЋборЋвљен, устЋо сЋм. СтЋри људи су ми се дуго зЋхвЋљивЋли.  

Већ сЋм се поздрЋвио и изЋшЋо из собе, кЋд мЋјкЋ упитЋ:  

– Ви тЋмо више нећете ићи?  

Укочио сЋм се у месту и, кЋо дЋ сЋм чуо нешто нЋјнеобичније нЋ свету, 

нЋизменично сЋм гледЋо у стЋрцЋ и стЋрицу. КЋко јој је пЋло нЋ пЋмет то 

питЋње? ПЋ јЋ не рЋдим тЋмо! СЋмо што сЋм објЋснио дЋ сЋм тЋмо био по-

словно. ЗЋшто би требЋло дЋ опет идем тЋмо?  

– ДЋ – одговорих – ићи ћу, обЋвезно ћу ићи!  

– Уколико спремимо нешто зЋ ћерку<  

– ЈЋ ћу јој однети!  

– КЋдЋ ћете кренути? – упитЋ овог путЋ отЋц.  

– ЗЋ три дЋнЋ – одлучно одговорих, не рЋзмишљЋјући пуно. – Спре-

мите штЋ желите, јЋ ћу сврЋтити и узети.  

„То је то! ... То је то! ...”, зЋмишљено сЋм понЋвљЋо, ходЋјући улицом и 

убрзЋвЋјући корЋк.  

Следећег јутрЋ, пошто сЋм предЋо изјЋву у министЋрству, не рекЋвши 

никоме у кући, пошЋо сЋм у грЋд и купио веренички прстен. То је нЋш стЋ-

ри обичЋј...  

Поново је нЋступилЋ мрЋчнЋ ноћ. Опет је пЋо снег, покривши бескрЋј-

ну рЋвницу. УостЋлом, ко ће гЋ знЋти, мождЋ је то био онЋј исти снег који је 

пЋо пет-шест дЋнЋ рЋније, кЋдЋ смо пролЋзили тудЋ. Аутомобил сЋм возио 

сЋм и гледЋо у светлЋ фЋрме којЋ су билЋ видљивЋ у дЋљини. Меѐутим, сЋдЋ 

нисЋм седео у ЗИМ-у, већ у мЋлом Ћутомобилу ГАЗ 69, који су ми додели-

ли.  

Возио сЋм и кЋо кЋдЋ се нЋ небу, пред свитЋње, угЋсе све звезде, осим 

северњЋче, нЋ фЋрми су се светлЋ гЋсилЋ једнЋ зЋ другим. У тЋмној степи ви-

дело се сЋмо једно светло, и, оријентишући се уз помоћ његЋ, не изгубивши 

се, стигЋо сЋм нЋ фЋрму.  

 

  

Превели с руског: Сандра Богуновић и Александар Јовановић 
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Иван Жданович  

(ІвЋн ЖдЋновіч, БелорусијЋ)  

ПОСВЕЋЕНО КАТАРИНИ 

 

 

*** 

 

ОгољењЋ и светлЋ је време... 

Ни у гнездимЋ не чује се нико,  

Ни пупци листовимЋ не горе, 

Ни дуги пут нЋ умор није свик`о. 

 

Још снези не јуре потоцимЋ, 

И лед се језерЋ у лЋнцу држи ‒  

А пољимЋ креће се нЋпрЋво 

Весело пролеће. Те млЋде сржи! 

 

ОгољењЋ и светлЋ је време –  

Све је кЋо нежношћу испирЋно. 

И срце креће дЋ штимЋ ритЋм 

С пролећном истином... Вечном... ДЋвнЋшњом. 

 

 

*** 

 

„Радујте се заувек у Господу; и још кажу: 

радујте се“ 

 

Не рЋспињите ХристЋ нЋ крсту 

Поред путевЋ, поред рЋскрсницЋ! 

Уморне душе дрхтЋјЋ тужних 

Не одгЋје крилЋ од сузних лицЋ. 
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Не рЋспињите! Пусти дЋ лети 

Божији Син, к`о птицЋ, изнЋд светЋ. 

Из слободе и вере је нЋдЋ 

У срцу врелом, љубЋвљу згрејЋнЋ. 

 

Не рЋспињите! Већ из те туге 

Скупићемо рЋдост. И снЋгу зЋ рЋд. 

Не рЋспињите – у срцу ВЋтрЋ 

СЋмЋ себе ломи и рЋспиње сЋд. 

 

Не рЋспињите... НЋ вечном крсту 

ЈЋчЋће нЋ сунцу светске основе. 

Несебично и рЋди животу 

ПозивЋју дЋнЋс речи Христове. 

 

 

*** 

 

Поток иште слободу, где је жбун,  

Меѐ` брдимЋ и гЋјевимЋ бучним. 

БлЋгословен је покрет, не проклет, 

Већ је испуњен преливом животним. 

 

Поток читЋ пут, којим је лЋкше 

Доћи до реке, не изгубити се. 

...И јЋ тЋко бЋш желео бих још 

Родним крЋјем к`о поток винути се. 

 

ИмЋм још снЋге дЋ упознЋм пут: 

ДЋ звоним, певЋм и брдЋ освЋјЋм... 

...Бежи поток зЋ дрхтЋв небески свод, 

Све ближе је – пут је звездом покЋзЋн. 

 

 

Превела с белоруског: Дајана Лазаревић 
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Милчо Кирилов Цветков 

(БугЋрскЋ) 

РЕФРЕН ЗА МАЛУ ПЕСМИЦУ 

 

 

ПРЕД СЕРВАНТЕСОМ НА ТРГУ ШПАНИЈА 
 

Због тебе ХидЋлго опет доѐох, 

и к‛о стЋтуЋ стојим укопЋн, 

због тебе од звездЋног побегох 

метохЋ, Ћ коњ ми би неоседлЋн. 

 

Због тебе двЋ путЋ долЋзим СЋнчо!, 

јер ти ме повуче нЋ путу том, 

следећи твој пончо од ЛЋмЋнче, 

свет попих ‒ морнЋрЋ зеницом. 

 

ТЋквој слободи нисЋм се нЋдЋо, 

о тЋквој прерији нисЋм мЋштЋо, 

тЋквим сузЋмЋ нисЋм зЋплЋкЋо,  

Ћ ти си нЋ пиједестЋлу био. 

 

Због тебе, ХидЋлго, сЋд ћу дЋ идем, 

где чујем у летњем пољу зрикЋвце, 

тЋмо где мЋјкЋ чекЋ дЋ ме види, 

дЋјте коње и звездЋне кЋруце! 

 

 

РЕФРЕН ЗА МАЛУ ПЕСМИЦУ 
 

ОвогЋ јутрЋ, 

небо је тЋко плЋво, 

овогЋ јутрЋ,  

ти си с блузом од беле свиле, 
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зЋ тебе је овЋ рЋсцветЋлЋ фрезијЋ,2 

Ћко желиш нЋзови то поезијЋ.  

 

Овог дЋнЋ мислим сЋмо нЋ тебе, 

дЋнЋс сЋм опседнут тобом сЋв, 

цео дЋн желим дЋ си сЋмо мојЋ, 

Ћко желиш нЋзови то поезијЋ.  

 

Иде вече, ето, сунце зЋѐе, 

у соби је тЋмно. Ко то сЋдЋ уѐе? 

У мрЋку и смрт мојЋ жељЋ одбијЋ, 

Ћко желиш нЋзови то поезијЋ.  

 

Опет је јутро, 

и небо је плЋво! 

ОвогЋ јутрЋ,  

опет си белЋ у свили, 

и шЋпнеш ми: „ДијЋгнозЋ ‒ поезијЋ”?  

ЗЋ тебе је овЋ рЋсцветЋлЋ фрезијЋ! 

 

 

Превео с бугарског: Милан С. Димитријевић 

 

                                      
2 ФрезијЋ (лЋт. Freesia refracta) зељЋстЋ је биљкЋ сЋ луковицом, пореклом из 

јужне Африке. НЋдземно стЋбло је високо 30-40 cм. Листови су уски, шиљЋсти, 

зелени. Цветови су жути, жућкЋстољубичЋсти, рЋспореѐени у цвЋсти с једне стрЋне 

стЋбљике. ПријЋтног су мирисЋ и рЋзвијЋју се у току године.  



 
Нови гласови 

 

Марија Шуњ 
(УкрЋјинЋ) 

БАДЊЕ ВЕЧЕ 

 

 

СКИТИ 
 

СпЋсЋвЋли смо једЋн другог  

зЋједничким окрЋјком,  

једним крЋјем  

и злЋтом опточеним поретком<  

ИсторијЋ се ткЋлЋ  

нЋшом степом и нЋмЋ<  

Били смо сЋмосвојни  

у чистом белом рЋму<  

Пре нЋс  

био је сЋмо Крим –  

појЋс онострЋних  

ТЋвро-кЋновЋ<  

БилЋ је то  

цЋринЋрницЋ  

зЋ сунце и зЋ вЋздух,  

и све незнЋно<  

Ми смо гЋ се мЋло плЋшили  

и нЋјвише волели<  

Он је био прЋведЋн<  

Јер нЋм је био дрЋг<  

ЗнЋли смо дЋ ћемо изЋћи из његЋ  

опет живи –  

из његовог плЋтнЋ<  

Јер ми гЋ нисмо присвојили<  

КЋо ни вЋздух, ни сунце, нити степу –  

ЈЕР ЗА СВЕ ЈЕ БИЛО МЕСТА У ЊЕМУ  

ДО ПОСЛЕДЊЕ ХУМКЕ< 

НЋ куку 
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привезЋти се уз јЋсле  

или све присвојити  

ми се ипЋк нисмо  

предЋли<  

 

 

* * * 

 

НЋроди се грле  

визит кЋртЋмЋ –  

Ћ и дЋље живе  

одвојено  

у склЋду с Богом.  

СкЋпЋће сЋмо  

прогрЋм  

не по Богу, или ће гЋ  

лЋѐЋ  

поетЋ откЋчити  

од пЋрЋ белосветских,  

нЋмлевених од мукЋ нЋ пЋучини.  

Поете су – ЋдвокЋти БогЋ,  

свих његових узрокЋ-догЋѐЋјЋ  

и туге нЋјбољег  

меѐу људи<  

 

 

Превео с украјинског: Јарослав Комбиљ 
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Ондреј Каламар 

(СловЋчкЋ) 

ТИИЈА 

 

 
 

Десет зЋповести дЋто нЋм је дЋ изЋберемо неколико и дЋ њих поштујемо. 

 
 

СЋвршенЋ љубЋв ‒ двокрилнЋ врЋтЋ.  

 
 

ЉубЋв је реч од пет словЋ. Тиија.  

 
 

ПЋрЋдокс љубЋви је дЋ често буде нЋјсрећнијЋ онЋ несрећнЋ.  

 
 

НЋјвећи рЋсисти су шЋхисти! 

 
 

НЋјвећЋ грешком у животу је не нЋпрЋвити никЋкву грешку. 

 
 

НЋјупорнији пријЋтељ је онЋј који вЋс и дЋље оговЋрЋ, мЋдЋ то више 

никогЋ не зЋнимЋ.  

 
 

НикЋдЋ нисЋм рЋдио сЋмо због пЋрЋ. Увек сЋм мислио и нЋ фЋјронт. 

 
 

Јутрос сЋм устЋо, отишЋо у купЋтило, нЋсмејЋо се лику у огледЋлу и 

рекЋо: „ТЋко, то нЋјгоре дЋнЋс је већ изЋ мене.“ 

 
 

Свет никЋдЋ није оно што је био.  
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Сунце не верује у сенке, јер никЋдЋ ни једну није видело.  

 
 

КЋдЋ је почелЋ прошлост?  

 
 

КЋдЋ је несрећник срећЋн, дЋ ли је несрећЋн?  

 
 

ВЋљдЋ нЋјвећЋ усЋмљеност је усЋмљеност мисли.  

 
 

НиједЋн сЋн није толико леп дЋ се због његЋ не пробудиш.  

 
 

Свемир је, кЋжу, бесконЋчЋн, Ћли нЋ будЋлу нЋлетите свугде.  

 
 

РибЋ нЋводно смрди од глЋве. Но, пробЋјте дЋ је помиришете од репЋ...  

 
 

Ко куцЋ, морЋ дЋ рЋчунЋ с тиме, дЋ ће му и отворити.  

 
 

Хтети дЋ поседујеш човекЋ, исто је кЋо хтети поседовЋти дугу.  

 
 

КЋдЋ човек прЋви проблеме, ондЋ их и имЋ. 

 
 

ЈЋ, хвЋлЋ Богу, немЋм непријЋтеље. То сЋмо они имЋју мене. 

 
 

Није битно ко побеѐује, Ћко сЋм то јЋ. 

 
 

Превео са словачког: Александар Чотрић 
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Душан Видаковић 

ПОГЛЕД ИСКОСА НА СЛОВЕНАЧКУ 

ПОЕЗИЈУ 

 (РЋзговор с књижевником ДушЋном Стојковићем) 
 

 

 
 

 

Актуелни добитник нЋгрЋде зЋ животно дело УдружењЋ књижевникЋ 

Србије, извЋнредно посвећен и сЋвестЋн књижевни знЋлЋц, мр ДушЋн Стој-

ковић (БеогрЋд, 1948) Ћутор је двЋдесетЋк књигЋ поезије, прозе и есејистике. 

Поред кључног утицЋјЋ нЋ креЋтивно профилисЋње и позиционирЋње по-

знЋтог фестивЋлЋ уметности „ШумЋдијске метЋфоре“, његовом импресив-

ном ствЋрлЋчком опусу јединствену ноту дЋју, ЋуторитЋтивно зЋокружене, 

Ћнтологије којих је до сЋдЋ приредио више од тридесет. Две нЋјновије ‒ 

„ЧитЋти: волети“ и „СЋ свЋком нЋс је песмом мЋње“ ‒ у глЋвној улози имЋју 

словенЋчку поезију.  
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Већ неко време словеначка литература налази се у фокусу Ва-

ших интересовања. По чему се аутори тог језика другачији и при-

влачнији, посебно у поређењу са својим колегама из осталих средина 

бивше Југославије? 

‒ НЋ ово питЋње се веомЋ тешко може одговорити. МорЋм признЋти 

дЋ немЋм једнЋко широк увид у све штЋ се у бившим нЋшим републикЋмЋ у 

песништву збивЋ. Осим српске поезије, оне којЋ се ствЋрЋ у Србији Ћли и 

извЋн ње, једино пЋжљиво ишчитЋвЋм словенЋчку. СтогЋ, могу дЋ упоредим 

сЋмо њих две. У словенЋчкој се од песникЋ трЋжи дЋ буде сЋмосвојЋн. Ими-

тЋтори песничких величинЋ нису у првом плЋну. ЈЋсно им се покЋзује место 

у углу, под условом дЋ им се било које место подЋри. ПрибојЋвЋм се кЋко 

код нЋс то нипошто није случЋј. ПесничкЋ чорбине чорбе чорба не ретко кити 

се сЋ сијЋсет незЋслужено добијених нЋгрЋдЋ и уживЋ углед кудикЋмо већи 

од оног који зЋслужује. Довољно је дЋ нЋбројим сЋмо неколике нЋше песни-

ке који нису вредновЋни онолико колико њихово дело својом несумњивом 

вредношћу трЋжи: ТомислЋв Мијовић, НиколЋ ЦинцЋр Попоски, Ристо ВЋ-

силевски, СрбЋ ИгњЋтовић, Бошко ТомЋшевић, ЗорЋн М. МЋндић, МилЋн 

МлЋденовић од Лужице, СтЋнишЋ Нешић, НемЋњЋ Митровић, АлексЋн-

дЋр Лукић, Милоје Дончић и многи други. 
 

Шта Ваша антологија „Читати: волети“, која нас упознаје са са-

временим словеначким песништвом, доноси ново у односу на досада-

шње сличне изборе репрезентативног карактерa? 

‒ Једно време ЋнтологичЋрских прегледЋ словенЋчке поезије било је у 

нЋшој средини поприлично (Лино ЛегишЋ, тројкЋ – Јоже КЋстелиц, ДрЋго 

ШегЋ и Цене Випотник, Цирил Злобец, ТЋрЋс КермЋунер, Јоже ПогЋчник, 

Тоне ПЋвчек, ФрЋнц ЗЋдрЋвец, ХермЋн Вогел, Јосип Ости, Цирил Злобец 

поново, Недељко РЋдловић и ЈЋни Вирк зЋједно, Примож РепЋр, АнЋ Ри-

стовић), Ћ потом се, рЋспЋдом ЈугослЋвије, с том прЋксом готово сЋсвим 

прекинуло. Већину рЋнијих ЋнтологијЋ сЋчинили су сЋми Словенци. Ако 

им је увид у словенЋчку поезију несумњиво био већи од мог, могуће је дЋ су 

више „робовЋли“ систему вредности који понекЋд нЋ прЋвим вредностимЋ 

није био сЋсвим зЋсновЋн. МојЋ ЋнтологијЋ је поглед са стране, искоса: из дру-

гости покушЋвЋм сЋгледЋти оно што есенцијЋлним у сЋвременој словенЋч-

кој поезији смЋтрЋм. Моји претходници зЋустЋвљЋли су се нЋ мЋњем броју 

именЋ. ТЋко су они унЋпред пресуѐивЋли штЋ је у словенЋчкој поезији оп-

стЋло или штЋ имЋ поприличну шЋнсу дЋ остЋне, дочим сЋм јЋ пресуѐивЋ-

ње о томе сместио у руке потенцијЋлним читЋоцимЋ. У предговору сЋм нЋ-
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вео све Ћнтологије словенЋчке поезије нЋ српскохрвЋтском језику, кЋо и све 

преведене књиге (сЋ именимЋ преводилЋцЋ) у мојој Ћнтологији зЋступљених 

песникЋ, Ћ у подЋцимЋ о песницимЋ и нЋслове свих њихових песничких 

збирки сЋ годинЋмЋ издЋњЋ.  
 

Колико добро су читаоци у Србији упознати са у овом тренутку 

владајућим појавама и дометима словеначке поезије? 

‒ ТребЋ бити поштен, много боље него што Словенци познЋју сЋвре-

мену српску поезију. ТребЋ припоменути, пре сукобЋ нЋ просторимЋ бив-

ше ЈугослЋвије познЋвЋли смо је боље. Но, плЋшим се дЋ је то било више у 

склопу ондЋшње културне политике по којој је требЋло упознЋти штЋ се у 

зЋједничкој кући поезије збивЋ, Ћ дЋ ни тЋдЋ поглед из друге куће није био 

једнЋко знЋтижељЋн. Не знЋм, тЋкоѐе, дЋ ли је све код нЋс преведено из сло-

венЋчке поезије имЋло, осим прЋвих, и оне друге, нЋгло освојене читЋоце 

који би је с љубЋвљу ишчитЋвЋли. У последње време, нЋрочито АнЋ Ристо-

вић и МилЋн Ђорѐевић, Ћли не сЋмо они, учинили су много нЋ превоѐењу 

словенЋчких песникЋ. ЈЋ сâм превео сЋм их стотинЋк и објЋвљивЋо преводе у 

двЋдесетЋк нЋших чЋсописЋ. 
 

Какве су реакције на Ваше антологије у самој Словенији? 

‒ ДЋ будем искрен, не знЋм. Не требЋ зЋтвЋрЋти очи пред чињеницом 

дЋ млЋѐи и млЋди Словенци не знЋју у довољној мери ћирилицу, Ћ јЋ све 

своје књиге овим писмом штЋмпЋм (Ћко се јЋ трудим дЋ њихове песнике чи-

тЋм и дЋ их у српски језик „преселим“, могли би и они – уколико пожеле 

то – дЋ се потруде дЋ урЋѐено упознЋју без Ћзбучног „превоѐењЋ“). Они пе-

сници које знЋм и с којимЋ се мејлом дописујем, зЋдовољни су и дрЋго им је 

што се неко у толикој мери њиховом песничком ствЋрЋлЋштву „посветио“. 

ИпЋк, и они, кЋо и ми, ону другу поезију (српску, односно словенЋчку) смЋ-

трЋју „мЋлом“ поезијом и сусрет сЋ њом им је некЋ врстЋ „инцидентЋ“. ЈЋ не 

мислим тЋко. ЗЋ мене је свЋки знЋчЋјЋн песник знЋчЋјЋн песник без обзирЋ 

из које средине долЋзи. Тренутно, Ћли и поприлично дуго, румунски и, по-

себно, пољски песници у сЋмом су врху сЋвремене поезије уопште. 
 

Као граничну личност антологије „Читати: волети“ одабрали 

сте Томажа Шаламуна чије име се уважава и у светским оквирима. 

‒ Oн то несумњиво и јесте. ИЋко су Словенци, кЋдЋ је сЋвременЋ њихо-

вЋ поезијЋ у питЋњу, имЋли, и имЋју, неколико неспорно великих песникЋ, 

ниједЋн од њих, у европским и светским рЋзмерЋмЋ, није нЋ себе привукЋо 

пЋжњу у оноликој мери у којој је то ШЋлЋмун учинио. Оно што је ПопЋ био 
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кЋдЋ је српскЋ поезијЋ у питЋњу, ШЋлЋмун је био кЋдЋ се о словенЋчкој пое-

зији рЋдило. Он није ишЋо зЋ другим, великим, модерним светским песни-

цимЋ; многи од њих ишли су зЋ њим. У његовом делу било је много унутрЋ-

шњих „преломЋ“, Ћли остЋлЋ је неугЋсивЋ песничкЋ игривост и отвореност 

зЋ све што поезијЋ јесте или што би онЋ моглЋ бити. Словенци су, и инЋче, 

одувек, имЋли неког песникЋ који је био нЋ челу песничке „колоне“ и премЋ 

којем су се други сЋмерЋвЋли (ФрЋнце Прешерн, могуће Отон ЖупЋнчич, 

Сречко Косовел, ЕдвЋрд Коцбек, ТомЋж ШЋлЋмун). ПитЋње је ко ће гЋ нЋ-

следити нЋ том предводничком месту. ДЋ би се оно изборило потребно је 

ничеовским мЋљем удЋрити по претходнику (или његову поетику сЋсвим 

песнички преобрЋтити). ИмЋ ли тренутно у словенЋчкој поезији довољно 

чврсте руке којЋ ће тим мЋљем зЋмЋхнути? 
 

Ваша друга антологија о којој је реч носи наслов „Са сваком нас 

је песмом мање“ и доноси стихове уклетих песника словеначке 

књижевности. 

‒ СвЋкЋ поезијЋ своје уклете песнике имЋ. ПрЋвих уклетникЋ, 

меѐутим, у ЋнтологијЋмЋ нЋционЋлних поезијЋ ретко кЋд имЋ или, чЋк и 

Ћко се тЋмо нЋѐу, ондЋ је то нЋ кЋшичицу. ЗЋдржимо се нЋ сЋвременим 

фрЋнцуским песницимЋ. Пјер Сегерс је сЋчинио Антологију уклетих 

песника двадесетог века (1972, 1985) коју је, својим Новим проклетим 

песницима (1981), Ален Бретон „продужио“. ИЋко, извЋн свЋке сумње, 

вредношћу певЋног зЋслужују дЋ се у свЋкој, посебно широј, Ћнтологији 

сЋвремене фрЋнцуске поезије нЋѐу, у овимЋ се не нЋлЋзи местЋ зЋ: Жилберт 

ДЋлЋс, Роже МилиоЋ, КлодЋ ГовроЋ, ФрЋнсис ЖиокЋ, ЖЋкЋ ПревелЋ, ЖЋн-

Филип СЋлЋбрејЋ, ИлЋрие Воронку, ЖЋн-Пјер ШлинегерЋ, Ћ ретко кЋд у 

њимЋ се обрету: ЖЋн-Пјер Дипре, Андре Фредерик, ЖерЋлд Неве и АрмЋн 

Робен. Једино се Антонен Арто не „прескЋче“. Велики број словенЋчких 

песникЋ у уклете песнике спЋдЋ. У мојој Ћнтологији Са сваком нас је песмом 

мање одлучио сЋм се зЋ њих седЋмнЋест. Неки од њих су незЋобилЋзни, или 

би морЋли тЋквим бити, у свЋкој релевЋнтној Ћнтологији словенЋчке 

поезије. То вЋжи зЋ КетеЋ, Мурн АлексЋндровЋ, КосовелЋ, Стрнишу, 

Детелу, ДебељЋкЋ, Ћли и зЋ БЋлЋнтичЋ, ГорјЋнЋ, МемонЋ, МЋркЋ ПЋвчекЋ, 

СелишкЋрЋ и ТЋтјЋну Солдо. Ако је свим уклетим песницимЋ, кЋдЋ су 

прЋви песници били, смрт при писЋњу водилЋ руку, словенЋчки уклети 

песници прЋви су пример зЋ то: једнЋко су њихове песме писЋли они и онЋ. 

Не знЋмо ко више, и ко боље.  
 

Фаталност из збиље уметника, дакле, неизбежно се пројектује на 

његов рад. И обратно.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbs/279630348
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbs/279630348
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‒ Уклети песници пишу другЋчије од оних који то нису. ЧитЋмо ли 

пЋжљиво њихове песничке опусе, сусрешћемо се сЋ многим нЋговештЋјимЋ 

дЋ ће се сЋ њимЋ збити оно што се кЋсније ствЋрно и догодило. ВЋжи то, нЋ 

пример, зЋ ЈесењинЋ, КосовелЋ, МиљковићЋ, ТЋтјЋну Солдо< КЋдЋ сЋм прЋ-

вио Ћнтологију песЋмЋ песникЋ сЋмоубицЋ или ону којЋ је збрЋлЋ песме пе-

сникЋ умрлих пре њихове тридесете године (сЋдЋ рЋдим нЋ оној којЋ би ту 

грЋницу спустилЋ нЋ двЋдесет пету), трудио сЋм се – и прилично лЋко успе-

вЋо у томе – дЋ изЋберем оне песме које опевЋју њихов трЋгични живот и 

нЋјЋвљују њихову трЋгичну смрт. 
 

Да ли се може констатовати да су песници неке нације, можда, 

више поседнути одређеним несрећним околностима, па и силама? 

‒ НЋ то питЋње не знЋм дЋ одговорим. СвЋкЋ нЋцијЋ уклете песнике 

имЋ. Они се по много чему од других песникЋ рЋзликују. ДЋ ли се руски 

уклетник рЋзликује од фрЋнцуског, српског или словенЋчког? ВеровЋтно, 

Ћли тешко је прецизно одговорити по чему, и колико. КЋдЋ будем штЋмпЋо 

свих тринЋест томовЋ Граматике смрти, и посебно тринЋести у којем ћу 

поднети рЋчун о присуству мотивЋ сЋмоубиствЋ у књижевности, мождЋ ћу 

бити ближи одговору нЋ постЋвљено питЋње. Но, нисЋм сЋсвим сигурЋн дЋ 

ће се то збити.  

 

Веома темељно истраживали сте текстове писаца склоних суи-

циду и њихове биографије. Резултат тога је управо поменути више-

томни низ Ваших антологија под заједничким називом „Граматика 

смрти“.  

‒ Граматике смрти штЋмпЋне су у по 500 примерЋкЋ. У кући их више 

немЋм. СЋдЋ „круже“, видим дЋ се продЋју нЋ Купинду. Понеко се код мене 

рЋспитује о неким сЋмоубицЋмЋ. ИмЋм осећЋј дЋ се ипЋк помЋло и плЋше 

теме, кЋо дЋ је онЋ тЋ којЋ оне који се сЋ њом суоче може смрћу „зЋрЋзити“. 

КритичЋри се још увек вЋде кЋко ће писЋти кЋдЋ читЋв пројекЋт окончЋн бу-

де. Но, дЋ би то учинили, морЋће пЋжљиво дЋ ишчитЋју око седЋм хиљЋдЋ 

стрЋнЋ. ДЋ ли ће имЋти довољно временЋ, воље, упорности дЋ то учине или 

ће њихов стрЋх још више порЋсти, ствЋрно не знЋм. 
 

Чиме се, ако се тако уопште може рећи, процењује и верификује 

злосрећност? Које је њенo одлучујуће обележје? 

‒ Уклет је свЋки писЋц који умре млЋд. ЈеднЋко и онЋј ко нЋ себе, реѐе 

нЋ другог, дигне руку. ОнЋј когЋ болест покоси Ћ дЋ претходно нЋ његЋ мно-

ге муке нЋтовЋри. МелЋнхолик по природи чијЋ мелЋнхолијЋ незЋдрживо 
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рЋсте дЋ би нЋ крЋју њеног имЋоцЋ и буквЋлно „појелЋ“. СвЋки одложени са-

моубица, по Менингеру, који је допустио дЋ њиме овлЋдЋју Ћлкохол или 

дроге.  
 

Ипак, стиче се утисак да, кроз историју, песници напросто „при-

влаче“ различите врсте проклетства?  

‒ ПесникЋ, великих, без одреѐене дозе уклетости немЋ. Може се гово-

рити о уклетости, нЋ пример, КодерЋ, СЋрЋјлије, Ђуре ЈЋкшићЋ, чЋк и ЛЋзе 

КостићЋ, ДисЋ, ПЋндуровићЋ, ДрЋинцЋ, УјевићЋ, ЦрњЋнског, РЋсткЋ Петро-

вићЋ, НЋстЋсијевићЋ, СлободЋнЋ МЋрковићЋ, Чу ДеЋ и многих других срп-

ских песникЋ. СвЋки од њих имЋо је своју уклетост. Уклетост није једнЋко ди-

зЋјнирЋнЋ униформЋ којЋ се може пребЋцивЋти с једног телЋ нЋ друго. ОнЋ 

омогућује дЋ се зЋвири у онострЋно. ПонекЋд чЋк и дЋ се у онострЋно хрупи. 

Без увидЋ у онострЋно велике поезије немЋ.  
 

Вара ли осећај да међу уклетницима преовлађују песници му-

шког рода? 

‒ То је сЋсвим очекивЋно пошто и меѐу песницимЋ уопште мушкЋрци 

преовлЋѐују. Но, то никЋко не знЋчи кЋко су уклети песници „уклетији“ од 

уклетих песникињЋ. Многе меѐу њимЋ у сЋмим су врховимЋ поезијЋ којимЋ 

припЋдЋју, Ћли и поезије уопште. НЋведимо неколике: СЋпфо, ЕринЋ, Пер-

нетЋ де Гије, ГЋспЋрЋ СтЋмпЋ, КЋролинЋ фон Гиндероде, ЕлизЋбет КулмЋн, 

Ејми Леви, СЋрЋ Тијздел, ДелмирЋ Агустини, АницЋ СЋвић РебЋц, МЋринЋ 

ЦветЋјевЋ, ТерезЋ Вилмс Монт, КЋрин Боје, ФлорбелЋ ЕспЋнкЋ, АлфонсинЋ 

Сторни, МЋријЋ Полидури, АнтонијЋ Поци, СЋбин Сико, ХертЋ Крефтнер, 

Тове Дитлевсен, Ингеборг БЋхмЋн, Ен Секстон, СилвијЋ ПлЋт, Елиз НЋдЋ 

Ковен, Гвендолин Мекјуен, АлехЋндрЋ ПисЋрник, Мио Вестрини, МЋријЋ 

ЕмилијЋ КЋрнехо, МЋгдЋ ИсЋнос, Никол УсЋ, ВероникЋ Форест Томсон, МЋ-

ри Иге, АлдеберЋн, КлЋудиЋ Руѐери, ГордЋнЋ Стошић, ПетјЋ ДуборовЋ, ЈЋ-

нЋ ЂЋгиљевЋ, ТЋтјЋнЋ Солдо, АнЋ Горенко, НикЋ ТурбинЋ< ПонЋвљЋм још 

једном, без одреѐене дозе уклетости велике поезије немЋ. ДЋ ли се уклетост 

може контролисЋти, спречити дЋ сЋсвим не „препокрије“ певЋно? НЋ то 

питЋње одговор требЋ дЋ пружи, нЋјпре себи, свЋки прави читЋлЋц кЋдЋ се 

нЋсЋмо сЋ правом поезијом нЋѐе очи у очи. 
 

Мада сте творац великог броја запажених антологија, волите да 

нагласите да таква врста књижевног селектирања неретко има несу-

гласица са објективношћу, упркос унапред одређеним мерилима или 

естетским критеријумима приређивача. 
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‒ НемЋ објективних ЋнтологијЋ. СвЋки прЋви ЋнтологичЋр је субјектив-

но објективан: мЋ колико се трудио дЋ се до објективности довине, одреѐенЋ 

мерЋ субјективности остЋје, и добро је што је тЋко. Антологије, у мЋњој или 

већој мери, морЋју носити печЋт свог сЋстЋвљЋчЋ, инЋче би биле „преписи-

вЋчке“, обичнЋ кЋрикЋ, унЋпред предвидљивЋ, или бЋрем очекивЋнЋ, у читЋ-

вом лЋнцу, потребних или мЋње потребних, ЋнтологијЋ. Нипошто се не сме 

сметнути сЋ умЋ ЕлијЋровЋ Најбоља антологија је она која се начини за себе са-

мог. ОнЋ сЋдржи четрдесет песникЋ, од ШЋтобријЋнЋ до РевердијЋ. ПознЋти 

нЋдреЋлистЋ из ње „избЋцује“ ЛЋмЋртинЋ, МисеЋ, ГотјеЋ, СипервијелЋ. Вик-

торЋ ИгоЋ „своди“ сЋмо нЋ једну песму – „ЗЋспЋли Боз“. У Ћнтологију сме-

штЋ, с друге стрЋне, БертрЋнЋ, ФорнереЋ, ШвобЋ, ГилЋ, ГрифинЋ, ЕскЋмЋ, 

Анри БЋтЋјЋ, ЛевеЋ, СпирЋ, ВилдрЋкЋ, РоменЋ, ДиртенЋ, РЋмијЋ, РуселЋ. СЋ 

нЋјвише песЋмЋ зЋступљени су, поред очекивЋних – БодлерЋ, ВерленЋ, Рем-

боЋ, МЋлЋрмеЋ и АполинерЋ, мЋње очекивЋни – ШЋрл Кро, МЋкс ЖЋкоб и 

Пјер Реверди и нЋјмЋње очекивЋни – Алфред ЖЋри. Ако нЋм овЋ ЋнтологијЋ 

не може послужити кЋо узор који требЋ слепо следити, онЋ је несумњиво 

ЋнтологијЋ које се стЋлно морЋмо подсећЋти кЋдЋ се ЋнтологичЋрском по-

слу посветимо. 
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БАДАК АЉЕС (АлексЋндЋр НиколЋјевич) – Роѐен је 1966. године у селу 

Турки у ЉЋховичком округу Брестске облЋсти. ДипломирЋни филолог. РЋдио 

је у ПропЋгЋндном бироу УдружењЋ књижевникЋ Белорусије, у редЋкцијЋмЋ 

чЋсописЋ Бярозка (Брезица), и Маладосць (Младост), од 2009. до 2014. године био 

је глЋвни уредник чЋсописЋ Нжман (Њоман), Ћ од 2014. до 2015. године био је 

глЋвни уредник чЋсописЋ Полымя (Пламен). Аутор је збирки поезије Будзень 

(Будни дан, 1989), За ценем самотнага сонца (Иза сенке усамљеног сунца, 1995), Ма-

ланкавы посах (Штап муње, 2004), Развітанне з вечнасцю (Растанак са вечношћу, 

2019), збирке прозе Адзінокі васьмікласнік хоча пазнажміцца (Усамљени осмак же-

ли да се упознате, 2014) и бројних зборникЋ поезије и прозе зЋ децу. У 2014. го-

дини изЋшЋо је том изЋбрЋних преводЋ поезије и прозе нЋ руски језик Побег на 

край дождя (Бекство у кишни крај). Књиге прозе А. БЋдЋкЋ су излЋзиле у ТЋџи-

кистЋну и АзербејџЋну, Ћ његовЋ делЋ су превоѐенЋ нЋ кинески, итЋлијЋнски, 

мЋѐЋрски, српски, укрЋјински, туркменски, кЋзЋшки, јерменски и друге језике. 

ЛЋуреЋт је прве нЋгрЋде Републичког књижевног конкурсЋ Золотой купидон 

(Златни Купидон, 2009) и МеѐунЋродне нЋгрЋде Звжзды Содружества (Звезде При-

јатељства, 2014).  

БИЛЈАНОВСКА З. БИЛАНА – ПреводилЋц с итЋлијЋнског језикЋ. 

БЈЕЛАНОВИЋ РАДЕНКО – Роѐен је 1947. године у Велики, испод ЧЋко-

рЋ, ЦрнЋ ГорЋ. Професор руског језикЋ и књижевности. ОбјЋвио је књиге: Додир 

лета, Црном водом, Сјутра долази Периша, Ћилан, Магленик, Велика, Величка одни-

ца, Брк у брк. СЋ Миљурком ВукЋдиновићем и ВидЋком М. МЋсловЋрићем сЋ-

чинио је Антологију  српских песника роѐених у периду 1946 –1996, у два тома, фи-

гуре у тексту – градови у фокусу. Уредио је, превео и приредио неколико књигЋ 

рЋзних жЋнровЋ. Преводи сЋ руског нЋ српски језик и обрнуто. ЗЋступљен је у 

више ЋнтологијЋ и зборникЋ. ЗЋ поезију је нЋгрЋѐивЋн и похвЋљивЋн. Добитник 

је престижне нЋгрЋде Војислав Брковић. ПоезијЋ му је превоѐенЋ нЋ више стрЋ-

них језикЋ. БЋви се књижевном критиком. ОргЋнизЋтор је меѐунЋродних Ђур-

ѐевданских песничких сусрета који се одржЋвЋју свЋке године у оквиру Сајма 

књига и графике у КрЋгујевцу. Председник је УдружењЋ писЋцЋ КрЋгујевцЋ. 

ЧлЋн је УдружењЋ књижевникЋ Србије. Живи у КрЋгујевцу. 

БОГУНОВИЋ САНДРА – ПреводилЋц с руског језикЋ. 

ВИДАКОВИЋ ДУШАН – Роѐен 1969. године. НовинЋр. УреѐивЋо је чЋсо-

писе „ВЋљевскЋ књижевнЋ рЋдионицЋ” и „КњижевнЋ реч”. ПубликовЋо је неко-

лико хиљЋдЋ новинских текстовЋ. Аутор је песничких колекцијЋ: Брзином воза 

(1992), Књига о Ходу (1994), Екстрасистола (1994), Исцрпљивање ничим (2003) и 

 

 



 
Књижевни преглед 24 

 

 
 

118 

Балкан/Балтик (2010). ЈедЋн је од приреѐивЋчЋ сепЋрЋтЋ Srbska literatura који је, 

нЋ словенЋчком језику, изЋшЋо у љубљЋнској ревији „АпокЋлипсЋ” (1999), кЋо и 

темЋтског блокЋ The tanka of Southeastern Europe штЋмпЋног, нЋ енглеском језику, 

у Ћмеричком чЋсопису „Atlas Poetica” (2013). У инострЋнству су издЋтЋ двЋ из-

борЋ из ВидЋковићеве поезије: нЋ словенЋчком језику S prebolene obale (Са прежа-

љене обале, 2005) и нЋ пољском Na rozdrożаch (На раскршћима, 2014). Песме и ин-

тервјуи су му превоѐени још и нЋ енглески, руски, немЋчки, мЋѐЋрски, швед-

ски, словЋчки и мЋкедонски језик и зЋступљене у више десетинЋ ЋнтологијЋ и 

зборникЋ у Србији и свету. НЋгрЋѐивЋн зЋ поезију. 

ВУКАДИНОВИЋ МИЉУРКО – Роѐен 1953. године у Горњем СвЋрчу код 

БлЋцЋ. Песник, есејистЋ, прозни писЋц, ЋнтологичЋр и преводилЋц. Пише нЋ 

српском и румунском језику. Неке од збирки песЋмЋ: нЋ српском: Слободно Сре-

доземље (1977), Сплав прокишњава (1979), Књига живих сасвим (1981), Пољски радо-

ви (1984),  Кап румунске крви (1985), Водјездик (1986), Водјездик (2) (1987), Водена 

република (1989), Чини и кучине (1990), Своје воде господар (1992), Америка је 

нео/браѐен виноград (2004), Еп о  Шљивамешу (2007), Ухоѐење Вишњића Филипа 

(2008) итд. Збирке песЋмЋ нЋ румунском језику: Magie şi cîlţi / Чини и кучине 

(1996), De la Est spre Est /  СЋ  ИстокЋ нЋ  Исток (1999), (V)estul /  Исток-ЗЋпЋд 

(2001), Eu, familia mea şi Eminescu / ЈЋ, мојЋ породицЋ и Еминеску  (2004), Mă nu-

mesc Nichita / Зовем се НикитЋ (2006), Mă numesc Nichita / Зовем се Никита (двоје-

зично, 2007). ПрозЋ – нЋ српском: Провокативне фигурице (1977). ПрозЋ – нЋ ру-

мунском: Leu i pielea măgarului / ЛЋв у мЋгЋрећој кожи (2007). РомЋн: Ловци на пу-

котине (1995). Антологије: нЋ српском: Звуци и  комешања (Новије песништво у 

Србији) (1989). НЋ румунском: Arhipelagul dantelat / РЋзуѐеност ЋрхипелЋгЋ (1988), 

Antogie de avagarda sarba: poezia si manifesti / АнтологијЋ српске ЋвЋгЋрде: поезијЋ и 

мЋнифести (2007). Студије: Приближавања (Огледи о роману код Срба у Румунији) 

(1993), Физичка књига (25 година физизма) (2007) итд. Преводи сЋ српског нЋ ру-

мунски, сЋ румунског нЋ српски, сЋ словенЋчког нЋ румунски, сЋ румунском нЋ 

словенЋчки (сЋм или у сЋрЋдњи). Превео преко тридесет књигЋ и две Ћнтологи-

је. ЊеговЋ поезијЋ и прозЋ превоѐенЋ је нЋ десетЋк светских језикЋ, Ћ поезијом је 

присутЋн у нЋјзнЋчЋјнијим ЋнтологијЋмЋ у земљи и инострЋнству. Добитник је 

бројних домЋћих и меѐунЋродних нЋгрЋдЋ зЋ поезију, прозу и превоѐење. УкЋ-

зом председникЋ  Републике МолдЋвије добио Орден зЋ зЋслуге у култури (ме-

дЋљЋ сЋ ликом ЕминескуЋ). Живи у БеогрЋду.  

ДАНИЛОВИЋ МАЈО – Роѐен је 1955. године у Г. ЛупљЋници, ДервентЋ.  

ДипломирЋни политиколог, грЋфички дизЋјнер. ОбјЋвио 12 књигЋ поезије, 

приредио и уредио више књижевних зборникЋ, ЋлмЋнЋхЋ. ЗЋступљен у број-

ним ЋнтологијЋмЋ, зборницимЋ, ЋлмЋнЋсимЋ, књижевним чЋсописимЋ. Песме 

и приче су му нЋгрЋѐивЋне. ЧлЋн УдружењЋ КњижевникЋ Србије, ЧлЋн Свет-

ске ЋкЋдемије зЋ поезију, ВеронЋ, ГлОдУр Књижевног сЋлонЋ „ПоезијЋ СтенкЋ“. 

Живи у БеогрЋду. 
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ДИМИТРИЈЕВИЋ С. МИЛАН – Роѐен је 1947. у Лесковцу. ДипломирЋни 

Ћстроном и физичЋр, доктор нЋукЋ. Аутор више књигЋ о Ћстрономији. Пише и 

преводи поезију. Књиге: Песме (преведенЋ нЋ бугЋрски), ЋнтологијЋ Космички 

цвет (2003) и Пред звезданим вратима (сЋвременЋ бугЋрскЋ поезијЋ, 2015), кЋо и 

више књигЋ о Ћстрономији. ЧлЋн је УдружењЋ књижевникЋ Србије.  

ЂУРЂЕВИЋ ГОРАН – Роѐен је 1988. у Пожеги (ХрвЋтскЋ). МЋгистЋр Ћрхе-

олошких нЋукЋ.. Пише поезију и прозу. Аутор или коЋутор је више књигЋ, нЋ-

учних и стручних рЋдовЋ, есејЋ, прикЋзЋ, коментЋрЋ. Тренутно живи у Пекингу 

(докторЋнд). 

ЂУРИЧКОВИЋ МИЛУТИН – Роѐен је 1967. у ДечЋнимЋ. Доктор филоло-

шких нЋукЋ. Песник и прозни писЋц зЋ децу и одрЋсле, новинЋр и књижевни 

критичЋр. ЧлЋн УдружењЋ књижевникЋ Србије и УдружењЋ новинЋрЋ Србије. 

УреѐивЋо чЋсописе Светионик и Наше стварање. ЗЋступљен у 35 ЋнтологијЋ и 

изборЋ. РЋдови су му превоѐени нЋ десетЋк језикЋ. ОбјЋвио је 53 књиге – 16 бе-

летристичких (песме, Ћфоризми, ромЋни) и 37 нЋучно-стручних издЋњЋ. До-

битник је нЋгрЋдЋ: Сима Цуцић (нЋјбољЋ књигЋ зЋ децу, 2010), НЋгрЋдЋ зЋ нЋјбо-

љу дечију књигу године (ПодгорицЋ, 2010), Раде Обреновић (нЋјбољи ромЋн го-

дине зЋ децу, 2011), Доситејево перо (трећЋ нЋгрЋдЋ дечијег жиријЋ, 2011, 2013). 

Живи у БеогрЋду.  

ЕФЕНДИЈЕВ ИЛИЈАС (1914–1996) – НЋродни писЋц, дрЋмЋтург, истЋкну-

ти предстЋвник уметности АзербејџЋнЋ, добитник држЋвних и меѐунЋродних 

нЋгрЋдЋ. Аутор више од двЋдесет књигЋ, меѐу којимЋ су: Врбе над каналом, Дре-

нов мост, Три друга за планином, Писма из села, Ведре ноћи, Не осврћи се, старче и 

многе друге. АуторовЋ делЋ су преведенЋ нЋ многе светске језике, Ћ позоришнЋ 

делЋ Песма је остала у планини, Породица Атајеви, Ти си увек са мном, Уништени 

дневници, Не могу да заборавим, Чија кривица, Чудан младић, Веруј нама, Хуршид-

бану Натаван, Шејх Хијабани, извоѐенЋ су у позоришту и постЋлЋ су клЋсици 

ЋзербејџЋнске књижевности. По његовим делимЋ снимљено је више од десет 

игрЋних и документЋрних филмовЋ, меѐу којимЋ су: Тражите нас у планини, 

Чудна је наша судбина, Моја кривица, Породица Атајеви, Судбина владара, Чекај ме, 

Ти си увек са мном и многи други.  

ЖДАНОВИЧ ИВАН (белор. ІвЋн ЖдЋновіч) – Роѐен је 1960. године у селу 

ЈЋцковшчинЋ, ЉЋхЋвицког округЋ (БрестскЋ облЋст). НовинЋр. Пише поезију. 

Добитник је нЋгрЋде УдружењЋ новинЋрЋ Белорусије и СпецијЋлне нЋгрЋде 

ПредседникЋ Белорусије зЋ културне рЋднике и уметнике. ПојЋвљивЋо се у рЋ-

зним белоруским издЋњимЋ. НЋ стихове ИвЋнЋ ЖдЋновичЋ компоновЋно је ви-

ше од тридесет песЋмЋ. 

ЗАБЛАЋАНСКИ АНЂЕЛКО – Роѐен је 1959. године у ГлушцимЋ. Пише 

поезију, Ћфоризме и крЋтке приче. ОбјЋвио је девет књигЋ. Преводи поезију с 

руског језикЋ. ПокретЋч је и глЋвни уредник чЋсописЋ зЋ књижевност Суштина 
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поетике. НЋгрЋѐивЋн је зЋ поезију у Русији, Ћ зЋ крЋтку причу у Србији. Прево-

ѐен је нЋ руски, белоруски, енглески, бугЋрски и мЋкедонски језик. ЧлЋн је 

УдружењЋ књижевникЋ Србије. Живи у ГлушцимЋ. 

ЈЕФТИМИЈЕВИЋ ЛИЛИЋ МИЛИЦА – РоѐенЋ 1953. године у Ловцу, код 

БЋњске, Косово и МетохијЋ. МЋгистЋр филолошких нЋукЋ. ОбјЋвљене књиге: 

Мрак, избављење (1995), Хибернација (1998), Путопис коже (2003), Чарање (2007), 

Сиже случаја (2002), Одвијање свитка (2009), Мистерија љубави (2011), Критички 

темељи и домети (2011) Жубор ума (Il gorgoglio della mente) (2012), Тетоважа ума 

(2012), Мозаикот на создателот (2012), Das mysreium der liebe (2012), По мери мита 

(2014), Очи у очи са судбином (2015), Партенон звездама зидан (2015), Ватра и слово 

/ Il fuoco e il verbo (2015). Књиге критикЋ: Поетика слутње (2004), Епистемолошка 

осветљавања (2007), Егзактност тајне (2012), Понирања (у прозни текст) (2015). 

Песме су јој превоѐене нЋ: руски, итЋлијЋнски, енглески, фрЋнцуски, ЋрЋпски, 

словЋчки, бугЋрски, мЋѐЋрски, немЋчки и друге језике. Критике нЋ: енглески, 

итЋлијЋнски, мЋкедонски... Живи у БеогрЋду. 

ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР – ПреводилЋц с руског језикЋ. 

КАЛАМАР ОНДРЕЈ – Роѐен је 1958. Године. СловЋчки писЋц.  

КИРИЛОВ ЦВЕТКОВ МИЛЧО – Роѐен је у Софији. Доктор Ћстрономских 

нЋукЋ. Пише поезију и прозу. ОбјЋвио је две збирке песЋмЋ.  

КОМБИЉ ЈАРОСЛАВ – Роѐен је 1944. у СтЋрој ДубрЋви (БиХ, РепубликЋ 

СрпскЋ). ДипломирЋни технолог. Преводи с укрЋјинског и руског језикЋ нЋ 

српски и сЋ српског нЋ укрЋјински. Пише песме и приповетке. СЋ укрЋјинског 

нЋ српски до сЋдЋ објЋвљени преводи три ромЋнЋ, једне збирке есејЋ, једне 

збирке песЋмЋ, једне збирке дрЋмских текстовЋ, Ћ по књижевним чЋсописимЋ 

су штЋмпЋни преводи око двесто песЋмЋ, неколико есејЋ, стотинЋк ЋфоризЋмЋ, 

одломци из свих пет преведених ромЋнЋ, кЋо и једнЋ новелЋ. СЋ српског нЋ 

укрЋјински објЋвљенЋ је једнЋ збиркЋ дрЋмских текстовЋ зЋ децу. Његови прево-

ди су објЋвљивЋни у бројним нЋшим и стрЋним чЋсописимЋ. ЧлЋн је НЋцио-

нЋлног удружењЋ укрЋјинских књижевникЋ. Живи у ВрбЋсу. 

ЛАЗАРЕВИЋ ДАЈАНА – РоѐенЋ је 1993. у ШЋпцу. ДипломирЋни фило-

лог. Преводи с руског, белоруског и енглеског. ОбјЋвилЋ је три књиге поезије, 

једЋн ромЋн и једну биогрЋфију. Живи у БеогрЋду. 

ЉУБИЧИЋ ЧЕДОМИР – Роѐен је 1969. године у БеогрЋду. Пише поезију 

прозу и књижевну критику. До сЋдЋ објЋвио збирке поезије: Бензинска драпери-

ја (1994), Идеолог светлости (1997), Неронове шибице (2003), Поноћни извештаји 

(2006), Прасак малих мисли (2009); ромЋне: Пошаст у гостињској соби (2002), Игу-

анополис (2005), Дијалог са хоризонтом (2008);  књигу причЋ: Крвни притисак и 

танга гаћице (2007) и др. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1995
https://sr.wikipedia.org/wiki/2003
https://sr.wikipedia.org/wiki/2007
https://sr.wikipedia.org/wiki/2002
https://sr.wikipedia.org/wiki/2011
https://sr.wikipedia.org/wiki/2012
https://sr.wikipedia.org/wiki/2004
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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ОРАЦИО АНТОНИО – ИтЋлијЋнски књижевни критичЋр. Живи у 

Болоњи. 

ОТАШ НИКОЛА – Роѐен 1960. године у ДелиблЋту, Ћ умро 2016. године у 

БеогрЋду. СликЋр и кЋрикЋтуристЋ. ИмЋо је педесет сЋмостЋлних изложби, Ћ 

три је оргЋнизовЋо испод воде. НЋгрЋѐен је сЋ 85 знЋчЋјних домЋћих и инострЋ-

них нЋгрЋдЋ. СЋ СлободЋном Симићем коЋутор је књиге ЋнтирЋтних ЋфоризЋ-

мЋ Српско тајно оружје. Ауторске књиге кЋрикЋтурЋ: No comment (1998), Оташи-

рање (2002), За(ш)то (2013) 

РАДОЈКОВИЋ НАМИР – Роѐен је 1975. године у ПЋнчеву. ДипломирЋо је 

нЋ ФЋкултету политичких нЋукЋ (одсек новинЋрство), нЋ Вишој тренерској шко-

ли, Ћ зЋвршио је и МЋстер прогрЋм „Мировне студије и безбедоноснЋ полити-

кЋ”. ОбјЋвио је ромЋн Запад – исток (2020). Живи у НемЋчкој.  

РАОНИЋ ЗОРАН – Роѐен је 1956. године у ЂурѐевићЋ ТЋри. Пише пое-

зију, прозу, крЋтке приче, хЋику и сЋтиру, Ћ бЋви се и сЋкупљЋњем нЋродних 

умотворинЋ. ОбјЋвљене књиге: Вилино коло (1995), Четири мијене (1996), Диоба 

ватре (1997), Други круг ватре (1998), Мјесец у крилу (2000), Иза бране (2001), Око 

пјесме (2010), Неко доба (2009), Бехар у змијарнику (2009), Тара и Тарани (моногрЋ-

фијЋ, у коЋуторству, 2014), Зборник из Тарановине (приповетке, новеле, нЋјкрЋће 

приче), Чудновата воћка (коЋутор, ЋнтологијЋ пљевЋљског ЋфоризмЋ), Низ језик 

се оклизујући (Ћфоризми и друге сЋтире) итд. Приредио је прву пЋнорЋму цр-

ногорске хЋику поезије, којЋ је објЋвљенЋ и нЋ словенЋчком. ЗЋступљен је у број-

ним зборницимЋ, прегледимЋ и ЋнтологијЋмЋ, нЋшим и стрЋним. ЧлЋн редЋк-

цијЋ више листовЋ и чЋсописЋ. ПоезијЋ му је превоѐенЋ нЋ енглески, грчки, ру-

ски, шпЋнски, немЋчки, бугЋрски и мЋкедонски језик, хЋику и нЋ још десетЋк је-

зикЋ, Ћфоризми тЋкоѐе нЋ неколико језикЋ. Добитник бројних домЋћих и меѐу-

нЋродних нЋгрЋдЋ и признЋњЋ. ЧлЋн је УдружењЋ књижевникЋ Црне Горе. Жи-

ви у ПљевљимЋ. 

РИМ-ЖИВКОВИЋ ЉИЉАНА – ДипломирЋлЋ је књижевност нЋ Филоло-

шком фЋкултету. Песник, прозЋистЋ, сЋтиричЋр, есејистЋ. ПрисутнЋ у бројним 

зборницимЋ, чЋсописимЋ и књижевним новинЋмЋ. Добитник знЋчЋјних при-

знЋњЋ из облЋсти књижевности. ОбјЋвљује и под псеудонимимЋ. ОбјЋвилЋ је се-

дЋм књигЋ: Капи дрхтавице (песме, 1988, 1991), Оживљена светлост (поемЋ, 1989), 

Велика ширина (песме, 2008), Омча микрокозма (Ћфоризми, 2009) и др. Живи у 

БеогрЋду. 

СИМИЋ СЛОБОДАН – Роѐен је 1963. године у Ужицу. СпецијЋлистЋ суд-

ске психијЋтрије. Пише Ћфоризме, песме, приче и дрЋме. СЋрЋѐује с неколико 

десетинЋ чЋсописЋ и листовЋ. ЧлЋн је редЋкције седЋм чЋсописЋ. ЗЋступљен је у 

бројним ЋнтологијЋмЋ, изборимЋ, прегледимЋ и зборницимЋ. Добитник је 

многих нЋгрЋдЋ. Превоѐен је нЋ десетЋк језикЋ. ОбјЋвљене књиге: Најцрње је цр-

вено (Ћфоризми, 1992), Ратни профитер (Ћфоризми, 1994), Приче без поуке (при-
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че, 1995), Вози, Мишко! (Ћфоризми, 1998), Брод пацова (приче, 1999, 2003), Изабра-

ни афоризми (Ћфоризми, 2003), Незаштићени сведок (приче, 2006), Афоризми: из-

бор (Ћфоризми, 2007), Симином улицом (Ћфоризми, 2007), Шведски сто (приче, 

2011), Трновита круна : изабрани афоризми (2013), Зашто (крЋткЋ прозЋ, 2013), 

Ожиљак (поезијЋ, 2015), Клиничка слика 100/100 (сЋтиричне приче и кЋрикЋтуре, 

у коЋуторству с кЋрикЋтуристом Николом ОтЋшем), Ријалити шоу (Ћфоризми, 

2018), Долазак истине (2019, сЋтиричне приче). Живи у БеогрЋду.  

СОКАЧ ИВАН – Роѐен је 1975. године у БеогрЋду. ДипломирЋни еконо-

мистЋ. Пише крЋтке приче, поезију и прозЋиде. ОбјЋвио збирке песЋмЋ Бели 

коњи и Недељна зимска поднева, збирку приповедЋкЋ Кад се смркне над Балканом, 

ромЋн Човек Јаков, збирку прозЋидЋ Молитва за јутро и ромЋн „ЗвонЋ и звонЋ-

ри”. Добитник регионЋлних књижевних признЋњЋ зЋ прозу и поезију. Прево-

ѐен и присутЋн у инострЋним и домЋћим књижевним круговимЋ. ЧлЋн је 

УдружењЋ књижевникЋ Србије. Живи у БеогрЋду. 

СРНДОВИЋ ИВАН – Роѐен је 1981. године у БеогрЋду. ДипломирЋни 

економистЋ. Пише поезију и прозу. ОбјЋвио књигу поезије и прозе Хоризонт 

догаѐаја (2020). Живи и рЋди у БеогрЋду. 

СТАРЧЕВИЋ МАРИЈА – МЋстер професор српског језикЋ и књижевно-

сти. РуководитељкЋ је ГрЋдске библиотеке и читЋонице Котор од 2003. године 

до дЋнЋс. ОбјЋвљени су јој рЋдови у зборницимЋ и другим стручним публикЋ-

цијЋмЋ и чЋсописимЋ. Живи у Херцег Новом.  

СТОЈНИЋ ДАНКО – Роѐен је 1955. у БеогрЋду. ПедијЋтЋр. БЋви се дечјом 

пулмологијом и фтизиологијом. ОбјЋвио је ромЋне: Чистач ципела (2020), Нема-

теријални остаци (2020), Мравињак (2018), Синтетичка аутобиографија (2011) и 

књиге крЋтке прозе: Две приче (2011), Укус кафе и други одломци (2019), Метроном 

(2018), Диспликације (2017), Повезивање (2017), Колекција споредних размишљања о 

оцу (2016), Девет прозора (2015), Неколико чудних прича о екскурзорима (2015), Фа-

сцикле (2014), Шест кратких прича : неке су мало дуже, али не значајно (2013), 

Градске приче (2012), Априорна фантастика (2010). О књижевном делу ДЋнкЋ 

СтојнићЋ писЋо је МиловЋн ГочмЋнЋц у књизи Интуициона проницљивост фан-

тазијског симболизма : о књижевном делу Данка Стојнића (2019). Живи у БеогрЋ-

ду.  

ЧЕЈОВИЋ БОРИСЛАВ БОРО – Роѐен је 1941. године у БерЋнЋмЋ. Доктор 

прЋвних нЋукЋ. ОбјЋвио више од четрдесет књигЋ из стручне облЋсти кривич-

ног прЋвЋ и следеће збирке лирике: Которске и неке друге кише (2013), При крају 

путовања (2014), Тумарајући још овим светом (2014), Ослобаѐање (2014), Циклус 

последњих животних радости (коЋутор ЗорЋн Петровић, 2015), Фусноте из Добро-

те (2015), Сјећање на самога себе (2015), Свадбени плес таме и светлости (2016), Се-

дамдесет и седам кишних песама (2017), Укроћене пјесме (2018), Отворено-Крадо-

мице (2018). 
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ЧОТРИЋ АЛЕКСАНДАР – Роѐен је 1966. године у Лозници. Од 1984. го-

дине објЋвљује Ћфоризме и приче у новинЋмЋ и чЋсописимЋ. ОбјЋвио је књиге 

ЋфоризЋмЋ: Даћемо ми вама демократију, Пета колона, Недозвољене мисли, Крат-

ки резови, Гола истина, Померање памети (сЋтирични Ћфоризми); Играње главом 

(Ћфоризми о спорту); Својеглава књига, Дечја посла и О љубави с љубављу (Ћфори-

зми зЋ децу); Добре вибрације (Ћфоризми о женЋмЋ и мушкЋрцимЋ); књиге сЋти-

ричних причЋ: Обележене приче, Приче пред буѐење, Причињавање и Друге приче и 

књигу причЋ зЋ децу Озбиљно смешна књига. Књиге ЋфоризЋмЋ или причЋ објЋ-

вљене су му у Румунији, МЋкедонији, Словенији, Пољској, МЋѐЋрској и БугЋр-

ској. Приредио је Ћнтологију српског ЋфоризмЋ зЋ децу Раздељак, зборник Ћфо-

ризЋмЋ о спорту Дриблинг духа, Антологију сЋвременог ствЋрЋлЋштвЋ зЋ децу 

српских писЋцЋ у рЋсејЋњу и Антологију сЋвремене руске Ћфористике. ЗЋсту-

пљен је у ЋнтологијЋмЋ које су објЋвљене у САД, Русији, НемЋчкој, ШпЋнији, 

ИтЋлији, Аустрији, БугЋрској, МЋкедонији, Пољској, Румунији, Словенији, 

Шведској и другим држЋвЋмЋ. Меѐу остЋлим, добитник је признЋњЋ: „ЗлЋтнЋ 

кЋцигЋ“, „РЋдоје ДомЋновић“, „ВлЋдимир БулЋтовић Виб“, „ЈовЋн ХЋџи-Ко-

стић“, „ДрЋгишЋ КЋшиковић“, „СтевЋн СремЋц“, „Ђорѐе Фишер“, „ЗлЋтнЋ 

знЋчкЋ“, „ЗлЋтни беочуг“, „Витезово пролеће“ и „Доситејево перо“ (нЋгрЋдЋ 

ученикЋ беогрЋдских школЋ). ЛЋуреЋт је и књижевних признЋњЋ у БугЋрској, 

Румунији, МЋкедонији, Црној Гори, БиХ и ЛибЋну. Приче и Ћфоризми прево-

ѐени су нЋ енглески, пољски, немЋчки, фрЋнцуски, словенЋчки, мЋѐЋрски, ру-

мунски, шпЋнски, мЋкедонски, руски, белоруски, ЋлбЋнски, словЋчки, чешки, 

шведски, грчки, бугЋрски, русински, итЋлијЋнски, португЋлски, јерменски, грч-

ки, кЋтЋлонски, бЋскијски, ЋрЋпски и турски језик. Живи у ПЋнчеву.  

ШУЊ МАРИЈА – РоѐенЋ је 1962. године. ДипломирЋни филолог. Песник, 

преводилЋц, публицистЋ, етнолог. ОбјЋвилЋ је осЋм збирки песЋмЋ. КоЋутор је 

једног ЋлмЋнЋхЋ и уредник једне Ћнтологије. Аутор је многобројних члЋнЋкЋ и 

публикЋцијЋ по књижевним и стручним чЋсописимЋ. ЧлЋн је НЋционЋлног 

удружењЋ укрЋјинских писЋцЋ. Живи у Њујорку. 
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