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Детињство

З

авичај Јованке од Арка, или Јованке Орлеа нке, како се код нас она обичајено
зове, био је на обал ама горње Мезе, у пок рајин и где је за дофена управ љао
Роберт од Бод рик ура. С пролећ а је овај крај бив ао ванредно живоп ис ан. По
околн им бреж уљц има блис тају брезове и храс тове шуме, тамо врло чес те, и до
лином набуја раскошно барско биље. У јесен, међутим, небо се облацима спусти
на околне брегове.
На самој западној обал и Мезе је Домреми, Јованк ино место рођења, заселак
који је са селом Гре град ио једн у парох ију. Меза га је разд вајала од суседног села
Гре де Максеј, чији становн иц и су бил и по убеђењу бург ињонц и, прот ивно се
љац има из Дом рем ија, који су се осећал и као Франц узи.
Кућ а у којој се Јов анк а род ил а бил а је сиром аш на. Прочеље је имало два
прозора, кров је био од пљоснатог камена, и спуштао се скоро до зем ље са стра
не врта. Воћњак поред куће био је засађен поврћем, да би се зем љиште искори
стило, као што се обично у сиромаш них зем љорадн ик а рад и. Баш преко пута
њезине куће, поток Три извора улевао1 се у Мезу. У близин и сеоска црк ва посве
ћена Рем ију, апос толу галс ком.
Јованка од Арка звала се по имен у свога оца Жака, који је био родом из Арка
поред Сен Николе2 ди Пор. Пош то је становао у Сефoу3 у Шампањи, као оже
њен нас тан и се у Дом рем иј у. Јов анк ин а мајк а4 звал а се Елиз абет Роме, отуд а,
по обичају онд аш њег краја да девојке носе над имак мајч ин, Јованк а чес то себе
назива Јованком Роме. Мат и јој је бил а из угледне пород ице Де Вутон. Роме је
само над имак.
Уопш те, род итељи су јој бил и врло чес тит и и побож ни. Жак д’Арк био је5
управн ик свога сел а, и његов зван ичн и предс тавн ик у крит ичн им момент има.
Јованк а је имал а три брата: Жак а, Жана и Пјера млађег од себе, потом се
стру Катарин у која је рано умрл а. Јованк а се бавил а, заједно са својом браћом
и сес тром, пољс ким и дом аћ им пос лов им а. Није знал а ни чит ат и ни пис ат и,
„ни А ни Б“, како је сама прил иком суђења рек ла; али се зато „што се тиче ши
вења и предења није бојал а ниједне жене руа нске“. Уосталом, мат и ју је нау ч ил а
свима пот ребн им мол ит вама, и то је било тад а довољно, јер ни њена најближ а
окол ин а није знал а мног о више, изу з им ај ућ и Николу Роме „Вут он а“, 6 њеног
рођ ак а и ујак а јој, који је био свеш тен ик. Иако се не зна тачн а год ин а њеног
рођењ а, дан 6. јан уар је познат. Сељ ац и из њеног сел а добро су га упамт ил и.
Прич а се да су врло чудно тад а осећ ал и; да су сва чељ ад у селу бил а вес ел а и
певц и да су целе ноћ и певал и.
Јов анк а је као и сва сеос ка дец а одрас ла у слобод и. Имал а је две-три дру
гар иц е, Хов иј ет у три год ин е млађ у од себ е, са кој ом је чес то спав ал а зај ед
но. Чес то су јој дол аз ил е сус етк е на прел о, и она к њим а одл аз ил а. Друж ил а
се и са деч ац им а. Уопш те су сва дец а зај едно рас ла, играл а се, ишла за сто
ком. Она је учес твов ал а у чес тим туч ам а које би се деш ав ал е измеђ у дец е из
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Макс еја, бург ињон ац а, и прис тал иц а дофенових из Дом рем ија, јер и код деце
као и код род итељ а ипак је било неког интересов ањ а за опш ту ствар. Станов
ниц и Максеја и Дом рем ија често су дискутовал и о новостима које су доносил и
путн иц и, трг овц и, пок лон иц и кој и су прол аз ил и кроз њих ов а сел а. А мног о
их је прол азило кроз Дом рем и јер је он био на вел иком пут у који иде од висо
равн и бург ињ онс ких до равн иц а фланд ријс ких. Али њих ов а узб уђ ењ а пов о
дом жал ос них или радос них дог ађ аја на бојиш ту, нис у ни изблиз а лич ил а на
наш а род ољубив а распол ож ењ а. Онд а се је све мерил о својом личном кори
шћу; а реч отаџб ин а ниј е пос тој ал а у Јов анк ин о врем е; род ољуб ља у дан а
шњем смис лу није онд а било. Не може се рећ и, међут им, да није било љубави
за рођен у груду, али се исто тако не може смат рат и да је Јованк ино сау чеш ће за
дофен а и Франц уз е бил о само пат рио тс ко осећ ањ е. Оно је исто тол ико бил о
и израз њене пес ничке, занес ењ ачке душе; и пот реба неж ног женс ког срц а да
се жрт вује и смилује.
За све што је видел а и чул а она је бил а врло осетљива, све је к срц у примал а.
Она је сиг урно у црк ви слушал а проповед и о невољама дофеновим, о страш ном
стању у Краљ ев ин и Франц ус кој, и пот ом је о томе у самоћ и разм иш љал а7 у
свом врт у, идућ и за стоком, или шетајућ и алејама једног зап уштеног замка, који
се нал аз ио на мал ом острв у изм еђ у два рук авц а Мез ин а, прем а Дом рем иј у.
Замак и острва припад ал и8 су пород иц и Бурлемон, а бил и изд ат и под зак уп не
кол иц ин и сељак а. Зак упн ик а је било сед ам. Најваж нији је био отац Јованк ин и
Жак Бине. Острво и зам ак у случ ај у опас нос ти служ ил и су као склон иш те за
сток у, иначе су бил и омиљено мес то дечјих 9 ратн их игара. Јованк а је увек живо
учес твов ал а у овим играм а, јер њен а природ а, у ствари, бил а је да се бори, да
рад и. Она је волел а живот, и пре него што су јој се визије стале јав љат и, бил а је
сас вим друкч ија него пос ле.
Поред ратн ичк их игара дец а из Дом рем ија волел а су и игре и забаве веза
не за поп ул арне легенде10 и рел иг иј у. У старим веровањима храст и друга дрва
бил а су обож авана. И народу у Дом рем ију бил а су ова веровања позната, те су
се вез ал а за храст у оближ њој храс тов ој шум и. Поред храс та обож ав ан а је и
стара бук ва изнад једног лековитог кладенца. Гране11 ове бук ве нико није смеo
дод ирн ут и. Веров ало се да су виле у старо време дол азиле под дрво. (Јов анк а
ник ад у то није веровал а.) Због тога оно се зове „дрво вил инс ко“. Потом вел и
ко дрво „леп и мај“, под којим се плел и венц и за Богород иц у из Дом рем ија, и
плео „мајс ки човек“, од цвећа и лиш ћа с пролећа. Светковине под „вил инс ким
дрветом“ биле су у нек у рук у зван ичне. Сењери из окол ине на њима су учес тво
вал и. Оне се празновале једне недеље пос та, зване „дан кладенaца“. Прил иком
ове дивне пољс ке светковине мес ил и се нароч ит и кол ач и и јел и под дрветом и
пил а се вод а из лековитог кладенца.
Крај „вил инског дрвета“ под једном бук вом, бил а је једна мандрагора. Веро
вало се ко је ишч упа да ће добит и вел ико благо.
Све ове светковине, веров ањ а у виле, манд рагора, бед иле су становн ике
Дом рем ија код суд ија да опш те са злим дух ов им а, те су и Јов анк у смат рал и,
или се чин ил и да је смат рају, за једн у од веш тица, па је потпомогло и то мож да
да је осуде као так ву и спале.
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Домреми за врем е рата
Зах ваљуј ућ и Јов анк и и Дом рем и, њено мес то рођењ а, пос тал о је славно. До
ситн ица се знају ствари које би иначе остале неопажене. Жеља да се дозна како
је и под којим је условима рас ла, шта је нароч ито утицало на развој њезина ка
рактера, учин ил а је да све оно што је са њом дош ло у дод ир нос и свет и12 одс јај
њене славе. Тако скоро до ситн иц а знамо који су догађаји тек ли пред њен им
погледом, како је вел ик и траг ичн и рат одјек ивао у њеном питомом селу.
Дом рем и, како је био под заштитом краљевом, био је унекол ико склоњен од
сурових пљачкаш ких ратова који су се оди г равал и на десној обал и реке, између
гос поде црк вене и световне. Ипак, разу ме се, тал ас и ових невоља и до Дом ре
мија су долетал и и због тога су баш сељац и морал и узет и под зак уп острво на
Мези, где је Јованка са својом браћом често помагала сеоској деци, да своју сток у
спас у од пљачк аш ких упад а. Ови упад и су свак и час иск рс авал и, и нис у само
бург ињонц и пљачк ал и становн ике одане дофен у, већ врло чес то и они који су
бил и уз дофена, за Краљевин у Франц ус ку. Уосталом, било је и случајева кад су
од бург ињонаца постајал и армањац и и обратно, и то из савршено личн их разло
га, из мало егоис тичн их корис ти. Тад а су робљења, пус тошења и пљачке пос та
ле тако обичне, и тако се свет на њих навик ао, да је и поред свих тих зал а вод ио
живот задовољан, весео, и светковао увек с пролећа под „вил инс ким дрветом“.
Симеон Лис примећује да су за време целог Стогод иш њег рата забаве, игре,
спортови измењивал и се са најтеж им невољама које нос и собом рат, или ишли
упоредо с њима. Ово изм ирење са судбином врло је чудно збиља, кад се зна ко
лико је зем ља бил а опус тил а, кол ико су њиве биле обрас ле шумом и драчем, и
кол ико ни живот, ни све што га омог ућава, није било13 у сиг урности.
Пор ед свих забав а и рад ос ти које само благ о поднебље Дом рем ија омо
гућ ав а, његови становн иц и живел и су стално на опрез у. Увек је неко на кул и
манас тирс кој страж арио, па је ред дол азио и на свеш тен ике. И, кад14 би се не
пријатељ опазио, звона би зауд арал а, и све што је имало вреднос ти склањало се
у тврђаву на острво,15 док опас ност не би прош ла. Али ипак, кад се пом ис ли ко
лико су њихови сус ед и Лоренц и бил и опас ни пљачк аш и и кол ико су уопш те
становн иц и Дом рем ија бил и оаза у једној сред ин и бург ињонској, може се рећ и
да их је Бог сач увао од мног их страш нијих опас нос ти. Природно је да Јованк а
није могла без негодовања и туге подносит и прис уство ових невоља у свом селу,
тим пре што су у два мах а и њезин и рођац и нас трад ал и.
1419. год ине, кад је острво најм љено под зак уп, гос под ич ић Комерс и и ње
гова друж ина победе неке људе с којима су бил и у завад и, међу њима и Јованк и
ног кума Тисел ина де Вител а. Како су ови људ и припад ал и племс тву, морао се
за њих дат и отк уп. 1420. год ине Енглези зау зму зак уп Шомон чији је зван ичн и
управн ик мес то краљ а био Бод рик ур. Ово је бил а освет а, јер је Бод рик ур са
Комерс ијем заробио амбасадоре војводе Бургоњс ког бис куп у верденс ком.
1423. војвод а Лоренс ки зарат и са Ла Хиром, доцн ијим ратн им другом Јо
ванк ин им. Том прил иком пог ине муж једне рођаке Јованк ине.
7. октобра 1423. год ине становн иц и Дом рем ија и Греа нач ине форм алн и
уговор са гос под ич ићем Комерс и: да он њих штит и од пљачке, а они њем у зато
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да плаћају порез. Јованк ин отац као предс тавн ик свога сел а вод ио је углавном
бриг у око овог уговора. Порез је био по два гроша на кућу.
1425. Ханри Савојски упаде у Домреми и Гре и одведе сток у некол ико миља
далеко. На запомагање гос пође од Оживил ијеа, а код грофа Водемона, успеше
некол иц ина коњан ик а да врате сток у.

Народн а веровања и празноверице
Сељац и у средњем век у нис у ни изблиза бил и као ми данас. Друкч ије су схва
тал и родољубље, друкч ије су се однос ил и према вери, друкч ије и много спокој
није поднос ил и су невоље него ми данас. Њихово срце је било спокојн ије баш
због вел иког верс ког фанат изма, и због уверењ а16 да све што бива, мора бит и,
јер или од Бога или од ђавол а дол ази, а они су обојиц а свемоћн и. Тад а су, ако
се мож е рећ и, становн иц и неба и становн иц и зем ље мног о више опш тил и.
Свец и и свет ице бдил и су крај људ и у свим а њиховим важ нијим пос ловим а, у
невољама, радос тима. Чуд а су бил а природна и мог ућа.
Света Катарин а и Маргарита биле су познате становн иц им а Дом рем ија.
Свет а Марг арит а бил а је заш титн иц а жен а при порођ ај у, сељ ак а при орању.
Бил а је пат рон оних који беле вун у и реде кож у. У Лорен у и Шампањи бил а је
обож авана више него игде. Јованк а је познавал а свет иц у по слиц и и по легенд и
која је круж ил а у селу: како је свет иц а пог ин ул а не хтевш и се одрећ и Хрис та,
како је одолел а свима иск ушењима. Најзад, како је нис у могли спал ит и (ват ра
се није ње хватал а), те је сама позвал а џел ата да је пог уби.
Свет а Кат арин а бил а је заш титн иц а дев ојак а, служ авк и и прељ а. Њу су
узел и за свој у заш титн иц у и филозофи и доктори, јер је збун ил а својим духо
вит им одговорим а једном прил иком дес ет доктора нау чн ик а и побед ил а му
дрош ћу маге источњачке. Како се и ова легенд а страс но причал а по селу, и њу
је Јованк а морал а знат и.
Свет и Гаврило са обема свет иц ама био је „франц ус ки светац“, позван и за
штитн ик Краљ ев ине Франц ус ке. Свет ог Ђорђ а су смат рал и за заш титн ик а
Енглеза, док Свет и Ден ис, природно, био је уз Франц узе, јер се у његовој опа
тији,17 на две миље од Париза, чувале моћ и франц уских краљева. Ту се чувало и
срце конетабла Ди Гес клена, ту су узимане зас таве, ту се чувало и много црк ве
них рел ик вија: комад крс та на ком је Хрис тос распет, комад суд а у ком је вод а
прет ворен а у вино. Али од час а кад су опат иј у зау зел и Енглези, 1419. год ине,
кад је Свет и Ден ис био у њиховим рук ама као заробљен ик, Франц узима се чи
нило да се од њега више не мог у надат и никак вој помоћ и. Све су наде управил и
на арх анђел а Мих аи л а, који је по целој Франц ус кој поштован. Он је, уосталом,
и пом аг ао Франц уз им а. И сам доф ен га изд вајаше од остал их свет ац а. Кад а
пос ле сед ам год ин а Енглез и не мог аше зау з ет и Ле Моно Перил де ла Мер, и
Суфолк се удаљи са војс ком, народ једнодуш но зак ључ и да је помоћ арх анђе
лова отерал а Енглезе.
Јованк а пре а и пос ле првих визија особито обож ава Богород иц у, у њено и
у Хрис тово име она доцн ије позива Енглезе да нап ус те Краљевин у Франц ус ку.
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У сва мес та, где има њен их свет иња, народ иде на пок лон иш тво. Јованк а шаље
војн ике из своје пратње да се пок лоне Богород иц и у Пиј. Само име Хрис та и
Богород ице било је као нек а амајл ија побож ним савремен иц има Јованк ин им.
Калуђери франц ис канц и објав љуј у ова имен а као заш тит у прот ив свих зал а,
прот ив шизме, прот ив Турак а. Ова света имена нал азе се урезана и у јевт ино
прстење, прстење од лима, које је служ ило и као амајл ија од епилепсије, и у олов
не мед аље приш ивене у одећу. Имена Хрис та и Марије стоје на прочељу Јован
кин их пис ама, на њеној зас тави. Али Јованк а није бил а побож на само једном
формалном или једном празноверном побож нош ћу. Она је имал а праве нагон
ске побож нос ти једне пес ничке и прим ит ивне душе. Осећ ај ућ и лепот у неба,
шума, целе природе око себе, слут ил а је свем у свет и, недок уч иви узрок. Бил а је
блага и милос рдна. Хрис това племен ита нау к а бил а је срж њене побож нос ти.
Ова побож ност бил а је скоро нес вес на пре појаве њен их визија, израж авал а се
више у добрим дел има, у дивљењу природ и, у пристајању уз општа веровања, која
су круж ил а по селу. Тек пос ле појаве Гласова, она потп уно тоне у побож ност,
поражена истином, за њу, да је њу баш Бог изабрао између свих друг их. Тада она
по читаве часове провод и у мол ит ви, пред иконама у црк ви, и са заносом слуша
звук звона у коме разазнаје гласове својих светаца. Тада она, да би их што чеш ће
слушал а, плаћа сеос ком црк вењак у да уредно звон и; тад а она уредно пос ти и
једноуд и и придрж ава се строго свих црк вен их обред а; тад а су јој онем илел и18
сви послови у кући и у пољу, којима се дотле заједно са осталом сеоском младеж и
зан имал а. Она постаје чудна својим другарицама и друговима због своје прете
ране повучености у снове, и своје дубоке побож ности.
Али, ма кол ико изу ч ил и доба, прил ике, окол ин у у којој је Јованк а живел а,
ник ад тачно не можемо знат и кол ико је и како све ово на њу утицало; и у кол и
ко ју је неш то ван ње нач ин ило оном која је бил а. Изглед а чудно, као што нек и
историц и чине, погађат и или још сиг урно одређиват и, што би од ње пос тало,
да није било Стогод иш њег рат а; у што би се њен а енерг ија изг убил а: да ли у
мол ит вама између манас тирс ких зидова или у чем у другом. Јер теш ко је ипак
кроз тол ик у нас лаг у векова нау чн ичком тачнош ћу глед ат и у оне дане, и одре
дит и кол ико припад а Бог у, кол ико времен у и људ има, кол ико њој самој, у све
му ономе што је учин ил а. И не треба се отим ат и драж и оних догађаја што су
као најнеобичн ији сан очарал и њене савремен ике, и још данас побуђуј у наш у
нау чн ичк у и уметн ичк у радозналост.

Визије
„Кад а имадох 13 год ин а, отп рил ике, чух глас бож ији, да би ми помогао да се
добро понашам. Први пут много се уплаш их. Било је око подне, лето, у баш ти
мога оца. Уочи тога дана нис ам једноуд ил а. Чух овај глас здес на, са стране цр
кве. Ретко га чујем а да није праћен светлош ћу. Ова светлост је са исте стране
са које и глас.“
Тако сама Јованк а говори о првој појави визија, гласова19. А што год је она
говорил а било је истина. У то ник ад нико није могао пос умњат и.
11

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Има још једна верзија о нач ин у како их је први пут чул а, у пис му Персева
ла де Бул енв ил ејеа Јов ан у, војв од и мил анс ком. Пис ац је кап ет ан, сав етн ик
Карл а VII и сензал 20 од Бери. Бавио се сак уп љањем рег рута за службу Франц у
ској, по Ломбард ији и Шкотс кој. Он прича како се је Јованк а у својој 13. год и
ни са другариц ам а у пољу утрк ив ал а за нек у малу опк ладу. Неверов атно брзо
трчал а и тако прва стигла. Пос ле овог изглед ал а је врло чудном, као преобра
жена. Док се одмарал а, учин ило јој се да јој нек и дечак близу ње викн у: „Јован
ка, иди кућ и, јер си пот ребна својој мајц и“. Код куће, разу ме се, мат и јој је каза
ла да ју није звал а и она је хтел а да се врат и другарицама; али нек и сјајан облак
засен и јој очи и из њега јој се учин и да чује глас, који јој савет ује да промен и
живот, и да треба да поч ин и чудновата дел а, јер ју је Краљ небес ни изабрао да
помогне краљу франц ус ком. Пот ом, како би требал а да обу че муш ко одел о,
узме оружје и буде заповедн ик у рат у. Изглед а да има дос та нетачнос ти у овом
пис му. Запов ест да обу че муш ко одело добил а је у ствари тек чет ири год ине
пос ле јав љања првих гласова.
У први мах она је бил а у страх у збуњена, али ником није хтел а рећ и свој у
тајн у. Она ју је љубоморно чувал а некол ико год ина, док није дош ло већ време
да иде у Франц ус ку. Уза све ово време, док је с нес трп љењ ем, с једне стране,
очек ивал а час кад ће поново чут и гласове21 и видет и визије, она је, с друге стра
не, прем а сав ет им а које су јој њен и свец и дав ал и бив ал а врл о непов ерљив а,
исто кол ико пос ле и сва њен а окол ин а. Она је и у час у занос а сач ув ал а своје
уобичајено здраво суђење.
Први пут кад је чула глас, веровала је да јој долази од самог Бога, доцније по
зна да је то глас неког анђела. Анђео јој јави да ће је Света Катарина и Маргарита
поход ити и да треба да рад и све по њиховом савет у, јер је њима двема заповеђено
да је воде у оном што ће имат и да чини. Анђео јој препоруч и да верује у оно што
ће јој светице рећи и да ће се све згод ити по заповести господа Исуса Христа.
И заис та, анђео јој је говорио истин у. Свет ице јој сташе дол азит и више пу
та дневно. „Њихове главе бех у овенчане леп им, богат им и драгоцен им круна
ма.“ Свет ице су јој се јав љале тако јас но, као прил ике са овога света. Осећ ал а
их је и по мирис у врло пријатном, чак јој се чин ило и да их грл и. Оне су говори
ле хладно, благо, називале је „кћерју бож ијом“, те је плак ал а кад а би отиш ле, и
љубил а зем љу где су стајале.
Анђео који је најавио дол аз ак свет иц а био је арх анђел Мих аи ло. Анатол
Франс вел и да га је Јованк а одмах препознал а по оделу и по оружју, према сли
ци кој у је у црк ви виђал а. А. Ленг22 мис ли да га није познал а према слиц и, као
ни свет ице, јер свец и, каже, нис у имал и украс них особин а у њен им визијам а
као у црк веној уметнос ти. Даљ е он тврд и да их она није одм ах познал а, да је
знал а ко су тек кад су јој рек ли своја имена. Навод и Јованк ине реч и: „Видех га
више пута, пре него што знадох да је Свет и Мих аи ло“.
Анатол Франс мис ли, претпос тав ља чак да је њен им визијама неко свес но
управ љао чега је она бил а нес вес на, разу ме се. Селом је круж ило пророштво да
ће Франц ус ку спас ти свих невољ а једн а девојк а порек лом из Лорен а, рођен а
близ у храс тов е шум е. Анат ол Франс мис ли да је ово прор ош тво, поз нат о у
сличном обл ик у по целој Франц ус кој, неко свештено лице преудес ило тако, да
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Јованк и сугерира идеју да је то мож да она, и да је тако наведе на мисао о њеној
светој и ратн ичкој мис ији. А. Ленг23, мад а јас но не вел и да и сам верује у про
рош тво, одлучно одбија претпос тавк у да је за Јов анк у ма как во лице проро
штво нароч ито преудес ило. Тврд и да је пророш тво у селу познато још много
ран ије него што су се гласови Јованк и први пут јавил и. Према томе, мис ли да
нико није управ љао визијама у корист Франц ус ке. И збиља, пош то она није о
њима говорил а, како је когод могао да их свес но вод и неком циљу. Ако је све
штен ик из сел а свес но утиц ао на расположење Јованк ино, морало би се прет
пос тавит и да је имао неог ран иченог поверењ а у њу. Међут им, кад се зна да је
то доба у ком се побож ност гран ич ил а са сујеверјем, како је онд а свеш тен ик
који вер ује у пророш тва и Бога био сиг уран да је Јов анк а баш личност небом
предодређен а да спас е Франц ус ку. А ако већ није веров ао у пророш тво, ни у
све оно што се око њега веров ало, онд а знач и да је он био свес тан шта би све
знач ило да се у народу и у војс ци уобрази да је нек а помоћ дош ла са неба, да је
неко пос лан од Бога да вод и војс ку прот ив Енглеза, па да је за то так вог неког
хтео сам да створи. Па кад би чак и то било, отк уд да икоме у оно доба падне на
ум да за так ав пос ао изабере жен у. Све би то у оно време знач ило страховито
безбож ну смелост, и морало би се претпос тавит и да је тај дивн и свеш тен ик,
или калуђер, био ген ијал ан кол ико и Анатол Франс, који прави претпос тавк у
да је неко управ љао Јованк ин им над ахн ућ има.
Изглед а непот ребно до ситн ица исп ит иват и кол ико људс ког и кол ико бо
жанс ког има у њеном над ахн ућу. Нек а су њене визије и биле само одјек њен их
осећања и онога што је глед ал а и слушал а, ипак зато њена слава није мања. „Ја
сам склон да верујем да, на нек и начин који није нимало лако дефинисати, Јован
ка би ’надахн ута’, и убеђен сам да је била личност више генијалности и најп леме
нит ијег карактера. Без овог ген ија и овог карактера њена провиђења скривен их
ствари не би бил а ни од как ве користи у овом вел иком задатк у да спасе Франц у
ску. И друга би личност могла чут и гласове који дају упутс тва, али нико не би
знао показат и једн у тако неу крот иву енерг ију и дар да охрабри друге, удружене
са благошћу душе и дивном и победничком издрж љивошћу“ (А. Ленг).
Јов анк а пос ле појаве гласов а није живел а, може се рећ и, само једн им жи
вотом. Она је живела двоструко и много више у часове кад су јој свеци долазил и.
Из дана у дан они су све теже зад атке пред њу износ ил и. Једном јој рече анђео:
„Кћери бож ија, ти ћеш одвес ти дофен а у Ремс, да тамо прим и своје дос тојно
крун исање.“
Ако се свакој заповес ти од Бога траж и нек и спољн и узрок, може се зак љу
чит и заиста да је легенда о Светом Рем ију утицал а на Јованк у, те је ову заповест
о крун исању чул а.
Родно село Јованк ино носило је име преблагога Ремија и парох ијална црк ва
била је под заштитом вел икога апостола галског, који је крштавајући краља Кло
виса миропомазао првог принца племените куће франц уске. Свети Реми се пра
зновао сваке год ине првог октобра и свештеник је тада правио панегирик свец у.
У Домремију су се, дак ле, морала знати сва чуда о Светом Ремију и крштење кра
ља Кловиса. Природно је да је и Јованка морала о свем у овоме слушати. Веровала
је да Бог нек им знаком покаже да ли је нек и краљ достојан његове љубави и части
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да влада Франц уском. Док нема овог знака, краљ није прави краљ. Зато је она мо
рала вод ити краљевића на крунисање, да прими свето миро од Бога послато.
Јов анк а се дуго опирал а запов ес тим а Глас ов а. Њој је било нераз ум љив о
како ће се она, девојк а, ставит и на чело целе једне војс ке, како су јој свец и за
повед ил и, и истерат и Енглезе из Франц ус ке. Кад јој свец и рекоше да нађе Ро
берта од Бодрик ура, који јој је требао дат и оруж ан у пратњу с којом би преш ла
Франц уску и дигла опсаду са Орлеа на, она одговори: „Ја сам сирота девојка која
не зна да рат ује ни да јаше.“ Њој је било невероватно да је њу баш Бог за овак ав
зад атак изабрао и бил а је очајна, јер нимало није желел а да буде нек и заповед
ник на врх у војс ке. Њена главна особина бил а је побож ност, и њена храброст
проист иц ал а је из побож ног уверењ а да ју је Бог сам и одред ио да се бори за
слободу Франц ус ке. Она би волел а да су Енглези хтел и без њене помоћ и изи ћ и
мирно из Франц ус ке.

Јованк а у Вокул еру, Нефш атоу, Нансиј у
Пошто се је дуго времена опирал а савет има својих Гласова, иако би дал а рад ије
да је коњи раст ргн у, него да предузме неш то онако чудно, она се реш и да иде у
Франц ус ку. Али о томе није смел а помен ут и ништа своме оцу, јер он и због са
мог сна, да му је кћи отиш ла са једном четом војн ика, ужаснуо се и желео је да је
вид и пре мрт ву, него да јој то доп усти. Јасно је међут им било да се је морал а не
ком поверит и, јер је требало преброд ит и безброј практ ичн их сметњи које сама
није могла уклон ит и: пут до дофена беше дуг, поседн ут разбојн иц има и дел и
мично у енглеским рукама. У тај час рат се прим ицао исток у, и пронео се глас да
ће и Вок улер, најближа утврђена варош, бит и опседн ута. Заповедн ик њен био је
Роберт Бодрик ур,24 човек практ ичан, весео, хуморист. Он је био и вођа парт ије
дофенове у Вок улеру. Јованка је слушал а о њем у од свог оца, особито 1427. год и
не, кад је он лично разговарао са овим капетаном као предс тавн ик сељак а. Њој
се је учин ило да је најбоље да се њем у обрат и, јер, прво, био је нак лоњен дофен у,
друго, имао је власти, па ју је могао пос лат и на нек и нач ин к њем у.
Али како је од оца морал а да крије свој у намеру, она се обрат и муж у своје
сес тре од тетке, како га је она назив ал а, „ујак у“ Лас уа. Она му рече да има од
Бога наређење да спасе Франц ус ку, и упита га да ли је чуо како се говори да ће
Франц ус ку спас ти једн а дев ојк а. Как о је и Лас уа сиг урно био чуо неш то о
овом пророчанс тву, које је почетком век а већ круж ило по зем љи, он прис та да
Јов анк у одведе Бодрик уру. Род итељим а рече да је вод и, да би му бил а у помо
ћи у порођај у жен ином.
Бав ећ и се код своје рођаке, жене Диран а Лас уа, Јов анк а је пос ећ ив ал а и
своје рођаке по мајци, Вутонове, и племића Жофруа де Фу, који је познавао њези
не род итеље. И њем у је рек ла о својој намери. Опијена оним што су јој визије
говориле она није могла више ћутат и. Свак и час би, хтел а не хтел а, говорил а о
својој мис ији.
Лас уа је пос ле осам дана поведе Бодрик уру. Она при пол ас ку рече својој
трудној рођац и: „Ако дете, које чек ате, буде женско, наден ите му име Катарина
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за успомен у на моју покојн у сестру“. Она се је вероватно надал а да ће Бодрик ур
сас лушат и њене молбе и пос лат и је у Франц ус ку, па да тако неће скоро видет и
своје рођаке. Али је Бодрик ур прим и сурово и са неповерењем. Вел и се да га је
она одмах познал а, да јој је нек и глас рек ао: „Ево га“. Она му рече да је дош ла од
стране Господа и зат раж ил а је да дофен у пош ље овакав извештај: „Чувајте се до
бро, а нароч ито не пружајте битк у својим неп ријатељима, јер Господ ће Вам по
слат и помоћ половином поста“. Практ ичн и и мало сурови Бодрик ур насмејао се
њеним речима и сматрао за изл ишно да их шаље дофен у, а њу је изгледа сматрао за
рђаву девојк у, којом би се само његови војн иц и могли забављат и. О овом првом
сус рет у говори Берт ран де Пул анж и, 25 који је познавао Јованк у још као малу.
Када је саопштила ову вест, она се је у пратњи свога рођака вратила кући, у Домре
ми. Тамо је наставила свој сељачк и живот, али је исто тако наставила и да непре
кидно мисли о својој мисији. Уочи Светог Јована она рече једном свом зем љаку и
друг у, како између Вок улера и Кусеја има једна девојка која ће крун исат и краља
у Ремс у, другом, да ће она обновит и Франц уску и лозу краљевску.
У међувремен у њен их двеју посета Бодрик уру морал а је са својима беж ат и
исп ред неп ријат ељ а који хтеше потч ин ит и Енглезим а пред ео око Вок ул ера.
Склон ил и су се у Нефшато, где су и пре обично ишли на трг и где су познавал и
једн у добру и богат у жен у која је зајм ил а 26 новац. Њен и туж иоц и су је доцн ије
бед ил и да је тамо живел а сама, рђавим животом; међут им, тамо је живел а са ро
дитељима и бавил а се као и ран ије чувањем стад а, што су пос ведоч ил и сви све
доц и из Дом рем ија 27 који су са њима избегли 28 у Нефшато. Туж иоц и су је још
обед ил и да је звал а на суд неког младог човек а што је с њом раск ин уо веридбу
због њеног расп усног живота. Све је то немог уће, кад се зна на шта се заветовала,
и шта је себи у задатак ставил а. 1430. год<ине> на процес у она је изјавил а: „Ја га
нисам позвал а на суд, већ он мене; зак лећу се пред судом на истин у; најзад, ја му
се нис ам обећ авал а“. Мис ли се мож да да ју је тај млад ић и по наговору њеног
оца звао на суд, да би се тако удајом одстран ил а од својих намера.
При повратк у у Дом рем и било је много бриге и пос ла око поп равке куће.
Иначе се не зна за неке друге догађаје.
Идуће зиме Јованка дознаде да је Орлеан опседн ут и да су се Енглези већ до
копал и мал их варош и око Луаре, и ту поставил и своје гарн изоне. Најжалосније
вести су круж иле о опседн утом Орлеан у, како умиру од глад и, како су Мале куле
зау зете. Особито је на Јованк у теш ко утицало што су Енглези држал и заробље
ног младог војводу Орлеа нског, а његову варош опсед ал и. Њој се то чин ило не
часно. Био је дак ле куцн уо час да иде у Франц уску. Једна виша сила ју је гурала.
21. јан уара она остави Дом рем и и своје род итеље зау век. При пол ас ку ра
жаљен а, јер је ипак бил а дете, она нем аде храброс ти да се поз драви лично са
својом пријат ељицом малом Ховијет ом. Гијмет и само кроз проз ор довикн у:
„Због ом, идем у Вок ул ер“, а Манжет и рече: „Због ом, препор уч ујем те Бог у“.
И тако, пол а туж на, пол а занет а својим сном о спас у Франц ус ке, она зау в ек
остави све у чем у је дотле живел а.
Она је најпре три недеље провела код пород ице Лас уа и рад ила у кући дома
ће пос лове, јер јој је рођака лежал а пос ле порођаја. Мож да ју је отац29 зато и пу
стио, а мож да га је и сеоски свештен ик на то наговорио. Највероватн ије је да је
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био убеђен да Бодрик ур неће ни овога пута услишити њене молбе. Пос ле троне
дељног боравка код Лас уа она оде у Вокулер код Ханри Руајеа и његове жене, које
очара побож ношћу, добротом и вредноћом. И њима је говорила о својој мисији и
питал а Катарин у Руаје да ли је чул а штогод о пророчанству да ће девојка спасти
Франц уску, о чем у се већ много у то доба говорило. И Катарина се збиља сетил а
да је слушала о томе. Јованка је често ишла сеоском свештеник у и исповедала му
се. Али ниједна од њен их врл ина не умекша срце Бодрик урово и не убед и га да
треба да је пошаље у Франц уску. Једног дана срете је племић Жан од Нувелонпо
на30 који је познавао њене род итеље и био31 веран Франц уској. Зач уђен, упита је:
– Драга моја, шта рад ите ви овде? Треба ли да краљ буде изг нан из краље
вине, а ми да будемо Енглези?
Она му одговори:
– Дош ла сам овде у зем љу краљеву да траж им од Роберта Бодрик ура, да ме
вод и дофен у: али се он не брине ни о мен и ни о ономе што ја кажем. А, међу
тим, то треба, ја морам бит и доле пре сред ине вел иког пос та, и бићу тамо, па
ма морал а слом ит и ног е до кол ен а. Нико на свет у, ни принц, ни војв од а, ни
ћерк а краљ а шкотс ког, не мог у спас ти Краљевин у Франц ус ку. Нем а за нашег
краља другог спас а до мене. Ах, волел а бих ја више да предем 32 поред своје си
роте мајке! Борит и се није мој занат. Али треба да идем и то да рад им, јер мој
Гос под ми је то заповед ио.
– А ко је ваш Гос под?
– Бог – одговори она.
И како је он био млад и осетљив, волео Франц уску и био дубоко одан краљу,
он са узбуђењем одговори:
– Онда ја, Јован, ја се вама, девиц и, зак лињем својом руком у ваш им рукама,
да ћу вас помоћу бож ијом одвес ти краљу, и питам вас кад пут ујете.
– Пре данас него сут ра, пре сут ра него кас није – одговори она.
У ово доба Јованк ина слава беше доп рл а и до Лорена. Како је војвод а Шарл
Лоренс ки био отерао своју жен у Маргарит у Баварс ку рад и своје лепе пријате
љице Ализе ди Ме с којом је и деце имао, мож да су га побож ни и пош тен и ста
новн иц и Нанс ија, мис ли Анатол Франс, наговорил и да је зовне, јер, рекоше, да
зна леч ит и, у над и да ће га она од рђавог живота одврат ит и. Војвод а јој пос ла
пасош. Она се одазва позиву, вероватно мис лећ и да је зове због општих пос лова,
и да ће јој дат и нек у помоћ и за пут. До Нанс ија је отп рат и Лас уа.
Војвода је био стар и болестан и звао ју је да је пита како ће опоравит и своје
нарушено здрав ље. Како му Јованк а није знал а ниш та о томе рећ и, обећал а му
је да ће се за њега Бог у мол ит и, и зат раж ил а помоћ да оде до Франц ус ке и при
том да је његов зет Рене Анж ујс ки одведе дофен у. Војвод а јој, међут им, даде
само нешто новца, а мож да и једног коња.
После њеног повратка из Нансија, Бодрикур упадне изненадно у кућу Руајеа
са сеоским свештеником, коме се Јованка често исповедала. Замол ише Катарин у
Руаје да изађе из Јованк ине собе. Затим свештеник натаче свој епит рах иљ и упи
та Јованк у: „Ако дол азите од злог дух а, удаљите се; ако сте добри33 и дол азите од
Бога, прис туп ите.“ Тад а се она на колен има примаче свештен ик у. Онд а је било
очевидно Бодрикуру да у њој није ђаво. Јованк и је било чудно зашто је свештеник
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дошао да је куша, кад му се тол ико пута исповед ал а. Бодрик ур је изглед а пос ле
овога стао озбиљн ије смат рат и Јованк у и њезине реч и. Мож да се његово пона
шање променило и због догађаја забележеног у хроници о Јованк и. Тамо се вел и
да је 12. фебруара 1429. Јованка отиш ла Бодрик уру и рек ла му да треба одмах да
је пош ље дофен у, јер је близу Орлеа на прет рпео нек у штет у. У ствари, тог су дана
Франц узи прет рпел и пораз у Рувреју, за који се тек недељу дана касније сазнало.
Тако се Бодрик ур ваљда уверио о Јованк иној делековидности.
Кузино вел и да је Бодрик ур најп ре писао Карлу VII и кад је добио повољан
одговор пос лао ју је. Тако мис ли и Анатол Франс. Ленг, међут им, смат ра да је
ово пророчанс тво о пораз у истин ито и да је оно салом ило Бодрик ура. Он на
пом иње да је око овог доба јед ан краљевс ки глас ник дошао у Вок улер и мож да
донео вест о поразу 12. фебруара. Он је био пос ле у пратњи Јованк иној.
Сви становн иц и Вок ул ера, и сам Бод рик ур, кад се већ једном реш и да је
пош’ље, удруж ише се да је опреме за пут и наор уж ај у. Бод рик ур јој дад е мач.
У пратњи њезиној поред краљевс ког глас ник а беше и Жан Нувелонпон, 34 и Пу
ланж и, и још нек и. Јов анк а узе муш ко одел о. Бод рик ур при пол ас ку реч е:
„Идите, и нек се збуде што може.“ Исп рат ише је сви пријатељи, мад а јој савето
вах у да се не креће, јер су путеви пун и наоруж ан их чета. Али Јованк а беше са
мопоу здана: „Пут је широм отворен пред а мном. Ја имам поверењ а у свог Го
спод а, он ће ми олак ш ат и прис т у п ми л ом 35 доф ен у, да би х изв рш и л а
пос ланс тво рад и кога сам рођена.“ Уосталом, и прат иоц и Јованк ин и познавах у
добро преч ице, бех у предос трож ни, увијах у коњима коп ите платном да се то
пот не би чуо. Ноћу је Јованк а спавал а у слам у завијена, између својих другова,
у које је имал а вел ико поверење. Јован од Мец а 36 питао ју је катк ад а са нес по
којс твом: „Да ли ћете учин ит и то што кажете?“ Док не дођоше у прв у франц у
ску варош мирно су путовал и, али тек тад се имало бојат и друмс ких чета, јер и
они који су бил и уз дофен а, нап ад ал и су путн ике, па ма они бил и арм ањ ац и.
Тако су нек и војн иц и хтел и да је заробе, да би пос ле од дофена траж ил и отк уп;
али су пос ле тога одус тал и, мож да из страх а да су слабији.
Пос ле дугог пут а, почетком март а стигоше у малу варош Фјерб уа, поред
Шинона, на југ у од Луаре. Ту се нал азил а чувена капел а пос већена Светој Ка
тарин и, заш титн иц и заробљен ик а енглес ких. У капелу су дол азил и мног и по
клон иц и, заробљен иц и који су се нек им чудом свет ице ослобод ил и ропс тва.
Било је уобичајено да свак и исп рича чудо којим37 се спас ао. Јованк а ту буде на
три службе бож ије и нап ише пис мо дофен у тражећ и му дозволу да уђе у његову
варош, јер је на коњу превал ил а пут од 150 миља, да би му рек ла ствари које би
му биле корис не и које је само она знал а.

У Шинон у и Пуатијеу38
У Шинон у Јованка одседе у једној гостионици и после два дана тек би прим љена
код дофена. Он се на наговор Дворског савета устезао да је прим и. Најп ре је пи
тао да каже: ко је и заш то дол ази. Изглед а да пис мо, ни њено ни Бодрик урово,
није добио. Она поруч и да дол ази да ослобод и Орлеа н, и одведе дофена у Ремс
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на крунисање. Тад јој он даде аудијенцију увече при буктињама, у дворани дупке
пуној сјајно одевене господе. Ту су бил а и два изас лан ика из Орлеа на. Мада је у
живот у први пут видел а так ав сјај, Јованк а се ипак не збун и, већ смерно и пуна
пон износ ти прис туп и дофен у, нач ин и пок лон по сељачк и и рече: „Бог вам дао
добар живот, племенити краљевићу“. Потом рече да је дош ла од Бога да помогне
њем у и његовој краљевини. За време посебног разговора Јованка му исприча целу
свој у историј у и рече му са фам ил ијарнош ћу Богом пос лат их: „Кажем ти, од
стране Господа, да си ти прави наследник Франц уске39 и син краљевски.“40
Али Карло, по природ и сумњал ица, плаш ио се да јој поверује, док најп ре не
исп ита да ли збиља од Бога дол ази, и да није мож да злим духом над ахн ута. Зато
одмах пос ла калуђере у њено мес то рођења, да исп итају как во јој је дет ињс тво
и ко јој је родбина. Њу, међутим, смести у кулу Ди Кудреј, док Краљевски савет не
реши шта ће са њом чинити, и док се калуђери не врате са испитивања у Домреми
ју. Кудреј је био одвојен од дворца краљевс ког само јарком и нас ипом за одбра
ну. Краљ је тамо повери Гијом у Бел ије, дворс ком офиц иру и његовој побож ној
жен и. За паж а јој даде Луја де Кут, младог и сиромаш ног плем ића. Отац његов
био је коморн ик војводе Орлеа нс ког.
Јованка је највећи део времена провод ила у мол итви, клечећи. Често је одла
зил а краљу, а и њој су дол азил и људ и високога полож аја, да је исп ит ују. Њој је,
међут им, њихово неповерење било смеш но и чин ило јој се да се тако губи дра
гоцено време, које јој је још остало да живи, јер је изгледа већ слут ил а да ће рано
умрет и. Хтел а је зато час пре да ослобод и Орлеа н и изврш и све оно за шта41 је
рођена. Али се теолозима није журило кол ико њој; а и краљеву нереш ивост по
већало је писмо Жака Жел и, арх иепископа амбренског, у ком саветоваше дофен у
да се чува те девојке, јер може дол азит и од неп ријатеља, отроват и га, и сличне
немог ућнос ти; ипак му саветоваше да, пре него што њен у помоћ одбац и, исп и
та добро: најп ре, да није јерет ик, потом, да није над ахн ута демоном. Арх иеп и
скоп је био стари саветн ик краљевске куће, и обрадован се умирио, кад су га из
вестил и да је већ исп ит ују, и да су наш ли да је добра, побож на, способна да буде
изабрана Богом за неко високо пос ланс тво. Јованк а је збиља својом отворено
шћу, побож нош ћу, љупкош ћу, разбил а прво неповерење, и већ почел а у Шинон у
стицат и пријатеље. Леп и војвода од Алансона дође на двор да је вид и, чим је чуо
о њој, јер је био искрено одан краљу и желео да се Енглези час пре истерај у из
Франц уске. Кад га дофен приказа Јованц и, она му радосно рече: „Буд ите добро
дош ли, што ће више бит и удружено краљевске крви франц уске, тим ће бит и бо
ље“. Она је знал а како се он храбро борио код Мон Сен Мишел а, био заробљен
код Вернеја и вел ик им се отк упом избавио ропс тва. Био јој је већ унап ред драг
и што је зет војводе Карл а Орлеа нс ког, кога је она хтел а да ослобод и енглес ког
ропства. И потом је према њем у осећала неку зах валност, јер је веровао у њу онда
кад су сви други сумњал и, и јер је као и она хтео да се бори што пре са Енглезима.
Она, међут им, задоби срце младог војводе својом добротом, својом способно
шћу да рук ује коп љем, и он јој пок лон и коња. Доцн ије они бише најбољи ратн и
другови, она му једном прил иком и живот спасе.
Мал о пос ле овог прв ог сус рет а војв од а одв ед е Јов анк у у опат иј у Сен
Флоран, где су живеле његова мат и и жена. Оне, мад а се обрадоваше, што виде
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Јов анк у, тад а већ чув ен у, ипак страхов ах у за младог војв оду, који беше спре
ман да је прат и кроз све будуће бојеве. Војвотк иња јој рече: „Жанет, ја се мно
го плаш им за мог а муж а, тек је изаш ао из тамн ице, а морал о се мног о новц а
пот рош ит и за његов отк уп, те ћу га мол ит и да остане код куће“. Али је Јованк а
охрабри вит еш ким обећ ањ ем: „Гос пођо, не плаш ит е се. Ја ћу вам га врат ит и
здравог и у так вом или бољем стању него што је сад“.
Али Јованк и није помогло што је већ имал а одушев љен их прис тал ица, што
је и сам дофен веровао у њен у искреност, морал а је ићи у Пуат ије42 пред суд те
олога. Залуд је све то њој било досадно и смеш но, морал а је више од три недеље
да одговара на пед антна питања нау чн ик а, црк вен их вел икодос тојн ик а, суд ија.
Сви они бил и су побегли из Париз а у Пуат ије, главн у универзитетс ку варош
окрњене краљевине. И како су сви имал и имања већ ином око Париза, сада нис у
имал и од чега да живе и ишли су боси и гол и улицом, као и њихова родбина. Као
доктори и нау чн иц и са парис кога универзитета желел и су да се час пре врате
тамо. Због тога, а и што су бил и арм ањ ац и, сви њен и инк визит ори су и сам и
желел и да у њој не виде јерет ик а, и више им је било стало да изаг нај у Енглезе,
него да лече од јерес и.
У час у43 кад је нис у исп ит ивал и, она се мол ил а у малој капел и која је при
пад ал а кућ и Жана Рабито, где је становал а. Тамо су је исп ит ивал и, а „она је од
говарал а својим исп ит ивач има исто тако добро као нек и добар свеш тен ик, те
они мис лише да има пос ланс тво божје“. У исто доба она је бил а и духовита, а
чес то и охол а у својим одговорима. Тако је брат у Сеген у, професору теолог ије,
изас лан ик у арх иеп ис коп а из Ремс а, на питање којим језиком говоре њене ви
зије, одговорил а: „Бољим језиком него што је ваш“, јер његов лим узинс ки на
глас ак није био добар. И на пит ањ е да ли вер ује у Бога, „више него ви сам и“,
понос но је одговорил а. Кад а су је питал и шта ју <је> натерало да дође краљу,
испричала је професору Ламбару кратко да ју је један глас од Бога, док је напаса
ла стадо, зовн уо и рекао да иде у Франц уску, јер је Бог у жао франц уског народа;
да се она тек пос ле дугог опирања реш ил а да оде у Вок улер, а зат им у Шинон.
Једном од професора на пакос ну примедбу: „Ако Бог хоће да ослобод и Фран
цус ку, не требају му оруж ан и људ и“ – мудро је одговорил а: „У име божје, војс ка
ће се борит и, а Бог ће јој дат и победу“. Она је бил а сиг урна да има више истине
у ономе што су њој њен и Гласови јав љал и, него у свем у што доктори говоре и
рек ла им је: „Има више у књиг ам а нашег Гос под а нег о ваш им“. Али јој они
опрос тише њене смеле одговоре, јер су као армањац и и сам и желел и да се рат
час пре сврши. Ипак јој тражах у нек и вид љив знак, обележје да је дош ла од стра
не Гос под а. Она, нес трп љива већ, јер не знаде как ав већ и знак да им да до своје
топ ло уверење, рече им: „Нисам дош ла у Пуат ије да дајем знакове. Вод ите ме у
Орлеа н и ја ћу вам дат и доказ свог пос ланства. Нека ми се дâ војн ика у ком било
броју, и ја пол азим.“ Ипак, пре него што би пош ла, она изд икт ира 22. марта, на
Вел ик и уторак, пис мо шефовим а енглес ке војс ке, у коме их позив аше да оду.
Она није хтел а пош то-пото да рат ује, њој би било мил ије да је могла мирн им
путем своју мис ију изврш ит и. Жан Ерол, који је ово пис мо за њу пис ао, пош то
сама није знал а „ни А ни Б“, био јој је нак лоњен. Он се сећао Марије Авињон
ске, како је покојном краљу рек ла да ће краљ евин а проћ и кроз многа зла и да
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ће је спас ти једна девојк а. Нек и глас јој је то рек ао у сну, кад је спазил а оружје
на небу и уплашено мис лил а да је за њу. Ерол је веровао да је Јованк а девојк а о
којој говори Марија Авињонс ка.
Пош то су зак ључ ил и да је Јованк а добра, побож на, смерна, морало се још
исп итат и да ли је заис та девојк а, јер је народно веровање везивало много осо
бит их врл ина за девојаш тво. Дар пророковања44 могле су имат и само девојке.
Тако јед ан скуп плем ићк и, међу њима и краљица сиц ил ијс ка, таш та дофенова,
пот врд и у Туру невиност Јованк ин у. Сад је и дофен могао бит и потп уно сиг у
ран да није вештица. Што се тиче њезиног муш ког одел а, сви су доктори знал и
да су и многе свет ице нос иле муш ко одело. Оно дак ле није могло бит и знак ни
как вог зла у њој. А и калуђери, што су је у Дом рем иј у исп ит ивал и, сиг урно су
донел и вес ти о мног им њез ин им чуд ес им а,45 јер се око њеног имен а почел а
стварат и легенд а46 као око имена светаца.
Кад су је тако и у људс ком и у бож анс ком погледу исп итал и и нис у јој могли
наћи замерке, дозвол ише јој да иде у Орлеан, јер, у ствари, бех у у вел икој опасно
сти и морал и су се и за сламк у хватат и. Од 17. до 20. авг ус та порота се изјас ни,
Јованк а би призната и пос лата у Тур да се оруж а.47

Јованк ино наоруж ање у Туру
Тур је био богат а и час на варош која је увек пом агал а Орл еа н новцем, иначе
био је апанаж а краљице сиц ил ијс ке и најч увен ија оруж ница. Тамо пос лаше Јо
ванк у са Нувелонпоном и Пул анж ијем, да добије ратн у опрем у: одело и оружје.
Смес тише је у кућу Елеоноре ди Пиј, дворс ке даме Јол анде Сиц ил ијс ке. Ту се48
упознал а са калуђером авг ус тинцем, Жаном Пас керелом, који се враћао из ва
рош и Пиј ан Велеј где је био видео и њен у мајк у.49 Мож да су и браћ а њен а, за
кој у се зна да су је прат ил а од Тура до Орлеа на, дош ла заједно са Пас керелом,
са хаџ илук а, у Тур. Другови, предс тав љај ућ и јој Пас керел а рекоше: „Јованк а,
ми смо вам довел и овог доброг оца. Кад га будете сас вим упознал и, ви ћете га
вол ет и много.“ Јов анк а одгов ори да је већ слуш ал а о њем у, и одм ах изјави да
жел и од сут ра стално да се њем у исповед а. Веров атно га је изабрал а за свога
исповедн ик а и што је познавао њезин у мајк у.
Краљ јој даде опрем у, сву белу. Сас тојал а се из оклопа од чел ик а и гвож ђа,
как ав се онд а обично нос ио. Преко тога је имал а скупоцен и огртач од велура
или неке златне ткан ине. О њеном славном и тајанс твеном мач у зна се тол ико
кол ико је сам а рек ла 1431. год ине: „Док бејах у Туру и Шинон у, пос лах да ми
пот раже један мач у црк ви Свете Катарине из Фјербуа;50 иза олтара, где га одмах
нађоше сас вим зарђалог.“ Даље вел и да је тај зарђал и мач нађен у зем љи, да је
изнад њега било пет крстова, да су јој њен и Гласови јавил и где се нал ази. Потом,
како јој га свештеници из Фјербуа,51 од којих га је траж ила, одмах послаше. Затим
вел и како се не сећа тачно, да ли је мач био закопан исп ред или иза олтара, да се
не сећа шта су јој Гласови онд а казал и. Тврд и да је рђа са њега спал а, чим су га
ист рљал и. На крај у: „Свеш тен иц и из Фјербуа ми пок лон ише једне корице, на
род из Тура двоје друге, једне од црв еног велура, друге од златног платн а, ја
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нач ин их једне од јаке коже“. Овај мач је волел а изнад свега, јер је нађен у црк ви
њене омиљ ене свет ице. Поред овог а имал а је још два мач а, које је у битк ам а
стек ла; али се ниједн им од сва три, нит и са икојим друг им оружјем служ ил а.
Она није никад убијал а, ни у најтеж им борбама;52 она је само са заставом у руц и
бодрил а друге.
Према заповес ти свет ице на њеној зас тави био је Бог са глобусом у руц и, и
са сваке стране по јед ан анђео. Ткање је било од ланеног белог платна, поп р
сканог криновима и имен има: Христос – Марија. На нал ичју зас таве грб Јован
кин, симбол њеног пос ланс тва, на азурном штит у сребрн и голуб, који нос и у
кљун у трач иц у са натп исом: Са Краљем небеским.53 Поред главне зас таве имал а
је и једн у мању на којој беше слик а Богород ице са анђелом. (За слик ање обеј у
ратн и благајн ик је изд ао 25 ливара турн уас ких.)
Поред опреме, по жељи краљевој, Јованк и дадоше пратњу која је имал а да
се брине о њој. Међу остал има бех у и њен исповедн ик, брат Паскерел, два пажа,
Луј де Кут и Рејмон, зат им чувар новца целе пратње, Жан Нувелонпон. Поред
ових, Пул анж ија, њене браће, њеног рођак а Николе де Вутон а, беше у њеној
пратњи и Жан д’Олон, јед ан од најбољих људ и у краљевин и, члан Савета краље
вог. Он је увек био уз њу. Кад је бил а заробљена и он је био зат ворен са њом.
Она већ у својој пратњи пок уша да својом благош ћу и побож нош ћу утиче
благот ворно. Свога благајника Нувелонпона оду чаваше од псовк и. И, уопште, 54
хтеде помоћу рел иг ије да заведе дисцип лин у. За калуђере, који се придруж ише
пратњи и војс ци Јованк иној од Клуа, кад њихови манас тири око Орлеа на бише
разрушени, она направи једн у белу заставу са Христом на крсту, између Богоро
дице и Светог Јована. Калуђери су имал и дуж ност да воде рач уна о побож ности
војника и да их прик уп љају на мол ит ву. Она забрањиваше такође богох уље, и за
повед и да се отерају из логора војн ичк их жене. Она сама увек даваше пример
најискреније побож ности. Ништа не започињаше, док се најпре Бог у не помол и.
Тако се Јованка са својом пратњом, војницима и пол итичарима оданим кра
љу, као Ла Хиром, маршалом од Бусака, адмиралом од Килана, канцеларом Рењо
лом од Шартра, војводом од Алансона и другим, крете из Блуа пут Орлеана, левом
обалом Луаре. У Орлеан у је имала нечим да покаже своје божанско посланство, и
тек онда да је краљ имен ује55 за главнога војсковођу и управника рата.

Орл еа н. – Пож ртвовање грађан а
Орл еа н беше вар ош моћн а, ограђ ен а зид ов им а и заг рљ ен а Луа р ом с јуж не
стране. 56 Куће у Орлеа н у биле су од камена или од дрвета, нис ких кровова по
кривен их шкриљцем. Варош је бил а култ урн и центар свога краја, имал а је свој
универзитет, епис коп ат. Волел а се нау к а, музик а, удобност. Бавило се поред
осталог трговином и свим врс тама заната. Од 15.000 становн ик а орлеа нс ких,
прил ичан број су сач ињавал и ђац и и калуђери.
Док су у Енглес кој биле свађе, њихова се паж ња окрете мало са Франц ус ке
на дом аће ствари, тим пре, што им пос ле Вернеја ствари у Франц ус кој нис у
ишле најбоље. Због тога они мож да и примише од Орлеана год ине 1424–25. једн у
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свот у новаца, да га оставе на миру. Али када се од 1428. Енглези почеше озбиљно
спремат и за опсаду Орлеа на, и Орлеа нц и не осташе скрштен их рук у. Мад а се у
оно време није стиц ало много славе бранећ и свој град, а могло се допас ти ве
лик их незгод а, ипак се дванаест прок уратора Орлеа на одлуч ише да бране свој
град. Кад чуше да гроф Салсбери дол ази, они се сташе спремат и на све нач ине,
са дивном храброш ћу, да га дочек ају.
Прок уратори хран у за војску куповах у насилно, јер свак је ипак у ово време
нам ирн ице штед ио за себе. Они на зидовима нач ин ише зак лоне, да би иза њих
пуцал и, појачаше врата предг рађа, снабдеше зидове мал им и вел ик им топовима.
И жене су помагале. Спремале су олово и барут за упот ребу.
Грађан и су сам и чувал и зидове, по занат има раздељен и у чете. Свака је кул а
имал а своју посаду. Али кад су видел и да сам и својим снагама не мог у одолет и
они се са жалош ћу одрекоше тога понос а, радос ти, а најз ад и корис ти. Гувер
нер Гок ур и Батар Орлеа нс ки одоше краљу да траже помоћ и; а грађан и се два
по два разиђоше по варош има у Лангедок у, да траже и од њих помоћ и. Они по
зивах у и војн ике који су бил и за дофена „обећавај ућ и им хран у, новац и борбу
на смрт и живот.“ Учин ише чак и неке пок лоне црк вам а светац а заш титн ик а
Орлеа на, који су, по легенд и, за живота свог спас ли Орлеа н од Хуна. Прве пла
ћен ичке чете које дођоше у Орлеа н грађан и размазише као рођен у дец у. Узеше
их к себи на стан и хран у.
Овако разнос труко спремн и за борбу они с поносом одбише 5. септембра
пон уду Салсберија57 да се пред аду. Два енглес ка глас ник а дочек аше лепо и уго
стише, а грофу Салсберију58 уз негат иван одговор пос лаше на пок лон вина.

Опсад а Орл еа н а
Енглези су се исто тако озбиљно спремал и за опсаду Орлеана још од јула 1428. го
дине. Искорис тише све модерне пронал ас ке војне нау ке. Снабдеше се са свим
врс тама топова и камењ а којим су их пун ил и. Бил и су спремн и да лиј у и нове
топове у случају пот ребе. Не заборавише ни штитове за јурише. Ни војс ке није
недос тајало. Салсбери беше рег рутовао војс ку на шест месец и; а и у самом ге
нералштабу било је око 2.500 војн ика. Овима се придруж ило још 250 стрел аца,
и у Париз у 400 коњ ан ик а и и 1.200 стрел ац а. Кад изв укоше понеш то људ и из
свих гарн изона, и кад би позвана још феудна гос под а из Норманд ије, Салсбери
је имао око 5.000 војске. Мада би то за данаш ње прил ике било одвећ мало, онда
се ипак смат рало довољн им. А само пос ле једно десет ин у год ина, већ се је на
шао јед ан историк који је смат рао овај број недовољн им, а наоруж ање слабим.
Крит иковао је и сам и нач ин опсађивања помоћу бастиља. Бастиље су биле врло
ретке, те појед ин и гарн из он и у случ ај у пот ребе нис у могли доћ и брз о једн и
друг има у помоћ.
6. октобра Орлеа нц и, иако бех у у томе час у спремн ији од Енглеза, нач ин и
ше за сретан почетак процесију кроз варош. 12. октобра већ варош би опседн ута,
и истог дана камена ђулад из енглеских топова убише једну жену у Орлеану. Затим
дође јед ан јуриш на Кул ице, али пропаде: Енглези изг убише 240 људ и. Пос ле
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овога Енглези минираше Кул ице, а Французи се морадоше повући сломивши један
лук мос та, и помакоше своју барик аду на лук Бел Круа (23. октобра). Сут рад ан
Салсбери би рањен, што охрабри грађане Орлеа на а Енглезе уплаш и и збун и.
Орлеанце још више обрадова долазак пешака, коп љаника и стрелаца са Ла Хиром,
Бусаком и другим. 8. новембра Енглези, међутим, дигоше логоре и повукоше се у
угодн ије оближ ње варош и оставивш и 59 врло мало посаде у Кул ицама60. За ово
време грађани разрушише око двадесетин у цркава и манастира по предг рађима
не поштед ивш и ни богомоље пос већене Светом Еверт у и Светом Ењан у. Сви61
су хтел и да омог уће Енглезима да при повратк у нађу склон ишта. Чудновато је
зашто Франц узи не искористише ову згодн у прил ик у, кад их је опсађивало свега
500 Норманђана са Глесдалом на челу, те не дигоше опсаду са Орлеа на. Изгледа
да су они умел и да се снађу само при јуришима, изненадним упад има и чаркама,
да смиш љен у одбран у и са планом нис у знал и вод ити.
30. новембра Енглези у Кул ицама62 добише појачања:63 300 добро наоружа
них војника са Џоном Толботом. До Божића је још било мал их чарк и; око Божића
прим ирје. Орлеа н позајм и свираче Енглезима. Пос ле се опет чарке нас тавише.
Енглези пређоше на десну обалу и утврђавах у се у Сен Лоран у да64 би тако пре
преч ил и пут, који је дуж реке вод ио за Блуа и којим су се Орлеа нц и снабдевал и.
Потом бастиљама65 везаше Сен Лоран за леву обалу Луаре, ничим неузнемирава
ни66 од Франц уза. За све ово време ниједне праве битке, ни новог јуриша, ни ис
пада. Истина је да су се опседн ути снабдевал и скоро на миру, намирнице су спо
којно улазиле у Орлеа н. 13. јан уара Џон Фас толф67 доведе 1.200 људ и и топова,
тако појачан и Енглези зау зеше прел азе између црк ве Сен Лу и суп ротне обале;
том прил иком заробише око 500 грла стоке и славни топ Жан Лорена. Људ и по
гибе врло мало, као уопште за ово време. Од самог почетка опсаде па до тад изгле
да да су Франц узи изг убил и само 50, а Енглези свега 100 људ и. Од овога часа, ме
ђутим, стање опседн утим бивало је све теже и теже, особито почетком фебруара.
Краљевс ки савет се труд ио да помогне Орлеа н у. Позва племс тво Оверња,
које се удруж и са Шкот има и Бурбонезима у Блуа. Било их је око 4.000. Њихов
задатак је најп ре био да нападн у возаре који су из Париза носил и нам ирн ице и68
мун иц иј у опс ађивач има. Овој војс ци се крете у помоћ 1.500 Орлеа нац а са Ла
Хиром, Ксент рајем и друг им. Крај Жанвил а стигоше 12. фебруара. Војс ка од
4.000 под заповедн иштвом грофа Клермона беше још врло далеко, док се комо
ра Фас толфова већ приближ авал а, свега око 1.500 људ и, Норманђана и Пик ар
ђана. Разбит и ову војс ку, докопат и се нам ирн ица, изглед а да је врло лако било.
У том случај у опс ад а са Орлеа на могла је одмах бит и дигн ута, и све би потом
друкчије изгледало. Али неод лучност грофа Клермона69 све је осујетила. Тако је
Фас толф, познавајућ и савршено ратн у вештин у, имао времена да под игне јед ан
широк и логор са дубљим и уским улазом упот ребивш и кол а, коп ља и гвоздене
ланце. Како нис у имал и наде на бекс тво реш ил и су се да се боре на живот и
смрт. Ла Хир је хтео да спреч и дизање логора; али је гроф од Клермона стално
јављао да га причек ају са његових 4.000 војске. И зато Франц узи и Шкот и виде
ше где се на њихове очи диже тврд и неп ријатељс ки логор. Једног часа Ла Хир и
Де Потон разбише потп уно један одред Енглеза; да су бар овог часа други Фран
цузи дош ли у помоћ, мож да би још битк у добил и. Али помоћ не дође и Енглези
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побед ише Франц узе и Шкоте. Дин уа би рањен. Пос рам љена војс ка грофа од
Клермона, која није ни учес твовал а у биц и, оде у Орлеа н; а Енглези пос ле два
дана без преп река стигоше у логор опсађивача и нач ин ише светковин у због ове
победе. Орлеа нц и, међут им, прим ише грофа од Клермона као изд ајиц у. Сут ра
дан он се изв уче са својим а, јер народ није хтео хран ит и оне који се не боре.
Истога70 дана остави варош Ла Хир, Луј де Кил ан, адм ирал франц ус ки, маршал
Бус ак, и епис коп обећ авш и да ће се врат ит и са нам ирн иц ама. Само Дин уа са
некол ико капет ан а остад е да чув а варош. Њег ов полож ај био је врло теж ак.
Стизал и су му разни гласови: да краљ хоће да беж и у Шкотску, да Савет предл а
же повлачење ка Дофинеу; потом да нека девојка иде да спасе краља и Орлеа н.
Пос ле победе Енглес ке код Рувреја, прс тен око Орлеа на све се више суж а
вао. Од 25. фебруара Енглези продуж авах у свој опкоп преко бас тиље Лондон
ске ка парис ком пут у, где се дизал а бас тиља Сен Ладр. Тад а опседн ут и са три
стране бише опкољен и, а са чет врте им бас тиља Сен Лу преп речавал а пут бур
гоњс ки71. Због тога грађан и, нап уштен и од краља, одлуч ише да се ставе под за
штит у војводе Бургоњс ког. Капетан Потон са још некол ико пос лан ик а, под за
штитом војвод ином, оде у Париз да прегов ара о неу т ралнос ти Орлеа н а. Али
Бедфорд72 одби молбу грубо и ирон ично, те дође скоро до свађе између њега и
војводе Бургоњс ког. Јед ина корист од свих преговора би што војвод а Бургоњ
ски 73 увређ ен пов уч е бург ињ онц е из бас тиљ а енглес ких. Истин а је да они
упраж њена мес та поп ун ише Норманђан има. 28. април а Орлеа н у дође у помоћ
Флоран д’Илије са 400 људ и. Ово не охрабри Орлеа нце, да нач ине нек и већ и
испад, као што ни Енглези са своје стране не бех у довољно јак и да учине јуриш
на варош, коју за шест месец и опс аде нис у још могли глађу уморит и. И на ова
ко изн урене, десетковане Енглезе, дође Јованк а са довољно војс ке, мун иц ије,
хране и једном беск рајном вером да ће помоћу божјом побед ит и. Тако се улоге
мењају: и морална и материјална надмоћност пређе на стран у Франц уза.

Јованк а у Орл еа н у
Војс ка кој а је прат ил а Јов анк у зау с тав ил а се у прис тан иш ту Буше. Нам ер а
војс ковођа је бил а да иду левом обалом Луаре, да би избегли гарн изоне енгле
ске, који су ком андов ал и мос товим а код Мана и Бож анс ија, а и главн у војс ку.
Рач унал и су да пренес у сток у и нам ирн ице лађама, које би им становн иц и да
ли, возећ и их уз воду до Шес ија,74 одак ле би се докопал и врата Бургоњс ких. За
овај план Јованк а није знал а, она је смат рал а да иде другом обалом, као што је
то већ бил а наговес тил а Енглезима у пис му од 22. марта. Војс ка и Јованк а, ме
ђут им, стигоше ран ије надоглед варош и, док се комора још не беше попел а до
Шес иј а због прот ивног вет ра. Так о бише изл ож ен и нап аду Енглез а. Али у
овом крит ичном час у дође из Орл еа н а Дин уа са лађом, да пот раж и Јов анк у.
Она га упита је ли то он.
– Да, и врло сам срећан због вашег дол ас ка – одговори.
– Јес те ли ви дал и заповест да прис пем овом страном и да не идем право
онамо, где се нал азе Енглези?
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– Да, рад и веће сиг урнос ти, и мудрији од мене су истог миш љења.
– За име бога, Савет нашег Господа је мудрији и сиг урн ији него ваш. Ви сте
мис лил и да мене преварите; а ви се сам и варате, јер ја вам довод им бољу помоћ
него што је икад дош ла генералу у ма как вој вароши: то је помоћ Краља небеског.
У том час у, вел и Дин уа, „ветар75 који беше јак и суп ротан промен ио се и по
стаде згод ан над имајућ и једро“. Њем у се учин и да је то дуго ишчек иван и знак
бож ији и позва је радосно у варош; али она је желела да се врати у Блуа са једним
одредом војске, те да доведе отуд и друг у комору. Изгледа да се плашила да ли ће
се врат ит и војс ка, која је отиш ла по комору. Прис таде да не иде јед ино ако Па
скерел са калуђерима пође уз ту војску. А и Дин уа јој рече да су становн иц и Ор
леана нестрп љиви и да не треба <да> их разочара својим задоцњењем. Она уваж и
овај разлог и пређе Луару са Ла Хиром, Бусаком и две стот ине коп љан ик а. Ноћ
28. април а и цео идућ и дан она је провел а у кућ и Гија де Каји у селу Реји. Било је
одлучено да ноћу уђе у Орлеан, како би навалу светине спречила.76 Тако 29. апри
ла увече она уђе у варош на свом белом коњу, са десне стране Дин уа, праћена че
том која је носила буктиње, својом браћом и сењерима који су ишли по њу у село.
Свет се радос но тис као да вид и девојк у, која им донос и помоћ од Бога. Сви су
хтел и да се дотакн у њеног скута или бар коња на коме је јах ал а, јер им се чинило
„као да је сам и Бог међу њих дошао“. Усред ове радости одведоше је најп ре у цр
кву Светог крста, те кућ и Жана Буше, благајн ика војводе Орлеа нског. Он је био
врло богат. Помагао варош у свем у, у његовом стан у капетан и држаше ратне са
вете. Кућа му се нал азил а крај врата Ренар, у суседству Сен Лорана. Њен у браћу
и Нувелонпона прим ише срд ачно као и остале. Она је ову прву ноћ, по обичају,
спавал а заједно са Шарлотом, деветогод иш њом девојч ицом њен их домаћ ина.
Доцније је Шарлота дочекала да сведочи о врл инама Јованк иним.

Јуриш на бастиљу Сен Лу
Дол азак Јованк ин у Орлеа н не даде одмах прил ике за већу борбу, изу зимајућ и
малу чарк у од 30. април а за коју она није знал а. Она би смат рал а неп раведно и
безбож но напад ат и Енглезе док не добију пон уде мира. Зато по својим глас ни
цима пос ла тек 30. април а оно пис мо што га је пис ал а 22. марта. У њем у је по
зив ал а Енглез е да њој пред аду кључев е варош и франц ус ких. Тврд ил а је да,77
ако је не пос луш ај у, она ће их бож иј ом пом оћ и отер ат и. Али, док се је она
Франц узим а чин ил а анђео, Енглези су је смат рал и за ђавол а, и са подс мехом
прим ише њено пис мо, задрж авајућ и једног глас ник а у намери да га спале. Али
то нис у дочек ал и, јер је Орлеа н пре био ослобођен, него што је из Париза сти
гло одобрење о спаљивању. Јованк а их истога дана, 30. април а, понова позва да
се повук у, али јој они одговорише добац ивањем пог рдн их имена. Ипак ни овога
пута нис у на њу пуцал и.
Како главн и део војс ке није био још у Орлеа н у, а без њега се није могло ни
мис лит и на веће испаде, Дин уа 1. маја оде у Блуа, по ту војску и нам ирнице. Пре
пол аска он узајм и 600 ливара за исп лаћ ивање гарн изона и капетана, док главна
војска не дође. Јованк а оста да чува варош, окружена поверењем и поштовањем
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грађана, који глед ах у у њој изас лан иц у бож иј у. Она се за ових некол ико дана
прим ирја и чекања ипак не одмори. Истога дана када је Дин уа отишао, она про
јах а кроз варош праћена штитоношама и витезима, 78и, зад ивљујућ и својом поја
вом, она је храбрил а становн ике.78 2. маја, праћена опет вел иком гом илом исп и
тивал а је полож аје Енглеза, 3. маја дођоше нек и и јавише да се војс ка из Блуа
прик ључ ује десном обалом, дуж шуме иза вароши. На тој страни се јед ино изиђе
на тврђаву „Париз“, која од Сен Лу беше доста удаљена. Јованка, на радосну вест
да се војс ка прим иче граду, изађе јој у сус рет са Ла Хиром и некол ико стот ина
бораца 4. маја у зору. Непријатељ оста миран, не спречи ничим кретање Франц у
за ни поред бастиља на десној обал и нит и оне што се ближах у од стране Монта
грија и Жијана. Задовољна доласком војске она заспа не слутећи да ће још те ноћи
доћи до сукоба са Енглезима. Али изненадно њене светице је обавестише да тре
ба да иде прот иву Енглеза, само није знал а да ли треба да иде на њихове тврђаве
или против Фастолфа који треба храном да их снабде. Заиста, вест се је била про
нел а да се он ближ и и то ју је било дубоко узбуд ило прош лог дана. Због тога се
мож да бил а тргла иза сна, а вероватно је чул а и ратне узвике, јер још од пос ле
подне прош лог дана Орлеа нц и нап ад ах у бас тиљу Сен Лу у циљу да олакшај у
прел аз коморе. Јованк у о томе нис у бил и ништа обавестил и. Кад скоч и иза сна,
Д’Олон јој поможе да се наоружа. Она брзо стрча низ степенице, и кад срете свога
79
пажа Кута, она му довикне79 да јој брзо доведе коња, јер се крв франц уска про
сипа. Кад јој доведе коња и пруж и зас тав у кроз прозор, она одјури ка Бургоњ
ским вратима. На вратима сретоше рањеника, што њу много узбуд и. Тада појури
на тврђаву са онима који раније преп лашени ратним крицима енглеским бех у се
у страх у раштркал и по вароши и пољу. Али сада пред ратним пок личем охрабре
них Орлеа наца. Енглези устукн уше. И пос ле три часа напора скоро сви Енглези
бише или заробљени, или поубијани, док Франц уза врло мало изгибе.
Кад а је Толбот чуо да је тврђава Сен Лу нападн ута, он изађе из свога лого
ра и пође јој у помоћ. Пут је био дуг, вод ио поред целе шуме. Он усп ут прик уп и
зап адне гарн изоне. Али варош ки страж ари зап азише ово кретање и звон ише
на узбун у. Маршал Бусак изађе кроз једна северна врата са 600 људ и, да преп ре
чи пут. И у час у кад је Толбот био сузбијен, Франц узи упал ише бастиљу Сен Лу.
И тако Јованк а с поверењем, које уливаше у ратн ике, прос ту чарк у прометн у у
победу. Али та иста победн ица увече плак аше за мрт вима на бојном пољу, осо
бито стога што се нис у исповед ил и ни причес тил и. Сут рад ан се није хтел а бо
рит и због Вазнесења. Тога дана трећ и и пос ледњи пут зат раж и од Енглеза да се
пов ук у, и да јој врате њеног глас ник а у размен у за заробљен ике. Пис мо пос ла
стрелом. Енглези јој одговорише опет увред ама, и она опет плак аше.

Заузећ е Авг устин ац а
Иако се није борило, на Вазнесење се одржао ратни савет и решио да се сутрадан,
6. маја, учин и јуриш на Сен Лоран на дес ној обал и. Ово је требало да намам и
оне Енглез е са лев е стране у помоћ нап адн ут им тврђ ав ам а. Чим би Енглез и
преш ли рек у, Франц узи би напал и тврђаве с леве обале, тврђав у авг ус тинац а,
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Светог Јов ана Белог, булев ар и Кул ице. Овај план хтедоше прво да сак риј у од
Јованке, и да њу са грађан има пош’љу на Сен Лоран, а војска да удари на тврђаве;
али кад она већ нас лути нешто, они јој поверише своју одлук у. Јованка, међутим,
не прис тад е да вод и свет ин у која не би могла нач ин ит и прави јуриш. И како
су грађ ан и хтел и пош то-пот о да се бор е под Јов анк ином зас тав ом, нап ад се
одрж и овог дана.
Тако Јованк а узме80 удел а у главном нападу. Она наговори Гок ура да пус ти
грађ ане да пређ у понт онс ким мос том нас прам врат а Тур Неф, нед ал еко од
Свет ог Јов ан а Белог. Енглези из те тврђав е, кад видеше Франц уз е, пов укоше
се у Авг ус тинце, нек у врс ту зак лона нач ињеног на рушевинам а авг ус тинс ког
манас тира. Авг ус тинц и су штит ил и Булевар Мал их кул а, које нис у могле бит и
зау з ет е, док бул ев ар не буд е зау з ет. Први франц ус ки пеш ац и наш авш и нап у
штен у бас тиљу Свет ог Јов ан а Белог пођоше на Авг ус тинце, али како им Ен
глез и пођоше у сус рет врат ише се нат раг. У том час у наи ђе Јов анк а, Д’Олон,
Ла Хир81, на коњима, с коп љем у руц и. Они заштит ише најп ре од напад а енгле
ски прел аз грађана понтонс ким мос том, и кад бише сви на окуп у, пој урише на
пал ис аде бас тиље. На уском улаз у, веле, стајао је нек и огромн и Енглез и бра
нио га. Он отп рв е пад е мрт ав. Нач ин и се мет еж. Јов анк а је храбрил а војс ку:
„Нап ред у име Бог а, храб ро, нап ред, нап ред!“ Нек и од Франц уз а почеше да
беже, али бише енерг ично заус тав љен и. Тако опет дође побед а под окриљ ем
Јов анк ине зас таве. Јов анк а би рањ ен а у ног у и не могаде остат и са својим че
тама. Преноћ и на мес ту победе, као што је и желел а. Мад а је био петак, кад а је
она обично једноуд ил а, она овога пута вечера и заповед и да се барк ама однесе
вина и хране четама што су остале да чувају Авг ус тинце. Она се плаш ил а изне
надн их нап ад а од стране Толбота, а и Глез дал а, али ноћ прође на мир у иако
није она сама бил а крај својих чета.

Заузећ е Кул иц а82
Не може се ник ако схват ит и такт ик а Енглеза83 за ово време од Јованк ина дол а
ска. Прво је чудно како нис у напал и франц ус ку војс ку која је биваковал а крај
зау з ет е тврђ ав е авг ус тин ац а, кад су имал и прел аз осиг ур ан. Да ли је бил о
природно да тај ноћн и нап ад учине, пок аз ује и страх Јов анк ин. Изглед а да је
војс ка енглес ка бил а зап лашена дол ас ком „краварке армањак а“, „вештице“, која
је уливал а храброст војс ци франц ус кој; а мож да су чек ал и и дол азак Фас толфа
из Париз а. Међут им, губил и су тврђав у по тврђав у. Умес то да у потп уној си
гурнос ти пређу из свога главног стана у бас тиљу на острв у Шарлемањ, одак ле
су се опет могли иск рц ат и под заш титом тврђаве Сен Приве, 84 они 7. маја не
пос лаше ни једног јед иног човек а да појачај у Кул ице, 85 булевар и Авг ус тинце,
чак и гарн изоне<.> Сен Приве спал и своја утврђења и пов уче се у Сен Лоран.
Тако посаде у Кул ицама86 (око 600) и булевар оставише њиховој судбини. Толбот
чак није имао намеру да как вом диверзијом у обл ик у напада на Орлеа н одврат и
Франц узе од њиховог преду зећа. Све дак ле изглед а чудно, кад се зна да се пред
очима Толбота оди г рал а битк а око Кул ица.87
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Франц узима је требало најп ре да зау зму булевар, кога је од Кул ица88 одвајао
јед ан јарак пун воде, одвојен од Лау ре. Енглези се за пов лачење у Кул ице89 слу
жил и покретн им мостом. Изглед а да је и булевар био опкољен висок им зидови
ма, јер се помоћу лес твица морао напад ат и. 7. маја рано Јованк а оде на службу
бож иј у и потом се спремаше да нападне Кул ице90 и прот ив воље заповедн икâ
краљевс ке војс ке, који су се плаш ил и природног напад а енглес ког на Орлеа н.
Она изасланик у војсковођа одговори: „Ви сте бил и у свом свет у, а ја у свом; ваша
намера ће пропасти, а намера мог Господа одржаће се чврсто и биће исп уњена.“
Она свом домаћ ин у обећа довес ти на вечеру једног Енглеза. Сиг урно је мис ли
ла кога од војсковођа енглеских да зароби. Уз Јованку, као и увек, бил и су грађани
орлеа нс ки. И они су хтел и да суделују у зау зимању Кул ица.91 Како се сир Гок ур
прот ивио и хтео чуват и прол аз на врат има Бургоњс ким, Јованк а му увређено
рече: „Ви сте рђав човек што спречавате ове људе да изађу. Али хтел и ви или не
хтел и, они ће изаћ и и рад ит и исто тако добро као и прош ли пут“. Грађан и охра
брени Јованк иним прис уством и речима јурн уше на врата, те их он збиља мораде
пустит и и чак их сам поведе у борбу са Д’Олоном и Вил арем.
Док Јованка не стиже са својима, Енглези одбише један напад, кад она стиже
напад поче са свих страна одјед анп ут. Напад ач и су имал и довољно топова свих
кал ибра, као и свег другог оружја и справа за нападање. Они су бил и једна шаре
на гомил а састављена из свих врста људ и и ратника, почевши од грађана орлеа н
ских па до дивљих планинаца дуге браде, разбарушених и наоружаних стрелама
и сек ирама. Ни Енглези нис у оскудевал и у војсци и муницији и храбрости. Било
их је око 3.000 људ и. Али иако је Франц уза било десет пута више, сва се та снага
није могла упот ребити при јуриш у. У оно доба, уосталом, мал и је број одлучивао
битку. У гомил и нападача било је и невештих, као што су грађани ненавикн ути на
битк у, и оних који су најп ре свој живот штедел и, као што су плаћеници. (Јед ина
се и највише Јованк а давал а цел а и храбрил а чете.) Битк а је, што је природно,
имала карактер средњевековних битака.92 „Лествице се дизале, људи се њима пел и,
оне се обарале и људ и на њима бивал и убијани ђул ад има,93 или ударани или про
бодени и мирис патње се дизао из чељусти топова“ (А. Ленг).94
За све ово време Јованк а је са зас тавом бил а пок рај зид а. У час у кад се пел а
уз прве степен ице, једна стрел а је ран и. Она устукн у и поче плак ат и, вел и њен
исповедн ик. Ипак није прес тал а да се бори. Кад је превил а ран у мас тилом и
уљем и исповед ил а се, настави борбу. Енглези су мис лил и, кад је видеше рањен у,
да ће прес тат и да се бори, особито ако је веш тиц а. Али она се поново појави
међу Франц узима и Шкот има, већ врло сус тал им од борбе и умора. Међу њима
је било расположења да нап ус те борбу: чин ило им се да ће им требат и још ме
сец дан а за зау зеће тврђаве. Узалуд је Јов анк а95 вик ал а својим јас ним глас ом:
„Имајте храброс ти, не повлач ите се. Не сумњајте, мес то је наше.“ Сам Дин уа је
мис лио да се морају тога дана пов ућ и, јер су се већ три узалудна опш та јуриша
чин ил а. Јованк а се тад пов уче јед ан час ак у нек и оближ њи виног рад и мољаше
се Бог у једно пол а сата. Пос ле тога, да спреч и одступн иц у,96 Д’Олон пос ла њен у
заставу на јарак уз подножје зида. Јованк и, кад то угледа, учин и се да ће изг уби
ти своју заставу и уплашено повика: „Моја застава, моја застава“, вук ућ и за руке
војн ик а који је држ аше. На то као на нек и знак Франц узи се поново иск уп ише.
28

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Јованка Орлеанка ________

Она их поведе на нови јуриш и кад јој се застава таче зида бастиље, она узвикн у:
„Улазите, сад, све је ваше.“ Тако у опш тем одушев љеном налет у Франц узи по
гнаше Енглез е ка пок ретном мос ту кол ик о коп љим а и свом врс том оружј а,
тол ико камењ ем и пес ниц ам а. Са сев ера Кул ице97 бех у нап адн ут е варош ком
арт иљеријом. Војс ка грађанс ка, која је чув ал а мост, беше под пок ретн и мост
Кул иц а98 ставил а нек у нароч ит у запаљив у смес у, да би тако пресек ли одс туп
ниц у. И заис та, пок ретн и мост се сруш и под пламеном, и војс ковође енглес ке
се под авише у вод и. У исти мах пал ис ад а тврђаве беше зап аљена.99 Јов анк а се
мољаше за душ у изг ин ул их. И кад у три100 сата ујут ру пок ретн и мост би опра
вљен, она се као победн ица њиме врат и101 у Орлеа н.
Сут рад ан, 8. маја, у недељу, Толбот, који се није за све време борбе око Ку
лиц а помак ао из своје тврђаве, беше приморан на одс туп ање. Према обичај у,
изазва Франц уз е на борб у. Јов анк а,102 пре него што би пош ла у борб у, оде на
службу. Али већ при свршетк у службе Енглез и се пов лач ах у прем а Жаржоу,
Ман у, Бож анс иј у, остав љај ућ и своје болес нике, своје нам ирн ице, свој логор.
Јованк а саветова да се пус те на миру, што грађан и јед ва дочек аше.
Да зах вале Бог у на тол икој милос ти, грађан и приред ише неч увене проце
сије; зат им разруш ише бас тиље које су тол ико страх а у ток у опс аде зад авале.
Десетог маја већ Јованк а остави оне што их је спас ла. Око њеног светог имена
већ се стварал а легенд а. По мног им крајевима Франц ус ке певај у се кант ике и
ниж у процесије. Франц узи је обожавају, називају „анђелом војске бож ије“. Рено
ме њене светос ти раш ирио се врло брзо по целој Франц ус кој. Многе побож не
личности носе медаље које личе на њу. По капел ама њене слике резане и бојене.
Људ и јој траже за успомен у ма шта, што би својом руком дод ирн ул а. Смат рало
се већ да Бог кроз њу рад и и говори.

Јованк а у Туру. Расправе Жак а Жел ија и Жан а Жерсон а
Кад а је дофен103 чуо за победе Јов анке у Орлеа н у, из Шинона је пос лао свим а
варош има, нароч ито Ла Рошелу и Нарбон и, пис ма којима је јав љао о њезин им
успесима, и позивао грађане да зах вале Бог у и одаду почаст победн иц има. Тако
је краљевс ка канцел арија на нек и нач ин зван ично признал а њезин у помоћ, и
одред ил а јој мес то. Разу ме се, народно признање дош ло је природно и спонта
но, и без суделов ањ а краљевс ке канцел арије. Свуд а су је са радош ћу сретал и.
Она оста два дана у Блуа,104 одатле оде у Тур, где се чек ало на краља. Како је она
прва стигла105 оде му у сус рет, а краљ је са радош ћу срете и пољуби. Јованк а је
одмах желел а да га поведе у Ремс на крун ис ање. То јој се чин ио главн и пос ао,
најваж нија дуж ност њеног живота. Али је краља пут у Ремс плаш ио својом ду
жином и мог ућ им трош ков им а. Новц а се није имало. Краљ јед ва плат и тро
шков е око ослобођењ а Орлеа н а. Најв ећ и део трош ков а су поднел и грађан и,
који су дал и и црно иза нок ата.
Баш у ово време Карло прим и од Жак а Жел ија, арх иеп ис копа амбренс ког,
једн у расп рав у о Јов анц и. Пос ле исп ит ив ањ а у Пуа т иј еу и пос ле ослоб ођ е
ња Орлеа на арх иеп ис коп преч ис ти своје миш љење о њој. Како су се доктори
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разил азили у својим миш љењима о Јованц и, он нап иса ову расп рав у и пос вет и
је краљу. У њој је најпре изнео пет разлога због којих је веровао, да је Бог помагао
краљу: прво, праведност његове ствари; друго, сјајне зас луге његових претход
ник а; треће, мол ит ве побож них душ а и узд ас и пот иш тен их; чет врт о, неп ра
ведност неп ријатеља краљевине; пето, неу тољива суровост енглес ког народ а.
Ним ал о га више није зач уђ ав ал о што је Бог, да униш ти војс ку неп ријат ељ а,
изабрао баш ову младу сељанк у, необразован у, сиромаш ну и неп лемен итог по
рек ла. Тиме је Бог, по његовом миш љењу, хтео да пон изи охоле. А што је Бог
отк рио своје намере о краљевин и једној девојц и, не треба се чуд ит и: чес то де
војке имај у дар пророковањ а. Као пример навод и Сибиле. Јованк у је смат рао
за анђел а пос латог с неба да спасе народ. Ипак је доктор саветовао краљу: да се
у рат у придрж ава и правил а људс ке мудрос ти „јер не треба Бога иск ушават и“.
Али, исто тако, не треба ни његову инс пирац ију одбац ит и. И у часовима сумњâ
нек а се увек пре прик лон и мудрос ти божјој него разумнос ти људс кој. Заврш ио
је дајући практичан савет поново, да, кад се припрема за битке, ништа се не забо
рави од онога чем у иск ус тво и ратна вештина уче; а ако би Јованк а нешто изне
надно, дотле и неок ушано, препоруч ил а, онд а да забораве што знај у и њеном
се савет у повин ују са поверењем.
Друг у расп раву доби краљ од вел иког доктора Жерсона, старог канцел ара
универзитета. Он је сав био за поштовање установљених вел ичина власти. Савет
ниц и дофенови пос лаше му већања из Пуат ијеа106 и зат раж ише његово миш ље
ње. Као одговор, он сас тави свој у расп рав у. У самом уводу пок уша да нач ин и
разл ик у између вере и побож ности. Као и Жак Жел и и он беше за Јованк у распо
ложен. Напомиње на једном месту да, ако иза победе код Орлеа на не дођу одмах
и друге победе, треба бити стрп љив и веровати увек у Јованк у. При крају распра
ве одобрава јој да носи муш ко одело, јер су га и неке свет ице носиле.
Обе расп раве илус трују како се је онд а о врло јас ним стварима на дет иња
сто свечан нач ин расп рав љало, и само се појмови све више мрс ил и.
Јованка је, међутим, све више наваљивала на краља да настави започето изга
њање Енглеза, јер је веровал а да ће живет и још само год ин у дана. Једном клече
пред краљ а;107 обг рл и му колена и рече: „Племен ит и краљевићу, не скуп љајте
више тол ико и тако дуге савете. Пођите одмах у Ремс да прим ите ваше достојно
крун исање.“ Сењер Харк ур је упита, да ли јој о томе њен бож анс ки савет гово
ри. Кад и пос ле њеног пот врдног одгов ора он сумњ аше и замол и да им каже
нач ин на који тај сав ет гов ори, она пор умене од бол а. Тад краљ, да би је уте
шио, благо је замол и да им каже штогод о томе. Она тад а признаде кол ико је
муч и та општа сумња, особито краљева, и како ју јед ино теш и глас њезин их не
бес ких саветн ик а.
Пратећ и краљ а у Лош, она остаде тамо до 23. маја. Како се народ око ње
тис као пун љубави и обож авања, укори је јед ан од исп ит ивача у Пуат ијеу:
– Ви чин ите зло што прим ате так ве ствари које вам се не дуг уј у. Пазите:
тиме навод ите људе на пок лон иштво.
– Заис та, ја нећу умет и да се сач увам тога, ако ме Бог не сач ува.
Из Лош а оде у Сел ан Бери, дос та вел ик у варош, где се пок азив ал а свет у
богато одевена. У томе је уживал а. То јој нико није замерао108 до свеш тенс тво
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енглес ко и бург ињ онс ко. Оно ју је смат рал о женом рђав ог влад ањ а. Али та
ратн ичк и одевена Јованк а у разговорима са својим исповедн иком, братом Па
скерелом, оставил а му је у аманет да се црк ва пос ле њене смрт и мол и за њу и
остале ратн ике.

Заузећ е Жаржоа
Да би се слобод а Орлеа на осиг урал а, требало је ослобод ит и Луару. Прва по ре
ду бил а је варош Жаржо, која се без отпора бил а пред ал а Енглезима 5. октобра
прош ле год ине. Варош је бил а опасана зидовима и кул ама, мал а, и не сас вим ја
ка. Једн им мос том бил а је везана за обале реке Бост.109 Дин уа беше још 11. маја
заповед ио напад на Жаржо,110 али је он пропао. Месец дана потом, 11. јуна, Јован
ка се крете на исту варош из Орлеа на, где је два дана провела у гостима. Орлеан
ци јој дадоше за заузимање нове вароши своју артиљерију, и поднеше све трошко
ве експед иц ије: око 3.000 ливара и хран у. Пос лаше зат им све врс те раден ик а.
Све ово из зах валнос ти према Јованц и. Војском је командовао војвод а од Алан
сона са Јованком. Они стигоше војску грофа од Вандома, Батара, маршала од Бу
сак а, капетана Ла Хира и остал их око 7.000,111 што је са четама скуп љен им по
општинама чин ило око 8.000 бораца на разне нач ине наоружан их.
У пут у за Жарж о војс ка саз на да из Пар из а Фас толф112 дол аз и у пом оћ
Жаржоу са 2.000 бораца, са храном и арт иљеријом. Многе ова вест уплаш и, те
побегоше;113 мног и су мис лил и да треба ићи у сус рет војсци, те јој не дозвол ит и
да прис пе у Жаржо. Јованк а је јед ина бил а неус траш ива. „Не бојте се, ма кол и
ка бил а множ ина,114 и не стварајте нимало теш коћа око јуриша на Енглезе, јер
Господ вод и овај посао. Кад не бих била сиг урна да Господ вод и овај посао, више
бих волел а да чувам овце, него да се изл ажем тако вел ик им опас нос тима.“ Није
дак ле њој било до ратовања и нарочитих дож ивљаја, већ је чинила само из убеђе
ња да јој Бог заповед а.
Њене охрабрујуће реч и највише су утицале на војводу од Алансона, и тако
нас тавише пут. У први мах Франц узи узм акоше исп ред предг рађа, мад а бех у
отворена. Опет све спасе Јованк а са својом зас тавом, јурн увш и на неп ријате
ља, те тиме охрабри своје. Тако те исте ноћ и преноћ ише у предг рађима, мад а
су се плаш ил и да их Енглези не изненаде. Али Бог их је заис та чувао. Сут рад ан
је почел а опсад а. Јованк а је као и прил иком борби код Орлеа на најп ре позвал а
Енглезе да се пред ају, што њима није било ни на крај памет и. Ипак кас није, али
не због позив а Јов анк иног, гроф Суфолк хтеде да уђе у преговоре. Траж ио је
дванаест дана рок а да се повуче из варош и. Преговори нис у успел и. Прил иком
јуриша Јованка је уз раме војводе од Алансона јурил а под кишом стрел а и каме
на храбрећ и га: „Нап ред, племен ит и војводо, јуриш!“ А кад а би он пок ушавао
да је задрж и, плашећ и се њене сувиш не наглос ти у борби, она га је опом ињал а
на обећање које је учин ил а његовој жен и: да ће јој га врат ит и живог и здравог.
Овога пута она му збиља живот спасе, рек авш и му да се склон и исп ред једног
камена баченог са неп ријатељс ког зид а. Пок ушаји115 грофа Суфолк а, да у зад
њем бар час у преговорима јуриш задрж и, не успеше. Око чет ири сата Јованк а
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<се> са зас тавом у руц и попе лес твиц ам а на зид. Кад је јед ан камен обори са
зид а, она се брзо прибра и поново позва војн ике у напад. И војн иц и збиља за
див љен и њеном срчанош ћу прекорач ише зидове опседн уте варош и. И побед а
је бил а ту. Енглези се већ повлачах у према Бос.
За време борб е, мад а је бил а огорчен а, пог иб е свег а дес ет ак Франц уз а.
Исто тако и Енглези мањ е страд аше у борби него пос ле, јер су се побед иоц и
пос ле боја нап лаћ ивал и робљењем, пљачком, сечом. Гијом Рењол, штитоноша
од Оверња, зароби на мос ту грофа Суфолк а, пошто га овај прво учин и витезом,
јер му достојанство није доп уштало да му се друкчије преда. И оба брата Суфол
кова бех у заробљена са њим. Око 500 друг их Енглеза исечено,116 црк ва прет во
рена у магац ин, опљачк ана, а око заробљен их плем ића нас таде свађа.
Јов анк а пос ле победе у Жаржоу117 пође опет кроз Орлеа н, где је грађан и
одушев љено дочек аше и обас уше пок лон има: вином, једн им огртачем зелен им
и црвеном хаљином од фландријс ког платна. Исто тако помагач у Јованк ином,
војвод и од Алансона, пок лон ише шест тон и вина, као и грофу од Вандома.

Заузећ е моста Ман и Бож ансија. Битк а патејска
У уторак118 14. јуна војска се крете из Орлеа на на даља освајања. Уочи тога дана
Јованка изјави војвод и од Алансона, да жел и сут радан по подне да посети Енгле
зе у Ман у, вароши оближ њој Орлеан у силазећи низ Луару. Држал и су је Енглези,
као и Божанси, која беше још ниже низ рек у. Пред Маном се налазио мост, утвр
ђен отп рил ике као и орлеа нски и одвојен од варош и широком ливадом. 15. јуна
прочеље моста би зау зето јуришем. Тако војска пређе преко њега, остављајућ и у
кулама један гарнизон119 и продуж и за Божанси не нападајући ни замак ни варош
Ман. Енглези се повукоше дел им ично из Божансија, остављајућ и по кућама за
седе. Толбот одступ и према Жанвилу. У почетк у опседања Божансија искрсоше
драмат ичн и догађаји због дол ас ка сира Риш мона, конетабла франц ус ког. Он је
за све време живо желео да помогне дофен у и Франц уској; али му то дофен није
дозвољавао под утицајем Ла Трем уа л а, са којим је конетабл био у завад и и чак и
ратовао у доба опсаде Орлеана. 1428. год ине и сама Народна скупштина је мол и
ла дофена да прим и услуге конетаблове у час у кад је зем љи требало јед инс тво
и слога. Дофен, мад а је тад а обећао, погази обећање под упливом Ла Трем уа л а.
Тако је, дак ле, војвод и од Алансона било незгодно примит и помоћ једног влада
ру неом иљеног човека и мис лио је да оде, ако конетабл дође. Међут им се сут ра
дан проч ује да се Енглези приближ ују у помоћ Божансију, и тако сам и догађаји
ствар одлуче. Јованк и се учини паметније да прими срдачн у помоћ конетаблову,
него да диже опсаду. Зато му она са војводом, Батаром и браћом Лавал пође на
сусрет; обг рл и му колена при сусрет у, као што је грл ила120 своје светице и краља.
Конетабл јој се обрати речима: „Јованка, рек ли су ми да сте хтел и да се тучете са
мном. Ја не знам да ли сте од Бога или не. Ако сте од Бога, ништа вас се не121 пла
шим, јер он зна моју добру вољу; а ако сте од ђавол а, још мање вас се плаш им.“
Тако се заједно вратише у Божанси, и, по обичају, јер је задњи стигао, конетабл је
са својим људ има чувао страж у пред замком.
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У петак 17. јуна122 целога дана су на варош сипал и топови камење. У поноћ
17. Енглези, не знај ућ и да им Толбот123 и Фас толф иду у помоћ, пон уде кап ит у
лац ију. Би уговорено да Енглези одмах даду замак и мост, а да сут рад ан оду од
водећ и коње са опремама и свак и део своје имовине у вреднос ти једне сребрне
марке. Поврх свега зак леше се да неће узимат и оружје за десет дана. Под овим
условима сут рад ан у зору пређоше мост и повукоше се у замак Ман.
Кад је Бож анс и пао, Фас толф и Толбот нис у ништа о томе слут ил и. 16. јуна
они сас тавише своје војс ке. Толбот заповед аше једн им мањим одредом од че
трдесет коп љан ик а и двес та стрел ац а, док у Фас толфа беше близ у 5.000 људ и.
Они се не слож ише у миш љењу око тога да ли треба или не ићи у помоћ опсед
нут има. Толбот124 је на то наваљивао, друг и се оду п ирао смат рајућ и <да је> бе
смис лено, пош то су Франц узи бројн ији и пун и уверењ а у победу. Преов лад а
миш љење Толбота и крен уше. Али док су се они решавал и, ствар је бил а готова
још 17. јуна. Кад Енглези бех у на једн у миљу од Бож анс ија, Ла Хир их опази и
јави својим а. Јов анк а и конетабл пођоше им у сус рет и зау зеше изв анред ан125
полож ај, бреж уљ ак усред равн ице Бос, који је бран ио прол аз Енглез а ка Бо
жансију. По једној верзији дођоше Франц узима гласници са подножја бреж уљка,
не би ли их наговорил и да сиђу, али се они не преварише, чувајућ и свој згодн и
полож ај. Јованк а им поруч и: „Идите, те се одмарајте данас, кас но је; сут ра, ако
хоће Бог и Бог ор од иц а, изближе ћемо се вид ет и.“ Свеједно да ли је Јов анк а
баш овако поруч ил а, мад а би овај одговор још једном пос ведоч ио њен у духови
тост, тек неп ријатељи се сут рад ан сукобише.
Ноћу Енглези покушаше да поврате куле на прочељу моста Ман, како би пре
лазећ и рек у однел и помоћ Бож анс иј у левом обалом Луаре. Тек ујут ру 18. јуна
они сазнаше да су им пок ушаји бесмис лени, те Фастолф ста одступати путевима
кроз дол ин у Бос. Франц узи се на бодрење Јованк ино пус тише у потеру. Доис та
им ниш та друго није требало осим добрих мам уз а да гоне Енглезе, како је то
Јованк а лепо казал а. Она је Франц узе храбрил а прорицањем једне од највећ их
побед а. Осећ ај ућ и у себи неодољив у снаг у рек ла је, ма Енглези на облац им а
бил и обешен и, да ће их дох ват ит и. Тако је и било.
Војс ка се уред и. Најис кус нији ратн иц и уђоше у претходн иц у, као Ла Хир
који ју је вод ио, јер је добро тај крај познавао. Јованк у не пус тише у претходн и
цу, јер су се плаш ил и засед а енглес ких <по> шумама куд а су прол азил и, а њу су
хтел и и морал и чуват и као нек у амајл ију среће.
Пос ле журног јах ања од пет миља, дођоше до једне увале и право пред со
бом опазише на дес ној стран и звон ик Лињерол а, а на левој малу варош Патеј.
Енглези се нис у видел и, јер је цео предео био пош ум љен. Случајно их пронађу
коњан иц и Ла Хирови гонећ и једног јелена, који се стропошта у увалу баш међу
енглес ку војс ку, која над ад е грај у и тако се одад е. Брз о оду глас ниц и да јав е
главној франц ус кој војс ци о срећном пронал ас ку.
Војс ка, међут им,126 повлач ил а се према Жанвилу. Претходн иц у је вод ио је
дан витез са белом зас тавом; за овима су ишли арт иљерија, па кол а са нам ирн и
цама, па тек онд а главна војс ка Толботова и Фас толфова. Најзад, одс тупн иц а
састављена само од Енглеза. Када су бил и на једн у миљу пред Патејем, не видећи
Франц узе и не бивш и од њих примећен и, тек тад а нек и примет ише Франц узе и
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јавише војс ци. Толбот тад а распоред и претходн иц у иза живице с обе стране
патејс ког пута; друг и се размес тише пад инама оближ ње шуме лињеролс ке.127
И кол а са нам ирн ицама требал а су да служе као бус ија. Тако чек ах у Франц узе
и своју одс тупн иц у.
У том час у баш коњица Ла Хирова гонећ и свога јелена беше опазил а Енгле
зе, па не чек авш и главн у своју војс ку уред и се и јурн у тако снаж но у Толботове
стрелце, који се још намештах у око живице, и нач ин и од њих прави покољ.
За ово време Фас толф бес но јураше са својом коњицом да стигне претход
ниц у. Кад а их они скривен и на пад ин и шуме опазише тако зад их ане и збуње
не, пом ис лише да су разбијен и у бекс тву. Тако поп лашен и они оставише своју
заседу и пој урише пан ично парис ким друмом. Фас толф хтеде да помогне Тол
бот у и његовим стрелц има, али га офиц ири наговорише да се спасава, пошто је
битк а већ изг убљен а. Он се са коњицом спас е, али пеш ад ија сва нас трад а, би
исечена на комаде од франц уске претходн ице. Тако, у ствари, битке и није било
већ само покоља. Кад главна франц ус ка војс ка дође, већ је све било готово. Од
силне франц ус ке војс ке само 1.500 људ и је могло у биц и учес твоват и. Ла Хир и
Ксант рај заробише Толбота и још нек у властелу па их одведоше пред војводу од
Алансона, Јованк у и конетабла. Војвода рече Толбот у: „Ви не очек ивасте“. – „Та
ква је ратна срећа“, одговори храбри Толбот.
Двес та оруж ан их људ и потекоше за бег унц има до врата жанвилс ких. Ста
новн иц и Жанвил а зат ворише врата бег унц има. Енглези из околн их мал их твр
ђавица упал ише своје варош и и побегоше.
Изглед а да је све већ било свршено, сем гоњења, кад Јованк а дође. Њен паж
вел и: „Она се дубоко саж ал и на призор тако суровог покоља.“ Јед ан војн ик во
дећ и некол ико заробљен ик а енглес ких удари једнога од њих по глави тако јако
да се он онесвести. Јованка скочи са сед ла, узе главу рањеника међу руке, пруж и
му утехе и позва да га исповеде.
Победн а војс ка и овога пута врат и се у Орлеа н, где становн иц и окит ише
варош ткан инам а за ову вел ик у свеч аност. Орлеа н поред победне војс ке оче
киваше и дофена. Али се он бојао как вог изг ред а конетабловог и не дође, бора
већ и у замк у Сил и одак ле изађе 12. јуна.128

Преговори за поход на Ремс. Војска жијанска
Јованк а је хтел а што пре да вод и дофена на крун исање. Њен и јој небес ки савет
ниц и нис у говорил и још ниш та о Париз у. Дофен нап ус тивш и зам ак Сил и са
стаде се са Јованком и са благош ћу је прим и. Изглед а да он још увек сумњаше,
јер га је Јов анк а по стот и пут уверав ал а: „Не сумњ ајте ниш та, ви ћете имат и
целу своју краљевин у и бићете ускоро крун исан и.“
Јов анк а је тако остајал а чврс та у својој намери; а у ствари би много боље
било да се пос ле пос ледње победе нас тавио пут за Париз. И сам и су Енглези то
очек ивал и. Регент се већ био зат ворио у бас тиљу.129 Утврђења прес тон ице нис у
била у реду, гарнизон је био знатно смањен шиљући потпору Фастолфу, становни
штво Париза исто тако армањачко кол ико англобург ињонс ко; с друге стране,
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пос ле победе патејс ке све би се околне варош и биле придруж иле Јованц и; по
моћ конетаблова могла се добро искорис тит и; а имало се дос та и кол а и мун и
ције и нам ирн иц а пос ле плена патејс ког. Што се проп ус тил а овог пута дивна
прил ик а, криви су саветн иц и краљеви, стари сењери, и сплетке којих све више
биваше на двору. Ова гос под а бил а су врло неод лучна, нис у веровал а у мог ућ
ност кон ачне поб ед е. По њих ов ом миш љењу бољ е је бил о рат ов ат и лаг ано,
склапајућ и уговоре.
Нек и су међут им хтел и да се рат иште пренесе у Норманд ију и да се Енгле
зи пресек у у корен у, јер их иначе тамо није било много. Мис лило се да би Фран
цузи свугде наш ли потпору код сељак а и друмс ких чета; најпос ле, прод ирућ и у
Норманд иј у зат ворил и би Енглезима и младом краљу Хенрих у пут од Париза
до Ремса. Разлози прот ив овак вог ратног плана бил и су: што је требало опсађи
ват и утврђене варош и норманд ијс ке, што је цео крај био опус тошен и расељен,
што се Руа н никако није могао зау зет и, док ле год су Енглези бил и господари на
мору. Најзад, све би то много коштало, а краљ није имао довољно новаца.
Друг и су бил и за то131 да се иде у Шампању. На то су их навод ил и разум љи
ви човечански разлози,132 личне користи, изглед да поврате своја имања и звања.
Било је и незгод а у овом походу. Цел а се скоро Франц ус ка остав љал а Енглези
ма, те им се давало времена да се приберу и прип реме за нов ударац преко мора.
Али су корис ти од овог поход а биле очевидн ије: зау зим ај ућ и окол ин у Ремс а
утис кивало се између Бургоње и Енглеза. Шампањ а, будућ и богата, желел а је
увек мир, те признавал а јачег. Ран ије су признавал и Хенрих а, сад, кад им се чи
нило да срећ а прел ази на стран у арм ањ ак а, бил и су вољн и да помогн у њим а.
Најбоља страна овог похода је што би крунисањем краљевим био постигн ут један
прес тиж у доба кад није јед ино Јованк а са клером мис лил а да краљеви пос тају
краљ еви само крун ис ањ ем. Требало је, дак ле, у овом преду х ит рит и Енглез е.
Са грађан има и свеш тенс твом шампањс ким могло се је преговарат и. Градови
су се могли придобит и писмима пом иловања, корисним трговачк им уговорима
и обавезама да ће се пош товат и права свеш тенс тва. Тако се над ало да ће варо
ши отворити врата мало из користољубља и страх а, мало из љубави према краљу,
свом сењеру.
Ремс беше већ прип рем љен и пос ла краљу три глас ник а, три грађан ина,133
да донес у вес ти о пријат ељс ком расположењу грађ ан а прем а краљу. То Кра
љевс ки савет охрабри и поход би смел а одлук а. Требало је прећ и сто миља зе
мље непријатељске или неу т ралне, чије су се богате буржоаске вароши плашиле
војс ке као куге.
Војс ка се скуп и у Жијан у, око 30.000 људ и свих сталеж а, који пох рл ише на
реноме Јованк ин. Ту је било нароч ито занатлија и сирот их, гладн их плем ића.
И краљ дође у Жијан, потом оде у Бурж да траж и краљиц у, те да и она пође са
њим на крун исање по старом обичају. Одмах по дол ас ку своме у Жијан Јованк а
нап ис а нек а пис ма пријатељс ки расположен им варош им а јав љај ућ и им за па
тејс ку победу. Како она вероватно беше прожета бож анс ким уверењем у побе
ду, нап ис а и грађан има Турнеја једно пис мо позивај ућ и их у Ремс на крун ис а
ње и узг ред им јав љаше за победу: „Писел вам јав ља да је за осам дана истерал а
Енглезе из свих њихових утврђења на Луари“. Искреност ових реч и дол азил а је
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отуд а што је смат рал а да сви, као и она, верују да њене победе Бог вод и. Јован
ка позва варош Турнеј134 на крун ис ање због тога што је то бил а јед ин а варош
која је усред Фландрије и гос подс тва бург ињонс ког остал а верна краљу и прко
сил а неп ријатељима својим леп им процес ијама за добро краљево. Истина да се
је ту заус тав љал а њез ин а оданост, она га није ник ад и мат еријално помогла.
Лис ту варош и којим а је требало пис ат и дал и су Јов анк и калуђери, који су је
иначе о свем у обавештавал и. Јованк а пос ла пис мо и војвод и Бургоњс ком, само
не доби одговора, али не зато што би војвод а био непом ирљив са Франц узима.
Нап рот ив, у душ и није волео Енглезе. Он им је одбио по смрт и Хенрих а V да
буде регент Франц ус ке. Он је рач ун ао да се служ и Енглезим а, а бори прот ив
Франц ус ке, само док му буде требало, а пос ле да се изм ири са Франц узима. Тај
час још није био дошао, и он није могао одговорит и Јов анц и. Турнеј,135 међу
тим, прим и њен позив. 7. јуна пис мо им је стигло, сут рад ан одборн иц и грађан
ски одлуч ише да пош’љу једн у амбасаду на крун исање.

Поход на Ремс
Војс ка кој а пођ е 27. јун а са нам ер ом да освој и Сан, пред ом ис ли се и прв о
скрет е прем а Окс ер у. И краљ се крет е за остал ом војс ком 29, тако се прис пе
1. јул а пред Оксер. Грофовиј у оксерс ку држ ао је од 1424. год ине војвод а Бур
гоњс ки као дар рег ент ов и врш ио тамо свој у власт прек о једног капет ан а и
једног бајиа. Иначе све становн иш тво <беше> бург ињ онс ко. Јед ино бис куп
Жан де Корби беше уз краљ а. Варош се уплаш и од тол ике војс ке. Ако прим и
доф ен а, мор ал а се са разл ог ом плаш ит и освет е војв од ин е, у случ ај у да се
Франц узи пов ук у. Зато они пот раже јед ан нач ин да се не замере ни дофен у ни
војвод и. Преговарал и су дуго да виде где им је већа корист. Најзад су траж ил и
прим ирје, то им је било најзгодн ије. Изглед а да су Трем уа лу дал и као пок лон
2.000 цек ина, да би био на њиховој стран и. Уз то обећаше да ће се пред ат и по
сле Троје, Ремс а и Шалон а. Прод адоше хране војс ци, али она, жељн а пљачке,
беше овим исходом ствари незадовољна. Ипак остаде како је краљ и Ратн и са
вет хтео, мад а би на најмању војн у демонс трац иј у град морао отворит и врата.
Варош тако пус тише на миру и тако пос ле три дана одмора и креп љења нас та
више поход, прешавш и Јон у.
Сен Флорантен се пред аде. 4. јул а дођоше на четири сата пред Троју. Тамо
је гарн изон од 400 људ и, све сам их Франц уза, чувао варош од армањак а. Троја
се међут им ран ије као тргов ачк а варош пред аде Енглезим а из корис ти само,
1420. год ине, да би могла држ ат и своје вашаре, где је прод авал а платно. Овом
се не треба чуд ит и, пошто је за свак у трговачк у варош услов нап ретк а мир, они
су га морал и нек ако да стекн у, да купе. Пош то је већ корист бил а поб уд а ове
пред аје, варош је бил а вољна, ако надвлад ају Франц узи, да се пред а њима.
Јованка се заустави пред утврђеним замком Сен Фал. Ту јој дође брат Ришар
из Троје, калуђер лутал иц а. Он је пророков ао дол аз ак Ант их рис та и смат рао
је и Јов анк у женом Ант их рис том. На синоду у Париз у држ ао је одушев љене
говоре пред вел ик им гом ил ам а свет а прот ив коцк ањ а, кинђурењ а, и уопш те
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прот ив овос ветс ких таш тин а. И утиц ао је на народ тол ико, да се Париж ан и
одриц ах у мног их страс ти, и плак ах у, кад је био изг нан из Париза, јер је тобож
држ ао пат рио тс ке бес еде. Становн иц и су га Троје опет држ ал и за англобур
гињонц а. Кад је опазио Јованк у, стао се је крс тит и и прс кат и освећен у вод иц у
као пред веш тицом. Она то само подругљиво дочек а: „Приближ ите се смело.
Ја нећу одлетет и.“ Брат Риш ар, као и мног и пре њега, беше дош ао да се увери
није ли Јованк а веш тиц а; и уверивш и се у прот ивно стаде коначно уз њу и до
фен а. Јов анк а по њем у пос ла пис мо стан овн иц им а Трој е поз ив ај ућ и их на
пред ај у, јер хтел и они или не, она ће ући у њихов у као и у све остал е варош и
краљ ев ине, пош то дол аз и у име божје. За пис мом се и војс ка крет е у правц у
варош и. На ову новост грађан и Троје упут ише молбу грађан има Ремс а за по
моћ, увер ав ај ућ и да остај у и даљ е верн и бург ињ онц и. Ово учин ише из два
разлога: прво, ако могадн у заис та да добију помоћ, друго, ако је не добију, да се
смедн у мирне душе пред ат и.
Истог а дан а краљ њим а понов о пос ла глас ник а, обећ ав ај ућ и, разу ме се,
пом иловање. Они одговорише да се не усуђуј у прим ит и његов у војс ку, пош то
су захтевом везан и Енглезима и бург ињонц има. На пис мо Јованк ино не одго
ворише, спал ивш и га. У 9 часова ујут ру војска стаде да зау зима станове око зида
вароши. Грађани и ово и све своје преговоре јавише становницима Ремса траже
ћи помоћ. У ратном савет у дофеновом било је неког колебања, да ли да се варош
остави по стран и или да се напад а. Јованк а беше одлучна. Учин и јед ан јуриш, и
већ се грађан и зап лаш ише. Клер и племс тво ово јед ва дочек а и пос ла изас лан и
ка краљу, Жана Лег изе, који пок уша да му објасни да грађан и не смеју да отворе
врата и замол и га да причек а, док их он на то не наговори. Краљ поново обећа
опроштај, слободу, и свештенс тву неке бенефиц ије.
Тако се грађани Троје решише на предају јављајући ово становницима Ремса
и позивајући их да исто тако учине, износећи им корисне стране своје одлуке.
Пош то омиљ ен и брат Риш ар беше код народ а изазвао најз ад љубав и по
штовање за Јованк у, то и краљ и она бех у дочек ан и са бурн им клиц ањем. Гар
низон бург ињонс ки мораде да се пов уче, пош то није могао да обмане оне који
је служ ио;136 а није, опет, могао ни варош да заш тит и. Одл аз ак је био најбоље
решењ е. И баш у час у кад је гарн из он изл азио однос ећ и собом своја добра и
оружје из варош и, краљ је улазио. На молбу франц ус ких заробљен ик а, које је
гарн изон хтео собом повес ти, дофен их ослобод и отк уп љујућ и их. Тако у варо
ши, која се још пре дан држ ал а неп ријатељс ки према Франц узима, нас та право
весеље. Становн иц и упал ише ват ру,137 играх у кол а, брат Ришар држаше беседе,
Јованка посећ иваше црк ве, крсти једно дете при том. Зат им 11. јул а уђе и војска
у варош, али под забраном да ишта узме или у чије куће улази.
Пос ле Троје пред аде се Шалон. Бис куп донесе кључеве. Краљ уђе у варош
14. јула. У Шалон у Јованка нађе своја два зем љака, Жана Морела и кума Герарде
на д’Епинал а, који бех у дош ли да је виде. Герарден у рече пос ле прича о побед а
ма, да се „јед ино преваре боји“, за што је имала пуно разлога. После своје предаје
становн иц и Шалона као и они из Троје, иако су пре дан-два говорил и сас вим
суп ротно, јавише Ремс у да су се пред ал и и саветоваше га да исто учин и, пошто
је краљ благ и сажаљив. Он је то у ствари и био, особито у Шампањи.138
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Крунисање у Ремсу (17. јул и 1429. год.)
Становн иц и Ремса понашал и су се као и остал и. Дофен у139 су пос лал и гласник а
да ће се предат и, а војвод и Фил ип у молбу за помоћ. Овако су морал и, уосталом,
рад ит и у оно доба, да би сач увал и своја имања и животе. На коју стран у су пре
тезале њихове симпат ије вид и се из тога што кад им је капетан тројанс ког гар
низона пон уд ио помоћ, они су се правил и невеш ти. Добра околност је бил а та
што капетан гарн изона Ремса, као ни његов поручн ик, не бех у у граду. Станов
ниц и реш ише зато да му пош’љу краљевс ко пис мо, у коме краљ позив аше ста
новн ике да пош’љу гласнике, како би бил и сиг урн ији у оно што ће добит и и како
би знал и шта им је дуж ност да чине. У пис му они му пос лаше позив да дође, али
тако нек ако да он и не дође. Капетан је обећавао енглес ку помоћ кроз 40 дана.
Тако су грађан и имал и руке слободне, али пошто је војс ка франц ус ка бил а већ
ту, пред аја није лич ил а на изд ају.
16. јул а у замк у Сет Сол краљ прим и изас ланс тво грађан а које је нос ило
покорност. У сутон уђе у град са целом војс ком на јуж на врата. Прем а проп и
сима крун ис ање се обав љало недељом; дак ле, имало се обавит и већ сут рад ан.
Зат о су становн иц и рад ил и цел е ноћ и, да би већ сут рад ан све бил о гот ов о.
Журил и су се не само из љубави према будућем краљу већ из страх а да војс ка у
граду дуго не остане.
Краљевс ки украс и за крун ис ање бех у у рук ама неп ријатеља: дивна круна
Шарлемања пуна сафира, рубина,141 смарагд а, са чет ири крина, зат им скиптар
и златна копча са огртача, Светог Луја, и златне мам узе. Морало се је зато задо
вољит и једном круном сач уваном у катедрал и, а и остал и украси предс тављен и
су бил и мало сирот ињс ки.
У 9 часов а ујут ру у дивној катедрал и из ХIII век а отпоче крун ис ање Кар
142
ла VII Валуа. То је био див ан и свеч ан призор. Прво марш ал од Бус ак а, мар
шал од Реа, Грав иј и адм ир ал Кил ан бех у са вел ик ом пратњ ом изас лан и да
донес у крис талн у боч иц у са свет им уљем, кој у је Сен-Рем и држ ао зат ворен у
у апос толс ком гроб у, и из које је миропом аз ао краљ а Кловис а. Боч иц а је ста
јал а у кут иј и у обл ик у голуба. Пош то пратњ а чет ири краљ евс ка изас лан ик а
прим и из рук у опат а свет у боч иц у, врат и се и уђе на коњим а у црк ви, и сјах а
тек на улас ку у хор.
Краљ позва по њиховим именима дванаест перова краљевине. Од шест перо
ва лаи ка ни један не одговори. На њихово место дођоше војвода143 од Алансона,
грофови од Клермона и Вандома, сир од Лав ал а, Ла Трем уа л и Маје. Од шест
перова свеш тен ик а бех у свега три прис утна: арх иеп ис коп, војвод а од Ремс а144
бис куп, војвод а од Лаона145 и бис куп, гроф од Шалона. Тројица остал их бис ку
па бише замењен и. У одс ус тву Арт ура од Бретање, конетабла франц ус ког, мач
је држ ао Карло, сир Албре.146 Пред жрт вен иком је стајао Карло Валуа у нароч и
том оделу рас еченом на груд им а и рамен им а. Он се зак ле најп ре да ће Црк ви
сач уват и мир и привилег ије, да народу неће вел ике намете став љат и, да ће вла
дат и праведно и милос рдно. Његов рођак војвод а од Алансона учин и га вите
зом. Најз ад га арх ие п ис коп пом аз а свет им уљем којим Дух свет и учврш ћује
свештен ике, краљеве, пророке и мучен ике.147
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Јованк а је за све време бил а уз краља са својом зас тавом која је кроз многе
окрш аје прош ла буд ећ и одушев љењ е и срч аност. Крај ње су бил и њен паж и
њен брат148 Ришар. Кад арх иеп ис коп узе крун у са жрт вен ик а и диже је на главу
краља, кад је дванаест перова у круг у око краља рук ама дотакоше, кад трубе за
јечаше и народ повик а „Ное л“, Јованк а тад клече и грлећ и краљу ноге кроз сузе
му говораше: „Мил и краљу, сад а се исп ун ил а воља божја, која хтеде да дигнем
опсаду са Орлеа на и да вас доведем у град Ремс да прим ите своје дос тојно кру
нис ањ е, пок аз уј ућ и да сте ви прав и краљ и онај коме Краљ ев ин а Франц ус ка
треба да припад а.“
Краљ пос ле свршене тајне учин и уобичајене 149пок лоне. Свештен иц има ка
тедрале <даде> зас тор од зеленог сат ина и украсе од црвеног барш уна и белог
дамаска. На жрт вен ик стави једн у сребрн у вазу и тринаест златн их цек ина, што
арх иеп ископ узалуд хтеде себи да узме. Осим тога краљ многе произведе у више
полож аје. Село Гре и Дом рем и ослобод и порезе на тражење Жак д’Арк а, који и
сам беше дошао у Ремс на крун исање, да вид и славу своје кћери. Краљ га лично
обд ари једном свотом новца. Кад Жак д’Арк пот рош и овај новац проводећ и се
цел а два месеца у Ремс у, грађанство му даде коња да се врат и у Дом рем и и плат и
му још целе рач уне у хотелу. Пос ле крун исања краљ руча у старој дворан и дома
бис куповог. За ручком су га служ ил и војвод а од Алансона и гроф од Вандома, а
по целој варош и народ се час тио и зат им тис као око Јованке, да се бар њенога
прс тена дотакне. Још у час у кад је она краљу ноге обг рл ил а, народ је појм ио ње
ну улог у у овом свечаном походу и њен удео у победама. Разу мео је муњевито да
је само она својом нес алом љивом вољом, својом ист рајнош ћу, својом пророч
ком вером у победу, заис та за три месеца довел а до побед а којима се нико пред
њен долазак више није надао. И, разум љиво, око њезиног имена стао се све више
разгореват и ореол као око имена светаца и вел ик их хероја.

Од Суасон а до Компјења
На дан крун исања прис пеше краљу амбасадори од Фил ипа Бургоњс ког да пре
гов арај у о мир у. Да је било искрено, било би добро, јер је и сам а Јов анк а, као
што се зна, 27. јул а позвал а једн им пис мом војводу на изм ирење. Али ова амба
сад а не беше одговор на то пис мо, већ лук ав и смиш љен план да се краљ збун и,
и одврат и му се паж ња од Париза, где је Јованк а хтел а час пре.
Краљ изг уби некол ико дана са пос лан иц има бургоњс ким. За то време при
стизах у појачања Паризу. И сам војвод а Бургоњс ки прик уп љаше чете за помоћ
Париз у прот ив краља. 14. јул а он одрж а говор на неком скуп у, и том прил иком
подс ет и народ на убис тво Јов ан а Неус траш ивог. Ово потп ири бург ињ онс ко
распол ож ењ е у прес тон иц и. Изглед а прос то нев ер ов атно как о се краљ дао
прев арит и зај едно са свој им Сав ет ом, и пус тит и да из Енглес ке сам о дођ е
3.500 људ и у помоћ одрођеној150 прес тон иц и.
Пос ле три изг убљена дана, 21. јул а, краљ се и Јованка кретоше на трад иц ио
нално путовање у Сен Марк ул, где краљ прим и151 потч ињеност Лаона, Валуа152
и Суасон а. Суасон је чин ио део војводс тва Валуа. Становн иш тво ове варош и
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није било одушев љено ни за једн у парт иј у, јер су се војс ке обеј у парт ија пона
шале страш но према њима. Кад краљ 23. јул а ујут ру уђе у варош, војсци не доп у
стише да уђе, јер је нис у имал и чиме бран ит и.
Сад је бил а на реду варош Комп јењ, која је одуговлач ил а са предајом. Њу је,
међут им, било важ но зау зет и и шефови војскâ су хтел и одмах тамо, али је краљ
хтео мирним путем и преговорима. Зато им је три пута слао позив да се предаду.
У том међувремен у предаду се краљу Шато Тјери, Коломије, Монмирај и Провен.
Оставш и у варош и Шато Тјери два дана, Карло под жалос ним утицајем својих
љубимаца пређе Марн у 1. авг уста мостом шатотјерским спреман да одступа пре
ма Луари. Сви су се плашил и похода на Париз, јер је већ био појачан. Тако остави
ше Компјењ који је сад био вољан да прими краља. Јованка беше очајна; и не само
она, већ и становници Ремса, кад примише новост да краљ нап ушта Шато Тјери,
и хоће са војском да одступа. Поп лашише се,153 разум љиво да им се Енглези и бур
гињонци не освете тешко за крунисање. Они се решише 3. авг уста да пош’љу гла
снике краљу да га прек лињу да не оставља тако подложене му вароши. Потом из
вес тише Шалон и Лаон о овоме. 5. авг ус та Јованк а одговори из Провена Ремс у
обећавајућ и да их неће нап устит и. Изгледа да она није бил а ни слут ил а да је ми
сао о походу на Париз нап уштена. Јављала је и то да није задовољна са примирјем,
које је зак ључено на 15 дана. И ако га не прек ине, то ће бит и само да спасе част
краљу. Препоруч ује Ремс у да добро чува стражу и извести је ако им она треба.
Она је, вид и се, врло добро суд ил а о стварима. Осећал а је са кол ико лукаво
сти рад и војвода Фил ип. Осећала је да између краља и Енглеза, или бар пристал и
ца Енглеза, не може доћ и до правог споразума, пошто су се свађал и око краље
вине и звања краља.
Ујут ру 6. авг ус та, међут им, баш кад се је краљ спрем ао да пређе Сен у на
мос ту Брем, јед ан снаж ан одред англобург ињ он ац а прес ече му одс тупн иц у.
Сви они принчеви, што су осећ ал и љубав прем а лози краљевој и који су радо
ишли уз Јов анк у, обрадов аше се овоме. Нес рећом само у овој ратној парт ији
није било добрих ратн ик а, и најпогодн ији час био је прошао: дало се је регент у
времена да прик уп и све своје снаге и прот ивс тави их опас нос тима.
Пош то јој би прес ечен а одс тупн иц а, војс ка се краљ ев а морад е да врат и.
Поново пређе Марн у у Шато Тјери. Краљеви љубимц и сад а хтел и не хтел и мо
радоше на Париз. Идућ и кроз Креп и ан Валуа, војс ка краљева среташе154 бурна
клицања. Јованк а, јаш ућ и између Дин уа и арх иеп ис копа и глед ајућ и пријатељ
ски сељаке који су клицал и, узд ахн у и рече:
– Ево једног доброг народа, как вог још никад нисам видела да се радује тако
јако дол ас ку племен итог краљ а. Ах, нек а би Бог у било драго, да ја будем тако
срећна, те да, кад скончам своје дане, будем у овој зем љи сах рањена.
Радознао да јој Гласови нис у отк рил и скори крај арх иеп ис коп упита:
– Јованк а, у ком се мес ту над ате да ћете умрет и?
– Где Бог у драго буде. Ја нис ам сиг урна ни у време ни у мес то, и не знам о
томе више од вас сам их.
Батару се чин и да је још дод ал а како би се радо врат ил а у своје село да чува
овце са сес тром и братом, који би бил и срећн и да је виде. Мож да је већ предо
сећал а да ће бит и преварена и мож да је сумњал а у арх иеп ис копа.
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За време овог поход а кроз висоравн и валуас ке краљ доби од регента једно
увред љиво пис мо, којим је позивао да означ и једно мес то где би се сас тал и да о
миру преговарају, ако краљ има случајно саж аљења према бед ама свога народ а.
У почетк у самом вел и зајед љиво: „Ви, који сте имал и обичај да се називате до
феном и који се сад а без узрок а сам и зовете краљем.“ Јованк у и брата Ришара
исто тако руж и. Краља на крају позива он, који ни лично не жел и мир, да скло
пе јед ан спораз ум, али искрен и неп рит воран, а не као онај у Монтероу. Ипак,
ово неу чт иво пис мо не такн у краља, не пробуд и у њега час тољубље.
Енглез и из Монт ер оа, одак ле рег ент пис аше, крет оше ка Париз у. Авг у
ста155 Франц ус ка војс ка беше између Креп ија и Париза, док војс ка енглес ка из
међу Париза и Ламортена. Између 14. и 16. војс ке се сукобише: Енглези на Сан
Лиј у, Франц узи на узвиш иц и Монте Пилуа, на пут у од Герен ија ка Сан Лиј у.
Енглезима дођоше крс таш и плаћен и од папе за поход прот ив хус ита.
15. војс ка франц ус ка оде прво на службу. Пош то је био вел ик и Богород и
чин празник, Јованк а није хтел а тога дана да ступа у борбу, али њен и другови
нис у имал и тих обзира.
Обе војске бех у на домак у једног пушкомета, и Јованка се са својим примаче
опк лоп има енглес ким. Са обе стране је било губитак а и заробљен их. Предвече
је бил а најјача чарк а. У ноћ све прес таде. Обе војс ке одоше на спавање. Сут ра
дан краљ дозвол и да Енглези слободно оду ка варош и Евреу, којом су спасавал и
целу Норманд ију. Тако се пад ало из пог реш ке у пог реш ку.

Први боравак Јованк ин у Компјењу.
Ново примирје
Пос ле одл аска енглеске војске краљ пос ла маршал а од Бусака са четама156 у Сан
Ли,157 који се покори краљу. Пос ле овога пред аде се и Комп јењ и Бове. У Бовеу
свештенство и већ ина становништва јед ва дочека краља. Они који га нис у хтел и
признат и бише избачен и158 из град а са својим добрима. Међу остал има и епи
скоп Пјер Кошон беше избачен, за што се ускоро љуто освет и.
И за време док је свак био зау зет својим послом:159 краљ преговорима о миру,
Вандом зау зећем Сан Лија, Јованк а је пат ил а због краљевс ког оклевања у Ком
пјењу. Краљ је, у ствари, опет оклевао плашећи се једнако ма как ве битке, и вечно
се над ајућ и да ће куп ит и војводу Бургоњс ког, што би, разу ме се, било врло до
бро, само да се је могло успети. Тада би све снаге биле удружене против Енглеза,
пошто у том час у већ Пикард ија, Артоа и северна Бургоња бех у уз краља.
22. авг уста, баш кад се је Јованка спремала поћи са Алансоном на Париз, деси
јој се изненад а160 јед ан нес рећан догађај. Дође јој глас ник са пис мом грофа од
Армањака, у ком јој је тражио миш љење који је прави папа; управо, да у Бога измо
ли те да он то преко ње јави. У писму је војвода наговештавао кога би од тројице
спорн их папа Јованк а требал а да назнач и. Хтео је, пош то је већ сам био решен
за пап у Мартина V, да овоме пристал ишту уз њега придруж и и одобрење бож ије
преко Јованке. Да је Јованка случајно у том час у бил а прибран ија, да није жури
ла за Париз, она би сиг урно спазил а у чем у је ствар и одговорил а мудро да се
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она у тим стварима не разу ме. С друге стране, и имена папа и њихове разм ири
це биле су Јованк и непознате, и она одговори да је моментално зау зета пос лови
ма и да ће касније јавит и кога је сам и Бог одред ио за пап у. Сиг урно је, како вел и
А. Франс, хтел а да очув а свој реноме пророч ице. Доцн ије, како ће се видет и,
њен и неп ријатељи се ухват ише за овај одговор прил иком њена суђења.
23. авг ус та војвод а од Алансона и Јов анк а одоше са једном добром четом
војн ик а у Сан Ли, да се тамо сас тан у са Вандомом и крен у на Париз. 26. авг ус та
прис пеше у Сен Ден и, на две миље од северн их врата парис ких, варош светог
заш титн ик а Франц ус ке у чијој је катедрал и био гроб свих краљева и чувал а се
глава мучен ик а Сен Ден ија, срце конетабла161 Ди Гес клена. Било је ту више ре
лик вија, као комад дрвета од крста Христовог, онда његове пелене, комад ић суда
у ком је вод а преобраћена у вино. Ту се узимале зас таве пол азећ и у бој.
Када је војска краљева ушла у варош, већ много становништво беше избегло
у Париз, изу зим ај ућ и некол ико сиром аш них пород иц а. Јов анк а и војвод а од
Алансона нис у губил и времена. Сваког су дана чин ил и чарке на врат има Сен
Дени у Паризу и у селу Ла Шапел. Исто тако, сваког дана је војвода од Алансона
позивао краља у Сен Ден и, јер је било пот ребно да се пок аже пред својом пре
стоницом. Међут им, краљ је у Комп јењу преговарао о новом прим ирју пошто је
оно од 15 дана било истек ло. У то је време баш војвода Фил ип из рук у регентових
примио заповедништво над Паризом. И тако се 28. авг уста Рењол у име краљево
споразуме са бург ињонц има и зак ључ и прим ирје до Бож ића. И Енглези су, ако
су хтел и, могли да се придруже овом прим ирју. По њем у је војвод а Фил ип узи
мао под своју заштит у сву зем љу почевш и од северне Пикард ије до Сене, изу зи
мајућ и варош и које су имале мост на рец и. Осим тога, Фил ип је имао право да
бран и Париз, као што је краљ задржао право да га напада. Тај део уговора овако
је гласио: „Наш рођак из Бургоње моћ и ће за време прим ирја предат и се са сво
јим људ има одбран и варош и и оду п рет и се онима који хтедн у на варош да ударе
или јој нанес у штет у.“ Нарочито је овај део уговора био необјашњив: краљ фран
цус ки даје право војвод и да га спреч и да уђе у своју рођен у прес тон иц у. Краљ
пок уша и Компјењ да остави бургињонцима за време примирја, али варош нипо
што не пристаде на ово. Жалосно је пом ис лит и на ово прим ирје, кад се зна, као
што и јед ан историк тврд и, да је много градова и варош и у предел има који су
прим ирјем дат и војвод и Фил ип у било уз краља. Тако Карло VII угуш иваше по
степено одушевљење народа створено после догађаја у месец у мају.
Победа Јованк ина у овак вим околностима бил а би право чудо. Није се усте
зало жрт воват и Јованк у и њен прес тиж дајућ и јој под овим околнос тима да на
пад а на Париз. Савет краљ евс ки је очигледно мис лио да ник ак ва жрт ва није
сувиш на, кад је било у питању придобит и уза се војводу Фил ипа.

Нап ад на Париз (8. септембра)
Овај напад би само прос ти јуриш у циљу да се у граду или изазове побуна, или
да се наведе на пред ај у. Ни помена није било о как вој162 озбиљној опс ад и, или
биц и смиш љено орган изов аној. Све је у том нападу изазвало чуђење: и кас ни
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пол азак на јуриш, и опш та небриж љивост, и напад на једном јед ином мес ту, на
страни северној, нају т врђенијој. Са те стране су утврђења бил а много већа, обу
хватал а и предг рађа. Зид је имао шес тора врата, међу којима и Сен Хоноре око
којих се борило. Опкоп је био негде прост, негде двос трук. Иако је краљ имао
својих парт из ан а у Париз у, ипак је већ ин а више волел а војводу Фил ип а него
њега. Пос ле битке патејс ке мож да је варош и бил а нак лоњена армањац има, али
кад је прво узбуђење прош ло, опет су сви бил и бург ињонц и. 12. јул а нове гра
ђанс ке влас ти бех у163 изаб ране измеђ у најог орчен ијих бург ињ он ац а. Све се
спрем ал о на отпор, не тол ик о из љубав и прем а војв од и Фил ип у, кол ик о из
успомене на зверс тво арм ањ ак а. Осим тога, пронос ил и су се гласови да краљ
намерава Париз са зем љом сравн ит и. Па онд а разне приче о злима и чуд има Јо
ванк ин им, уз кој у сад беше њихов нек ад омиљен и брат Ришар, што их је наро
чито дирало. 14. јул а грађанс тво и свештенс тво Париза беше се зак лело на вер
ност Бедфорду,164 а 26. авг ус та канцел ар у франц ус ком енглес ке странке Луј у
Луксенбурш ком. Он је са маршалом и са 2.000 војс ке био на зидовим а. Арт и
љеријом је управ љало 24 грађан ина за 24 варош ка кварта. Већ 10. марта биле
су почеле изл азит и забране за изл азак из град а на вашар. А кад војс ка краљева
дође у Сен Ден и нико није смео ни у пољ е за хран у изл азит и. Од првих дан а
септембра све се озбиљн ије спремало за одбран у, на куле, зидове и врата наме
штал и се топови, кројило се камење. У Норт Дам у се читале мол ит ве за опш ти
спас. Уочи Мале гос пође правиле се процес ије кроз варош.
Тога дана су биле и прве чарке. Ипак Париж ан и мирно зас паше, над ај ућ и
се да се неће на вел ик и год иш њи празник ратоват и.
Сут рад ан, међ ут им, у осам165 час ов а ујут ру 12.000 војс ке са Јов анком и
остал им а крете из Ла Шапел и стиже око јед ан ае ст сат и на бреж уљ ак Вит де
Мулен. Битк а отпоче око два сата по подне. Под зидове бех у донете све справе
за опс аду, као пред први јуриш. Јов анк а није изглед а бил а обавеш тен а шта је
Краљевс ки савет нам ис лио чин ит и, али је она без обзира на то бил а сиг урн а
шта има чин ит и, и веровал а да ће ући у Париз тога истог дана.
Уређен и на Вит де Мулен у, Франц узи су имал и пред собом два јарк а, први
мањи и сув, друг и нап уњен водом, уза саме зидове. На дес ној стран и пруж ао се
пут ка врат им а Сен Хоноре. Бреж уљ ак је служ ио за нек у врс ту зак лон а пред
камењ ем које је већ сип ал о са зид ов а. Франц уз и пос тав ише своје топов е на
бреж уљак, као одговор топовима са зидова. Јед ан део војс ке оста и даље сак ри
вен, а друг и оде кап ији Сен Хонор е и зап ал и дрв ене прег рад е. Пос ле овог а
предг рађе исп ред врата би зау зето. Кад пређоше први суви јарак, дођоше до
пред саме зидове. Јованка је била на челу свих као и увек. Сад на Франц узе осуше
стреле са зидова. Јованка у томе час у неустраш иво стајаше и позиваше неп рија
теља да се пред а краљу франц уском. Јованк а тек сад а исп ита дубин у јарк а нап у
њеног водом и зад иви се. Ни слутила није тол ик у дубин у, а изгледа да су и остал и
бил и неп ријатно изненађен и. Само је чудно, како су војс ковође које се спрема
ју да нападн у једн у варош могле да не исп итај у све околнос ти, мад а су тол ико
пута рад и тога баш до зидова дол азил и. Било је очигледно да се без кож них167
лађа у јарак није могло зал азит и, а оне не бех у понете. Даље се није могло ићи.
Нап ад је морао проп ас ти. Ипак Јов анк а, бодрећ и своје, позив аше Париж ане
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на пред ају. Утом уз пог рдне реч и долет и једна стрел а са зид а и ран и је теш ко у
ног у. Друга јој уби зас тавн ик а. Око јед анаест сат и ноћу морало се пов лач ит и,
на што Јованк а прис таде са теш ком муком.
Врат ише се <у> Ла Шапел, одак ле су изјут ра168 пош ли. Рањен ике ставише
на некол ико кол а на којима су пол азећ и нос ил и справе за напад. Неп ријатељу
остаде 300 кол а са рудом, 660 лес твиц а и још много друг их ствари. Иако су се
нагло повлач ил и, Париж ан и се не усуд ише да их гоне, бојећ и се замке.
Ујут ро169 другог дана, упркос своје ране Јованка се беше дигла рано, и хтеде
пошто-пото да обнови напад. Војвода од Алансона и друг и капетан и бех у њези
ног миш љења, и расп рав љах у шта да чине, баш у час у кад барон Монморанс и,
негда партизан Енглеза, дође са 50 племића на стран у армањака. То охрабри вој
сковође и поново пођу, али их сус тигн у Шарл Бурбонс ки са још некол иц ином
доносећ и заповест краљеву да се врате у Сен Ден и. Теш ког срца војсковође по
слушаше заповед краљеву, смиш љајућ и ипак нов напад. Али краљ и ово осујет и
заповед ивши да се сруши мост на Сени, који војвода од Алансона беше под игао.
Јованка, као што је познато, није могла да трпи рђаве жене у друштву војника
и увек, кад би коју срела, отерала би је. Тако се деси и овог пута. Из Сен Дени она
отера једну бећарушу170 сломивши свој мач о њу. 170 Војсци се је чинило да је губећи
свој мач, губила и своју снаг у. Прича се да јој и сам краљ рече: „Требал и сте узети
једн у мотку, па с њом тући а не излагати опасности мач који вам је од Бога дошао“.
Али све ово изгледа само прича и слом љен и мач чин и се да је био сасвим друг и,
узет од неког заробљеника бургињонског, а не онај мистични из Фјербуа.
Краљ остави у зем љи грофа Клермона и више поручн ик а и 13. септембра
стаде одс тупат и. Јованк а је и преко воље морал а са њим. При пол ас ку прилож и
свој у белу опрем у на дар Богород иц и као зах валност што је ран у преболел а.
Кроз Лан и, Бреј, Монтаг ри, у прил ично вел иком нереду војс ка се краљева до
коп а Жијан а, где због оскуд ице у новц у 21. септембра би отп уш тен а. И сам и
војвод а од Алансона мораде отић и на своје војводс тво.
Тако се пов лачењем краљевим на Луару сврш и низ побед а Јов анк ин их на
бојном пољу; али171 одушев љењ е кога она усад и у срце Франц уз а надж иви не
само њене победе, већ и њу сам у.

Јесењи војни походи
У ово време визионарс тво беше такорећ и ушло у моду код мног их жена које су
лутале поред Луаре. Брат Пас керел беше као нек и њихов васп итач. Мис лио је
заједно са братом Риш арем да их упот реби за рад прот ив неверн ик а. Инс пи
рац ије ових жен а, чин и се, нис у бил е ни особ ит о плем ен ит е, ни дуб ок е, ни
сређене. Ист иц ал а се међу њим а Катарин а де Ла Рошел, која је имал а фин ан
сијс ку мис иј у. Кад се срел а са Јов анк ом у Монф ок он у ан Бери рек ла јој је:
„Дош ла ми је једн а бел а дам а одев ен а у златно платно и рек ла ми: ’Иди кроз
добре варош и и нек ти краљ дâ глас нике и трубе да објавиш ко год има злата,
сребра или сак ривеног блага, нега га донесе одмах.’“<И> дод аде још Јов анц и:
„То ће бит и да се плате ваш и ратн иц и.“
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Јов анк а ју је изглед а мал о уваж ав ал а, а осећ ал а је, прир одно, и мал о су
ревњив ос ти, те јој одгов ори: „Врат ит е се своме муж у, па172 глед ајт е своје до
маће пос лов е и хран ит е свој у дец у.“ Она чак оде да преноћ и некол ико пут а
код Катарине, не би ли се ипак уверил а о јав љању те беле даме. И, јас но је, није
се могла уверит и.
Али, док је Краљевс ки савет по наговор у брата Риш ара хтео да упот реби
Катарин у за мир са бург ињонц им а, као нов у и акт уе лн у пророч иц у, дотле се
ужас на бура спремал а прот ив духовн их сес тара брата Ришара и прот ив Јован
ке. Јов анк у је унив ерзит ет опт уж ио због ношењ а муш ког одел а, због лаж ног
прор оков ањ а, рат ов ањ а на праз ник е, мађ ије, идол опок лон иш тва. Како ју је
смат рао универзитет, тако су је смат рал и и сви сталеж и Енглеза и бург ињона
ца, док је, као што се зна, она за арм ањ аке бил а свет иц а. Чак и Краљевс ки са
вет, који је хтео да искорис ти уплив Катарин ин за народ, није се одриц ао по
моћ и Јов анк ин е за убудуће. Он је знао шта све она и њен углед знач и међ у
арм ањ ац им а. Уостал ом, Сав ет и да је имао што прот ив Јов анк е, није мог ао
спровес ти, јер је краљ 29. децембра 1429. год.<ине> дао јој пис ма племс тва, за
печаћена вел ик им печатом зеленог вос ка на двос трукој трац и од свиле зелене
и црвене. Сва њена пород иц а и рођац и бише оплемењен и: отац, мат и, сва три
брата и сви рођац и по женс кој и муш кој лин ији. Њезина браћа добише грбове:
два златн а крин а на основи азурној, у сред ин и мач поду п ире крун у. Ново по
род ично име беше Ди Ли. Осим тога, Жак ди Ли доби мес то капетана у Вок у
леру, где је нед авно био Бодрик ур; о Пјеру су се старал и војвод а Орлеа нс ки и
Орлеа н. Варош уз то даде дугогод иш њу пензиј у Јов анк иној мајц и, док се кра
љев а зах валност не протегн у и на материјалне дарове, как вим је знао и могао
иначе обас ипат и своје љубим ице.
Али све ове час ти173 нис у Јованк и знач иле много, она је хтел а сама у бој са
војводом од Алансона. Он ју је траж ио од краља за јед ан поход на источн у Бре
тању и Доњу Норманд ију, али му не би дозвољено, краљеви саветн иц и не доп у
стише. Она је са своје стране хтел а поново у Ил де Франс, да спреч и уз судело
вање верн их варош и превоз нам ирн ица у Париз. Само, узалудн и су бил и њен и
и војвод ин и снови; она је морал а све ово време до краја октобра да прат и кра
ља и краљиц у у Бурж. Тамо Јованк а остаде три недеље у дом у генерал а финан
сија. Спавал а је са Маргеритом ла Турулд, женом генераловом. Она је увек са
њом бил а. По обичају плем ића вод ил а ју је чес то на купање и у црк ву, на јут ре
ње. Ту је Јованк а вод ил а живот свет ице и преж ив љавал а успомене својих рато
вања преп ричавајућ и <их> својој дружбен иц и. Гос пођа Ла Турулд рече јој јед
нога дана: „Ако се нимало не плаш ите ићи у јуриш, то вам је што знате добро
да нећете бит и убијен и“. „Ја нисам у то сиг урн ија од друг их ратн ик а“, одговори
јој Јованка. Тако се госпођа Ла Турулд све више увераваше да Јованка иако није
нау чена, има пуно здравог раз ума, љупкос ти, особито кад Јованк а једном кроз
смех рече за предмете које јој је свет донос ио да их дод ирне: „Дод ирн ите их ви.
Биће исто тако добри од вашег дод ира као од мога“. Домаћ иц а је нал азил а та
кође да јој гош ћа зна добро управ љат и оружјем и јах ат и као ма који најбољи
ратн ик. И та иста рат оборн а Јов анк а није проп уш тал а да удел и мил ос тињ е,
што је нароч ито придобијало народ.
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Пред крај октобра ипак дође време да се рат ује. Проч у се да Енглези с про
лећ а намерав ај у да доведу нов у војс ку са млад им краљ ем и да ударе на Луар у.
Зат о се Сав ет одлуч и да пов рат и Ла Шарите и Мус тје, за шта бише одређен и
Јованк а и Д’Албре.
Опс ад а Сен Пјер ле Мус тјеа отпоче око 25. октобра. Овде Јованк а однесе
нов у сјајн у победу. Арт иљ ерија у ток у некол ико дан а нач ин и пролом у зидо
вим а и дође до јуриш а. Како гарн изон градс ки беше врло снаж ан, одби нап а
де, и Франц узи се сташе повлач ит и. Јед ино Јованка остаде на опкоп у са два-три
ратн ик а, веров атно својом174 браћом, која увек бех у уз њу. Д’Олон је опази јер
леж аше у близин и рањ ен и са теш ком муком дојах а до ње позив ај ућ и је да се
пов уче са остал им а. Али она, као врховн и ком анд ант175 не хте се пов ућ и <и>
одговори: „Ја нис ам сам а, са мном је још дружба од 50.000 мојих људ и, и нећу
отић и одавде176 док не зау змем варош.“ Зат им позва ратн ике да донес у грањ а,
те да се јарак зат рп а. Ратн иц и дот рч аше и мост би у час у саг рађен. Варош би
потом без муке зау зета. Пош то зау зеше варош, Јов анк а и Д’Албре зат раж ише
мун иц иј у од варош и Клермона за опс аду варош и Ла Шарите. Грађан и се лепо
одазваше и пос лаше још на дар мач, два нож а и једн у малу сек ир у за Јов анк у.
Јованк а је морал а траж ит и помоћ, јер краљ, дајућ и заповест за поход на Ла Ша
рит е, не снабд е свој у војс ку ни нам ирн иц ам а ни мун иц ијом. У Бриж у, где се
експед иц ија спрем ал а, војс ковође добише од грађан а 1.300 златн их крун а за
војс ку. Ријом реш и да 60 златн их цек ина пош’ље, кад му Јованк а беше јавил а за
победу у Мус тјеу, али не одрж а обећање. Становн иц и Орлеа на и овог пута од
неше победу својом пож рт вов анош ћу. Пос лаше и овога пут а арт иљ ерије, на
мирн ица, раден ика и војн ика. Њих треба смат рат и за праве спасиоце домовине.
Запов едн ик у Ла Шарит е беше Грес ар, чув ен ратн ик. Он се докоп а ове варо
ши још 1424. год ине. А једном на челу своје чете зароби Ла Трем уа л а, краљ е
вог љубимц а, и узе за њега вел ик и отк уп, који држ ава даде, али је ипак Ла Тре
муа л остао кив ан на њег а. Пох од, дак ле, њег ов на Ла Шарит е био је ý прв ом
реду да се освет и Грес ар у. 24. нов ембра војс ка се је нал аз ил а пред зидов им а
град а. Било је у ње177 и добрих војс ковођа и воље да се град зау зме, али се није
успело. Зима је страховито кос ил а и опсеђивач и нис у ни у чем успевал и. Пос ле
једног месец а опс ађивања војс ковође дигоше опс аду. Не зна се да ли им је Пе
рине Грес ар био приред ио зас еду, или им је понес тало нам ирн иц а и новц а за
плаћ ањ а труп а, тек опс ад а би дигн ута баш у час у кад се град требао пред ат и,
пошто ниотк уд није имао помоћ и. Што је најгоре, по зидовима оставише арт и
љерију, коју су им верне варош и милос рдно дале, отк идајућ и од својих пот реба,
да би само краља помогле. Пол ит ичари се утеш ише због овог пораза продуж у
јућ и прим ирје са Фил ипом Бургоњс ким до 15. марта, па потом до 15. април а.
Тако небриж љив ост краљ ев а и пол ит ик а сав етн ик а њег ов их смањив аше по
степено углед Јов анк ин. Да се је знало дов ољно хране и мун иц ије спрем ит и,
да се краљ мал о чеш ће појав љив ао на челу својих труп а, не би дош ло до неу
спех а. Ипак се не може рећ и да су пол ит ич ари овом неб риж љив ош ћу и веч
ним склапањем прим ирја хтел и шкод ит и Јованц и, јер би тиме и себи шкод ил и;
али нико од њих није имао ни одлучнос ти, ни изд рж љив ос ти, ни племен ит о
сти кол ико она.
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Последње војне на Уази
Пос ле пос ледњег пораза Јованк а се склон и у Орлеа н. Варош је лепо и радос но
прим и, као да дол ази са највећ их побед а. Орлеа нц и су у свакој прил иц и знал и
да јој пок аж у своју зах валност. Уосталом, међу њима је сиг урно било људ и који
су знал и узроке пораза. Они чак прил иком удаје кћери слик ара Повера који је
рад ио Јованк ин у зас тав у, одлуч ише да јој из пош товања оду на свадбу и да на
руче мол ит ве у њено здрав ље.
У то мож да време Јов анк а куп и у Орлеа н у једн у кућу на отп лат у за свој у
мајк у. Трећег марта оде краљу у Сол и и становаше у једном замк у поред њего
вог. Ту прим и писмо од становн ика Ремса пуно страховања због бург ињонаца и
Енглеза који се спремах у сад да воде на крун исање свога малога краља. Јованк а
им одговори храбрећ и их. Јављал а им поред осталог да се спрема на кампању.
Пос ле овога писал а је цару Сиг исмунду, хусит има, да се врате у праву веру.
Из реч и калуђера она их је бил а зам ис лил а горим него што су Турц и. Ни слу
тил а није кол ико је душом блис ка бил а баш тим хус ит им а. Пос ле је брат Па
скерел пис ма превео на лат инс ки и пос лао их. Разу ме се да их је он прил ично
преудес ио, јер има у њима поред наи внос ти, сопс твене Јованц и, много ретори
ке и намеш тенос ти. Доцн ије су хугенот и зат о разр уш ил и кат ед ралу орл еа н
ску, стат уу Јов анк ин у на мос ту луарс ком и гроб Жак Бушеа, који јој је указ ао
гос топ римс тво.
28. марта поново је пис ал а становн иц има Ремс а. Јав љал а им је да краљ зна
о бург ињонс кој завери у њиховој варош и, али да исто тако зна да му је франц у
ска странк а верна. Уверавал а их је да ће их помоћ и у случај у нуж де. Над ал а се
помоћ и од војводе Бретањс ког, што се ник ад није остварило. Вест о заверама
бил а је истин ита. 22. фебруара двојица су због тога бил и зат ворен и и осуђен и
на вечн у робију, али их је краљ пом иловао.
Све су бриге армањак а и бург ињонаца тад а биле окрен уте Паризу. Енглези
су знал и да га не смеју изг убит и, јер би тиме изг убил и целу краљевин у. Видело
се ипак да је срећа наг ињал а на стран у армањак а од час а кад је Јованк а донел а
краљу помоћ бож ију. Прес тон ица под Енглезима тон ул а је у беду. Околна сел а
бех у зау зел и армањац и. Нико није смео да изл ази ван град а, јер је могао лако
бит и убијен или заробљен. Краљ је имао у прес тон иц и дос та прис тал ица са ко
јима је вод ио преговоре. Прерушен и калуђери су ишли од Париза до Сил ија и
обратно. Зна се да су ове завере са краљем биле отк ривене. Изглед а да је и Јо
ванк а знал а за све ово, и чин ил а неке услуг е краљу одл аз ећ и у Ил де Франс.
Ово није невероватно, јер заш то би се и краљ и саветн иц и одриц ал и њене по
моћ и. Она је и даље уживал а љубав Франц уза и зад авал а страх Енглезима.
Уск рш ње недеље Јованк а се нађе у варош и Мел ан у, која тек што беше иза
гнал а гарн изон бург ињонс ки. Не зна се шта јој се тамо догод ило, те ју тако ду
боко узбуд ило, тек она чу гласове свет иц а где јој веле: „Бићеш заробљена пре
него што дође Свет и Јован.“ Тад а их је она прек лињал а: „Кад будем заробљена,
нек умрем одмах без мног их мук а.“ Гласови јој благо обећавах у помоћ бож ију.
Она је траж ил а од свет ица да јој каж у час кад ће бит и заробљена, али на то пи
тање, разу ме се, не доби одговора.
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Кад су варош Лањи, која је бил а под Карлом и чији је управн ик Амбуа з де
Лоре стално ратовао са Енглезима из Париза, Енглези кивн и због завере арма
њак а напал и, Јованк а оде у помоћ тој варош и. Тамо се проч у да се једна друж и
на од три до чет ири стот ине Пик арђана178 и Шампањац а, прис тал иц а војводе
Бургоњс ког, враћа из Ил де Франса са богат им пленом. Капетан им је био пле
мић Франк е д’Ара. Пљачк аш и буду стигн ут и близ у Лањ ија и ту се запод ед е
огорчена битк а. Франц узи срећом побед ише и зап лен ише плен бург ињонаца,
осим тога стекоше много заробљеника, међу којима би и капетан друж ине. Њега
дадоше напокон Јованц и. Чим га доби, она миш љаше да га замен и за једног го
стион ичара Париж ан ина, који је био јед ан од заверен ик а у Паризу, и, кад је за
вера бил а отк ривена, доп ао је179 тамн ице. Име му је било Жаке Гијом, али по
имен у гос тион ице Л’Урс, и пош то су се тад а гос тион ичарима давале сењерије,
он је познат под именом сењера Л’Урса. Не зна се зашто је баш Јованка хтела њега
да спасе. Међутим, она дозна да је сењер умро. То је јако ожалости и наљути. Зато
она свога заробљен ик а капетана, за кога се причало да је многа зла чин ио, пре
даде бајиу Сан Ли који га је искао да му суд и. Капетан признаде своје грехове, и
мад а нис у бил и тако теш ки ни гори од грехова остал их у оно доба, би осуђен на
смрт. И Јов анк а прис тад е на ово, пош то је већ био крив. Њу је уопш те ратн и
живот био очврснуо, и она у Лањију није носил а своју заставу већ и мач.
Ипак је она имал а увек више глас чудот ворке него ратн ице. Док је бил а у
Лањиј у,180 јавише јој да је неко дете умрло нек рш тено. Како се веровало да Бо
город иц а може, бар за време, да васк рс не нек рш тен у дец у, однеше дете пред
њезин у слик у у црк ву181 Светог Пет ра. Девојке из Лењија182 замол ише Јованк у
да с њима мол и Богород иц у, не би ли поврат ил а дух умрлом детет у, бар док га
не крс те. Сил ан се свет беше иск уп ио чек ај ућ и чудо. И збиља дете, мрт во већ
три дана, зевн у три пута, би крштено и опет умре. То чудо су сви прид авал и Јо
ванц и, мад а она није претендовал а да чин и чуд а. Ипак, прил иком суђења њој и
овај догађај уписаше у грех.

Последњи дани слобод е
Прим ирја између Франц уз а и Енглез а бех у ист ек ла, а мир се не зак ључ и. На
мир нис у ни војвод а Фил ип ни Бедфорд ник ад а ни мис лил и. 17. април а кад је
прим ирје истек ло војвод а Фил ип сјајно спрем љен пође на Комп јењ. Вод ио је
силн у војс ку од 4.000 људ и бург ињ он ац а, Флам ан ац а и Пик арђ ан а.183 Међ у
остал има и 1.500 Енглеза приспеше из Калеа. Војска под заповедништвом Жана
де Ликсанбур и грофа Де Лињи. Целу ову силу имао је да дочек а капетан град а
Гијом де Флеви са гарн изоном од 500 људ и. Становн иц и су хтел и пош то-пото
њега. Био је рђав, суров, тврдоглав, али веран својој домовин и. Кад му је краљ
прил ик ом прим ирј а био нар ед ио да пред а вар ош, одг ов ори прос то да неће.
А кад су му бург ињонц и у замен у за варош нуд ил и богате наг раде, одговорио
је да варош припад а краљу а не њем у. Енглезима је било стало сад до Комп јења
као нек ад до Орлеа на. Ова варош је бил а још силн ија и прос тран ија од Орлеа
на и бил а је прил ично на згодном мес ту: чувал а прол аз на Уази и парис ки пут.
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Као и Орлеа н и она је бил а поред саме воде, која ју је својом дубином штит ил а
с једне стране, и све јаркове око града снабдевал а водом. С друге стране, на југ у,
пруж ал а се вел ик а шум а, и скрив ал а дол аз ак нам ирн иц а и пој ач ањ а са ове
стране. Неп ријатељи пок ушаше да се утврде на дес ној обал и Уазе, и да, као и у
Орлеа н у, зау зму прочеље снаж но утврђеног мос та.
Из Монд идјеа, где се је прво војска неп ријатељска бил а зауставил а, војвода
Фил ип пође право западу и заузе Нуајон, на југ у од кога недалеко налазила се твр
ђава Пон л’Евек, са мостом на Уази, врло важ на стратегијска тачка, где се налазио
један гарнизон енглески. После овога Енглези су блок ирал и Шуази сир Есн са мо
стом на Есни, који кад би био заузет, војска би франц уска, ако би хтела прелазити
рек у, морал а ићи до Суасона. За време док је војвод а Фил ип опсед ао Шуази, Јо
ванк а 13. маја прис пе у Комп јењ, и зат им се одмах крете опседн утој тврђави са
Рењолом, грофом од Вандома, Потоном де Ксант рај. Како је тврђава Пон л’Евек
бил а важ но стратег ијско место, они је нападоше, да пресек у неп ријатељску мо
гућност саобраћаја са југом преко Уазе. Тврђава се предаде, али је одмах зат им
ослобод и гарнизон из Нуајона. У исти час се предаде Шуази и лиши тако краљев
ску војску једнога моста. Краљевска војска, да би неп ријатељу пресек ла одступ
ниц у, морал а је ићи до Суасона. Тамо је био капетан Гишар Бурњел, који је слу
жио и једне и друге. Он пусти у град само Јованк у, арх иепископа, грофа Вандома
и још мало њих. Тако се војс ка краљевс ка мораде врат ит и, не добивш и прел аз
преко мос та, а воде још бех у надош ле. Одмах зат им капетан Борњел184 прод аде
варош војвод и Фил ип у за 4.000 златних салута, и предаде је у руке Жан у де Лик
санбур. На ту руж ну новост сви бех у утучени, особито Јованка. Војска се раштр
ка. Једн и одс туп ише према Комп јењу,185 друг и према Сан Лиј у. Врат ивш и се у
Комп јењ,186 Јованк а није имал а ни час а одмора, спремал а је војс ку за одбран у
Креп ија. Чувш и тамо да су се Енглези улогорил и наспрам Компјења, она пох ита у
помоћ својим пријатељима кроз шуме на левој обал и Уазе. Стиже тамо 23. маја, у
зору. Не знамо ништа шта се збивало у Компјењу до пет часова по подне, до њеног
кобног излета на варош187 против непријатеља. Вероватно се је спремала за напад.
Најближа непријатељска постаја беше у селу Марњи, заповедник јој Бодо де
Нуајел. На једн у миљу ка северу, у Куд ан у, војвод а Фил ип беше са највећ им де
лом војске. Пошавши188 ка југозападу, у селу Вењет логоровал и су Енглези грофа
Монгормерија и чувал и Уазу. Између њих двојице у Клеруа беше Жан де Лик
санбур. Овај распоред био је по свима прописима најискуснијих капетана. Пред
једно утврђено место није се смела сва војска иск упити на један исти положај.
У пет часова увече Јованк а, Потон, брат Д’Олон189 са некол ико стот ина љу
ди, пок ушаше да изненаде пос тај у у Марњи. Јов анк а је мис лил а да ће то бит и
нек и јуриш на бург ињонце уопш те, у ком се над ал а да зароби војводу Фил ипа.
Војводе су, међут им, не посвећујућ и у свој план Јованк у, хтеле само да изненаде
и опљачк ају гарн изон у Марњи. Зау зеће тог мес та чин ило се лако, јер су бург и
њонц и бил и скоро дош ли, те се још нис у бил и сместил и добро. И заиста, попев
ши се на узбрд иц у Марњи, они изнен ад ише неп ријат ељ а, разор уж аног и ра
штрк аног, и по вољи га убијах у. И Јованк а се поведе за расположењем остал их.
У истом час у наи ђе Жан де Ликсанбур са претходн ицом и брзо пош ље у Клеруа
за помоћ. Чек ај ућ и помоћ придруж и се Бодеу, да би се оду п рл и Франц узим а.
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Ипак су Франц узи могли добро да прођу у овој чарк и, да су одмах отиш ли, али
се они задржаше жељни плена. Док помоћ не дође, успеси су бил и наизменични,
кад помоћ стиже, Франц узи бише пот иснут и. Плен им је отежавао ход. Одступ
ниц у пом аг аше арт иљ ерија са зидов а. Франц узи се тис ках у једн им нас ипом
који је кроз подводн у равн иц у вод ио мос ту. Гијом де Флеви превођаше војс ку
лађама. Утом прис пеше и Енглези из сел а Вењет,190 спремн и да им пресек у од
ступн иц у. Франц узи прес трав љен и потекоше у нереду к варош и вич ућ и: „Нек
се спас ав а ко мож е“. Енглез и пој урише за њим а на коњ им а. Гоњ ењ е је бил о
олакшано што они са зида нис у могли више пуцат и а да не дох вате и своје. Како
нас та опас ност да се са бег унц има не увук у и Енглези у варош, капетан изд аде
заповест да се мост дигне и спус ти решетк а.
Јов анк а беше са једном групом одсечена од остал их и пот ис нута ка баро
вит им равн ицама. Она је још увек имал а илузију победе. Није ни чул а кад су јој
вик ал и да се спас е у град, јер ће бит и изг убљен а заједно са својом браћом,
Д’Олоном и још некол иц ином који су бил и око ње. Залуд јој њен и људ и узеше
узде испод коња и нас илно је окрен уше ка варош и, већ је било доцк ан. Енглези
и бург ињонц и их окруж ише. Јед ан је стрел ац повуче за скут од златног огртача
и обори на зем љу. Сви је окруж ише и повик аше: „Пред ајте се“. Кад јед ан стре
лац, Лионел, пот врд и да је плем ић, она се њем у пред аде. Био је тако весео, као
да је заробио краља. Са њом су бил и заробљен и и брат јој Пјер и Д’Олон.
Разоруж ан у је одведоше у Марњи. Војвод а Фил ип дође да је вид и, са оста
лим радознал им витезовима. По ратном обичају Лионел је пок лон и свом капе
тан у, а овај је уступ и Жан у де Ликсанбур, код кога оста на чувању.

Јованк а у ропству
Новост о заробљењу Јованк ином брзо се распростре и многе обрадова, а још више
њих ожалости. Вароши на Луари бех у дубоко пот решене, јер јој и у невољи оста
доше верне. У Туру се држах у молепствија за њено ослобођење. Кроз варош иђах у
процесије, где је цело свештенство градско босоного ишло. По градовима Дофи
неа на службама се читах у оченаш и за њу, уз молбе Бог у да је ослобод и, те да до
врш и што је започел а. По мног им градовима на Луари народ је хтео да јој укаже
пош тов ање као Богород иц и и вешао је њене слике по црк вам а. Арх иеп ис коп
амбренски, Жак Жел и, сазнавш и да је пал а у руке неп ријатељу нап исал а краљу
писмо как во понашање да заузме. Он га опомињаше на све што је Јованка за њега
учинила, и позва га да испита своју савест: није ли мож да нек им његовим грехом
Бог увређен доп устио да она буде заробљена. Најзад му вел и да треба да пок уша
све не би ли је спасао, већ и рад и саме своје части, ако не чега другога.
Тако се са свих страна чул а жалост поводом њеног заробљења и пок азивал а
се бар добра воља да јој се помогне; јед ино краљ са својом окол ином не учин и
ниш та у циљу да јој помогне. Јер, ако новац а191 за отк уп није имао, могао је бар
да пок уш а да је размен и за Толбот а који је био у рук ам а Франц уз а. Али нико
није ни мис лио на так ве преговоре. Краљ јед ино обећа нек у помоћ Комп јењу,
али обећање не исп ун и.
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Универзитет париски, међутим, који се смат рао позван да јој суд и, већ је су
традан по заробљењу траж ио Јованку од војводе. Исто тако и викар генерални ве
ликог инк визитора Франц уске траж ио ју је једним страшним писмом. Овог пута
војвода и Жан де Ликсанбур још је не предадоше. Би одведена у замак Бол ије, где
се лепо са њом поступало. Она је сач увала свој положај; Д’Олон ју је служ ио у там
ниц и. Једнога дана он јој забрин уто рече: „Она сирота варош Комп јењ, коју сте
тол ико волел и, овог пута ће бит и пред ата у руке и подлож ност неп ријатељ а
Франц уске“. Она уверено одговори: „Не, то неће нипошто бити, јер сва места која
је Краљ небесни свладао и ставио у руке и послушност племенитог краља францу
ског Карл а мојом помоћу, никад неће поново зау зет и његови неп ријатељи, само
ако их Бог буде чувао“. Она је имала права, јер сва утврђења по Шампањи и Ил де
Франсу, где је краљевска власт била повраћена, нису више пала у руке непријатеља.
Пошто ником не беше обећал а да неће пок ушат и192 да беж и, она, нес покој
на због судбине Комп јења, пок уша ускоро да се изв уче из тамн ице. Намера јој
је бил а да зат вори страж у на кул и и да тако умакне; али је вратар виде и заус та
ви. Њу овај неус пех ипак не бац и у очајањ е, јер је мис лил а да овог пут а Бог у
није било право да она побегне.
Арх иеп ис коп Рењ ол, за ког а је Јов анк а учин ил а много својим походом у
Шамп ању, јер је и њем у корис тило да варош и шамп ањс ке буду под врх овн и
штвом краљевим, не пок аза се зах вал ан према њој. Истина је, он није, као што
се подозревало, рад ио на њезиној пропас ти, али, кад је већ бил а заробљена, он
се оком ио на њу опт ужбама. Јави граду Ремс у да је Јованк а заробљена у Комп је
њу „својом пог реш ком“, „не хтеде слуш ат и савете, већ је чин ил а све по својој
ћуд и“. Мож да је говорио овако да би само пробуд ио див љење за једног пас тира
визионара, којим се морао служ ит и, пошто је Јованк а бил а заробљена.
Млад и пас тир Гијом, који је нуд ио божјом помоћу своје услуге краљу, беше
из Жеводана. Краљ га лепо прим и и сас луша реч и сличне онима што их је некад
Јованк а изговорил а кад је дош ла пред краља: „Сире, ја имам заповест да идем
са ваш им људ има, и без омаш ке ће Енглези и бург ињонц и бит и разбијен и“. И од
њега је клер траж ио нек и знак па да му поверује. Пас тир је пок азао неке ране
по телу. Сад а су без бојазни могле да се приме услуге пас тирове.
Мож да на жељу арх иепископа, мож да и иначе, Краљевски савет не посла па
стира. Пастир изгледа није био нак лоњенији Јованк и од Катарине Ла Рошел, јер
једном изјави: „Бог је дозвол ио да Јованка буде заробљена, јер се била поохол ила
и својим богат им оделом и што није чинил а оно што јој је Бог заповедао, него је
рад ила по својој вољи“. Арх иепископ не заборави у своме притворном цинизму да
достави ове реч и пастирове о охолости Јованк иној своме граду. Сирот и штиће
ник његов, међутим, „који није говорио ни више ни мање од Јованке“, би заробљен
и удављен у Паризу не извршивши ни стоти део онога што је извршила Јованка.
Почетком јуна Јованку преведоше у замак Боревуар крај Камбреа, где је при
мише „госпође од Луксенбурга“, Жана де Бет ин, жена сењера Жана де Ликсан
бур, Жана де Бар, њена кћи, и трећа Жана, њихова тетк а и кума Карл а VII. Оне
су се понашале према Јованк и са благош ћу, нис у је држале у стези, јер су и саме
опш тиле са парт ијом армањак а. Оне су јој нуд иле женс ко одело, али она није
хтел а, говорећ и да би то учин ил а најп ре на њихов у жељу, изу зимај ућ и јед ино
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свој у краљиц у, само кад би имал а дозволу од Гос под а. У септембру Јованк а чу
да је Комп јењ у вел икој опас нос ти, да ће неп ријатељ, у случ ај у да побед и, све
становништво од седам год ина па навише поубијати. Она се у друштву са својим
свет ицама мол ил а за њих над ајућ и се да Бог неће дозвол ит и да тако страш ном
смрћу пом ру онако верн и под ан иц и краљ а франц ус ког. Да би им притек ла у
помоћ, она упркос забране својих светица, препоруч ујући се Бог у, скочи са куле
60 стопа високе у јарак, где се онесвести. То је било баш једног дана кад је чула да
су је Енглези траж ил и. Павш и на зем љу разазнавал а193 је гласове који су викал и:
„Она је мрт ва.“ Потом страже дот рчаше. Она се осећал а слом љеном, али јој глас
Свете Катарине рече да ће оздравит и и да ће њен и пријатељи из Комп јења бит и
помогн ут и. Јованка је веровал а да су је њене свет ице спас ле смрт и; мада је упр
кос њихове забране скакала. На њихов савет она се исповед и и затраж и опроштај
од Бога, који јој, по казивању Свете Катарине, одмах опрости. После мало време
на она се излечи, али вечно беше у страх у, да не падне Енглезима у руке. Они су са
своје стране чин ил и све да је добију. Овом прил иком као и при суђењу вел ик у је
улог у играо Пјер Кошон, бискуп и гроф од Бовеа. Припадао је клеру универзите
та, чији је био ректор, адвокат за злочин Јована Неустрашивог против Луја Орле
анског, канцел ар франц уски за Енглеску, а откако га је његова бискупска варош
одбацила признавајући Карла VII за краља, сасвим се предао у службу Бедфорда.
Баш од овог догађаја, кад су га његови парох ијан и лиш ил и епис копс ких дохо
дак а, он је био кив ан на Јов анк у вер уј ућ и да је она са брат ом Риш арем њим а
управљал а. А пошто ју је и регент мрзео, изгледало је да служ и њихове интересе.
Пошто су се договорил и на универзитет у, он оде 14. јул а у логор пред Комп јењ,
да је траж и. Он је у исти мах нос ио пис ма од универзитета и пон уду за отк уп од
10.000 лив ара194 од стране регента енглес ког. Универзитет је слао два пис ма,
једно војвод и Фил ип у, а друго Жан у де Ликсанбур. Војводу опом ињаше да му је
већ једном траж ио Јованк у, па како нис у ништа одговорил и, боји се да није побе
гла из њихових руку. А ако се није тако шта догод ило, позивах у га да је преда било
бискуп у од Бовеа, било инк визитору за јереси. Другог опом ињах у да је дуж ност
свакога витеза да брани част црк ве и Спаситеља. Затим му честитах у на заробље
њу195 Јов анк ином. Веле да Бог у благод аре што је доп ус тио то, а и њем у што је
својом храброшћу томе припомогао. Али на томе се не сме остати. То би тек била
увреда за Бога, ако би се она из ропства спас ла, или ако би се само на заробљењу
остало. Зато га позивах у да је што пре преда правд и те да јој суд и. Најзад заврша
вах у да ће принц вел ике почас ти од људ и и милост од Бога добит и, ако је пред а.
Још отк ако је се Јованк а појавил а, Енглези су намеравал и да је ухвате и са
гор е. Как ва ју је судбин а чек ал а свед оч ил о је спаљ ив ањ е Пјер оне у Париз у.
Она се није хтел а одрећ и Јованке. Рек ла је да је заједно са својом другом прија
тељицом, с којом је и ропс тва допал а, пос лата од Бога у помоћ Јованк и. Изјави
ла је још да је Јованк а добра, да је добро све што она чин и и да је према божјој
вољи. Зато су је 3. септембра 1430. спал ил и. Преп реден а Катарин а Ла Рошел
спас ла се говорећ и да ће се Јованк а спас ти тамн ице помоћу ђавол а, ако не буде
добро чувана. Кад би пуштена, Катарина се опет врат и краљу.
Дознавш и за Јованк ино заробљење више је лордова мис лило да је треба за
шит и одмах у нек и џак и утоп ит и, као што се урад ило са пас тиром, али потом
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усвојише миш љење једнога, који је мудро предлож ио да јој се прво суд и и да се
док аже да је јерет ик и веш тица, па пош то се тако свечано осрамот и, да се онд а
спал и. На овај нач ин срамотећ и њу и оглаш ујућ и је за вештиц у, срамот ил и су и
краља, јер је дозвол ио да га вештица вод и на крун исање.
Каж у да је Жана де Ликсанбур пред своју смрт мол ил а нећака да не предаје
Јованк у Енглезима. Он је био у недоу м иц и. У случају да је не уступ и Енглезима,
универзитет би га изопш тио из црк ве. Поред тога, плаш ио се да је армањанц и
не ослободе. Зато замол и војводу Фил ипа да му за неко време чува заробљениц у.
Он прис та и одведе је у Ара, варош добро утврђен у са две куле. Њу су смес тил и
у једн у кулу пос ред варош и. Тамо је и пос ет е прим ал а по онд аш њем обич ај у.
А пот ом јој нек и сењ ери нађох у женс ко одело, рад и њеног добра, али она не
хте. Једно свештено лице јој тада донесе малу новчан у помоћ од вароши Турнеја,
коју је још ран ије траж ил а.
Док су јој једни слал и помоћ, други су бил и приморани да дају новац Енгле
зима да је купе од војводе Фил ипа и Жана де Ликсанбур. Сталеж и у Норманд ији
на захтевање Бедфорд а изглас аше помоћ од 150.000196 ливара, турн уас ких, од
којих се 10.000 узело да се Јованка купи. За то време Пјер Кошон трчећи за војво
дом Фил ипом чак до у Фландриј у, беше успео нек ако да се са њим спораз уме.
Око половине новембра тако и Жан де Ликсанбур пристаде да је преда Енглези
ма. Они одлучише да је одмах воде у Руа, поред океана, Северном Норманд ијом.

Јованк а у руа нској тамници
Јованк а за кратко време промен и некол ико тамн ица. Прво је одведоше у замак
Дриж и, зат им у Крот уа, у јед ан зам ак окружен вод ом. Ту је пос ет и аранђел
Мих аи ло,197 а и нек и грађан и. Али огорчен и доктори универзитета бојах у се да
се одатле не спасе, пош то по њиховом уверењу ђаво гос под ари њен им побуд а
ма и радњама. Зато је барком одведоше у Сен Валери,198 зат им у Дјеп, па назад у
Руа н, пос ледњу франц ус ку варош коју је очима видел а.
Би одведена у стари замак, који је сазид ао Фил ип Авг уст на пад ин и брега
був рејс ког. Зам ак је био јак, нис у се могли плаш ит и бекс тва, кога се Јов анк а
нипош то не хтеде одрећ и, ако већ Бог у буде једном драго да је спасе. Смес ти
ше је у једн у од кул а које су глед але у поље, у средњу њен у одају, између призе
мља и горњих спрат ов а. Једне камене степен ице су вод ил е до њеног спрат а.
Многе отворе на кул и зат ворише, те је било много мрачно. И још горе, не зна
се сиг урно да ли је бил а у гвозденом кавезу, у ком се могло само усп равно држа
ти. На ногама је имал а окове и јед ан ланац око паса привезан друг им крајем за
једн у вел ик у греду. Тако су се Енглези осиг урал и да им не умакне, па су поврх
тога ставил и још и страж у од пет војника: двојица су била пред вратима, а троји
ца пок рај ње. Њу је ово прис ус тво војн ик а нароч ито плаш ило и муч ило. Као и
сви прос ти људ и, они су уживал и да је киње: час плашећ и је блис ком смрћу, час
улевајућ и јој узалудн у наду, час је исмевах у и грубо се понашах у према њој. Веће
се муке нис у дале замислити, али она и у њима беше вел ика као и на бојном пољу,
дајућ и пример неч увене храброс ти и воље.
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Свет је као и увек дол азио да је вид и, и обас ипао је радознал им питањима.
Нек и су јој, вид ећ и да је наи вн а и искрен а у гов ор у, препор уч ив ал и да буд е
обаз ривија. Једном је поход и чак и Жан де Ликс анбур са још нек им. Он190 јој
тад а рече: „Јов анк а, ја сам дош ао да вас отк уп им, ако хоћете да обећ ате да се
ник ад а нећет е оруж ат и прот ив нас“. Мис лио је ваљд а да раск ине погодб у са
Енглезима, па да је преп род а Франц узима. И њој се ове реч и учин ише чудне и
пуне ругања, и одговори му да она добро зна да он нема ни моћ и ни воље за то.
Пошто је Жан остајао при свом она рече: „Ја знам добро да ће ме Енглези пог у
бити верујући да ће после моје смрти задобити Краљевин у Франц уску. Али нека
би било 100.000 Енглеза више него сад, они је неће зау зет и.“
3. јан уара 1431. год ине краљ енглес ки Хенрик заповед и да се Јованк а пред а
бис куп у, грофу од Бовеа, задрж авајућ и себи право да је узме од њега, у случају
да не буде осуђена правос уђем свештеничк им. Тако дак ле, ако не би била осуђе
на и спаљена по свим правил има; ако Енглези не би могли и преко њене осуде
да дов еду у пит ањ е и лег ит имн ост Карл а VII и васп ос тав љањ е Краљ ев ин е
Франц ус ке његовим крун ис ањем; ако не би могли да је нач ине веш тицом и ти
ме сломе моралн у снаг у њен их прис тал ица – они су бар одрж ал и 200 себи право
да је удаве да не би и даље страх зад авал а њиховим војн иц има.
Прел азећ и у руке бис купа од Бовеа, она се је имал а смат рат и као заробље
ниц а Црк ве, и прем а томе је имал а да буде одведена у как ву прис тојн иј у там
ниц у, где би је жене чув ал е; али и Црк ва је остав и у њеној суров ој тамн иц и,
окружен у војн иц има.

Припрем е за суђење
Да би бис куп бовејс ки могао врш ит и правос уђе у Руа н у, морао је201 за то имат и
дозволу. Како је арх иепископска стол ица у Руа н у била упраж њена, свештенство
руа нс ко му је даде. Сад се бис куп стаде прип ремат и за суђење. За туж иоца иза
бра Жана д’Естиве, свог пријатеља, Гијом Кол и Гијом Маншон бех у одређен и
за пис аре, Жан де ла Фонтен, дип лом иран и лис анс ије из канонс ког прав а, за
исп ит ив ач а сведок а, Жан Мас ије, свеш тен ик руа нс ки, за изв рш иоц а. Поред
ових позва све учено свеш тенс тво руа нс ко, па норм анд ијс ко, зат им докт оре
унив ерзитет а. Међу остал им а бех у и Пјер Морис, Жан Бопер, Том а Курс ел,
Гијом Ерар, Тома Фјеве.202 Он ипак не позва све, особито не оне за које се знало
да су нак лоњен и краљу Карлу VII.
Обично се при овак вим процес има одређивале само две суд ије: јед ан оби
чан и један инк визитор. Али се за изванредне случајеве морало суд ити мало све
чаније, морал и се сазивати доктори универзитета и црк вени вел икодостојници.
Још одмах у почетк у јавил а се теш коћа, јер нис у имал и поред обичног су
дије, чиј у је дуж ност исп уњ ав ао Пјер Кошон, и суд иј у инк визит ора. Вел ик и
инк визит ор за краљ евин у франц ус ку, брат Жан Грав еран, био је тад а зау з ет
друг им пос лом. На његово мес то беше узет вицеи нк визитор за диоцез у руа н
ску Жан Лемет р. Он се у почетк у нећк ао, али најз ад је морао прис тат и, да би
само процедура имала важ ности. Поред скоро једне стотине прис утних суђењу,
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међу којима највише беше страс них прис тал ица бург ињонаца, или бар заи нте
рес ов ан их црк вен их вел икодос тојн ик а норм анд ијс ких, којим а је било стало
до тога да Енглези тамо остан у, Енглези ипак све ставише под свој у врховн у
конт ролу преко кард инал а енглес ког Ханри Бофора и Варвик а.
<У> уторак 9. јан уара одрж а се прва седн ица у кућ и бис куповој, где он са
општи будућ им суд ијама Јованк ин им да, пре него што почн у суд ит и, морају се
доб ро обав ес тит и и преко нају чен иј их људ и о прав у људс ком и бож анс ком.
Али да би се суђење могло отпочет и, морало се имат и под атак а о њеном живо
ту, раду, реч има, на основ у чега би је опт уж ивал и. Зато одмах бише пос лан и у
Дом рем и Никол а Баји, Жерар Пти и нек и калуђер, али они опт ужби не прик у
пише. Због тога Никол а Баји не доби 203 ниш та за свој труд, чак ни нак наде за
трош кове. Обавеш тењ а су прик уп љан а и по друг им крајевим а и нађено их је
обил ато: да је пронал азил а скривене ствари, уск рс нул а дете, пох вал ил а се да
ће јој Бог рећ и који је прави папа, нос ил а муш ко одело и пуно још друг их, а и
ово би било већ довољно да је прогласе вештицом и спале.
Клерици су се служил и и другим начинима да је испитају. Улазил и су у њен за
твор прерушени у војнике, не би ли је обманул и. И сам Жан д’Естиве тако је радио
прерушавајући се у сиротог заробљеника. Каноник руански Никола Луазлер пре
облачио се у обичног лаи ка, и представљао јој се као њен зем љак доносећи јој ве
сти о краљу и савет ујући је да се чува клерика и чини све што од ње траже. Зато је
Јованка и разговарала са њим врло искрено. Он је изгледа нек и пут довод ио у су
седн у собу писаре, да слушају разговор и да га забележе. Многи међу млад им док
торима нису одобравал и овак ве поступке, и саветовал и су да се са тим престане.
13. јан уара опет се некол иц ина доктора и свештен ика иск уп и у кућ и биску
повој да преглед ају побрана обавештења по Лорен у и Дом рем ију. Реш ише се да
се већ јед ан део опт ужбен их чланак а може прем а томе нап ис ат и. 23. јан уара
свима докторима и остал им одређеним за суђење бил и су прочитани ти чланци.
Нађено је да мог у пос луж ит и као материјал за исп ит ивање. 13. фебруара зак ле
ше се најглавнији да ће своју дуж ност верно вршити. Пошто се опет 19. фебруара
иск уп ише, реш ише да има довољно узрока да се Јованка позове на суд.

Суђење
Кад је све било гот ов о, јавне седн ице су могле да почн у. Бил е су одређене за
21. фебруар. Тога дана у осам часова ујутру сви се искупише у капелу замка, било
их је чет рдесет два,204 једно двадесеторица сам их доктора. Пре него што ће уве
сти осуђен у, пријавник јави бискуп у да Јованка жел и да чује службу бож ију пре
него што изађе пред суд. Поред тога је траж ил а да у истом броју прис ус твују и
свештен иц и франц ус ке странк е. Обе су јој молбе одбил и. Би одм ах увед ен а
окована, у мушком оделу. Њено мушко одело, а особито кратко шишана коса, по
будише мржњу и гађење код њених судија. Да се појавила мож да друкчијег изгледа,
бил и би према њој блаж и. Поред овога, разу ме се, било је и стварнијих разлога за
њихову мрж њу. Свак јој је имао за понешто да се освети, почевши од пог убљених
бенефиција па до прет рп љеног страха. При том, помисао да је све помоћу ђавола
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учинила. Јованка је њих још мање могла волети, кад је знала да све што чине, чине
само зато да нађу разлог да је пог убе. Ма кол ико да је била племенита и спокојна,
на ову помисао није их могла волети. Пре него почн у испитивање, бискуп је позва
да се зак уне у проп исаној форм и да ће одговорит и истин у.205 Она то не могаше
исп ун ит и, јер су јој Гласови забрањивал и. „Ја не знам о чем у ћете ме питат и, Ви
бисте ме могли питат и и так ве ствари, как ве вам не мог у рећ и.“ Како је бискуп и
даље наваљивао да се зак уне на целу истин у, она се зак ле да ће говорит и све што
се тиче њене мајке, оца и свег што је учин ил а пос ле дол ас ка у Франц ус ку; али о
откровењима која206 је имал а, није хтел а говорит и, „па ма јој одсек ли главу.“
Тако се је по проп ис има зак лел а да ће само део истине говорит и, и питања
су отпочел а.
Најп ре су је питал и о томе шта је учил а у дет ињс тву. Одговорил а је да је од
мајке већ нау ч ил а три најглавн ије мол ит ве: „Веруј у“, „Ја вас поздрав љам, Ма
ријо“ и „Оченаш.“ Својим благ им гласом она је зач уђавал а докторе. Седн ица је
бил а врло бурна.
Како су јој окови бил и теш ки, замол и да их скин у; али јој молба не би усли
шена, јер је већ једном пок ушавал а да беж и, а није се хтел а зак лет и да убудуће
неће то пок ушават и. Доктори су, међут им, смат рал и да је грех хтет и се измаћ и
из црк вене тамн ице. Да би се тамн ица у којој је Јованк а бил а могла назват и цр
квеном, бис куп поново зак ле на еванђељу чуваре Јованк ине. Тим је чином она
пос тал а заробљен ица Црк ве.
Сут рад ан, 22. фебруара, питања се нас тавише разнол ик а и унак рс на, не би
ли је навел и да говори и оно што не жел и. Тако се и сам и пис ари збун ише и на
разне нач ине зап ис аше иста питањ а и одговоре. Зато измен ише собу за исп и
тивање, да би бил и 207 што више на миру. Треће седн ице, хтел а не хтел а, мораде
се зак лет и на еванђељу да ће све искрено гов орит и. Пит ао ју је Жан Бопер,
доктор теолог ије. Питања су се понав љал а: чиме се бавил а у род итељс кој кућ и,
на који нач ин је иск азивал а свој у побож ност, кад је и како чул а Гласове, как ве
су јој поу ке давал и они, како се реш ил а да пође у Франц уску. Пошто су хтел и да
пронађу сау чесништво краљево у светогрђу, питах у је много о њем у, о знаку који
му је дал а. Нароч ито су се заустављал и при јуриш у на Париз у празник. Један је
калуђер глупо питао тад а, да ли је бил а гдегод где су Енглези убијан и. Слобод
но и живо је одговорил а: „Да ли сам бил а? Како ви слатко говорите. Заш то не
отп ут уј у из Франц ус ке и не оду у свој у зем љу!“ Гласови су је бодрил и да одго
вара смело па је тако и чин ил а. Говорећ и о њима, рек ла је да осећа вел ик у по
требу за њиховом близином, и да су јој они радост, уточ иште, утех а. Овак ав би
одговор био већ довољан да пок аже да није поседн ута ђаволом, али су теолози
овак ве одговоре проп уш тал и, пош то је мрж ња бил а главна вод иљ а у овом су
ђењу. И она је то добро увидел а и одгов орил а Жан у Бопер у на пит ањ е да ли
Глас има лице и очи: „Чес то се бива обешено, што се је рек ла истина.“ Уопш те
су јој одговори бил и чес то изненађујуће смел и, оштроу мн и, над ахн ут и.
Ректори пок ушаше да је збуне питањем да ли верује да је у милос ти бож и
јој. Она љупко одговори: „Ако нис ам у милос ти, нек а ме Бог тако не остави;208
а ако јес ам, нек а ме Бог у њој сач ува. Ја бих бил а најбедн ије створење на свет у,
кад бих знал а да нис ам у милос ти бож ијој.“ Пос ле овога питања суд ије се опет
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врат ише на Дом рем и, на „вил инс ко дрво“, на кладенац, на пророчанс тво о хра
стовој шум и. Како је овде нис у ни у чем у греш ном могли ухват ит и, изненадно
јој пон уд ише једно женс ко одело. „Дајте ми једно, па ћу узет и и отић и. Друк
чије не. Ја ћу се задов ољит и овим, пош то се Бог у свид и да га нос им.“ Како је
овај одг ов ор сад рж ав ао две заблуд е које су наг ињ ал е јерес и, исп ит ив ач и за
кључ ише седн иц у задовољн и што су је на јед ан отеж авајућ и одговор навел и.
Седнице морадоше бити прек ин уте до 27. фебруара, због болести Јованк ине.
Она доби неке грознице и повраћање од рђаве рибе, коју јој бискуп посла. Сви се
поп лашише да не умре природном смрћу и препоруч ише докторима да је добро
лече. Били су решени да је спале, и плашили су се да им Бог не отме то задовољство.
На седн иц и од 27. фебруара бише педесет и чет ири њих прис утн и. Питања
се враћал а на изглед свет ица, на арх анђел а209 Мих аи л а, на мач, заставу, ран у под
Орлеаном, опсаду Жаржоа.210 Онда, да ли је имала дозволу од Бога да иде у Фран
цус ку, да ли 211 јој је Он рек ао да узме муш ко одело. Одговори им да би више во
лел а бит и раст ргн ута коњима, него без дозволе Гос подове доћ и у Франц ус ку.
За одело им мудро рече: „Одело је мал а ствар, мање него ниш та. Ја нисам узел а
муш ко одело по савет у човек а из овог света. Нит и сам узел а ово одело, нит и
сам иједн у ствар учин ил а без заповес ти Гос под а или анђел а.“
Бопер хтеде знати да ли светлост прати јављање Гласова. Она подругљиво до
чека његову радозналост: „Не долазе све светлости вама, мој драги господ ине.“
На петој седници, 1. марта, беше их педесет осам212 прис утних. Тада је окупи
ше питањима о папи, и кога смат ра за правог. Она се чуд ила што их има двојица.
Свога писма грофу од Армањака није се сет ил а, док је нис у опомен ул и. Јованка
брзо осети о чем у се рад и, и213 изјави своје веровање у римског пап у. После овога
су је исп ит ивал и о натп ис у Христос – Марија који носе сва њена писма. Зат им о
пророковању које се тицало блиске прош лости Енглеза у Франц уској. Нис у оста
ле214 на миру ни светице. Занимало их је да ли су имале минђуше, кос у, руке, и ка
кав су имале глас, рђав или благ. Јованка одговори да су имале глас леп, благ, учтив,
и да су говориле франц уски. Њих је занимало зашто Света Маргарита не говори
енглески. „Како би говорила она енглески, кад не припада енглеској странци?“ –
гласио је паметни и наивни одговор. После овога су разговарал и о њеном прстењу,
о знаку који је дала краљу. Питал и су је о Светом Михаи лу:
– Да ли беше го?
– Мис лите ли ви да се он нема чиме оден ут и?
– Има ли кос у?
– Зашто би је одрезао?
– Има ли ваг у?
– О томе не знам ништа.
Како је ни ту не ухватише на смртном грех у, обас уше је најразличитијим пи
тањима о стварима и догађајима који су је могли терет ит и. Нароч ито су хтел и
дознат и тајн у којом је она вод ил а одушев љено своје војн ике прот ив Енглеза и
побеђивал а. Од свих чуда која 215 је чин ил а, то је било најопасније и највеће. Али
она, нажалост, није могла задовољит и радозналост својих неп ријатеља. Она им
није могла открити никак ву тајн у реч, никак ве чини којима је вод ила војску про
тив Енглеза. „Ја им само говорах: ’Улазите смело међу Енглезе’, и ја сама улажах.“
57

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Пос ле овога бис куп објави да су исп ит ивања завршена, али да се мог у још
нас тавит и ако би се учин ило корис но.
Како су се стално враћал и на иста питања и седн ице су трајале врло дуго.
И иначе су многи свештеници замерал и овом процес у много штошта. Смат рају
ћи га за неп раведног, нис у хтел и у њем у да учес твују. Жан Лоје рече самом би
скуп у да процес ништа не вред и, што бискупа ужасно наљути. Жан Лоје замера
ше, поред осталог, што се процес тицао и личности које нис у на њега позване, као
на пр<имер> краља о чијој се части рад ило. Сматрао је даље за неправедно што је
тол ико нау чника и доктора питало само једн у обичн у девојк у, остављен у без са
ветника. Он је прозрео и то, да је мрж ња била главна побуда суђења, и зато је од
мах оставио Руа н, са још нек има, који су бил и истог миш љења. Никол а Хупвил
замераше што јој суд и непријатељска странка, кад је већ једном била испитивана
од својих, а међу њима од арх иеп ископа ремског, који је био старешина црк вени
бискуп у бовеском. Зато и он остави Руа н. Било их је још мож да који су мис лил и
као њих двојица, али су из страха од бискупа прис уствовал и седницама суђења.

Тајн а суђења у тамници
10. марта исп ит ивања се нас тавише, али у њеној тамн иц и. Исп ит ивач и су бил и
Жан де Ла Фонтен, Жан Мас је и још њих тројиц а. Ова исп ит ивања прип рем и
Кошон, јер је још било пот ребно док азат и да је Јованк а подлегла грех у охоло
сти и грех у побуне прот ив Црк ве.
И овога пута судије су биле неисцрпне у питањима, она су се монотоно пона
вљала. Опет је било речи о знаку датом краљу. То питање су окретал и са свих стра
на: какав беше, траје ли још, је ли од злата или је драги камен или круна, да ли је све
штенство видело знак, да ли она и краљ учинише нек и пок лон анђелу који је знак
донео, да ли је анђео што говорио, да ли је то исти анђео био који јој се и пре тога ја
вљао. Све је ово питано да се покаже да је вештица одвела Карла VII на крунисање.
Затим су хтел и да је ухвате у непослушности према Црк ви, па су је питал и да
ли је о својим привиђењима говорил а свом свештен ик у или ком другом црк ве
ном човек у. Она одговори да је само Роберт у Бодрик уру и свом краљу о томе
причала. Тако је учинила пог решку непризнавања угледа Црк ве, и не слутећи да
ју је учинила. Она никако није разу мела да су две разне ствари: црк ва у духовном
смис лу, и Црк ва на зем љи, заступница њена. Када су ово пок ушал и да јој објасне
питал и су је: хоће ли своје реч и и дел а, било добра или рђава, да стави на одлук у
Црк ве, наше мајке, и да ли се на њу ослања. „Ја се ослањам на нашег Господа, који
ме је послао, на Богород иц у и све блажене свеце и светице из раја. Моје је миш ље
ње да је свеједно Господ и Црк ва, и да из тога не треба правит и теш коће. Зашто
ви хоћете да то није једно исто.“ То ник ако није могла разд војит и, појам праве
црк ве у духовном смислу од појма Црк ве на зем љи. Њена побожност била је права,
искрена, над ахн ута, а не нау чена. Али то није вредело. Поново је упиташе хоће
ли да се повери Црк ви на зем љи. Пошто је Јованк а ипак нек ако појм ил а да Цр
кву на зем љи предс тављају и њене суд ије, људ и који су очигледно траж ил и да је
упропасте, она опет одговори: „Ја сам дош ла краљу франц уском од Бога, девице
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Марије и свих блажених светица из раја и црк ве победне одозго, и по њиховој за
повести и овој Црк ви на зем љи ја потчињавам сва своја добра дела, и све оно што
сам учин ил а или ћу учин ит и“. И заврш и: да одговарајућ и хоће ли да се потч ин и
Црк ви на зем љи, морала би опет ово исто рећи.
Исп ит ивал и су је о стварима на које је већ бил а дал а одговор, али одговор
који је није терет ио. Зато су ова питања обнав љана, не би ли је навел и да одго
вори на нач ин који би је опт уж ивао. Тако су је навел и да каже да тврдо верује
да ће бит и спас ен а, што се смат рало забрањ ен им 216 у вери. Зато јој још истог
дана забран ише да се исповед а, кад је већ сиг урна у свој спас. То је било свире
по. Али та се свирепост није смат рал а грехом. Исто тако доктори не смат рах у
грехом што су се оглуш ил и на њен у молбу да је воде пред пап у, где је хтел а од
гов арат и све што буде било пот ребно, мад а су је сам и опомен ул и да би могла
бит и одведена пред њега. По њиховом убеђењу било је сас вим природно што
су својим унак рс ним питањима хтел и да јој измаме изјаве које би је опт уж ива
ле, што су став љал и питања на која сам и не би знал и шта да одговоре, као: да ли
Бог мрзи Енглезе. Јованк а је, разу ме се, одговарал а да не зна то; али да зна да ће
бит и избачен и из Франц ус ке, сем оних што ће у њој умрет и. Питал и су је и то:
да ли је краљ учин ио добро што је убио или наред ио да се убије отац војводе
Фил ипа. Она одговори да је то убис тво било вел ик а штета за Франц ус ку.
И тако јој у ток у ових исп ит ивања нађоше пет смртн их грехова. Прво: на
пад Париза у празник. Друго: тобож ња крађа коња бис купа санл ијс ког. Треће:
пок ушај бекс тва у Борев уару, и поред забране свет ица. Чет врто: муш ко одело.
Пето: што је прис тал а на смрт једног ратног заробљен ик а (Франкеа д’Ара). Ово
је већ било довољно доказа да је опт уженица заблудела. После овога би зак ључен
овај прип ремн и процес у тамн иц и, и поново јавн и процес би отпочет у уторак
27. марта, у суседној соби поред вел ике дворане у замк у.

Дван аест члан ак а опт уж бе
Пре него што је наред ио читање бискуп217 пон уд и Јованк и да узме адвоката, изме
ђу прис утних суд ија да га изабере. Али она одби ову љубазну пон уду. Тада Тома де
Курсел отпоче да чита опт ужбу на франц уском језик у, коју је саставио промотор
у сед амдесет чланак а и која је требал а да резим ира изјаве Јованк ине. Поводом
сваког чланка је поново питана, те поново одговараше како је боље умела, на неке
одмах, а за неке потражи рок од три дана. 31. марта Кошон са још седморицом тео
лога оде у тамницу да узме одговоре. Том прил иком је позва да порече своје визије
и откровења. Што се тиче Црк ве на зем љи, изјави: да се одлучила да се пре повери
Бог у, него неком човеку, што је значило рушити углед папе и Концила.
Суд ије прв их сед амд ес ет218 члан ак а рез имов аше у дван ае ст. 219 Свих два
наест220 нис у бил и достављени Јованк и. Сви се доктори и метри искупише у капе
ли бискупској и, пошто су испитал и чланке, донеше неповољне одлуке за опт уже
ниц у. Нађоше да њена привиђења нис у дол азил а од Бога, већ су бил а производ
злог дух а или људс ки. Нађоше код ње охолос ти, лаж и, невероватнос ти, хуљење
Бога и светаца, непоштовање род итеља, идолопок лоништво и пуно других греха.
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Да је њен и Гласови нис у креп ил и, она никад не би могла поднет и све што је
поднел а, све муке дух а и тел а. Али иако њена вера, над а, сталност осташе не
такн уте, здрав ље је изневери. Дол азећ и у тамн иц у да је наговоре да се потч ин и
Црк ви, бискуп је нал азаше болесну. Он јој представи њено стање: да је смат рају
заблуделу у вери и пон уд и јој прис утне докторе за саветнике, или које она већ хо
ће; она221 зах вал и и зат раж и, пошто је болесна, а мож да ће и умрет и, да је приче
сте и потом сах ране. Бискуп не хте да је причести док се не потчини Црк ви. Она
на то рече: „Ако моје тело умре у тамн иц и, ја се ослањам на вас да га полож ите у
свет у зем љу, а ако га не сах раните, ја се ослањам на Господа.“ Она, међутим, није
нич им вређал а свет у Црк ву, пристал а је и да Црк ва са добрим катол иц има при
ред и процесију за њено здравље, али се својих откровења није ник ако хтел а од
рећ и, и увек је наглашавал а да прво служ и Бог у, па остал има. Напомен ул а је да
поводом тога нема друго ништа да каже до оно што је већ на процес у рек ла.
Суд ије реш ише да је милос рдно опомен у, и у свечаној дворан и замка 1. маја
је позваше да се сет и свога спаса. Али она одговараше све као и ран ије. У те дане
јој се срећом јави свет и арх анђел Гаврило и охрабри је. Рече јој да се ослон и на
Бога у свима својим дел има. А и Гласови јој на питање да ли ће бит и спаљена,
одговорише да се само ослон и на Гос под а и да ће јој он помоћ и.
Зат о и кад а ју, да би је изл еч ил и од тврдоглавс тва, одв едоше у соб у пун у
справа за мучење, она храбро оста при својим реч има, и изјави да ниш та неће
поново рећ и, а и ако каже, да ће потом порећ и.
Још 21. април а дван ае ст члан ак а бех у однет и у Париз на преглед. Прем а
одлуц и универзитета и Светог теолош ког фак ултета привиђења Јованк ина бех у
лаж на, завод љив а, над ахн ут а ђаволом. Тако у свакој њеној врл ин и, или при
родној особин и унив ерзитет прон ађе по јед ан смртн и грех, и са фак ултет ом
одлуч и да је Јованк а мађион ичарк а, отпадн ица, 222 лаж љива. Реш ише да је ипак
још једном треба позват и на пок ајање, па онд а по правд и је223 суд ит и. Ове своје
одлуке универзитет стави на исп ит Светој стол иц и и Општем конц илу.
Бис куп се слож и са миш љењем универзитета, да јој поново треба упут ит и
мил ос рдн у опомен у, те 23. маја замен ик инк виз ит ора, промот ор и још нек и
одоше јој у тамниц у. Ту јој Пјер Морис, доктор теологије, прочита свих дванаест
чланак а, који су се сас тојал и углавном:
I
Њена <су> откровења и привиђења лаж на, завод љива, убитачна, произаш ла
из злог дух а.
II
Прил иком иск аз а о знак у дат ом краљу није увек исто гов орил а; нанел а
увреду анђел има.
III
Није се хтел а одрећ и веровања да су јој свец и и свет ице од Бога дол азил и;
распознавал а их по поздравима, 224 стога заблудел а у вери.
IV
Прон ал аж ењ е скрив ен их ствари, препоз нав ањ е личнос ти, прориц ањ е,
хвал исавост.
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V
Ношење мушког одел а, кратко сечена коса, ношење оружја, непоштовање225
закона, идолопок лон иштво.
VI
Писање писама са натп исом Христос – Марија. Изјава да ће исход рата по
казат и на чијој је стран и бил а правд а. Превара; преп реденост; богох уље, јер је
говорил а да дол ази од стране Бога.
VII
Бекс тво од куће; обећ ањ а краљу, што се смат ра заблуделост, нар ушав ање
божјих заповес ти.
VII I
Непос луш ност свец им а прил иком искак ањ а из куле бовес ке. Уверење да
јој је Бог то ипак опростио. Ови поступци се уврштавал и у грех таштог самоу ве
рења, очајања, самоу бис тва.
IX
Увереност да ће отић и у рај, и да нем а смртн их грех а. Обрат ил а се дак ле
паж ња само на њен у друг у изјаву поводом овога. Ово се називало таштим тврђе
њем, убитачном лажју.
Х
Тврђење да свет ице говоре само франц ус ки.
XI
Обож авање свет ица без претходног одобрења свеш тен иковог звало се за
блудом, идол ат ријом, смелош ћу, охолош ћу.
XII
Одбијање да своја дел а и своја отк ровења подлож и суду Црк ве. Иск ључ иво
ослањање на Бога. Зато се смат рал а отпадн ицом.
Пош то Пјер Морис проч ита ове неп раведне опт ужбе, позва заробљен иц у
још једном врло речито да се покори Црк ви, али, кад она оста постојана у својим
иск азима, седн ица би зак ључена.

Одриц ање
У четвртак 24. маја јавише Јованк и да ће ускоро бити одведена на ешафод да буде
поу чена, и пок ушаше опет да је наговоре на одрицање. Како није хтел а, одведо
ше је на кол иц има на гробље сент уа нс ко, где украј саме црк ве бех у под игн ута
два ешафода. На вел иком ешафоду бех у две суд ије: бискуп и заступник инк визи
торов, уз њих кард инал енглески и пуно других. Други, мањи ешафод, био је врста
амвона. Ту је седео Гијом Ерар, привржен ик Енглез а, који је имао да је поу ч и
према обичајима свете инк визиције. Крај њега се појави Јованка у мушком оделу.
Тад а он рече пред окуп љен им нар од ом све грех ов е што су јој се прип и
сив ал и, наз ив ај ућ и је веш тицом, јерет иком и отп адн ицом. И, што је њој нај
гор е бил о, опт уж и и краљ а за грех ов е којим а је њу опт уж ив ао, јер ју је краљ
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штит ио и хтео се помоћу њеном прес тол а докопат и. Она га прек иде и пок уша
узбуђено да бран и свога краља, али јој то не дозвол ише, и бесед а Гијома Ерара
се нас тави. Поред осталог он рече како су је већ више пута позив ал и да своја
дел а подл ож и Црк ви, али как о она није хтел а. Јов анк а тад пом ен у, да је већ
једном траж ил а да се њен а дел а и иск ази пош аљу у Рим;226 и зат раж и тад да је
лично пош аљу тамо, а не да шаљу само процес. Суд ије јој рекоше да је то не
мог уће, и да није дов ољно ослањ ат и се само на Бога и свет ог оца пап у, већ се
свак и добар хриш ћан ин мора ослон ит и и на Црк ву. Али она и по трећ и пут
одби да опозове своја дел а и реч и.
Тада бискуп, који беше примио две сентенције: једн у у случају да се одрекне,
друг у у случају да остане при своме, узе читат и друг у. За то време Јованк у наго
варах у да се одрече својих тврђења, да узме женс ко одело, док још има времена.
С једне стране, она слушаше то, с друге, сентенцију дуг у и страшну, препуну опт у
жби, и уплашена врисну, па склопивши руке изјави да хоће да се потчини Црк ви.
У том час у читање сентенц ије би прек ин уто, а међу иск уп љеном гом илом
нас та метеж. Енглези бех у незадовољн и видећ и да ће Јованк а бит и ослобођена.
Они су хтел и пошто-пото њен у смрт, и то неод лож но.
После овога наста читање прве сентенције, где се набрајало чега све треба да
се одрекне. Јованк а се чин ил а да не разу ме шта од ње траже, само да би добил а
времена. Очигледно, било јој је теш ко лагат и, али је бил а тол ико изм учена и то
лико збуњена том џел атском гом илом исп ит ивача, а мож да и над ајућ и се некој
помоћ и, она прис та да потп ише прв у сентенц ију. Изн уд ише од ње да то одмах
учин и претећ и јој да ће иначе још истог дана бит и спаљена. Вероватно зато што
јој би обећано да ће бити премештена у црк вен у тамниц у, она се насмеши потпи
сујућ и се, што опет изазва љутњу код гом иле, која је њен осмех схват ил а као по
друг ивање. Полетеше увреде, камење, мачеви, јед ан капелн ик кард иналов рече
бискуп у да је так во одрицање права поруга. Бискуп му одговори: „Ви лажете. Су
дија у случају верском, ја сам пре дужан траж ит и спас ове жене него њен у смрт.“
Чин и се да Јованк и 227 нис у проч итал и целу прв у сентенц иј у, да би је само
што лакше наговорил и на одрицање.
По првој сентенц ији Јованк а се осуђивал а на веч ит у робију, да тамо испа
шта своје грехе. Црк ва је није више иск ључ ив ал а, нам ирил а се је са њом. Али
како је Енглези не хтедоше пус тит и из својих рук у, бис куп наред и да је врате
одак ле су је довел и, мад а 228 је она прис тал а да се одрече својих ран ијих тврђе
ња поред осталог и због тога што су јој обећал и црк вен у тамн иц у и жене за чу
вање. Под тим условом Јованк а беше и своје муш ко одело замен ил а женс ким,
али кад се виде поново окружена у тамн иц и енглес ким војн иц им а, она, да би
бил а спокојн ија, опет се обу че у муш ко одело.

Враћ ање у отп адништво
Чим се нађе сама, далеко од својих суд ија и њихових пак лен их претњи, Јованк а
осет и страшан бол што се је одрек ла тако себе саме, свега оног што је сач иња
вало њен живот и њен сан. Њене муке бех у још веће што у час у нају ж ас нијем,
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кад се над ал а помоћ и од својих свет иц а, оне нис у дош ле да је избав е, као ни
пријатељи њен и на зем љи. Снага њене вере и љубави бил а је збиљ а дивовс ка,
кад је могла све те патње издрж ат и, ниједном речју се не пож ал ивш и на немар
ност оних за које се жрт вовал а.
Кад а 28. маја бис куп, чувш и да је поново узел а муш ко одело, дође са заме
ником инк визиторовим у тамн иц у, нађе229 Јованк у сву уплак ан у. Свет ице њене
јој бех у рек ле да је учин ил а изд ају одрич ућ и се својих дел а и реч и. Она их се је
одрек ла само из страх а од ват ре. Изјави заис та да је њу230 Бог пос лао. Што се
тиче одел а, да га је поново обук ла јер јој је тако згодн ије међу људ има, и да ни
они нис у одрж ал и своје обећање да ће је превес ти у црк вен у тамн иц у и вод ит и
на службу, па је зато и она морал а прек рш ит и своје.
Кошон и остал и у ствари су јед ва дочек ал и њено враћање у отпадн иш тво.
29. већ суд се састане у капел и арх иеп ископској. Било их је чет рдесет и двојица.
Сви бише обавеш тен и што се догод ило. Грех поновног отп адн иш тва од вере
катол ичке најс трож ије се суд ио. Кривц и су бил и пред аван и мирс ком светов
ном правос уђу. Пошто је и Јованка бил а упал а у овај грех, реш ише да је предаду
световном правос уђу, кад јој поново проч итају сентенц ију.
Тако, у среду 30. маја, у сед ам часова ујут ру дођоше јој у тамн иц у Мас ије и
још два дом ин ик анц а. Они јој саопш тише да ће тог јут ра умрет и на лом ач и.
Јов анк а јед ва схват и сав ужас те одлуке својих суд ија. Не беше јој јас но како
мог у спал ит и њено невино тело. Чин ило јој се лакше да буде посеченом. Њена
пос ледња над а јој беше у Бога, она зат раж и код Њега заш тите прот ив свих не
правд и које јој се чине. Кошон међут им хтеде опет да искорис ти тај час слабо
сти дош авш и са остал им докт ор им а у тамн иц у. Они пон ов иш е сва главн а
питањ а. И у томе час у њена херојс ка душа издрж а иск ушење. Њен и одговори
бех у исти. Најтеже јој је било кад а суд ије погод ише њен највећ и бол, говорећ и
јој да су је њене свет ице обман уле. Али и у том час у највеће усам љенос ти, кад а
су је нап устил и светли чувари њене душе, она их се не одрече: „Бил и добри, бил и
рђави, они су ми се јавил и.“
И поред све своје зат уцаности верске, и одвратности према девојци која није
жарк у веру своје душе знал а да потч ин и црк вен им догмама, ипак у једном час у
човечнос ти доп ус тише да се причес ти и исповед и. По причеш ћу, за које изјави
да верује да је тело Хрис тово, и да је јед ино оно може спас ти, она пуна очајања
читаше побож но оченаше. Мож да јој је тол ико снаге давал а јед ино над а да ће
кроз своје патње ући у рај. Њена скрушеност, туга и покајање у овим пос ледњим
часовима, дирн уше многе од њених испитивача, те бех у врло нерасположени.231

Смрт Јованк ин а
У девет сат и ујут ру једн а чета војн ик а изведе је на кол им а из тамн ице на трг,
пос ле сед амн ае ст дан а зат вора и најт еж их иск ушењ а. Огромн а гом ил а свет а
већ је опкољавал а три ешафод а, под игн ута за извршење прес уде. На једном је
имал а бит и изложена Јованка, на другом су седеле суд ије, на трећем, усред тога,
обично се прес уде извршавале. На овај дан пог убљењ а Јованк иног, на њем у је
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стајао натп ис: „Јованк а, која се назвал а Писел, лаж љивиц а, заводн иц а народ а,
мађион ичарк а, таш та богох ул итељк а, самоу верена, отпадн иц а, јерет ик, 232 не
ваљ ал иц а.“ Ту Јов анк а, 233 у дугој хаљин и и кап и од харт ије, на којој су стајал и
изређан и најглавн ији грес и, сас луша беседе Николе Мид и, доктора теолог ије,
и Кошона. Кад је сентенц ија која ју је пред авал а световној влас ти изговорена,
она болно узд ахн у, и клекн увш и препоруч и свој у душ у Бог у. Све прис утне за
тим замол и да јој опросте, а свештен ике да се за њен у душ у моле Бог у. И у овом,
пос ледњем час у, она миш љаше на свога краља и рече: „Мој краљ ме није ник ад а
навео да чин им оно што сам чин ил а, било зло, било добро.“ Није хтел а свој грех
везат и за њега.
234
Како су свет ина и Енглези бил и нестрп љиви,234 баји руа нски, уместо да је
вод и у варош ки савет да јој проч ита крим иналн у сентенц ију, диже руке и рече:
„Вод ите је.“ Два краљевс ка наредн ик а снеше је на дно ешафод а, и намес тише у
кол иц а која ту чек ах у, и одг ураше до дирек а око кога већ бех у нас лаган и сно
пови грања. Са њом до ломаче одоше и два млад а брата и спроводн ик Мас ије.
Њима бех у очи пуне суза, као и мног има који су је у смрт пос лал и, јер њен крај
беше тако туж ан и свет итељс ки. Неко пожел и да његова душа оде где ће отић и
душа Јованк ина.
Међут им, радознал а гом ил а хтел а је да сачека крај свега, да вид и њене муке,
те Јованк а дирн ута тол иком грубош ћу рече: „Руа не, ја се плаш им да немаднеш
да пат иш због моје смрт и!“
Дошао је пос ледњи час:235 она зат раж и крст. Нек и милос рдн и Енглез пру
жи јој један обичан, нач ињен од два прекрштена дрвета, она га побож но прим и,
пољуби и стави на груд и. Потом замол и да донес у и крст из оближ ње црк ве Све
тог Спаса, да га у час у мука има пред очима, и Масије се пож ури да јој га донесе.
Она љубљаше тај крст236 и држ аше на груд им а, док ле јој руке бех у слободне.
Када ломача би потпаљена и пламен је дох вати, она се измири са својим свецима
и зваше их пои менце. Потом, са именом Исусовим на уснама и срц у, она издахн у.
Душа најдос тојн ија неба, кроз муке, оде у царс тво Свете Катарине, Свете Мар
гарите и арх анђел а Мих аи л а, који су и за живота бил и увек уз њу.
Да не би ник ак вог трага од ње остало, њен пепео237 беше бачен у Сен у.

Јованк а у ликовној уметности
Бац ивш и прах Јованк ин у Сен у, њен и неп ријатељи не убише ипак успомен у на
њу. Она нас тави да живи у легенд и, у душ и и маш ти народ а. Још и дан ас њен
живот пун љубави, самоодриц ањ а и лепоте зан има уметн ике, те црпе из њега
као из златне руде мот иве за своја дел а. Ипак, много чеш ће је инс пирис ао овај
романт ичн и живот слик аре и вајаре, него књижевн ике. Скоро у сваком мес ту
њене зах валне отаџбине, где је живел а, или бар куда је прол азил а, под игн ут и су
јој споменици. У Орлеа н у постоји музеј њој посвећен. У Пантеон у, дом у бесмрт
ник а, има некол ико слик а њој пос већен их.
Ипак, од ње нам се није сач увала права слика. На једном споменик у орлеа н
ском из ХV века налази се женска глава за коју238 нек и смат рају да је њен порт рет.
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У једном рег истру од 1429. год<ине>, нек и писар парл амента поред забелеш ке о
скид ању опсаде са Орлеа на, нац ртао је и једн у наи вн у силуе т у Јованк ин у: у де
сној руц и застава, у левој мач, огроман. У женском оделу. Коса низ раме спуште
на. Јованк а је сама за живота причал а да је у Арас у видел а нек у слик у, која јој је
нал ич ил а, али овај порт рет није сач уван. Тако је Писел цртана и вајана према
уобразиљи сликара, према укус у доба у коме је дело постало.
У збирц и мин ијат ура „Виж ил де Шарл VII“ од Марс ијал а Оверњс ког239
прик азан је на јед ан наи ван, средњевековн и нач ин сав њен живот. Догађаји су
упрош ћен и; пок рет и, међут им, иако невеш то прик азан и пун и су живота. Ове
слич ице немај у много вернос ти: Јованк а у њима изл ази пред краља у белој ха
љин и са дуг им скутовима. Уосталом, ово одс тупање од историјс ке вернос ти 240
сас вим је природно. Гуа у једном барељефу предс тав ља Јованк у у борби, како
са мачем у руц и јуриша на неп ријатеља, мад а је она у боју побеђивал а само сво
јом зас тавом и својом вером. Гуа 241 је оставио још некол ико леп их барељ ефа,
вез ан их за успомен у на Јов анк у, у којима опет има више маш те и лепоте, него
ли историјс ке истине. Јованк а је у једноме од њих обу чена као Рим љанк а, краљ
Карло VII и његови дворани исто тако. Све је пуно вел ичанствености и мирноће.
Уметн ик је био под упливом укуса свога доба.
И Фуат је242 нам је у нек им барељефима, који су сад у орлеа нс ком музеју, са
чувао некол ико дирљивих часова из њеног живота. Он је унео више душе у ово
прик азив ање. Особито су неж ни они што се однос е на битк у патејс ку, где се
Јованк а сам илос но обраћа рањен иц има и заробљен иц има. Групе на барељефи
ма добро су компоноване; Јованка увек заузима центар и прво пада у очи на свом
коњу, са зас тав ом, неразд руж ном прат иљ ом њен их војн их пох од а. Од истог
уметника је и њен споменик усред Орлеа на, дигн ут 1855, пред којим сваке год и
не 8. маја војс ка дефилује одајућ и почаст ослобод итељк и ове варош и. Са висо
ког пос тоља украшеног барељефима из њеног живота, Јованк а држећ и чврс то
узде нем ирног коња, са мачем у руц и, глед а на њих.
У Шинон у, где је први пут видел а свога краља, дигн ута је опет једна коња
ничк а стат уа. Овд е Јов анк а, као ношен а дус им а, чин и се да лет и поб ед оно
сно,243 јед ва дот ич ућ и коп итама свога коња мрт ве и рањене неп ријатеље. Дело
је рад ио Руло.
Ни Париз није остао дужан неустрашивој девојци, која је под његовим зидо
вима ране задобил а хтевш и га ослобод ит и неп ријатеља. На трг у Ривол и дигн ут
јој је 1874. год<ине> диван спомен ик од поз лаћене бронзе. У зрак у леп рша за
става, Јованка, победоносна, задржава нем ирног коња, чијег се сед ла скоро и не
дот иче. Фрем је је знао и да је нач ин и победном ратн ицом, и ипак да не прете
ра у томе.
У Лувру, међут им, сретамо Јованк у још у селу, под утис ком својих Гласова.
Ханри Шап и је зам иш ља како је сел а на траву пол а забрин ута, пол а изненађена,
чувш и прве реч и с неба. Своје лепе снаж не244 руке, склоп љене чврсто, спустил а
је на колена, и као да још не верује да је баш она одређена за вел ико дело осло
бођењ а Краљевине Франц ус ке. Чувен и Рид ју је предс тавио мање снаж ном и
мирном, већ неж ном девојчицом која са љупк им детињским осмехом диже десну
рук у да би боље чул а благе гласове својих свет ица.
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Њено дет ињс тво, часови кад је као пас тирица први пут чул а своје Гласове
и углед ал а своје свет ице, врло су срећно инс пирис але многе слик аре. Они је
скоро увек предс тав љај у у шум и, крај стад а, окружен у надземаљс ком светло
шћу и проз рачн им 245 визијам а свет иц а. Так ву једн у слик у дао је и Ленепв е у
Пантеон у. Од изненађења Јованк а је исп ус тил а вретено, и њена рук а већ дот и
че мач који јој пруж а свет ица. Овце су мирне, не слуте да ће их ускоро остави
ти њихова чуварица. Исти слик ар предс тавио је на зидовима пантеонс ким све
главне моменте из њеног живота: одл азак из Вок улера, улазак у Орлеа н, напад
на Куле, час кад су је заробил и у Комп јењу, најз ад и час кад привез ана за стуб
ломаче прима крст у руке. Ове зидне слике су на златастој основи, у живим боја
ма, без много детаљисања; али утол ико снаж није.
У музеју орлеа нс ком има исто тако некол ико леп их слик а и цртеж а. Наро
чито је лепа слика Шерерова „Улазак Жан д’Арк у Орлеан“. Кроз уске улице њен у
зас тав у, бело анђелс ко крило, прат и гом ил а света, коп ља у перс пект иви изгле
дај у као метална киша. По балкон има старинс ких кућа вид и се радознао свет,
док она очиј у упрт их у небо прол ази. У музеј у је и некол ико зан им љивих при
зора из тамн ице.
Најз ад, било би одвећ дуго, и овде непот ребно, набрајат и сва уметн ичк а
дел а и све оне безб ројне уметн ик е које је вел ич анс твен а и дирљ ив а судбин а
Јованк ина инс пирисал а.246
Међу најлепш им је спомен иц има, да њега још поменемо, мож да стат уа Јо
ванк ин а у Руа н у, на бреж уљк у Бон Скур. Веров атно и успомен а на траг ичн у
смрт њен у у Руа н у, и сам и полож ај овог спомен ик а доп ринесе његовој лепот и.
Испод камене купол е стоји Јов анк а још у свом муш ком оделу, оруж ан а, али
окована, и глед а у дол ин у реке, у варош где је на ломач и сагорел а.
Испод спомен ик а је мал а капел а, где родољуби франц ус ки и пош тов аоц и
њене успомене, пале свеће и доносе ките цвећа.
Око терасе, која је пред спомен иком, мирно леже некол ико камен их оваца
спокојн их поред своје пас тирке као и нек ад а у Дом рем ију.
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Море

П

ровел и смо некол ико дана на оном мес ту зем љине јабуке где она поч иње
да руд и од сунца. Између нас и Беог рад а и Срема бил а је само једна полу
ноћ и јед ан полуд ан, а као да нас је нек а чаробна пруга наједном одел ил а од на
измен ичн их киша и праш ина, и брига и учмалос ти. Кад а је неко пред Сушаком
узв икн уо радос но: „Ено мора!“, и ми углед ал и испод себе златн у обалу при
морја, учин ило ми се да све тамо нос и нек и ореол неба; не само једра што су
пун им дахом дис ал а на пуч ин и, већ и дрвеће и куће и људ и. На свем у је леж ао
прах зрелог сунц а, као цветн и прах по лив ад и. И кад смо се већ спус тил и на
Сушак, у зем љу где се живи само о хлебу, вин у и нем иру, мен и су се наше равн и
чарс ке, сувоземне варош и учин иле тако руж ним и прљавим и било ме је стид
као да сам их ја зас ул а праш ином и богатс твом. Тако је наједном нас тао јед ан
нови, прозрачн и живот.
Обалом смо газил и по мирис им а, дис ал и њим а; они су се као невид љиви
барјач ић и њих ал и на сваком корак у и као узнем ирен и ројев и ишли за нам а.
Мен и се чин ило као да у исти мах удишем мед,1 сунце и бол. Наш и сувоземн и
план инс ки мирис и ник ад а нис у тако теш ки. Они су мож да витк ији, веш то иду
у небо; али немају ник ад у себи тога мед а, тога злата и те ширине.
На барц и сам глед ал а како се вечерњи сунч ан и зрак подв уче са бок а под
површ инс ке тал асе, те се огромне зелене одаје отворе пред погледом и он про
дире до ник ад виђеног2 дна морс ког. Потом сам пос мат рал а како се море са
свим друкч ије оглед а у свак им3 од очију мојих другова. У једн им4 се чин и црве
но као да је запаљено вечерњим пож аром, у друг има је златно као да се у дук ат у
оглед а, у трећ има је запаљено неч им као зорин им млечн им дахом. А док су крај
нас пром иц ал а једра, што се пуна даљина, сунц а и патње враћај у са пуч ина, ја
сам се детињски чуд ила: како нешто као ја, мање од пола мет ра кубног простора,
може да оглед а у себи тол ико прос транс тва.
А кад сиђемо на обалу опет, мени се тек тада учини да пловимо морем. Нишем
се као да сви тал аси океа нски у мен и играју; као да су беле пок ладе, па се љуљам
на некој пролећној гран и. Тако пијана успомена остаје у нама од руке љубљеног
човек а, кад а се он већ изг уби у зориној магли.
Свак а сув оз емк а понес е са мора нек у мерџ анс ку огрл иц у и успомен у на
как ве очи. Ја сам једног час а срцем чул а како се неч ији слух жедно нагао над
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мој глас. Наједном је тад све постало још топ лије. Ја узбуђено чеках да се спусти
ноћ; тада се, у њеној там и, маштања жарко прел ивају као драго камење. И ноћ је
пал а. Неко је од мојих сап утн ик а певао топ ло. Тад сам склоп ивш и очи, у неком
полус ну, поново оживел а све дневне утис ке. Мис ли су ми биле као нек и раско
шни мозаи к. Између осталог оживеше и појед ин и одломц и из прича и пес ама
мојих другова, па видех како анђел и разгрћу златним штапићима облаке да пусте
зору; па потом како се нек а девојч ица убија због нес рећне љубави 5 забад ај ућ и
виљуш ку себи у груд и;6 и неко говори: „Шта ти то, Боже, са нама рад иш, шта ти
то, Боже, са нама рад иш?“ И на крају Црњанс ки из неке вел ике даљине говори:
„Кад све ово свене, тиш ина ће стић и и мене,7 и мене.“
Целога пута су нове представе и утисци, као златне удице, ловиле негде у по
мрч ин и прош лос ти моје успомене из дет ињс тва и изв лач иле их на обалу. Било
их је више него сребрн их риба8 што смо их сретал и у чамц има,9 по прис тан и
штима. Тако на широком тал ас у Јадрана, где има више кап љица у једном кора
ку мора него у свима рек ама ваљевс ког округа, заблис та као танк а нит сребра
на хоризонт у мал а бранковачк а рек а. Пролеће, и у њој моја тетк а, девојк а, смеје
се на мене. Кад се станемо пред вече10 прим ицат и којој обал и, сви предмет и на
њој се удвоје као близ анц и. Мног и путн иц и глед ај у камене сиве градове што
као нек и преп лашен и збег ћуте на обал и, а ја много рад ије гледам њихову слик у
у вод и. Тако потоп љен и у воду11 они ми се чине лепш им; и у мој у свест изрон и
однек уд из таме језерце сећања, кад сам као дете глед ал а у окн у12 прозора како
се стад а враћ ај у са паше и како сунце вири још само чет врт ином зен ице иза
оближ ње шуме.
Цео наш пут од Сушак а до Котора, и даље,13 био је поход кроз лепот у. Није
било облака, зал ива, камена, биљке, који у нама нис у пробуд ил и дивљење. У осно
виц и свих мојих узбуђења било је једно расположење14 најс личн ије как вом вер
ском расположењу. Осећал а сам да је Бог необу здан и романт ичар. Он вол и да
изненадно његов сан наруш и стоглас ни говор буре. Он са немарнош ћу моћн их
све меша: камене таласе стена15 са мек им таласима пучине; горке дубинске мири
се мора са мирисом танког рузмарина; поред црног кипарис а, он сад и црвене
ситне цветове влаж не16 као детиња уста. Видела сам лепо како ужива кад полуде
ли ват рен и клобукови стан у играт и по пуч ин и као коло ват рен их духова, и кад
месечина далеке брегове претвори у најезду аветиња. Он се не плаши за углед сво
јих снаж них муш ких рук у дајућ и им каткад умеш ност танк их неж них прстију.17
Најзад нагло, као из радос ти у бол, из зем ље кипарис а и палм и и злата, из
Дубровн ик а, пређе се у голе кршеве херцеговачке. Путн ик се још није ни сме
стио у кол има, а већ се род ио месец над сурим врхом које план ине херцеговачке
и стрмоглави се у хучн у ноћн у рек у. Очи јед ва назиру како негде кроз поноре
тече јед ан живот, тајанс твен и моћан, и опазе час с леве час с дес не стране уску
стазу, повијен у уза стен у као брш љан. Потом се усам љен, црн глас ћук а изд воји
из хуке воде и лупе точкова и под игне равно у сред иш те неба. У зору опазимо
врхове Иван план ине.
Из зем ље помораца и гусара врат ил и смо се у зем љу хајдук а.

72

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

познанство са пулом

К

ад год бих мислила о Пул и, док је још нисам била видела, падал и су ми најпре
на ум римски цареви, Ханибал, битка код Заме, Сципион Африканац, латин
ски неп равилн и глагол и, арене, катакомбе; данас је вид им својом, чујем у њој
наш језик, срећем имена как ва носе људ и и у мом крају, вид им у њој наше војн и
ке, (ако их мора бит и, онд а је најбоље да буду наш и!), вид им у њој лица слична
лиц има својих зем љак а.
Први пут сам у Пулу дош ла као гост двеј у својих пријат ељиц а, Марије и
Анђел ије Рад ић, с којим сам се упознал а још док сам служ ил а у дубров ачкој
учитељс кој школ и и где смо започеле разговоре завршене зат им у Пул и. Оне су
биле Хрват ице, учитељице. У доба хрватс ко-српс ких међусобица, пале смо јед
не другима узајамно као мелем на ран у. Наи ме, потврд иле су оне мени, а ја њима,
оно што смо и пре тога знале: да само онај ко злонамерно копа ископа разлоге
разм ирица између наша два народ а. Њих двеју више нема, траг ично су заврш и
ле живот отровавш и се плином, и управо зато осећам неодољиву пот ребу да их
поменем и да им кажем хвал а и сад кад ме више не мог у чут и.
Оне су ми прве пок азале Пулу и њене дивне плаже: Стоју, Зелен ик у, Веру
делу. Први прави дож ив љај мора био је за мене управо у Верудел и. И пре тога
сам виђал а буру нашега мора, узвитлане и запењене тал асе, слушал а хук у вало
вља кад удара о обалу, пос мат рал а мрт во тал ас ање Црног мора, благонак лоно
гледал а дет ињасто зат рчавање Ламанша према копн у: виђал а сам у Мош ћен ич
кој Драги, где обично провод им лето, буру која надолази из Ријеке; вал и су доба
цивал и кап ље до мојих прозора, а море се колебало као мучено исконским грче
вим а, али ону пом ахн италу буру кој у сам у Варудел и пос мат рал а са Маријом
Рад ић, нигде ран ије нис ам срел а. Зам иш љал а сам је само так вом читајућ и Пу
шкинову „Бајк у о рибару и рибиц и“. Веровал а сам да се море тако колебало кад
се златна рибица, љута на незасит у стариц у, врат ил а у тал асе оду зимајућ и грам
зивој жен и све што јој је ран ије бил а дал а. Марија ме је држал а за рук у као лекар
болесника у врућици, желећи да измери моје усх ићење и сваки час питала: „Вол иш
ли што си то видел а? Је ли страш но? Је ли дивно?“А вал и су јуришал и, проп иња
ли се уза стене, мешал и своје зелене удове, своја бел а пенас та крил а, отварал и
чељусти као да ће сав свет прог утат и, а гутал и сам и себе. Да би се чуо разговор,
требало је викат и и Марија је као да дозива са обале на обалу питал а:
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– Шта би пожелел а да сад из мора изрон и златна рибица и упита те за жеље?
– Пожелел а бих да Верудел а и њене буре и њене хрид и буду веч ито наше,
да не иду више из руке у рук у.
Марија је примет ил а да је то жеља за чије исп уњење нис у пот ребне скас ке.
Сес тре Рад ић су ме слале нароч ито сам у у село по млеко, изговарај ућ и се
да су болесне или да имају посла. А кад бих се вратила, питале су јесам ли се лако
споразумевал а с људ има и сијале од среће кад сам им, и ја срећна, причал а како
не само да сам говор Ист рана разу мел а, него да су ми блис ки, да исто осећамо
и мис лимо о мног им стварим а овог света – од домовине до млек а. Кад сам се
једног јут ра пож ал ил а да су ме ујед ал и комарц и, упитал а ме је Анђел ија, која је
имал а смис ла за хумор, и глед ал а понек ад с висок а на родољубиве заносе своје
сес тре и моје:
– Јес у ли бар и комарц и бил и исти као у твом завичају?
– Наравно – брзо сам се снаш ла – исте непријатеље имамо и међу инсектима.
Оне су ми мало пок азив але остатке туђих култ ура у Пул и и окол ин и, као
да су хтеле заборавит и да је Пул а бил а једном римс ка, па аустријс ка, па итал и
јанс ка. Ми смо само трагале за словенс ким спомен иц им а, за словенс ким, на
родн им имен има, за старос ловенс ким кореном у говору Ист рана, рец итовале
стихове Драга Жервеа и друг их истарс ких пес ник а.
– Јес у ли ти миле Жервеове пес ме? – питале су оне свак и час.
– Врло миле.
– Да ли збиља потп уно све разу меш?
– Потп уно! – одговарал а сам, иако ми је и понеш то било нејас но, само да
не бих1 наруш ил а њихову радост2 да не бис мо ни близу себи пус тиле мисао која
би нам могла мут ит и расположење.
После њихове смрти другарица ми је у Пул и била Татјана Арамбашин. С њом
сам тражила кућу у коју су се касније оне биле пресел иле и где су завршиле живот.
Два-трип ут сам била гост наше армије у Пул и и увек сам међу публиком угледала
Тат јан ино лице. Разговор који би се пос ле читања вод ио између мене и војн ик а
и офиц ира, није био мање родољубив, романт ичан и опт им ис тичан од разгово
ра које сам вод ил а са сестрама Рад ић. Било је дивно дож ивљават и како рег рут и,
млад и људ и из целе наше зем ље, потп уно исто примају исту пес му, било да чи
там „Србија је вел ик а тајна“, било „Пролеће у Заг ребу“, било „Моји зем љац и“
или „Јут ро у Горењском“. Како се човек добро осећа у так вој сред ин и, бар човек
сличан мен и! Нема суревњивости, нема мрж ње, нема скепсе.
Војска нас је, моје другове песнике и мене, одвел а једном и на излет у Брио
не. Офиц ири који су нас прат ил и пок азив ал и су нам то острво зап љус кив ано
најп розрачн ијим морем и најопојн ијим мирисом субт ропс ког биља, као да би
говорил и: „Ето, оно је опет наше. Инспириш ите се лепотом. Ми смо се борил и,
поред осталог, и за наше пес нике“. Чин ило се да су хтел и свак у биљк у, мирис,
камен, свак и зрак, шум и лепет крил а да нам под аре.
Сус рет са спомен иц има које су иза себе оставил и Рим љан и није био мање
узбуд љив. Мис лил а сам право је што је нам а остао амфитеатар, једно од чуд а
онд аш ње арх итект уре. Он је мож да и мало уздарје за сва добра која су Рим љан и
црпел и у Ист ри. Право је што је код нас остао и Славолук Серг ијеваца, и дивн и
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руж ич ас топ лаветн и моз аи к, Авг ус тов храм или Виз ант ијс ки мау золеј. И нај
обичн ији човек у Пул и, због прис ус тва ових спомен ик а, зацело је бар једном у
живот у мис лио о прол азности славе и силе ма чија бил а; али је морао исто тако
признат и да није свак и народ иза себе остав љао спомен ике как ве су Рим љан и
оставил и. Исто тако је морао мис лит и и о томе како једно царс тво брже про
падне него једно вел ико уметн ичко дело.
Пос ледњи пут, лане, кад сам бил а на читању у Пул и, позвана од Народног
унив ерзит ет а, понов о сам се дивил а вел ич анс твеној арен и, тражећ и који би
подвиг сад аш њице могао да се мери с подвигом њен их град итеља. Мож да лет
на месец. Мож да је исто тол ико знања математ ике и физике требало за зид ање
амфитеат ра као за грађење ракета?
Овог пос ледњег пута сам се нау ж ивал а и Нове Пуле. Нас три књижевн ице,
Тат јан а Арамбаш ин, Мира Алечков ић и ја, у друш тву прос ветн их радн ик а,
пров ел е смо некол ико час ов а разглед ај ућ и Златне стене, Рибарс ку кол иб у, и
Веруделу и морале смо признат и да се ни људ и у Југос лавији нис у осрамот ил и.
Умеју и они да створе мес та за уживање као и древн и народ и. Своја турис тичк а
насеља смо под игли у најд ивн ијим увал ама, окрен ул и их сунц у, а огрн ул и зеле
нилом. Само Веруделу, разгоропађен у и запењен у, как ву сам је први пут дож и
вел а са Маријом Рад ић, није ми засен ио сјај нове Веруделе модерно изг рађене.
Док смо са тераса нових грађевина посматрале боју мора на Златним стенама,
која се не мора пос тидет и ни пред бојом Плит вичк их језера, док сам прат ил а
ројеве ситн их риба у вод и, верујућ и да је једна од њих чудот ворка, замол ил а сам
је да та лепота пред којом стојимо буде увек наша, мада је Марија Рад ић тврд ил а
да за исп уњење так вих жеља не треба у помоћ зват и чуда из бајке.
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Шума

Л

етње одморе на мору прет варал а сам, кад год се могло, и у одморе у шум и
ход ај ућ и предвече по окол ин и. За време свог првог боравк а у Мош ћен ич
кој Драг и, док сам седел а украј мора, с чеж њом сам бац ал а поглед на обронке
Учке горе који су сил азил и скоро до плаже. Они су особито предвече, кад се ја
вљај у ћукови, пос тајал и уочљиви. Чим сунце зађе, а зал ази тамо врло рано за
једн у од горс ких кос а, пос тајал а сам од пливача пешак, и то страс нији од пли
вач а. Сви ми рођен и бар на средњ ем горј у дал еко се безбедн ијим осећ амо у
план ин и него на пуч ин и; храбрије стојимо на нају жем брвн у пребаченом преко
понора него на вел иком броду који се површ ином од мож да двес та квадратн их
метара ослања на воду.
Пешак кол ико год вол и да пос мат ра с вис а даљине, тол ико <вол и> и да се
наг иње над провал ије. Свак и пут кад сам прол азил а кроз Скрад, где се аутобус
заус тав љао око пол а сат а, пос мат рал а сам жедно онај план инс ки понор под
соб ом, јед ан од најлепш их у наш им шум ам а, који као да је нас тао наглим не
давн им расед ањем и спуш тањем тла образ уј ућ и огроман котао где се сурвал а
сва сил а шуме, брегова, гребена, пре тога смештена на огромном прос тору, не
стеш њена. И како у понору нема мес та кол ико га је имал а горе, тис ка се, гуш и,
хвата у кош тац, тон ућ и овде-онде у маглу и пок ушавај ућ и да се изв уче поново
на вис инс ке заравн и. Глед ал а сам како се брд а, као жива бића, пењу једно дру
гом на раме и оклизнувш и се опет тон у у маглу. Нерадо сам се увек отрзал а од
овог призора. Од1 чет ин ара који су као улогорен а војс ка упал и у клопк у и не
мог у да се извук у.
Нед алеко од плаже у Мош ћен ичкој Драг и има увал иц а са потоком, обра
сла грабом, врбом и остругом. Једном сам је видела у априлу, пре него што лишће
потамн и и одрвен и. Крош ње су биле неж не и паперјас те као мас лачак те сам се
бојал а да ће их ветар развејат и. Понеке су имале бој у неба пред свитање, а по
неке су се чин иле као пос уте зеленом росом. По странама око поток а изглед а
ло је да су попад ал и зеленк ас ти свилен и падобран и. И тад а сам по богзна који
пут бил а зач уђена, како то врбе заварај у строге чет инаре и увук у се међу њих,
и то увек идућ и крај поток а као Циган и. Лет и ова неж на увал ица лич и на пра
ву план инс ку увалу. Неж ност се изг уби и до израж аја дођу черге куп ина које у
доба сазревања маме тамо у шетњу и оне који не воле да лутају кроз шум у.
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Већ прил иком првог боравка у Драги, пос ле некол ико излета пронаш ла сам
и увалу одак ле се, кад сунце зађе, јав љају ћукови. Пронашавш и је, скоро свак и
дан подноћ сам тамо ишла, јер ју је у то време било најузбуд љивије гледати – и то
са превлаке којом иде пут према Пул и или са врх а, близу Мош ћен ица. И овде се
као у Скраду путн ик у2 учин и да је зем ља изненада нап ук ла и у понор се спусти
ла, заједно са дрвећем, жбуњем и пузавицама. Само учка увала је тајанственија и
тамн ија, бар у час у кад наи л ази ноћ. У њој се ништа не помера; учка увал а стоји
као успавана, помирена са судбином да до краја века њена шума остане у тами.
Од Мош ћен ичке Драге до западног подножја Учке пруж а се узбрд ан вију
гав кланац. Око пол а пет сат и, док је западна коса кланца већ у там и, источна је
потп уно осветљен а. Има јед ан час кад а та пад ин а буде светла као да су на њу
уперен и рефлектори: вид и се јас но свак а камена терас а, свак а кућа, виног рад,
жбун, човек на стази, натоварено магаре. И све се чин и тако близ у да би га ру
ком могао ухватити. Затим се сенка као вода почне уза стран у пети, потопи прве
терасе, капел иц у на првој заравни, зграду са два висока зида без прозора, опкоље
ну дрвен им шупама, зат им усам љен и храст на стази и напос летк у чет инарс ки
чуперак на врх у.
Одлуч ивш и једном да се преко те косе пребац им до сеоца Краја, пош ла сам
око чет ири. Могла сам крен ут и и у три, и краћ им путем поред школе, али сам
волел а да уживам у олакој јези страх а која обу зме путн ик а у непознатом шумо
витом пределу у час у пред зал азак сунца. Упут ил а сам се уз кланац подножјем
неос ветљене стране, рач ун ај ућ и да ћу на осунч ан у и њен врх стић и за видел а.
У грозничавој жеђи за непознат им корачал а сам све брже, осећајућ и неиск аза
ну сласт и од самога корачања. Око мене су бил и огрозди крупн их куп ина, мог
завичајног воћа, воћа пешака кроз голети, Цигана и деце, али га се нисам машала,
свак и час под иж ућ и поглед на осунчан у план ин у где се све као на длан у нуд ило
пос мат рању. Знал а сам већ и из ран ијих шетњи према Учкој шта иза чега дол ази
на пут у: најп ре куће, воћњац и, мас лине,3 усам љене смок ве, зат им некол ико ста
рих кес тена чије жиле су бујице излок але из зем ље и тако сад служе пешак у за
степен ице. Пос ле кес тенов а наи л ази поу ж а, мек а стаз а која те сам а нос и као
оне пок ретне степен ице по робн им кућама и подземн им прол азима. Брзо ме је
одвел а у младу грабову чес ту. Пријатељс ки сам зас тал а: исти так ав граб ивич и
рек у која тече однек уд с брд а према школ и у мом завичај у. На стази је већ био
сум рак и потп уна тишина, само су се на супротној страни чул и звуци као детли
ћево ударање у кору. Из иск уства сам знала да није детлић него чег ртаљке којима
се по виног рад има плаше птице, али сам се труд ил а да очувам онај први утисак,
да верујем како су око мене доиста детлић и.
Изашавш и из честе углед ал а сам у даљин и познат у шпиљу где је отп рил ике
требало, како су ми рек ли, да се пребац им на друг у стран у. Поглед ал а сам из
проп ланк а прем а јар узи чије се дно није назирало, али прем а којој је низ че
стар вод ил а стрма путањ а. Видело се да се њоме није чес то ишло, али ипак се
ишло – знач и морал а се нас тав љат и на другој стран и, јер због чега би се ко спу
штао иначе у ту дубин у и ту там у.
Како дуго није било кише, јаруг у сам лако преш ла и збиља ме је на другој
стран и дочек ал а стаз а близнак ињ а оне којом сам се бил а спус тил а. Она ме је
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ускоро извел а на дивно летње сунце које сам доле у увал и бил а скоро забора
вил а. Уз оком ит и камењар дош ла сам на чук у украј шпиље. Одатле се лепо ви
дело како се клан ац даљ е прем а Учкој шири пок аз уј ућ и уз то да би још дуг о
требало до подножја Учке на западној стран и, да би требало у зору крен ут и на
пут, како би се могло до ноћ и и врат ит и у Драг у. Овај подвиг сам оставил а за
други пут, а сад сам наставила пењање према оном четинарском чуперк у на врх у,
како сам пол азећ и бил а одлуч ил а. Овде на чук и почел а сам сретат и људе и же
не с корпама на леђима. Понек и су гон ил и пред собом натоварено магаренце,
и мад а су се стазе под људс ком ногом рон иле, као вододерине, живот иње при
ступању јед ва да су покоји кам ичак отис кивале. Стаза је виј угал а поред каме
них оград а иза којих су бил и виног рад и. Човек путн ик и човек који претеж но
живи у самоћ и радо поразговарају. И људ и који су по виног рад има рад ил и диза
ли су радознао поглед на мене, остав љал и рад и прил азил и каменој оград и да
мало поп ричај у. Кад бих им рек ла да сам, глед ај ућ и из Драге њихов брдс ки за
сеок, чуд ил а се како мог у да живе тако приљубљен и уз камен као лас та уз стре
ху, и како њихова насеља изблиза изглед ају много прос тран ија и богат ија, пуна
заравни, ливад ица, маслињака, одговарал и су да са свога брда никад не би сиш ли
у Драг у, ма имал и и мање зем ље него што је имају.
У једној кућ и на самом врх у заус тавил и су ме да седнем и наг нал и да поп и
јем чаш иц у комовице. Бил и су нес рећн и док им се чин ило да им нећу молб у
услиш ит и. Уосталом, уверил а сам се да мало рак ије пос ле пешачења прија, што
су и они нудећ и ме тврд ил и. На рас танк у, сви су кол ико их је, пош ли уском сео
ском улицом да ми пок аж у пут, управо како би моји Бранковчан и намерн ик а
извел и на друм. Како сам бил а, одвојивш и се од њих, мало зас тал а да поглед ам
према Црес у и Драг и који су треперил и далеко у измаглиц и, довикн ул и су ми
да морам хитат и јер ће скоро вече. Мен и се међут им чин ило да вече неће тако
брзо, и пошто су ми у разговору раније бил и потврд ил и претпоставку да се збиља
иза највишег врх а косе, према североис ток у, у шум и нал ази прос трана ливад а,
коју сам некол ико пута с друма опазил а, пош ла сам да пот раж им ту ливаду.
Успут сам сретала још људи и могла питати куда треба ударити, али сам волела
сама да трагам. Ноћ и ме још није било страх јер на врх у осунчане пад ине ни по
мена од ње није било. У грабовој чести доле у кланц у већ се пре сат почео хватати
сутон, а на вис у је било светло и топ ло као у подне, као оно у Босни на Иван пла
нин и што до неке косе влад а приморс ка клима, а чим се почнеш спуш тат и на
друг у стран у, ошине те студен и ветар. Ослањајућ и се на пешачк у срећу, кренем
првом преч ицом према североисток у. Не познаје сласт пешачења ко није преч и
цом ишао кроз шум у. Шта је математ ичарев напор да реши нек и проблем, шта је
његова нау чн ичка радозналост, према неодољивој пот реби пешаковој да својим
путем доп ре с неког врх а на нек и други врх, или да нађе у шум и место однек уд с
далек а брд а виђено. Нема узбуд љивије грознице од грознице онога који први
пут просеца нек у пречиц у, гоњен жељом да дозна4 шта се крије иза неког шумар
ка, неког брега, у некој увал и. План ине дос тупне људ има, у близин и градова,
ухваћене су у мреже ћуд љивих богаза који спајају врхове са понорима и којима је
мож да прош ло само по десетак путника. На Авал и и Кошутњаку сам посматрала:
чим једна пречица постане поп уларна, просеца се друга.
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Додуше овде, у сасвим непознатој планини подноћ, обрадовао ме је први већ
готов богаз који ми се чинило да иде према траженој ливад и. Изи шавши из шум
ског густиша избијем на крчевин у, нет ражен у, али онак ву как ве замиш љам када
ме поткрај зиме почне прогањат и чеж ња за шумом. Зам ирисал а је на хлеб и стр
њик у као по србијанским шумама лет и. Чега ти све није било на овој учкој крче
вин и око клад а који трун у и у помам и шибља. Гуш тери иначе врло плаш љиви
стајал и су мирно на пањевима зас трт им сунцем као спремн и за слик ање, змије
се пом иљале испод суварак а, лепт ири играл и нек у обредн у игру чија правил а
нисам могла уочит и, пчеле слетале на повисок у биљк у за коју човек не би рек ао
да има у себи мед а. Видел и се јеленц и, ровц и, црвене бубе ромбои дног обл ик а
пос уте црним тачкама. Слетала5 на траву непозната ми птица зач уђена отк уд сва
та бића на њеној окућници. Детлић, невид љив, сада збиља детлић, ударао у кору,
са ритм ичн им предасима. У једном кут у оструга разапел а шаторе, у другом три
жгољава граба, избегла сеч у и од страх а ваљд а заос тал а у рас ту. Наг рн ул и су и
сви мириси неба и зем ље које сунце лети у свом котлу кува и претвара у пару.
Било је као на правој гозби очиј у, слух а и мирис а, али мен и се ипак хтело
доп рет и на ону ливаду. Пош ла сам даље самоу верено, како се обично осећам у
шум и иако знам как ве све замке пос тав ља план ина. Мад а ми се чин ило да до
ливаде не морам прел азит и јаруге, пред а мном се ускоро указаше као лис тови
књиге упол а отворене две пад ине: требало је сић и до дна и испет и се на друг у
стран у. Пад ине су биле обрас ле чес тарима, зак рчене деблима оборен им па за
борављеним и завејане сувим листом. Мало улево видео се и нек и коловоз који је
вероватно изл азио на друг у стран у, али сам га ја пренебрегла – поред тол ик их
преч ица ко би коловозом.
Богаз којим сам крен ул а пос тајао 6 је стрм ији и влаж ан, а шибље обрас ло
пуз авиц ама. На самом шав у двеј у пад ина углед ам више муљ него поток. Вод а
се, истина, на мног им мес тим а цед ил а низ трав у, али нигде није избијал а као
извор. Стазе се свак и час губиле у сметовима, а јав љале се под аље друге, нове.
Изнен ад а набас ам на пут ању која се чин ил а нек ако пос ловн а, дај ућ и наду да
вод и до как вог прелаза или брвна. Заобилазила је окомита места и стабла, ћуд љи
во виј угал а, али и даље улив ал а поверење. Само и она се брзо сас вим изг уби.
Морал а сам се врат ит и истим путем, без подвига, без ливаде, јер ми је било ка
сно да поново пок ушавам коловозом.
Так о сам трип ут безу с пеш но траж ил а Рајс ке лив ад е у Гозд7 Мрт ул ек у
или, још боље, у подножј у тамош њих алп ијс ких стена чувен их код спорт ис та, 8
поу з дав ај ућ и се одв ећ у свој у добру оријент ац иј у. Додуше, увек сам за утех у
прон аш ла нек у друг у лив аду или пољ ан у. Једном је снаж ан мирис јагод а учи
нио да скренем са правог пута. Прос то се исп реч ио исп ред мене на стази којом
сам ишла. Осврн ул а сам се око себе, али нис ам опазил а ниједне вреже с јаго
дам а, али су оне и даље мирис але као да газим по њим а, као да их нос им у ша
кам а. Пођем уз брдо глатко покошено на коме су се назирал и остац и пањ ев а
нагов еш тав ај ућ и да би ту негде јагоде могле рас ти. И онд а, као са првом зве
здом тако и с првом јагодом: чим сам отк рил а прв у, наједном се јавил а и друга
и трећ а и дес ета. Низ ал а сам их као у дет ињс тву на струкове вис инс ке траве,
светле као струна на удиц и.
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На Рајс ким лив ад ам а9 до којих сам ипак једном стигла10 није било јагод а,
али је на свак их двадесетак корак а вирио из траве каћунков левк ас ти цвет, со
чан као што је обично цвеће које рас те на подводном мес ту. Чин ило се да га је
неко рас ађив ао бушећ и најп ре трав у зарез ан им прут ом. Као да је свес тан да
неће дуго жив ет и, каћун ак није пуш тао жил е у зем љу. Било га је пуно и тако
се сијао да ми се једног трен утк а учин ило да су на лив ад и поу бад ане љубич а
сте свет иљке.
Поред ливада је тек ла река, управо онак ва как ве вол им, брза и бистра. Сел а
сам крај воде која тек што је бил а истек ла испод глечера. Она је говорил а нешто
што као да сам11 чул а у дет ињс тву, а не мог у да <се> сет им од кога. Исти звучн и
вез стално се понав љао. Час је то био звук као да се јав ља безброј грл ица, а онд а
иза тога нечији дубљи гневан глас, па опет грл ице и за њима глас који као да неког
кори. Под аље око гране у вод и као да су шиштал а јата мал их гуш чића и сас вим
далеко на мат иц и, близ у три вел ик а облутк а која вод а ник ако неће да заобиђе
иако би могла, бућк ање слично оном кад жабе скач у са обале једна по једна, а
све заједно било је праћено благом звучном изм аглицом. Пош ла сам мало уз
воду,12 наједном је нешто рукн уло преда ме као олуја иза угла, са оближ ње стене
се руш ио слап. Вод а се ту неч им усх ић ивана и скач ућ и ослобађал а нечега што
је тиш ти. А доле у виру млазеви су се џевељал и, глож ил и, вик ал и сви углас, да
би потом прил ично равнодуш но нас тавил и пут низ рек у.
Овде у Учкој недос тајао ми је јед ан так ав поток. Море је канд а ставило за
бран у на остал е вод е па је план ин а бил а без пот ок а как ви мог у да се вид е у
Словен ији те су се кланц и и јаруге, кад није било дуго кише, чин ил и недоврше
ним, бесп редметн им. Али поветарац је и свеж ином и шумом замењивао поток
па сам се брзо одморил а, и кад је сунце савило своје светле прос тирке и однело
их са крчевине, нас тавил а сам пут према Крају прил ично нас умце. Усп ут су на
ил азил и сас вим мал и пот рав љен и прос тори, као језерц а усред шуме; ипак је
понеко дрво дубоко зал азило у тај прос тор, до нас ред зелене чис тине. Ник ако
да наи ђу као у Словен ији, међу чет инарима, пољане оштро изд војене од дрвећа
танк им раздељком как ви су у кос и млад их девојак а. Ниједног дрвета, ниједне
млад ице нема тамо да је изаш ла изван скуп ине остал их стабал а, да је залутал а.
И да би све ово било уочљивије, тамо и стара брвн ара стоји у шум и, колов оз
што иде кроз шум у не зал ази на пољан у ниједн им точком. Так ва ми се управо
изд алек а чин ил а она тражена ливад а, те сам зато и хтел а до ње.
Поче падати сутон. У шуми нема никога осим мене, знам по томе што по ли
стопадн им шумама човек а можеш чут и на десетом крају. Ускоро углед ам једн у
стрм у стазу која ми је лич ил а на ону којом сам једном прош ла, али нисам могла
да се сет им где је то и кад било. Цел а три дана пред овај излет на огранке Учке
опет сам мислила на њу осећајући се кривом што не мог у да одред им где се нала
зи, као да сам оставил а у шум и неко живо биће на милост и нем илост зверима.
Била је исто овако руменкаста као и ова на Учкој, покривена гдегде лишћем, пела
се исто овако благом узбрд ицом у полукруг, готово сва под сенком и завршавала
се вратницама иза којих се видела дуга домаћинска кућа с карамфилом на прозо
рима и тешким дрвеним вратима с огромним кључем. На забат у под стрехом дрва
сложена под конац као шибице. На дрвљан ик у нагоре и на њем у дебло осредње
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дебљине. Сек ира засек ла пањ и тако стоји с ручицом косо упереном. Испод про
зора уза зид дуга клупа. Из таванског прозорца вири прамен сена.
И кад сам пош ла овом стазом уз пад ин у Учке знал а сам, да то није она моја
изг убљена, али ме је срце вук ло да мало пођем њоме. Она је збиља убрзо постала
сас вим друкч ија него у почетк у, па сам видел а да је дет ињс тво њоме више ићи.
Изнен ад а се и там а око мене згус ну. Управ о је то оно што вол им, пом ис лим,
што сам траж ил а: непозната шума, пада ноћ, не знам куда ме вод и пут. Мирише
на гљиве, на влаг у, на труло грање, румен ило стазе се јед ва назире, јав љај у се
ноћне птице, али се море ник ако још не чује.13 Да ли зат о што је дал еко, или
што је мирно, нис ам знал а. Обруч пом рч ине, међут им, све се више око мене
стезао и корачал а сам нас ум ице, само још увек храбро, уживајућ и у нем иру који
сам осећал а од неизвес нос ти. Наравно, знал а сам да идем у правц у Краја и Ме
двеје, али кол ико сам високо над путем паралелн им с морем, куд а даноноћно
иду аутобус и према Ријец и и нат раг према Брсећу, нисам знал а.
Управо кад сам зак ач ил а о нек у пузавиц у, јед ва се из ње испетљавш и, зач ух
звек коријере, то јест аутобус а и то негде сас вим близ у. И тај звек и тутањ као
светлост разагнаше там у око мене, наједном сам могла бројат и дрвеће крај кога
сам прол азил а, могла одред ит и које је врс те, наједном је стаза опет бил а јас но
оцртана. Додуше, шума се разређивала, почел и се назирати кровови неког места
према мору. Чак сам и пож ал ил а што се то збило тако брзо, што шумс ка самоћа
и тама нис у још пот рајале.
Кад сам избил а до мес та где моја путањ а под правим углом степен ичас то
сил ази право мору, оно се зап лавило пред мојим очима, измаглица се бил а ди
гла. Успорил а сам корак јед ино зато што сам сад већ видел а да нисам залутал а,
да је дол е сеоце Крај, друго, зат о што су прагови степен иц а бил и глатк и као
школс ки или црк вен и.
Један аутобус је пројурио док сам се спуштала друм у, а други сам проп устила
јер сам се на стан иц и заговорил а с примам љивом осмогод иш њом девојч ицом
коју сам по својој негдашњој наставничкој навиц и упитал а најп ре како се зове и
чувши да јој је име Радојка, зад ивљена тиме, наставила с њом да причам.
– Ти си зацело овде на летовању? – упитал а сам мад а се видело да је дете из
истарс ког краја.
– Не – рече – из Краја сам.
– А да ти14 се тата није досел ио из Србије или Бос не?
– Не, и он је рођен у Крају – одби она и ову претпос тавк у.
– А мама?
– Мама је из Брсећа.
– Идете ли у ову црк ву? – упитал а сам обазриво пок азујућ и на малу сеос ку
црк виц у.
– Мама иде.
– Знаш да имам једн у малу рођак у у Србији која се зове као ти, Радојка – ре
кла сам девојч иц и као да јој богзна шта зан им љиво саопштавам.
Али њој се то чинило сасвим природно: та кол ико Радојк и има ту по сел има,
па,15 зашто их не би било још где у свет у.
У идућ и аутобус сам се попел а праћена Радојк ин им радознал им погледом.
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ећам се као кроз сан једне вечери из раног дет ињс тва. У нек ак вим новина
ма или књизи која је тога дана бил а стигла моме оцу нал азио се цртеж који
је целу кућу узбуд ио. Наг ињал и су се над њим и отац, и његов друг, такође учи
тељ у истој школ и, и наша мајк а, и мајк а нашег оца. Сви су бил и зад ив љен и, у
невериц и, много су и глас но говорил и упад ајућ и једно другом у реч и наг ињу
јућ и се свак и час над цртеж. Чин и ми се да су и радос ни бил и. Најзад је цртеж
дос пео до нас деце: човек раш ирен их рук у, у мреж и безбројн их лин ија, повеза
них отп рил ике као жбице у крил им а слепога миш а. Отац је објас нио како је
нек ак ав ист раж ив ач пок ушао да лет и нап равивш и себи крил а и како ће људ и
збиља моћ и летет и као птице, а да ће им крил а бит и као на том цртеж у. Мајк а је
као да је нек а свечаност, као да нам је јав љено да се неко удаје, или да се некоме
род ило дете, све редом окуп љене око цртеж а пос луж ил а слатко. (Бојим се да
сам због тога слатког упамт ил а све ово.)
Одмах сам поверовал а у човеково летење, али у очек ивању окрил аћена чо
век а још дуго сам се возил а на воловс ким кол има милос тиво примана од сеља
ка чија су дец а учил а код мог оца. Дуго сам се још возил а коњс ким кол им а од
Бранковине до Ваљева и споровозном железницом која је повезивал а Ваљево и
Обреновац, дуго пловил а лађом од Забрежја до Беог рада. Бил а сам већ студент,
а од свог завичаја до Беог рад а морал а путоват и по цео дан: најп ре коњс ким ко
лима која су из сел а пол азил а у зору, па сам до Обреновц а нас тав љал а возом и
од Забрежја до Беог рад а лађом која је пре бил а увел ичан и пуж него брод. Ни
железница није бил а много брж а. Свак и час је „пил а воду“. Сас вим изненад а је
застајал а крај как ве ливаде и бог би је заборављао, мож да је збиља пил а, а мож да
су је и хран ил и угљем који је ту чек ао.
Наравно, у друг ом свет у су тад а већ пос тојал и брз и воз ов и, експ рес и и
симп лон и о чијој је брзин и прича звучал а као бајк а, и већ су негде полетал и пр
ви авион и, окрил аћен и људ и. Није, у ствари, много времена дел ило оног првог
чов ек а вош тан их крил а чиј у ми је слик у мож да отац оне вечери у дет ињс тву
пок азао, до првога пилота; и није зат им много времена протек ло до дана кад су
авион и почел и полет ат и и из Беог рад а. Није много времен а протек ло од во
жњи у „ћирам а“, где си у ток у пут а успев ао сап утн ик у да исп рич аш цео свој
живот, све зап лете как ве нес рећне љубави, или од кориц а до кориц а нед авно
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проч итан и ром ан, до летењ а кад си јед ва стиз ао да дођеш к себи од трен утк а
дизања авиона у зрак до његова спуштања на зем љу.
Није било тако давно ни кад је нека жена, управо у возу од Ваљева до Обренов
ца, у време кад је он свак и час пио воду стигла да исприча сап утницима као изван
редно чуло како у младости никад није јела парадајз јер јој се чинило умреће ако
га и комад ић прог ута, и како су је једном преварил и те га је окусила и како сад не
може замислити оброк без парадајза1 – а већ су почела брза поднебесна путовања
кад немаш времена ни да сагледаш <сап утнике>, а камол и да с њима разговараш.
Тако сам и ја 2 – нек а ми се дозвол и ово не сас вим одговарајуће поређење са
причом оне жене.
Дуго сам се бојал а вож ње авионом, а кад су ме једном, 3 пос ад ил и на њега,
сад се слободн ије пењем у авион него нек ад на лађу која мил и или жељезниц у
која стално жедн и. Ово крш тење било је у Пољс кој. Први пут сам се тад а на
шла изнад облак а. Пож ал ил а сам што мој покојн и отац и онај човек вош тан их
крил а није уз мене. Признајем осет ил а сам у први трен мало језе, али је брзо
прош ла, јер се чинило и ако се нек и завртањ пок вари и станемо падати, пашћемо
на паперјас ту мекот у. Био је тај авион над Пољс ком миран, доброћуд ан, није се
проп ињао ни пок лецк ивао, није се запаж ало да јури.
Али већ други пут срећа ме је нанела на војни ратни авион кад је нас некол и
ко једном с пролећа имало књижевно вече у штабу ваздухоп ловс тва и посет ило
аеродром у близин и Заг реба. Међу књижевн иц ама биле су и две жене – Рокс а
Њег уш и ја. Тек смо такорећ и бил и изи ш ли из доба кад је низ ствари био за
брањен или неп рис тупачан женама па и женс кој дец и, кад никоме није пад ало
на ум да зове књижевн ике и уметн ике у штаб арм ије или да их пушта у окна ва
жних рудн ик а. Уметн ик је тад а само по личној срећ и и храброс ти мож да могао
да доп ре до сред ине као што је штаб војс ке или руд арс ко окно.
А ево сад а музичара Миховил а Логара, слик ара Јозе Јанде, Иве Андрић а,
Роксе и мене на пут у за аеродроме Лучко и Плесо. Док смо се возил и аутом тамо,
Златко Пред авец, команд ант ваздухоп ловне дивизије, говорио нам је:
– Ви сте навик ли да вид ит е авион како блис та на сунц у,4 пилот а у пуној
опрем и као романт ичног јунак а неба; а сад ћете имат и прил ике да пос мат рате
и мале завртње из којих се авион сас тоји и пос лове који претходе узлет у у небо.
По необично хладном и снаж ном ветру, на огромној пољани аеродрома Пле
со, чекал и су под конац поређани авиони да их трен утно притих ле снаге њихових
мотора опет дигн у над зем љу. Пилоти су се најпре шал ил и да ће нас по том невре
мен у дићи у зрак, а онда су нам признал и да по так вом ветру не лете ни они.
– Држ ав у јед ан свршен пилот стаје равно кол ико јед ан авион кад се срач у
на шта је све пот рош ил а док га је извел а на широк и ваздуш ни пут – рек ао је уз
осмех јед ан од њих – те не смемо одвећ лако да их жрт вујемо, а зацело је и ви
уметн иц и, стајете много, нећемо ни вас без пот ребе изл агат и опас нос ти.
Ми смо се зач уђено поглед ал и. Јед ан је упитао:
– Зар је то мог уће? Шта у школовању пилота тол ико стаје?
– Он се, док још не овлад а својом веш тином, мора небројено пута дић и у
ваздух, авион се при томе квари,5 те се рач уна да свак и добар пилот мора пок ва
рит и, то јест пот рош ит и јед ан авион док не нау ч и да добро лет и.
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Док је он то говорио, пал а му је на ум пог ибија једног школс ког авиона из
Зем уна. По блис тав у летњем дан у, негде мало ниже од сас тава Дунава и Саве,
извод ио је подвиге у ваздух у, наоч иглед купача, нек и окрил аћен и човек. Људе
је обу зимао и страх и радост док су га пос мат рал и: бац ио се стрмоглавце пре
ма вод и, а зат им се крилом тицао летњих лак их облак а, вртео се око своје осо
вине, круж ио мирно и подм ук ло као кобац. Док смо га пос мат рал и, нис мо ни
знал и да је то нек а смел а пилотс ка учен ичк а вежба. Тек кад се изненадно, по
што смо га се сит и наглед ал и и почел и га заборав љат и, сруш ио у воду уза сам у
дун авс ку обалу, спас ил ачк а екип а нам је то рек ла. Тад а сам први пут вид ел а
страш ну утробу авиона коме су се завезал а железна црева. Са страхом сам зато
поглед ал а сад рег рут е око себе, будуће пилот е. По закон им а мат ем ат ике, то
јест статистике, зацело један од њих мора негде једном погин ути, или због смела
срца, или због как ве греш ке у маш инерији авиона.
Ту на аеродром у млад и пилот и су нам причал и ствари за које су веровал и
да нас мог у зан имат и. Јед ан је причао како падобранац при сваком спуш тању
изг уби у теж ин и два килог рам а и како се у једном дан у сме само једном спу
стит и. Друг и нас је увод ио у мех ан ик у авионс ких мотора желећ и да нас зад иви
нек им под ац им а који су веров атно нед авно зад ивил и њега самог. Трећ и нам
обраћ а паж њу на тан аш ну преч аг иц у на авионс ким точков им а која може да
одрж и теж ин у од три хиљаде килог рама. А нек и нас је усрдно нуд ио да једемо,
у жељи да ваљд а за само јед ан оброк прим ио шест хиљад а калорија и самом пи
лот у одређен их у ток у целога једног дана. Ја сам мало подс меш љиво пом ис ли
ла о себи да ћу зацело од страх а изг убит и јед ан килог рам кад се будем пел а на
ратн и војн и авион, ако већ печен и падобранац губи два при спуштању.
И у Лучком и у Плес у сви су, од офиц ира до мех ан ичара, бил и понет и не
ким вел ик им осећањем. Неке од офиц ира је занос ило то што ће им војн иц и по
сле одс луженог рок а имат и мех ан ичарс ки занат у рук ама и што намеравај у да
га наставе пос ле у живот у и питал и у коју год рад ион иц у уђемо војн ике нагн уте
над как вим завртњем или точком:
– Куд а ћеш ти кад изиђеш из војс ке?
И ако војник одговори да ће у шофере или у парни млин или у фабрику, лику
јућ и нас поглед ају.
Улазимо затим у војничке учионице где рег рути тек приспел и, још зач уђени,
седе у клуп ама. Веров ал а сам да и они, као и ја, слушај у све што им се говори,
одговарају паж љиво, а у потаји стрепе да се не обрук ају кад их први пут посаде
на авион, да не пок аж у страх а. Пред њима се авион и мал и као играчке пом ич у
на осовинама, зау зимај у разне полож аје, а они вероватно већ виде себе у пра
вим, ратн им авион има како се исто тако окрећу око осовина, сад нагло узлећу,
сад се спуштају. У другој учион иц и раст варају пред рег рут има оружје, показују
разне зав ртњ е, полуг е, црт ај у им жел ез ну утроб у авион а как ву сам вид ел а и
скоро опипал а кад се онај школс ки сруш ио у Дунав.
Дош ло је напос летк у на ред летење. На срећу, ветар који смо ми бил и до
нел и неш то се смирио и пилот и су одлуч ил и да нас проведу и кроз своје вазду
шне учион ице. Авион и су већ бил и нап ус тил и стајанк у, мес то где смо их зате
кли кад смо стигли. Сад а6 су над аерод ром ом опис ив ал и школс ке круг ов е.
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Нап ред су седел и учен иц и, а иза њих учитељи пилот и. Неко се не би добро, по
проп ис у, дигао; неко би се невеш то спус тио, и у идућем узлет у је то поп рав ље
но. Мис лил а сам, кол ико ли се пута морао пог реш но дић и онај пион ир летења,
онај прв и окрил аћен и чов ек! На крил им а људ и који су пред а мном узл ет ал и
нис у се виделе чел ичне жбице, све је стајало под алум ин иј умс ким оклопом и
сам и пилот и бил и су оклоп љен и својим теш ким војн им летачк им опремама.
Команд ант наједном пок аза јуриш не авионе на којима је требало да узлете
они који су то жел ел и. Ја сам бил а једн а од њих и ускоро иск ус ил а да сам на
авион у, и ратном и јуриш ном. Старал а сам се да уђем у њега мирно као у коч и
је. Рек авш и ми да не треба да се плаш им, пилот је као да има иза себе војн ик а
смело узлетао. Зем љино тле се пос тавило верт ик ално. Чин ило се да ће авион
свак и час зак ач ит и крилом нек у кућу или дрво, облак, да извод и рад и мене као
гос та неке нароч ите опас не бравуре, али га, разу ме се, у његовој намери нисам
омет ал а, иако ми се понек ад чин ило да те брав уре личе на оне над Дун авом.
Труд ил а сам се да се мирно смеш им док ми је неш то телефоном објаш њавао, а
бил а сам обу зета страхом да лет имо сад сувише косо, сад сувише високо.
Пос ле летења, кад смо сви који смо прок рс тарил и ваздухом дел ил и утис ке,
мој пилот је рек ао да се он више од мене бојао, јер се смат рало да жена у ратном
авион у не донос и срећу. И хвал а му што је тек тад а то признао рек авш и да је
так во веровање глупа предрас уда,7 за што је доказ и то што смо се нас двоје живи
на зем љу спус тил и.
Пос ле овог а лет ењ а код војс ке, ниједно кас није ми није изглед ал о тако
страш но – ни она брза која су на три сата саж имал а путовање експ ресом од две
ноћ и и два дана, ни она кад се стане над Дурм итором пропад ат и у безваздуш ни
прос тор, ни она кад ти се учин и да су се стјуардесе узнем ириле и побледеле и
да сувише чес то улазе у прос тор где пилот, као пат ријарх у олтару, сед и неви
дљив и управља животима педесетине људ и, ни кад ти се приближе цел и облачни
лабиринт и, бел и Хим ал аји. Карав анке, и кад когод крај тебе стане тум ач ит и
како су то облац и зван и кум улус и, и како су они необично опас ни. Тај неко
прича,8 а ја ипак знам од војних пилота у Лучком и Плес у да авион не гледа очима
пилота и да му ник ак ав ни црн и ни бел и облак не може зас трт и вид, већ глед а
рад арим а, те се кроз све магле и све облаке свет а може да пробије. Нис ам се
бојал а ни кад посад а у авион у јави да ће се летет и на осам хиљад а метара вис и
не и кад се пом ис ли да је имал а право она Ћоп ићев а јун ак ињ а кад је у пис му
саветовал а син у пилот у да лет и ниско и изнад ливада, те ако падне,9 да падне на
меко и да се не убије. Ко на војном авион у узлет и косо под небеса, буде миран,10
ма кас није летео изнад мора исто тако безд аног као и небо, или изнад стена о
које би се у парампарчад разбио да падне и са пет метара вис ине.
Мож да сам се једном у близин и Охридс ког језера препал а кад је заоблачна
бура задес ил а авион који је нос ио беог радс ке књижевн ике на Струш ке вечери
поезије. Кад су се муње око авиона стале мачеват и, засењујућ и вид, кад се ави
он стао кривит и, тон ут и па нагло узлетат и, кад су се стјуардесе, збиља пребле
деле, назор смеш иле на путн ике, Слобод ан Марковић који је крај мене седео,
човек иначе сталожен, узео је да ми тумач и правац и такт ик у вет рова кроз које
се пилот с муком пробијао:
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– Пазите – говорио је – сад ће нас с левог бок а дочек ат и. Јес те видел и! Шта
сам вам рек ао! А сад ће га овај што се ближ и ударат и у прс а. Ово се зове лет!
Ево опет бочног, а сад опет однек уд подух вата одозго.
Остал и путн иц и су ћутал и. Тек при изл аз у из авиона углед ал а сам пес ни
ка Ивана Лал ића. Седео је сас вим близ у Слобод ана и мене. Знач и, он је ћутао,
то јест мис лио оно што и остал и. А мож да је читао или спавао, што помаже кад
се не лет и мирно.
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најућ и да ми није теш ко крен ут и на пут ако мог у видет и нешто што је у вези
са историјом зем ље, професори Геолош ког техн ик ума из Панчева позвал и
су ме, одмах пос ле оснивања своје школе, у Аранђеловац где су са својим уче
ниц им а исп ит ив ал и Венч ац са окол ином. Зорк а Мат ејић ми је тад а пис ал а:
„Најзад увел ико не пред ајем геолог иј у као веронау к у. Моји учен иц и мог у све
видет и, опипат и, пом ирис ат и. Техн ик ум по предвиђеном план у летње месеце
провод и на терен у. Учен иц и не само што виде и опипај у свак у стен у, то сам и
раније понекад у гимназији успевала да им приу штим, већ живе уз те стене, сами
им одређују сас тав; прол азе куд је вод а прол азил а градећ и пећ ине; спуштају се
с камењем низ вододерине; ваде фос иле с мес та на којима су остал и пре више
мил иона год ина; прод иру до план инс ких нед ара у којима су се прад авно ства
рал и крис тал и. Сад смо у аранђеловачком басен у богатом угљем, неметал има,
необично разноврс ном у геолош ком погледу...“
Одмах сам пох итал а до Аранђеловца. Бил а је недеља, дан кад учен иц и сре
ђују материјал донет са исп ит ивачк их излета те сам затек ла и њих и нас тавн и
ке у гимназији где су се бил и смес тил и. У ходн ик у и по учион ицама стајал и су
сандуц и пун и ком ађа стен а, по зидовим а су вис ил и црт еж и давно изу м рл их
жив от ињ а, схем е геол ош ких доба. Кроз одш крин ут а врат а једне учион иц е
спазил а сам два млад ић а нагн ута над комад ићем стене боје зарђалог гвож ђа,
трудећ и се да продру у његов у скамењен у тајн у. Ходн иком је пот рчао дечак од
дван ае с так год ин а с прег рш ћу пуном камењ а. Чин ио се необично самос ве
стан, упућен у ствар коју рад и и опомен у ме на оне мале војн ике дечаке који су
са наш ом ослоб од ил ачк ом војс ком дош ли из рат а и сам и прек аљ ен а лик а,
озбиљн и као свак ко је глед ао смрт и у очи.
У директоровој радној соби сам затек ла све нас тавн ике и једног професо
ра Техн ичког фак ултета, руд арс ког одсек а, који је руковод ио радовима. Одмах
пос ле поздрава директор техн ик ума ме је довео до прозора и пок азао вид ик на
југ у, зат ворен тал ас ас том косом Венч ац а и Бук уљом, с аранђелов ачк им бас е
ном у подножју.
– Нама, геолозима – рече – зем ља је двос труко лепа: и споља као предео, и
као пуна чуда унут рашњост, којој бисте <се> ви, песници, да је познајете, и више
дивил и него пејзаж у.
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Било ми је криво што је професор потцен ио моју радозналост за подземне
лепоте зем ље и за њен у историј у. Али сам га и даље паж љиво слуш ал а, поред
осталога и зат о да пок ажем кол ико ме геолог ија зан им а иако пишем пес ме и
дивим се леп им предел има. Он је, међут им, као да сам как ва ком ис ија, до тан
чина изл агао план рад а:
– Учен иц и су летос у овој окол ин и проу чавал и огол ине и одређивал и поло
жај слојева, оријент иш ућ и се на терен у према компас у и карт и, зат им су изу ча
вал и рељеф окол ине, промат рал и су геолош ке профиле и резултат рада ерозија.
Кад су то обав ил и, преш ли смо на сак уп љањ е орг анс ких остат ак а из стен а.
Некол ико дана су провел и и на упознавању пос лова у једном рудн ик у угља, а у
понек им радовима су и учес твовал и. Упознал и смо их и са радом на буш ил ица
ма за дубинс ка бушења. Пос тепено су преш ли на теже ствари, на исп ит ивање
метаморфних стена на Венчац у, на пракс у у каменоломима; на испитивање леж и
шта ват рос талн их каол ина, дијамантске зем ље, окера; на карт ирање бук уљског
гран ита и исп ит ивање пегмат ита1 и контактн их појава.
Док је говорио, прес лиш ав ал а сам се да ли још знам о как вим појав ам а и
чињен ицама говори, јер ма како да смо у гимназији код свог професора геоло
гије морал и се ослањат и само на његов у реч и на уџбен ик, ма како да смо изу
чав ал и геолог иј у као верон ау к у, ипак нас је тај знал ац ове нау ке, и не водећ и
нас по терен у, знао нау ч ит и зау век неке ствари. Упитал а сам директора зато да
ли су овол ик а исп ит ивања довел а до већ их успех а, до радос них изненађења.
– Како да не – живн уо је. – Појед ине групе су наи ш ле на појаве које су за ге
олог ију и као нау к у и као примен у врло важ не. Нађен и су фос ил и у слојевима
чија старост није бил а ран ије одређена, што ће се сад моћ и учин ит и. Нађен и су
у појавама контактног метаморфизма нови минерал и и руде за које се није знало
да их има у овом крају, а у економском погледу имају за нас вел ик и значај.
Кад сам се зач уд ил а како су учен иц и могли тол ико да пос тигн у, професор
ми је то објас нио њиховим одушев љењем пос лом и дис цип лином која је ту вла
дал а као у кас арн и. Радн и дан је увек пун као сат мед а. Устаје се у пет часов а,
петнаес так мин ута рад и се гимнас тик а и пол ази на терен у шест часова; а кад је
мес то исп ит ивања далеко, креће се и у два ујут ру. На терен у се остаје до јед ан
или два часа по подне. Пос ле рад а се спава или иде на купање, а од пет до сед ам
држе пред авања у вези са практ ичн им радом.
У одаји где су се руд е и минерал и етикет ирал и и паков ал и, бил о је очи
гледн ије и сам им тим зан им љивије. Јед ан деч ак донео је одм ах да ми пок аже
фос ил који је он пронашао: вретенас тог, јас нос међег пуж а, и да би овај прона
лазак у мојим очима имао више важ ности тврд ио је како се старост фосила пење
до некол ико мил иона год ина.
– Неће бит и тако – нас меш ил а се професор Зорк а Матејић – дос та му је и
два мил иона, кол ико отп рил ике има.
Сад су почел и и остал и учен иц и из свој их тајн их збирч иц а пок аз ив ат и
примерке којим а су се они понос ил и: фос ил е, грумењ е дијат омејс ке зем ље,
крис тале гран ита, плоч ице опал а разних боја.
– Свак и од њих – тихо је примет ио директор – има, на наш у радост, прона
лаз ачке амбиц ије. Свак и под узглав љем чув а малу личн у збирк у, кој у „зас ад а“
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ретко показује. Ја им остављам ове мале тајне. Оне су доказ њиховог одушевљења
за геолог ију, њиховог самос талног промат рања.
При рас танк у, кад сам нек и кременол ик грумен назвал а каменом, нас тало
је причање анегдота, које би се могле назват и „геолош ким причама“, о лаи ц има
који пог реш но назов у нек у стен у, који се препадн у кад чуј у кол ик а је старост
неког фос ил а. Јед ан дечак је управо са мном, као на сцен и, оживео једн у так ву
геолош ку прич у. Одвео ме је до неког белог коцкастог грумена, сличног комаду
креде и рек ао:
– Пок ушајте да дигнете овај камен.
Наједном ми је син уло у сећању како је наш професор геолог ије донео јед
ном у разред так ав управо коцк аст бео грумен, не би ли нас зад ивио и неч им
ожив ео час, али сам се прав ил а како се спрем ам дић и огром ан терет и како
сам зад ивљена што је бел а коцка лакша од пене и самог ваздух а и што ми је руке
понел а увис. Деч ак се на то глас но, без аз лено нас мејао, а зат им објас нио оно
чем у сам се ја већ бил а досет ил а:
– Вид ите, та је зем ља пос тал а од прад авн их живот ињица инфузорија. Она
је зато сва порозна, шуп љик ас та и зато је тако лак а. Сви ми кад смо је први пут
узел и у руке, тако смо се као ви зач уд ил и. А кад бисте видел и само кол ико течно
сти може да упије!
Још некол ико њих је испричало о ономе што их је у геологији зач уд ило, чем у
се радују, и кроз смех и забав у још једном <су> усвојил и знање које су стек ли у
учион иц и и на терен у. За њих геолог ија одис та није бил а веронау к а.
Пос ле неког времен а техн ик ум је у Панчев у приред ио изложбу и позвао
ме да је пос ет им. Бил а је то изложба зам иш љен а тако да сваком грађан ин у, и
неу п ућеном у геолог ију, приближ и основне чињен ице о развоју зем ље и живих
бића на њој. На првом од столова на изложби дочек ивао је посет иоца руд арс ки
поздрав „Срећно!“ исп ис ан комађем кречњачк их стена по руменој глиновитој
зем љи и одмах га опом ињао да је ушао у бајк у о неч увеном богатс тву наше гру
де, засењујућ и му вид дуг ин им бојама руд а и минерал а. Пом ис лил а сам, мад а је
теш ко живет и на овај балк анс кој средок раћ и, мад а си увек као на мрт вој стра
жи, у срећн и час смо ипак дош ли у ове пределе, где под свак им кораком леж и
благо, избија извор, ниче клас, где ти се и по тихом топ лом дан у чин и да нешто
хуји као олуја. Срећно смо закорач ил и на ово тле као у неначет и рудокоп.
Док си још у тим мис лима и не можеш да одлучиш куда би прво крен уо, при
лази јед ан од нау чне групе техн ик ума, кога сам и у Аранђеловц у већ бил а запа
зил а, са ширим обимом знања од онога који се захтева проп исан им прог рамом,
и привод и те зиду где је цртежом 2 предс тав љен развој човек а од рибе до бић а
как во3 је данас. Ту се тиска највише света, и слуша млад ића који објашњава.
– Риба је, како вид ите, постепено постал а гмизавац, изаш ла на копно, затим
јој се развиле ноге...
Старији људ и су готово преп лашено глед ал и како се нац ртана риба осло
нил а двема нож ицама на копно док јој је реп још у вод и; како је зат им проходал а
и почел а се пузат и уз дрво, где постаје ускоро мајм ун; како једна врста тих бића
што су се усп узал а уз дрво добија крил а и прет вара се у птиц у, а друга сил ази са
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дрвета, усп рав ља се и пос таје човек, док трећ а, као горил а, остаје на гранама;
глед ају како нек и од оних створова који су се развил и из рибе и пош ли зем љом
постају или сувоземне живот иње, слон и лав, или се опет враћају у воду и разви
јају у кита и воденог коња.
Изн ад сваког овог период а пис ал е су бас нос ловно вел ике бројке које су
предс тав љале време за које се, рец имо, риба прет ворил а у гмизавц а, мајм ун у
човек а, да вам број од две мил ијарде год ина, доба за које смо од рибе пос тал и
људс ки створ, потп уно заврт и мозак.
Једна средовечна жена поглед а у још старију и онд а упита бојаж љиво мла
дића који је тумач ио:
– Је ли то потп уно тачно?
– Потп уно тачно – пот врд и он. – Бар према досад аш њим под ац има нау ке.
Жена и јед ан војн ик одоше смешећ и се у невериц и али некол ико грађана и
пуно учен ик а и даље су са поверењем слушал и и остал и да глед ај у цртеже не
кад аш њих огромн их живот иња, сличн их аждајама, зат им оног створа мајуш не
главе, обложеног дуж кичме редом кош чат их плоча, с репом на коме су израс ле
чет ири бод ље, па оног високог усп рав љеног на задње ноге, огромно дугог, који
се зав рш ује бич ас тим репом. Тум ач се на овим жив от ињ ам а није заус тав ио
много, али кад а дође до прве птице, обрат и паж њу скуп љеном народу како она
на крил има има прс те и нокте, а у устима зубе.
Неко се смејао, неко све то слушао као бајк у, а тумач упорно, до краја, са
општи оно што је смат рао да мора рећ и:
– То су најпоу здан ији под ац и да се еволут ивн им путем дош ло до човек а...
Нек и основац упита:
– Да ли су све птице пос тале од ове?
Нови посет иоц и су придол азил и и нас друг и тумач поведе столу где су бил и
изложен и примерц и руд а које су учен иц и донел и са терена. Ту су биле црвен
кас тож уте гвож ђевите руде па зеленк ас те, модре и азурноп лаве руде бак ра, па
црв ен и цин аборит у коме се вид е природне кап љице жив е. Неке од њих већ
сам видел а у Аранђеловц у у сандуц им а које су ђац и донел и са терен а. Тум ач
међут им пок аза глинас тоц рвен и бокс ит.
– Шта мис лите, шта се добија из ове црвене руде? – упита, и одмах сам од
говори: – Сребрнобел и алум ин ијум.
Свак и од нас за свак у од изложен их руд а расп ит ивао је имамо ли је дос та и
где се нал ази, за црвен у одак ле се добија алум ин иј ум, за нафт у, за жив у изло
жен у у боч иц ама, иако је на зиду вис ил а огромна карта где су уочљивим црве
ним круж ић им а и укрш тен им чек ић им а бил а означен а мес та богат а рудн им
благом. Нек и грађан ин одрас тао на житонос ном тлу Војвод ине скоро узд ахн у
од задовољс тва пред том сликом.
Кад а смо се упут ил и орм ан у са фос ил им а где се вид е скамењ ене морс ке
звезде, јежеви, шкољке, амон ит и, 5 где се на камен у назиру отис ци првога биља
на зем љи, сличн и леден им шарама на прозору, и кад сам бил а вољна да се уду
бим у пос мат рање тога омађијаног кута где су се за вечна времена заус тавил а
у пок рет у бић а која ник ад више не можемо срес ти, нек и посет ил ац ми повер
љиво рече:
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– Није то ништа. Ход ите овамо да вид ите што је камење!
Одв ео ме је пред вит рин у где су бил е изл ожене руд е Трепче. По црној,
глаткој цинковој руд и дијамантс ког сјаја као да се било ухват ило крис тал ас то
блис тав о иње. Крис тал и кварц а и калц ит а удруж ив ал и су се у купе и друз е.
Манганове руде лич иле су на руж ичас ту маховин у, на румене ситне цвас ти. Уз
нек ак ву леп љив у тамн у стен у приљубљивале се оловне руде јас ноголубије боје
и цветас тог обл ик а. Чин ило се пре да си стао пред гред иц у окамењеног цвећа
или пред слеђен а окн а у којим а се игра сунце, него пред збирк у руд а. Ту ми
прив уче такођ е паж њу нек и спој руд а где се чин ил о да су се црв ен а бабин а
уванца тек појавил а из зем ље, да се нек и голуб шћућурио под кровом, да је хај
дучк а трава ник ла из камена.
– Је ли то мог уће! – с неверицом викн у нек а жена глед ајућ и у цртеж на зиду
пун разнобојн их кругова и читајућ и гласно натп исе у њима да би сву изложбен у
дворан у узел а за сведок а: – Мирис и! Сах арин и! Боје! Анил инс ке боје! Црвен и
восак! Водон ик! Нафтал ин!
Она се код сваке реч и све више чуд ил а, на 5 што учен ик спец ијал ис та у зна
њу о угљу посет иоц има објас ни да тај цртеж предс тав ља кол ико се чега може
добит и из сто килог рама мркога угља, пот врд ивш и и он реч има да се из те кол и
чине добија седамдесет пет килог рама кокса и још много штошта што жена није
још стигла да проч ита, као што је смол а, сировина гуме, дези нфекц иона сред
ства, па и ту још није бил а исц рпена листа ствари које, као у бајц и, нич у из обич
ног мрког угља. Жена је, додуше, и даље понављал а да она у то не може да верује,
да најзад, дот учена, ипак призна како се у природ и још већа чуда збивају.
Ту тумач скрен у паж њу на део цртеж а где је било предс тав љено некол ико
угљен исан их пањева на које се наи ш ло испод уљеног слоја у Бановић има, стаја
ли су још чврсто усађени у тле исто тако угљенисаним жилама које су се гранале
наш ироко. Сви пос мат рач и су се намах ућутал и као да су се пред ал и сновима о
томе пред алеком времен у, да су разм иш љал и как ва је онд а рас ла трава, как ве
су птице пев але око тих пањев а сад а угљен ис ан их. Неко је упитао да ли се на
пањевима познаје јес у ли престругани. Према нашим тако незналачк им питањи
ма тумач се однос ио благонак лоно и уз осмех објас нио да су стабла тих пањева
морал а бит и оборена водом, да тад а није било ни помена о пил ама. У близин и
је бил а изложена и једна скамењена обл иц а на којој се распознаје шара коре и
срж некадањег дрвета. Свакога од посетилаца је занимало под којим се условима
обл ица претворила у камен, али су се либил и да упитају. Додуше, и кад је један од
тумача објас нио да се дрво скамен ило зато што је сил иц ијум диокс ид замен ио
органс ке материје, није мног има било много јас није.
– Шта мис лите, шта је овде геолог у најпот ребн ије? – упита нас јед ан буду
ћи геолог кад смо приш ли столу где је бил а изложена опрема геолога, унап ред
убеђен да ћемо пог реш ит и.
Пад ал и су најраз лич ит ији одговори, нек и су мис лил и да је то шатор, неко
да је компас, мик рос коп, справе за мерење надморс ке вис ине; неко је помен уо
планинску поткован у6 обућу. Падал и су најразличит ији одговори; само се нико
није сет ио мале боч ице што је стајал а на некој каменој коцк и. Геолог очито за
довољ ан што је се нико није сет ио нас у из ње кап по каменој плоч и која поче
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кипет и на мес ту где је кап љиц а пал а. Бил а је то сона кисел ина без које геолог
не креће на терен. Њоме он одређује, за трен ока, кречњаке који се чес то меша
ју са пеш чарима и друг им стенама, те се зато теш ко одређују. Он дод аде7 да је и
гео л ош ки мик рос коп справ а за то врл о важ на, пом ињућ и нек и „необ ичн и
зрак“ који врш и пол аризац ију, то јест боји минерал сталном карактерис тичном
бојом, што много помаже при одређивању сас тава стена.
Иако је дворана бил а пуна геолош ких мап а, дијаг рам а, геоморфолош ких
цртеж а, грађан и су се понајвише скуп љал и крај рељефне карте окол ине Бео 
града и са вел иком радозналошћу слушал и прич у о Панонском мору, о постанк у
Авале, о томе како је неи збројне векове стара, како је исп ловил а из мора кад је
оно отек ло низ Ђерд апс ку клис уру.
Груп а у којој сам бил а и ја заус тав ил а се крај нек ак вог црт еж а у обл ик у
круга где се предс тав љало како се крис тал ас ти8 шкриљц и расп ад ај у, како их
ветар и вод а нанос е па се на мес ту нанос а ствара сед иментн а стен а која опет
под прит ис ком пос таје крис тал ас ти шкриљ ац, да се поново расп адне, и тако
вечно у круг.
– Дијалект ичк и пут! Све се мења, ништа не пропад а.
– Само у развоју друштва то је спирал а која иде навише! – примет ио је брзо
неко друг и, вероватно как ав студент права.
И овд е је као и на друг им мног им изл ожбам а стајал а на изл аз у књиг а за
уписивање утисака. Вел ик и број људ и је зач удо хтео да запише шта мисли о изло
жби те је око књиге увек стајал а гом ил а света, и то нес трп љивог. Нек и основац
је споро зап ис ивао како му се највише свиђа мик рос коп јер кад се поглед а кроз
соч иво, вид и се неш то као „шарен и бетон“. Нек и нес трп љив старији човек је
наједном викн уо:
– Потпис уј брже, дете! Досад би од мајм уна постао човек, а ти још запис ујеш
једн у речен иц у.
Изл азећ и сам мис лил а шта ли би забележ ио мој професор геолог ије, да је
којим чудом могао посет ит и ову изложбу.
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Тетовска менада

У

познал а сам пред рат младу нас тавн иц у која је чезнул а да се бави археоло
гијом. Њој је било мало да се при пред ав ањима клас ичне историје узг ред
само дот иче и клас ичне култ уре, мало јој је било да учен иц има на стран ицама
уџбен ик а само пок аз ује прас таре пећ инс ке цртеже или примерке ваз а из ми
кенске епохе. Желел а је да иде на терен, да пронал ази те цртеже и одломке ваза,
да прат и нау чне експед иц ије, да сређује оно што су друг и пронаш ли.
Понек ад сам пос ле ослобођењ а пом иш љал а да ли је та дев ојк а успел а да
оствари свој сан, питал а сам се да је нећу мож да наћ и гдегод крај Брод а где се
ископавај у гробови старих Словена, или у Стобима, Херак леји, Требен иш ту;
да није она сама наи ш ла на как во археолош ко благо. И нађем је као управн иц у
Народног музеја у Скоп љу.
– Најз ад вам се исп ун ил а жељ а. Сад рад ит е оно што вол ит е – рекох јој
искрено обрадована.
Сад је, додуше, бил а задовољна пос лом, али незадовољна собом.
– Још нис ам ниш та вел ико створил а – рече као да се извињ ав а. – Не мог у
вам се још пох вал ит и ник ак вим озбиљн им радом, ник ак вим пронал ас ком, али
сам бар дос пел а на терен.
Музеј је, објас нил а ми је зат им, рад ио на терен у Дем ир кап ије, који је био
угрожен стварањем кречана. На профилу тога терена пок азал а се у ток у иско
павања два илирс ка слоја, а изнад њих гробови с грчк им вазама из V и IV век а
пре наше ере. Мало даље се наи ш ло и на трагове римс ке култ уре, а изнад рим
ског зид а нађен је војн и пород ичн и гроб с дос та дарова, и у женс ком гробу сло
венс ке нау ш нице из V век а, поред осталог нак ита, белобрдс ке гривне, делови
словенс ке керам ике.
Све је ово она прич ал а жив о, унос ећ и се у све, пок аз уј ућ и ми те нађене
предмете и причај ућ и анегдоте о сопс твен иц има имања где су нек и предмет и
нађен и. Најзад, пош то је пок азал а оно чиме се музеј под њен им руководс твом
обогат ио, рек ла је свечано:
– А сад ћу вам донет и Тетовс ку менаду.
Не знам заш то, али сам пом ис лил а да је менад а мож да обу чена у народн у
ношњу; она је, међутим, из свог стола извад ила свежањ кључева, приш ла орман у
у другој соби, извад ил а из њега шкрињиц у, и из ње нек и ситан предмет увијен у
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харт ију. Одвијал а је пол ако, уживајућ и у мојој радозналости. Из харт ије је изва
дил а бронзан у играч иц у која је могла стат и на длан, назван у Тетовс ком мена
дом. Држ ал а је менаду неж но као да је та стварч иц а живо биће и одушев љено
ми тумач ил а:
– Створена је у VI век у, на прел аску арх ајске у класичн у епох у. Вид ите како
има израз арх ајски, али нема мира арх ајских фиг ура, код ње се већ јавља покрет.
С див љењем сам пос мат рал а менаду, њене хоризонталне руке у лактовима
савијене1 под правим углом, шач ице коп љас то увис окрен уте, кос у низ плећ а
разас ут у. Њу вероватно нис у често вад ил и из ормана, јер су дош ли и друг и који
рад е у муз еј у да је пос мат рај у. Управн иц а ми је вел ик одуш но доз вол ил а да
играч иц у ставим на свој длан. Неко је примет ио да се менад а разболел а, да је
морају што пре ставит и под стак лено звоно, у безваздуш ни прос тор. На мој за
чуђен и поглед, управн ица се наже над бронзан у фиг уру и рече:
– Погледајте те сићушне зелене пеге које се не сијају као остал и делови, то је
менад ина болест. Морамо је заиста ставити под стак лено звоно, да не би оксид и
сал а. Зас ад болест није тако акутна. Слободно је, слободно држ ите; да је боле
снија, ја вам је не бих ни давал а у руке.
Ваљд а због овак вих разг ов ор а као о жив ом бић у, мен ад а на мом длан у
мало-помало је ожив љавал а. Бронзана коса која јој је пад ал а низ плећа до поја
са, стал а је вијорит и; плетен ица која је ишла преко чел а расп лел а се; кож а пре
бачена преко танке ткан ине спал а јој је с рамена; њен и оштри пок рет и се убла
жил и, а шаке што су као копаљца ишла право увис, постале су сличне чаш ицама
цветов а. Пос ле двадесет и шест стот ин а год ин а Тетовс ка мен ад а је опет заи
грал а, изаш ла је из своје бронзане зачаранос ти, и ја нис ам смел а да помакнем
шак у, да не бих чарол ију отерал а. Чул а сам кроз сан управн ич ин глас:
– Овај предмет је уник ат у свет у. Радо би га имал и највећ и музеји...
Неко од прис утн их је дод ао:
– Ко зна кол ико је на тлу Македон ије нађено так вих играч ица и због бронзе
претоп љено у најобичн ије предмете. Каж у да је први сопс твен ик наше менаде2
њу смат рао за фиг уриц у која стоји мес то рук ун ице на пок лопц има гвозден их
пећ и и да се зато дос та лако од ње рас тао.
Играч ица је у мојој шац и опет се прет ворил а у укочен бронзан предмет, је
два већ и од под лан ице. Дошао је час да је врате у шкрињу. Паж љиво су је опет
увил и у харт ију, узел и кључеве и поново је зак ључал и у орман. У одаји је одјед
ном пос тало туж но и празно, мад а нас је ту било некол иц ина, мад а су играч ице
и играч и с грчк их ваза пок ушавал и да нак наде празнин у која је нас тал а по ме
над ином одл ас ку, 3 мад а су људ и и даље говорил и зан им љиве ствари о уметн ич
ком богатс тву македонс ког тла. Невенк а Теох арова, новинарк а, с којом сам по
сет ил а музеј, исп ричал а је како је случајно и она на једном свом пут у оди г рал а
улог у археолога ист раж ивача: точкови кол а су провал ил и у гроб пун дарова,4
она је брзо позвал а мес не влас ти и у њиховом прис ус тву је, између осталог, из
вад ил а златн у гривн у и пред ал а музеју. Неко је говорио како сељац и свак и час
наи ђу на огромне глинене ћупове у којима се држала храна и пиће, али како се од
њих много теже растају него од менада. Док је она то говорила мис лила сам како
су ми ти изненадн и пронал ас ци, или нал ас ци, драж и од оних до којих дођемо
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идућ и за њима у пот раг у, да се зан им љивије ствари обично нађу случајно, да то
нал азача чин и срећн им као сељак а златн ик који на својој њиви изоре. Разу ме
се да овак ву ненау чн у, неп регал ачк у мисао нисам хтел а рећ и пред управн ицом,
сама сам јој се у себи радовал а као сујеверн ик.
Бил о је све зан им љив о, али смо се пос ле мен ад иног пов ратк а у шкрињу
убрзо растал и. Међут им се чарол ија коју је изазвал а древна бронзана играч ица
нас тавил а и у моме сну, где је поново оживел а и само за мене играл а. И играч и
це са грчк их ваза су јој се придруж иле, али их је она иако болесна, иако сићуш на,
нади г равал а.
Сут радан сам опет разгледала старине по граду, праћена више менадом него
управницом музеја за чију је археолошку страст Скоп ље било као поручено. Била
је то богата шетња: где год поглед аш старина, из сваког грумена зем ље испад а
уметн ичк и предмет, на сваком зиду маховина векова, и по црк вама, и џам ијама,
по резбаријам а и икон ам а. Пош то смо разглед ал и и муз еј у Курш ум ли-хан у,
очиј у пун их надг робн их спомен ик а, пун и мис ли о смрт и и прол азнос ти, спу
стил и смо се у чет вртас то двориш те опасано зидовима саме зграде, пред мал и
рибњак. Тамо се на мартовс ком сунц у десет ина црвен их и седефас тих риба ју
рило и радовало живот у. Управо сам хтел а глас но да се зад ивим њиховој боји и
живости, а моја сап утн ица гласом пун им прекора и чуђења рече:
– Зам ис лит е шта сам једном наш ла у књиз и где пос ет иоц и бел еже своје
утис ке! Веле: „Од свих ствари у музеју највише су ми се свиделе рибе“.
У прис ус тву археолога, пом ис лих, не смем се ни ја сад дивит и ничем дру
гом до старим спомен иц им а, и почех <се> расп ит ив ат и о нек им надг робн им
плочама на улазу.
На растанк у сам поново изразила радост што је вид им најзад на послу који је
цел а живота тол ико волел а, пожелевш и да јој Тетовска менада оздрави. А пос ле
подне сам се пред ал а другој својој страс ти: отиш ла сам поново сама до малог
рибњ ак а и пос мат рал а игру вод ен их лепт ириц а кој е су с врем ен а на врем е
успевале да заборавим леп у бронзан у играч иц у.
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Слике једне прошлости

З

агорје, здраво! – поз драв љал а1 сам Крк лечевим стиховим а бреж уљке који
су нес трп љиво очек ивал и да почн у певат и зелен у априлс ку пес му,2 поздра
вљал а сам плаво небо и храс тове шумарке, усам љене брезе и чет инаре, сеос ке
раш трк ане куће и торњеве. То је, знач и, оно, 3 Загорје, завичај Пет рице Керем
пух а,4 то је Крек лечев а „зем ља и ниш та“, то је поднебље славис те Ват рос лав а
Јаг ић а, за кога гот ов о ник ад нис ам бил а нач ис то коме од слов енс ких народ а
припад а, тол ико је био својина свих нас. Овим је, знач и, предел има нек ад про
лазио и Гај, Кук уљевић,5 и Мик лош ић. Ускоро ћу видет и Вараж дин и гимназију
где су вероватно сви они учил и, па и наш савремен ик Крк лец, 6 поред остал их.
Ускор о ћу вид ет и и Лудб рег и реч иц у Бедњу, од Крл еж е наз ван у Блатњ ом.
Ускоро ћу проћ и преко Драве у Међум урје где су се Јос ип у Славенс ком први
пут прич уле древне мелод ије Словена кајк аваца.
Занета пределом којим је пут вод ио од Заг реба према Вараж дин у, куд а сам
бил а пош ла да одрж им књижевно вече, нисам некако ни опажал а своје сап утни
ке у аутобус у. И што ми се ретко дешава, моја суседа, сивоока, преп лан улог лица
сељанка, прва је мене ословила питајући ме куда идем, радосна што ћемо део пута
до Вараж дина прећи заједно. Она је била пуна утисака из Заг реба и јед ва је чека
ла да коме саопшти како је видел а Максимир и зоолошки врт. И ја сам њој рек ла
како сам срећна што ћу најзад видет и Вараж дин, древн и хрватски град, али она
ову моју љубазност као да је преч ул а причајућ и ми усх ићено о слон у чија огром
ност је пре свега на њу деловала, о мајм уници која као човек сама себе покрива, о
лаву кога је звал а љутом звери, да би се наједном сет ил а пајцека које7 је оставил а
код куће и говед и,8 да би се пох вал ил а како су за продат и виног рад куп ил и мли
нек на коме и њен и сусед и мељу. Причал а је тако умиљат им кајкавским говором
пун им дем ин ут ива, трудећ и се да ми буде зан им љива и јасна. Примет ивши да ја
умес то сосед говорим сусед, и она је почел а тако говорит и, а ја сам, зау зврат,
умес то да питам „Шта сте хтел и рећ и“ питал а „Кај сте штел а рећ и“, а вештачко
ђубриво сам као она називал а уметн им гнојем. И кад се приближ ило њено село
Бисаг, било нам је обема жао. Назирућ и да сам однек уд из даљине, пож урил а9 је
још да каже како је живот на селу пос ле ослобођења много бољи, како су њиве
боље обрађиване, дају више рода и, угледавш и десетак10 ђака на стан иц и, пох ва
лила се како сада мал ишани више не пешаче до школе као некад.
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Остал а сам с топ лим мис лима о људ има уопш те, о Загорц има, заносећ и се
вером како би лако било да сви сосед и или сусед и живе у миру. Ово располо
жење се нас тавило и продубело11 у Вараж дин у, и пос ле Лудбрег у, где су ме доче
кал и исто тако љубазни, прос тос рд ачн и људ и као моја сап утн ица из аутобуса.
Загорц и здраво! – пом ис лил а сам а мож да и изговорил а нашавш и се у Вара
ждин у и одмах, нес трп љиво, заш ла са директором Градс ке књиж нице у древне
вараж динске улице. Било је лепо ићи улицама12 где те на сваком корак у дочек ује
прош лост и стара слава.13 Падал и су ми на ум без реда, као у грозниц и, хрватски
краљеви и влас тел а, који мож да нис у живел и у овом граду, историјс ки догађаји
који се мож да и нис у сви у њем у оди г рал и, борба Хрвата за службу у црк ви на
народном језику, борбе с Турцима, сукоби с Мађарима, напори да се море сач ува.
Сет ил а сам се краља Том ис лава, пород ице Цељских, Мат ије Корвина, Бранден
бурга, Ердед ија. Чин ило ми се да уза ме иду Ват рос лав Јаг ић, историчар Иван
Кук уљевић, илирски песник Мирко Боговић14 који је први нап исао драм у о Ма
тији Гупц у15 и још мног и мен и драг и људ и којима је Вараж дин био родн и град.
Чин ило ми се да ми они показују на лепом, осунчаном трг у Градску вијећн иц у16
из XVI век а, да ме они воде пред преко двес та год ина старе пал ате кад је Вара
ждин још био главн и град Хрватс ке. Они с поносом зас тај у пред трис тогод и
шњом17 гимназијом. Они ме уводе у старе црк ве и самос тане. Одводе ме пред
остатке градских зид ина које су бран иле Загорје пред налетом Турака.
Пол ако, ног у пред ног у, прош ли смо и кроз старо вараж динс ко гробље,
једно од најнегованијих, најлепших у Европи,18 са својим изгледом класистичког
врта пуног жбуњ а и чемп рес а рез ан их у геомет ријс ким обл иц им а. У његовој
тиш ин и се одмарају и изг ин ул и Загорц и парт изан и и они које су усташе поби
ле. Живимо у једној зем љи, а19 опет се чес то изненад имо кол ико је свак и кутак
наше домов ине дао жрт ав а за слободу. На спомен ик у је урез ано и некол ико
женс ких имена. Једн им од њих названа је вараж динс ка улица која иде крај ше
тал ишта где је Јаг ићев спомен ик. На том, парт изанс ком делу гробља је и споме
ник палом борц у од вараж динс ког уметн ик а Радос лава Трс тењак а.
Тако у пратњи некол ико веков а славне прош лос ти дош ле смо и до Град
ског музеја смеш теног у Старом граду20 чије куле и бедем и обрас ли травом 21
доч арав ај у средњи век. Већ у малом парк у око музеја, зас утом светлош ћу, где
трепери само некол ико сенк и што пад ај у с бреза и млад их чет инара, потп уно
се био изг убио22 градс ки шум. Чин ило се да смо заш ли у как во ман ас тирс ко
двориш те, да смо одлутал и далеко од Вараж дина. У23 зград и музејс кој смо се
наједном осет ил и потп уно одвојен и од сад аш њос ти. Глед ајућ и стилс ке салоне
старог племс тва и грађ ан а, потп уно смо заборав ил и на градс ке излоге пуне
намеш таја изг рађеног мож да управо у вараж динс ким творн иц ам а. 24 Забора
вил и смо глед ај ућ и старе кос тиме на одел а којим нас снабдева „Вартекс“. 24 Са
много више радозналос ти смо пос мат рал и стару апотек у с њен им ступ ама за
биље, с грубим старинс ким пос уђем од стак ла и керам ике, с имп ровизованом
алхем ијс ком кух ињом, него малочас модерне стварч ице у савременој апотец и,
мил иг рамс ке тегов е, или стак лене цеви 25 крхк ије него сап унс ки мех ури. Са
много узбуђења сам ушла и у једн у од кул а где се чува збирк а цеховс ких дип ло
ма, зас тав а, шкрињ а, цеховс ких гробов а, прем а којој се може вид ет и до кога
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степена је било развијено занатс тво у старом слободном Вараж дин у.26 Сет ил а
сам се наједном заната који су се још за мог дет ињства неговал и у Ваљеву, а чије
ни само име мног и данас не знају, старих вос карс ких, опанчарс ких, пам ук лиј
ских, абаџ ијс ких, пуш карс ких излога.
Зас ута слик ам а прош лос ти, окружен а гос тољубивим дом аћ ин им а из На
родног свеу ч ил иш та, Градс ке књиж нице, учен иц им а, нис ам имал а времен а
ни да пом ис лим на књижевн у 27 приредб у, наш авш и се гот ов о изнен ад а међу
некол ико стот ина слушал ац а, које је нароч ито прив ук ло то што је књижевн ик
из Беог рад а.
Утис ак о Загорј у не би био потп ун да нис ам пос ет ил а и Лудбрег, свет ао,
прос тран град ић, да нис ам видел а Бедњу још неисп ијен у сунцем, жуборав у и
бис тру, благо заобљене брегове под шумарц има и паш њац има, ожив љене црве
ним кров ов им а; да нис ам вид ел а лудб реш ко гај ил иш те даб ров а и веш тачк е
рибњаке за шаране.28 Тај утис ак не би био довољан да нис ам упознал а и грађа
не Лудбрега који су ми са поносом пок азал и рес тау риране фрес ке у одаји сад а
удешеној за венч ав ање, који умеј у да се радуј у и томе што се Крлеж а ожен ио
девојком из њихова краја, и који ми мило као кад се даје букет цвећа напом ињу
како је она Српк иња и како има у њиховом крају и српс ких насеља.
Вративши се у Вараж дин, пред полазак кући, попела сам се на новосазидани
облакодер, да поглед ам са вис ине град и окол ин у, да их уклоп им у пределе око
њих. Указао се пред а мном призор как ав, се, уосталом, у мног им наш им градо
вима срета: око старог барокног града, око Градске књиж нице, Музичке школе,
позориш та, гимназија и црк ава, савио се прво прс тен румен их нових кровова,
а око њега друг и, сивк аст, од бет он а, жел ез а и стак ла, прс тен вараж динс ких
творн ица, чувен их не само у Југос лавији. Старим вараж динс ким занатлијама,
чије цеховс ке зас таве и гробови се чувај у29 у Градс ком музеј у, било би мило да
су могли погледат и са мном на горостасни „Вартекс“, на Вараж динску творн иц у
стол иц а, на Ливн иц у жел ез а и водов одн их арм ат ура, на Вараж динс ку инду
стриј у свил е, на творн иц е нам еш тај а, обуће, воћн их конз ерв и, на мод ерн е
зграде за становање, на дивно30 уређено купал иште на Драви.
Од облакодера до железничке стан ице пош ли смо алејом брез а која је до
нед авно бил а алеја кес тенов а – она што је Крл еж а пом ињ е у једној од својих
књига. А на станици је већ падао сутон. У возу сам мислила како тај исти сутон у
том час у пада и на двориште моје сап утнице сељанке, и на вараж динске торњеве,
на гробљанс ке чемп ресе, на бронзаног Јаг ића и Грг ура Нинс ког, на рибњаке и
дубраве у Лудбрег у, на благе загорс ке бреж уљке.
И бил а сам туж на што их остав љам.
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Два писма о Бугарској

Писмо бранковч аним а

Х

тела бих, моји зем љаци Пет ровићи, Павићи, Бошко Јовановићу, Лазаревићи
и Павловић и, Ерић и, Богосаве, Совро, да поразговарам с вама о Бугарс кој,
где сам летос била и где сам необично често мислила на наше село и на вас. Зажа
лил а сам што и ви не можете да вид ите све оно што је мене одушевило и што ни
сте могли, заједно са мном, да се радујете и да се чуд ите изванредној сличности
између наших народа. Видел и бисте тамо црк ве као што је и наша у Бранковин и
и црк ве с куполама као у наших манастира. Наш ли бисте иконе исте као код нас,
исте иконостасе, исте црк вене књиге. Знам ја да су многи од вас давно раскрстил и
с иконама, али исто тол ико знам шта су оне знач иле у вашем дет ињству. А, осим
тога, човек њих посмат ра као и свак у друг у уметничк у слик у.
Чул и бис те у њиховом говору реч и чије значење вам је сас вим јас но. Они,
као уосталом сви Слов ен и, истим именом као ми назив ај у воду, зем љу, небо,
сунце, звез де, сродн ике и остал е важ не ствари и појав е у жив от у. Дош ло би
вам чудно и туж но кад а бис те се сет ил и како су се ваш и и њихови дедови ту
кли. А кад је већ реч о томе, тучемо се и тук ли смо се и ми Срби међу собом,
наж алост, и тучете се чес то ви са својим сусед има – али нећемо расп ред ат и ту
туж ну људс ку прич у ко се све с ким туче.
Сус рет с бугарс ким сељаком био би вам и корис тан и пријатан. Бугари су,
као што се већ зна, оду век бил и добри зем љорадн иц и, баш тован и и цвећари, а
сад су то тол ико унап ред ил и да се возиш километ ре поред стак лен их баш та
где и за време зиме може да се гаји пов рће и цвеће, зат им шибљич ас то и при
земно воће. Богз на заш то, пом ис лил а сам тад а на пов ртњ ак е дуж нашег се
ос<ког пута, крај ста>рих1 плоча и бреж уљак а обрас лих крж љавим грабом, где
се углавном гаји куп ус и грах. Ни данас не мог у да разу змем заш то је Бранко
вина тако кас но почел а гајит и друго поврће осим куп уса, грах а и кромп ира. Да
ли врс та зем ље није дозвољавал а да сазнам за мрк ву, цвек лу или зелен у сал ат у
све док нисам отиш ла у Ваљево. Или сте ви мож да смат рал и да поврћа омиљена
и позната у граду не мог у поштено да нах ране сељака. Или сте се просто држал и
трад иц ије у нач ин у исх ране као трад иц ије2 у историји. Ми зас ад не можемо
сањат и о стак лен им баштама; али зар не бисмо бар могли уред ит и корито свога
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поток а па да и по жези има довољно воде за повртњаке који се око њега ниж у.
Сећам се да је бос тан, воће у Бранковин и врло цењено, али ретко, у Софији та
кође врло омиљено и да га има у огромн им кол ич инама. У свакој улиц и, у сва
кој прод авн иц и поврћа и воћа, стоје цел а брд а лубен ица пругас тих као прас ци
у нашем селу, и диња жут их као восак или као трава зелен их. Свак и час сретнеш
човек а или жен у како грабе улицом с бос таном у мреж и као да јед ва чек ај у да
код куће вид е јес у ли имал и среће при изб ор у. Пош ла сам и сам а да куп им
(иначе не бих бил а ваша зем љак иња), али кад сам замол ил а да ми измере једн у
дињу, маш ил и су се лубен ице, јер они њих зов у дињама. Тако вам је то код сло
венс ких народ а! Поред реч и истоветн их и по звук у и по значењу имај у по два
народ а исти назив за разне ствари.
Поред Софије која је сва у дрворед има и ружама, са чет ири стот ине парко
ва, поред ром ант ичног Трнов а где је, како се сећ ате, умро свет и Сав а, поред
старог Пловд ива и бугарског приморја, видел а сам и два бугарска сел а, Девњу и
Вуч ији До, и управо сам о тим сел има хтел а понајвише с вама да поразговарам.
У Девњи се отварао нови дом култ уре кад сам тамо бил а а у Вучјем Долу сам
прис уствовал а књижевној приредби. Питал а сам се кол ико би се народа скуп и
ло да сам, рец имо, ја с некол ико својих другова књижевн ика дош ла да пред вама
одрж имо књижевн у приредбу. И где бис мо ту приредбу одрж ал и. Ако би вас
дош ла тридесет ина најот ресен ијих, могла би се та приредба одрж ат и и у учио
ници: али ако би се слегла сила света као у помен утим бугарским сел има, ако би
дош ле и жене и сва омлад ина, а не могло се због как ве изненадне кише остат и у
порт и где се обично иск уп љате кад је как ва прос лава, све би пропало.
Идућ и на отварање дома култ уре у Девњи очек ивал а сам да ће то бит и нај
више дом как ав се може видет и у Хрватс кој или Словен ији. Кад тамо, дочек ал а
ме грађевина как ве се не би ни Заг реб, ни Љубљана ни Беог рад пос тидел и: гле
дал иште са 450 мес та, позорн ица прос трана да би се највећ и комад могао дава
ти, а све остале прос торије уређене као у вел ик им градовима. Истог дана и под
истим кровом отворене су у Девњи и књиж ница и читаон ица са некол ико оде
љењ а. При том су ми рек ли да так ве чит аон ице и књиж нице има у Бугарс кој
свако, и најс иромаш није село.
Пос тал а сам наједном туж на и нек ако у себи пос рам љена. Мило ми је, на
равно, било што Бугарс ка тако нап редује, али ми је било жао што ми у Бранко
вин и нем амо так ав дом култ уре и так ву књиж ниц у. Девњ а је, додуше, богато
село, има творн иц у за цемент, за соду, има шећеран у, броји око 4.500 становн и
ка. Само, мен и се чин и да ми имамо и више разлога да створимо так ав дом кул
туре и так ву књиж ниц у, иако немамо тол ико материјалних мог ућности. Није ли
Бранковина мес то устан ичко, није ли пос тојбина Ненадовића, није ли Милош
Пав лов ић и тол ико људ и из нашег сел а пог ин ул о у нар одноо с лоб од ил ачкој
борби и за то да се наш и зем љац и култ урно под игн у, да у нашем селу буде при
јатно живет и, да људ и у њем у мог у наћ и и забаве и пос ла. Међут им, Бранковча
ни као да смат рају да је писмен у човек у место јед ино у граду, да нашем селу нис у
пот ребн и школ ов ан и зем љорадн иц и. Наш млад ић, и кад зав рш и пољ оп ри
вредн у школу, чин и ми се, више вол и да остане пис арч ић у граду, нег о да на
својој окућн иц и примењује своје знање.
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Мен и се чин и да би се и Бранковина могла брзо дић и, кад не би из ње бежа
ли они који нешто знају и који би нешто умел и. Тако би се село извук ло из праши
не и досаде од којих омлад ина беж и. Али ако се не мог у остварит и неке вел ике
ствари, ако се не може сазидати дом култ уре, могли би млад и људ и по завршетк у
основне школе, нау ч ивш и шта је хиг ијена, развивш и смис ао за лепо, учин ит и
неш то да бар наша сеос ка кафана промен и свој лик. Чин и ми се да су тамо већ
целу вечност исти столови, исте стол ице, исти под; да се тамо увек исти људ и
картају, пију и прегоне. На пут у се диже праш ина исто као пре тол ико год ина.
Рек ло би се да нам је лакше сто пута на дан пож ал ит и се на њу него је отк лон и
ти, поп равит и бар онај део друм а на Рабас у до основне школе. О тој оправц и
сањам као о завршетк у Барс ке пруге!
Док су ми људ и у Девњи пок азивал и шта су све од свога сел а учин ил и, док
су ме провод ил и кроз дечје обд ан иш те са као снег бел им пос тељама, играчк а
ма, књигама, цвећем, прес лишал а сам се чиме би се ја у свом селу могла пох ва
лит и кад дођу гости. Ако ћу лепотом природе, она је ту од памт ивек а, ник ак вих
зас луга ми немамо за њу. Ако ћу старином око црк ве, и ту живимо од онога што
смо нас лед ил и. Мож да да пок аз ујемо оно некол ико нових зград а у Јем иновц у,
али оне изглед ају тамо тако залудне, и саме зач уђене што су се ту наш ле. Радо
сно сам се тад сетила да имамо леп у нову школу, и да смо село елект рификовал и,
што нам пом аже да опш тимо телефоном са Ваљ евом и да се здравс твен а слу
жба обав ља правилно, као и рад4 у школ и; што је сав ваш живот пос тао лепш им,
бог ат ијим. А сећ ам се кол ико је муке вид ео инжењ ер Дан ило Вићент ијевић
док вас је наговорио да му помогнете5 у том подух ват у, да оборите свак и само
по некол ико стабал а своје шуме за елект ричне стубове пред рођеном кућом и у
првом сок ак у, пок лон ите само мало радне снаге.
Знам как ви сте на језик у да ћете рећ и како испад а да је у Бугарс кој све до
бро, а да код нас ништа не ваља, и уз то ћете ми приговарати да ни ја за свој родни
крај нис ам учин ил а све што сам могла. Наравно да ни ја нис ам за Бранковин у
много учинил а, наравно да ни у Бугарској није све добро, а у нашем селу све зло.
Али није моје да говорим о неус пелом код њих, нит и сам свој завичај у туђин и
куд ил а, причајућ и о наш им неус пес има. Нап рот ив, хвал ил а сам ваш смисао за
воћарство и причала о нашем побрђу мал ина као они мени о својој дол ини ружа.
Први светс ки рат вас је многе натерао у Франц ус ку, друг и као робље одвео
у Немачк у, а сад бисте могли из задовољства и по својој вољи да одете у Бугарску
и вид ите како тамо људ и живе.

Писмо уметницим а
Понек ад пок ушавам да се сет им како и кад сам пос тал а пријатељ неком народу.
За Франц узе ми је јасно да је то пријатељство почело од младости кад ме је њихо
ва књижевност опч ин ил а и кад су у Првом светском рат у бил и за нас оно што су
бил и и кад је нек и Франц уз, лекар Доајен, четири год ине усинио мога малог бра
та, избеглиц у. За Русе ми је још јасније, љубав према њима прима се још преко ма
териног млека. Пријатељство с бугарским народом почело је преко пријатељства
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с њиховим књижевн иц има негде у времен у између два рата, кад су Дора Габе и
Јел исавета Барг ијана, „прве лас те“, што рек ао покојн и Мил ан Богд ановић, до
шле у Беог рад пос ле другог ћутања између наше две зем ље, пробивш и се кроз
бод љик аве жице злопамћења. Љубав за овај народ пробуд ил и су и они Бугари
који су, судећ и ме само по мојим пес мама, слал и ми са поверењем своју дец у и
своје другове да им помогнем ако им у нашој зем љи уст реба помоћ. Ко би све
знао како човек човек у пос таје пријатељ! Има случајева кад смо пријатељ не са
мо ономе коме смо ми учин ил и добро, него и ономе ко га је учин ио нама. Још се
сећам, Гaнчо Савове, кад си ми причао да си постао пријатељ Срба између оста
лога и због тога што ти је у време рата нек и Србин спасао живот, а и сам је имао
разлога да се за свој боји. Так ве пријатеље свога народа као што је Савов у Бугар
ској, или Дим итар Пантелејев, Дора Габе, Баг ријана, Георг иј Цанев, Ана Каме
нова, Георгиј Гошкин, Стефан Елефтеров, и многе друге, да их све не помињемо,
не треба оставит и усам љене зато што је неко данас подлегао епидем ији непове
рења или некој другој која квари односе међу људ има.
Пол азећ и већ први пут у Софиј у са пасошем нак лонос ти, чин ило ми се да
ме она са нак лонош ћу дочек ује. Бил а ми је сва разговетна као разговетна душа.
Висораван која ју је држ ал а на длан у1 пок азивал а ју је сваком погледу. Чин ило
ми се да се у том граду не може залутат и јер се улице сек у под правим углом и с
краја до на крај се даду саглед ат и. Да можеш, Лизо Криж ан ић, да је нас лик аш
пос мат рај ућ и је са Витоше, био би то пејзаж као они твоји дивн и пејзаж и које
си створил а гледајућ и са калемегданске узвиш ице у даљин у преко Саве и Дуна
ва. Вероватно би пожелел а да нас лик аш и пољс ку кућу Јел исавете Баг ријане за
коју она у пес ми „Кућа у Бојан и“ овако каже:
Очију отворен их у прос транс тво,
заглед ана у маглено море,
лич и на брод как ав уз кот ву застô
са катарк ама – јел ама из горе.
Зато не знам да ли да се смат рам
у луц и пос ле бурнога пута,
или сам вечно пред пис том, на страт у,
и дан и ће ми се у лет у прек ин ут и.
А мож да би те прив ук ли помодн и рес торан и и план инс ке куће који бивају
све помодн ији што се више пењеш. За мене бих те замол ил а да нас лик аш чуве
но глечерс ко корито пуно нез ам ис ливо вел ик их облутак а који, мад а камење,
мењају боју под свак им новим осветљењем.
Пос ледњи пут сам ту Витош у видел а под снегом, онак ву как ву је Баг рија
на вол и, белу, с пад инама које су смучари углачал и као чел ичне ножеве, где су
се жарк е боје скијаш ких џемпера и шал ов а чин ил е још жарче. Под гран ам а
отеж ал им од снега корачал а је крај мене Баг ријана чији су се образи руменел и
од студен и као кад сам је први пут у Беог раду срел а. Тако огрн ут у снеж ним
огртачем Витоше осет ил а сам је кол ико и кроз њен у поезију. Сет иле смо се ту
и шетње по нашој Авал и и оне посете десет ине бугарс ких књижевн иц а друг у
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Тит у, одмах пос ле рата. Биле су махом пес ник иње, елегантно за ту посет у изо
блачене, тражећ и од мене да се саглас им како се жене и у соц ијал изму морај у
дотериват и. По завршетк у пријема, кад се Радован Зоговић, који је такође био
у тој посет и, од нас изд војио, изјавиле су како је Тито диван само је штета што
не глед а жене. Шта ли све жена пес ник не прижељк ује у посет и вел иком држ ав
ник у и как ви ли јој све примери из историје не пад ају на ум!
У свом однос у према женама писцима Бугари писци су руски васп итан иц и.
Как ва би срећа бил а, Миро Алечковић и Весна Парун, Даро Сек ул ић, Радм ил а
Трифуновс ка, пес ник иње Словенке, кад би наш и другови говорил и о нам а с
оним дивљењем, љубављу и поштовањем с којим они говоре о својој Баг ријан и.
Кол ико ли сам пута од кол ико њих чула: „Јесте ли видел и наш у Лизу? Њене нове
пес ме из Бразил ије. Да ли сте читал и њен у пос ледњу збирк у? Не уступа њен им
песмама из младости. Бесмртна је и наша Баг ријана! Па наша Дора! Как во пони
рање у човеково срце! А Блага са својим пес мама из Вијетнама! И онд а овај рој
млад их!“ И 2 не само то. Ник ад а Бугарин у туђој, ма и словенској зем љи, не би о
нечем у и некоме своме рекао ни неповољн у истин у. Никак во претеривање, пре
хваљивање, наравно, није добро, али кад своју зем љу и претерано хвал имо има у
томе више исправнога, него кад је у туђини, мож да ненак лоњеној нам, куд имо.
Судећ и по спомен иц има дигн ут им совјетс кој арм ији и рус кој војс ци Буга
ри су врло зах вални Русима и Совјетима за све што им је овај братски народ оду
век чин ио. Так вих спомен ика има по целој бугарској зем љи. Најд ирљивији ми је
онај у Пловд иву:3 на обал и реке стоји огромна бронзана фиг ура совјетс ког вој
ник а коју од милоште зову Аљошом. Није мање лепа и дос тојанс твена ни Брат
ска хумк а у Парк у слободе у Софији: бел и гран итн и обел иск са бронзан им фи
гурам а около и бронз ан им рељефом који предс тав ља бој парт из ан а. Сви ови
споменици бележе понек и трен утак који се не сме заборавити, као што су Сусрет
руског и бугарског војника на Мосту пријатељства или Сусрет совјетског војни
ка и бугарс ке жене из народ а. Има их и врло једнос тавн их као она протегљас та
и зарубљена гран итна пирам ид а названа прос то Рус ким спомен иком. Али нај
мон ументалн ији од свих је стари спомен ик борц им а за слободу на Шипк и, у
сред иш ном делу Балк ана, на врх у Столетов у. Он је више зград а него вајарс ко
дело и завршава се као древне бугарске ратне куле. Мислим да нема екскурзије из
Совјетског Савеза која не посети ову костурниц у, као што Југословени, особито
Срби, прол азећ и кроз Солун, увек оду и на гробље у Зејт инл ик у.
И нис у само ови белези пос већен и рус ком народу и војн ик у: више улица се
зов у именом рус ких вел ик их пис ац а и војс ковођа. Јед ан од булев ара у самом
цент ру назив а се Рус ким. Ту је и прек рас на рус ка старинс ка црк ва, сазид ан а
кад и храм Александру Невс ком, пос већена Никол ају Чудот ворц у, у тип ичном
средњевековном стилу и опом иње на рус ку дрвен у арх итект уру. Ова црк виц а
је далеко лепша и далеко више рус ка него она наша пепељуга иза црк ве светога
Марк а у Беог раду, као што храм спомен ик Алекс анд ру Невс ком, побед иоц у
над Тевтон иц има на Ладонс ком језеру, превазил ази лепотом и значајем храм у
Беог раду пос већен истом јунак у и свец у.
Вероватно исти они људ и којима је стало до тога да видно пос ведоче своју
нак лоност према рус ком народу пок аз уј у је и према нашем тражећ и путеве да
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култ урно сарађујемо. Тако је ком итет за пријатељс тво и култ урне везе са ино
странс твом, савези глумаца, књижевн ик а и музичара, уз подрш ку остал их при
јатеља наше зем ље, позвао Дивн у Рад ић, Миру Бобић и музичара Олг у Попов
да гос тују у Бугарс кој поводом Осмога марта са својим рец италом „Мирис зе
мље“. И није то први пут да су Бугари изразил и жељу да с нама култ урно сара
ђују и да нам пок аж у своју зем љу, своје Црно море које је Баг ријана упоред ил а
са судбином бугарс ког народ а („У нас с план ина снег се не топ и ни у јун у, море
нам је мало, али је Црн им названо, и врх је, вечно љут, спреман на бун у, и црна
зем ља плодна, али туж на беск рајно“),4 зат им у свет у чувено жало „Златн и Пја
сци“, своје живоп ис не градове по унут раш њос ти. Ти бугарс ки мал и градови
дуже се памте и од плаже Црнога мора на коју сил азе и људ и са далеког севера,
они су прави рођац и наш их град ић а по брдс ким предел има. Трново по ноћ и,
<куће> разбацане по бреж уљц има који се пењу јед ан на друг и и личе на зачара
не дворце, сметај у нам да се сећ амо Трнов а виђеног по дан у, као што ноћн и,
изд алек а виђен Беог рад, брише сећање на Беог рад виђен дању. Тако исто ста
ринс ке куће у Коп ривш тиц и и Пловд ив у чине да заборавимо пал ате по Софи
ји. Уосталом, свак и град има понеш то особено. Драж Коп ривш тице је за мене
и у томе што сам тамо бил а у кућ и Ане Каменове чији дом, као и цело мес то,
очарава старинским зак уц има. Ана ме је одвел а и на гроб песник а Димча Дебе
љанова где је на плоч и извајана мајк а како чек а сина на праг у, заглед ана нек уд у
даљин у, као што рибарс ке жене на обал и мора чек ају узалуд синове да се врате
са пуч ине. Стојећ и ту са ужасом сам пом ис лил а кол ико већ пес ник а чиј у сам
душ у измешал а са својом леж и у зем љи.
Кад мис лим о Пловд иву, прво ми падне на ум Аљош ин спомен ик на стрмој
обал и а онда старинске улице и Етног рафски музеј, и како смо, кад сам последњи
пут у њем у бил а, са уметн иц има из Беог рад а, одмах по дол ас ку у холу затек ли
Дор у Габе која је прек ин ул а свој одмор на југ у Бугарс ке и дош ла да се с нам а
вид и и да прис уствује рец италу. Одевена с оном нет раженом елеганц ијом, бил а
ми је нал ик на своје пес ме за које би свак рек ао да су плод јед ино над ахн ућ а,
мад а су као знал ачк и цртеж и дог рађене. Углед авш и је сет ил а сам се оних ње
них песама где се исп ит ује да ли је као човек бил а увек исп равна, где сама себе
опт уж ује говорећ и: „Живот ми је нис ка заблуд а и грешак а, 5 засел их дубоко у
моје сећање. Вод им с њима борбу пос тојан у, мад а су одж ивеле давно“. Тако то
бива, пом ис лил а сам гледајућ и је: песниц и који по киш и превале некол ико сат и
да би видел и пријатеља и да би се наш ли међу својим суг рађан има, у свечаном,
племен итом трен утк у опт уж ују себе, а они који стварно греше и имају заблуд а
и не пом иш љају да себе опт уже.
У Пазарџ ик у, завичају пес ник а Вел ичкова, Бојаџ ијева, Трајанова, Николе
Фурнаџ ијева, дож ивеле смо незаборавн и сус рет с романт ичарима славенофи
лима, члановима литерарног клуба „Алеко Конс тант инов“, у читаон иц и видел и
„Видел ин и“ и осет ил и по ко зна који пут како људ и имају жељу за пријатељем.
Чин и ми се да ме још држ и у наручју она крупна учитељица чију ми је љубав и
према поезији и према Југос лавији било суђено да прим им на своје груд и.
У Пазарџ ик у смо се упознал и са дрворезом уметн ик а чувене мијацке шко
ле на иконос тас у Саборне црк ве. По овом спомен ик у из бугарс ког народног
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препород а могли смо суд ит и о вел ик им уметн ичк им способнос тима незнан их
људ и из народ а. Заж ал ил а сам, Рис то Стијовићу, што с тобом нис ам пос мат ра
ла овај иконос тас што се заједно нис мо дивил и оној срн и која има свеж ин у чо
векових првих цртеж а по пећ инам а, или грифон им а и сфинксовим а заг њуре
ним у орн амент е из биљног а свет а. У овом дрв ор ез у нар оч ит о очарав а спој
уметн ичк и зрелог и наи вног у исто време, и свет биља бујан као у прве дане зе
мљиног живота, крај животиња, как ве смо их виђал и у својим детињим сновима.
У тајн у како је уметн ик дао онако непоновиве пок рете само ти, Рис то Стијови
ћу, кроз свој у љубав прем а свет у птиц а и звери можеш ући. Само би ти, да си
живео у оно време, умео дат и грифона с перјем у обл ик у лиш ћа. Ти би само да
нас могао изрезат и птичје вратове тол ико дуге и витке да би их ветар зан их ао.
Мад а ме више зан има свет биља и звери, уживал а сам и у сценама из Библије.
Мис лим да сам једном као дете зам иш љал а Салом у на Иродовом пиру управо
онак ву как ва је на иконос тас у и ликове Ирод а и џел ата са Јовановом главом на
тањиру суровим као што су тамо у дрворезу.
У Старој Загори није било разглед ањ а ник ак вих уметн ичк их спомен ик а,
није било славенофилс ких сас танак а, него смо пос ле рец итал а нас тавил и пева
њем расположење које је почело слушањем поезије. Бугари су бил и одл ичн и пе
вач и, а ни наше Дивна Рад ић ни Мира Бобић нис у се обрукале. Певале су се пе
сме нар одн е, од бос анс ких, мак ед онс ких, срб иј анс ких, далм ат инс ких, до
оперс ких арија. Олга Попов је заж ал ил а што и ви, Јоване Глигоријевићу, који
имате у Бугарс кој познан ик а и пријатељ а, нис те с нам а да помеш ате свој глас
с гласовима бугарс ких певача, да у музиц и заједно преброд имо све гран ице, да
проговоримо само језиком људс ке душе, да се радујемо што певач и Бугари би
рају пес ме за које знају да их ми вол имо, а Мира и Дивна пронал азе старинс ке
бугарске песме. У том племен итом надметању сећал и бисмо се љубави Лем-Еди
ма и туж ил и за младош ћу, умирал и са Борисом Годуновим, завап ил и за слобо
дом са кнез ом Игор ом, бел ил и платно на охридс ким изв ор им а, пор ед ил и
Сплит са Лондром градом, питал и рек у Мораву што је водоп лавна кад је равна.
При пов ратк у у Софиј у у селу Чирп ан у пос ет ил и смо музеј-кућу револу
цион арног пес ник а Јаворов а. Мал а кућ а с тремом који држе дрвен и стубови.
Пред њом бунар как ве и ми у својој зем љи познајемо. Кров покривен ћерамидом
као и у наш их кућа тога времена. Унут ра као и код нас исти балконс ки грађан
ски укус и намештај. На зиду фотог рафије родбине, песника окруженог ком ита
ма. Пет ролејк а. Уза зид дуга дрвена клупа с фил аретама как ве стоје по наш им
сеос ким трпезаријама. Прозори зас трт и бел им двок рилн им завесама, а кревет
чаршавом обрубљен им чипком; узглав ље такође украшено чипком кроз коју се
назире унут раш ња навлак а црвене боје. Преко стол а ирам. На њем у мас тион и
ца, држ аља, књиге. Све на свом мес ту, уредно, као у бившој кућ и наше Исидоре
Сек ул ић. Штет а што њен а кућ а није могла пос тат и муз еј. Вид ел и би се и ту
чаршави обрубљени чипкама, блиставо бел и, уштиркани, мада је она припадал а
другој цивил изац ији.
Сличан музеју Јаворова код нас је музеј Боре Станковића, у његовој родној
кући у Врању. И ту су доксати, лозе, бунар. Ствари којих се тицао руком, фотогра
фије људ и које је волео. Све је ту, и у кући Јаворова и Бориној, само нема песник а,
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ствари су их надж ив ел е. А у муз еј-кућ и Змајев ој, у Камен иц и, не вид е се ни
ствари које су му припад але, али се врт и двориш те одрж авају у стању у как во
ме су бил и за његова живота. Српс ка академ ија нау к а и уметнос ти има у дуго
рочноме план у да најп ре створи музеје књижевн ик а. Они који су посећ ивал и
так ве музеје по Совјетс ком Савезу знају да за то треба много знања, укуса, вре
мена и новаца. У Беог раду ће мож да до тог времена пријатељи академс ког сли
кара Драгом ира Глиш ић а, уз помоћ једне од опш тина, основат и музеј који ће
бит и смештен у његовом атељеу, где пород ица чува безброј успомена из његовог
дет ињства и школовања у Немачкој, првих цртежа и слика, писама, сликарски при
бор и репрезентативне слике, као и ону коју није, ометен смрћу, успео да заврши.
У Музеј у Јаворов а сет ил а сам се како ми је једном пред свој у смрт Илија
Коларевић, професор Сликарске академије, предлож ио да ми израд и надг робн у
бисту, да би људ и знал и како сам изгледал а. Али ја, наравно, и по цен у да ми буде
лик и заборав љен, нисам на то прис тал а. Разм иш љал а сам под тремом Јаворова
где се упис ује у књиг у посет ил ац а, где ли ће једном, да кажемо пос ле сто год и
на, бит и музеј-куће пос већене 6 нама књижевн иц има и уметн иц има Бугарс ке и
Југос лавије. Тамо би зацело стајале и наше заједн ичке фотог рафије као док аз
да смо бил и пријатељи. Наш ле би ту мес та оне где су Дора и Баг ријана на вече
ри у беог радс ком ПЕН клубу. И оне где смо нас чет ири, Олга, Мира, Дивна и
ја, са бугарс ким глумц им а и оперс ким пев ач им а. И оне са дочек а и исп раћ аја
по железничк им стан ицама. И како у амбас ад и југос ловенс кој и бугарс кој ди
жемо чаш у за наше пријатељс тво. Бил а би тамо и наша узајамна пис ма и пес ме
које смо једн и друг има пос већ ивал и, и дарови донешен и из Софије у Беог рад
<и> из Беог рад а у Софију.
Срећом је требало нас тавит и пут и те сам мис ли прек ин ул а.
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пољска се зацељује

П

ољска са геог рафске карте,1 широка зелена пега, испресецана мрежом река,
прет ворил а се за нас на овом пут у у бескрајн у2 равниц у покривен у њивама
озимице, у опип љиву зем љу пољску кроз коју тече Висла,3 стара словенска Висла
са својим притокама;4 Пољску из Сјенк ијевићевих романа потиснула је савреме
на, дож ивљена Пољска. Изи ш ли су пред нас иза својих књига савремени писци и
насмејал и се на нас, пружал и нам рук у. Стари бол 5 због подела Пољске,6 и других
њен их историјских недаћа,7 пот иснул а је свежа жалост када смо угледал и разо
рен у Варшаву, Вроцлав, Гдањск, Познањ, када смо обиш ли логоре.
Све је то било, истина, ново а ипак истоветно са оним што смо од дет ињ
ства о Пољској знал и: она је остал а зем ља слободољубива, дос ледна својој вел и
кој историји, кадра из љубави према слобод и да и рођене зен ице дâ,8 да излож и
неп ријат ељс ком бес у Варш ав у 9 тако дуг о диз ан у и неп ријат ељс ком10 скрн а
вљењу спомен ике својих вел ик их пес ник а.11 Кад човек зам иш ља12 јед ан народ,
увек му се он предс тави у својој битној црт и: јед ан је првенс твено вред ан, дру
ги гос тољубив, трећ и надмен, 13 самоу в ерен. Кад пом ис лиш на Пољ ак а, прво
му одаш признање за слободољубивост. У наш им разговорима с њима то је увек
бил а13 тачк а где смо се најбољ е разу мел и, најп ре зближ ав ал и,14 и на кој у смо
увек поново дол азил и.15
Први сус рет кад се пређе гран иц а своје отаџбине је сус рет са језиком зе
мље у коју се улази. Сус рет с пољс ким16 био је за нас необично узбуд љив. Заж у
бори, заш ум и као сећање које се пење у свест, а још не може да добије одређене
црте. Негде смо то чул и, али не знамо кад и где. Међут им,17 само некол ико тре
нутак а стојимо збуњен и. Прво из тога шума18 исп лове реч и истоветне с наш им,
па реч и са19 мало друкч ијим изговором него код нас, па20 оне давно знане из ста
рос ловенс ког, са назал има, па реч и које смо сретал и у рус ком или друг им сло
венс ким језиц има. Ујут ру смо, истина, још одговарал и да где би требало рећ и
не, али увече смо готово21 све разу мел и кад су нас домаћ ин и на22 стан иц и у Вар
шави поздравил и, да сут рад ан уочимо и неке 23законе пољс ког језик а, што нам
је наједном отворило безброј врата у оно што су нам говорил и.23 Кад у грамат и
ци проч иташ да се јат24 према коме су се диференц ирал и наш и говори 25код По
љак а прет ворило у ја, да је меко старос ловенс ко р пос тало ж, а самоглас но р се
прош ирило у ар или ер, то се прим и просто као и свака чињен ица; али кад сам и
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уочите тај закон, то изазива радост.25 Кад чујеш сарна и наједном погод иш 26 да
је то срна, учин и 27 ти се да си много нап редовао у знању пољс ког28 и вуче те да
идеш даље. Уочивши или нау чивши то,29 нисмо се више бојал и кад се појави какав
радознао новинар са низом питања – разговор је могао да тече нек ако. Пос ле
тол ико векова одвојена живота, тол ико километара међу нама, при првим су
срет има смо схват ил и ипак 30 једн и друге, и то је необично пооштравало стару
романт ичарс ку радост што смо се дес ил и Словен и. У сваком граду смо, што је
исто тол ико радовало, наш ли понеког ко зна наш језик. Понеко га је нау ч ио у
нашој зем љи (као вођа кога нам је министарство дало, одрастао у Босни и школо
ван код нас), а нек и су га и сам и савлад ал и, не мич ућ и се ник уд из своје зем ље. 31
Дознал и смо тамо32 да се сад у нек им градовима, при гимназијама и на спец и
јалн им курсевима, пред аје српс кох рватс ки, као необавезан предмет, али који
привлач и дос та слушал аца. У овом смис лу ми смо пољс ки дуж ниц и јер мис лим
да још немамо курсева за пољски сем на универзитет у.
33
Разглед ајућ и свакога дана од јут ра до мрак а улице, музеје, фабрике, поне
кад смо лич ил и на оне путн ике Америк анце што крупн им корац им а иду по
крај уметн ичк их дел а крај којих би требало бар десетак мин ута застат и, тол ико
су нам мозгови бил и засићен и. Ипак смо дисцип линовано одл азил и да гледамо
све оно на што су нам Пољ ац и скретал и паж њу да би требало видет и и збиљ а
смо пос ле сваке пос ет е бил и задов ољн и и зах валн и што су нас тамо вод ил и.
Тако смо се наш ли као гос ти и код калуђера у мог илс ком манас тиру крај Кра
кова, где смо могли дос та зан им љивих ствари да вид имо и нау ч имо разглед ају
ћи сам ман ас тир, биб лио т ек у, у друш тву прио р а кој и је нек о врем е био у
ошвјенћ имс ком логор у. Пок аз ало се да је приор порек лом Слов ен ац, а нек и
монас и да су као наш и стипенд ис ти студ ирал и у Заг ребу пре рата теолог ију, те
смо се с њима могли потп уно споразумет и. Из питања која су нам пос тав љал и,
видел и смо отп рил ике как ва предубеђења имају страс ни катол иц и о нашој зе
мљи. Расп ит ивал и су се најп ре има ли код нас ценз уре, то јест ценз уре као др
жавног уред а, зат им је ли књижевност диригована, је ли одређено шта се има
пис ат и, ко сме путоват и у инос транс тво, сме ли се слободно говорит и што се
мис ли, је ли црк ва гоњена, иде ли свет у црк ву. Како су бил и људ и добронамер
ни, образован и и желел и да је онако како смо им казал и, веровал и су нам. 33
На овом34 пут у смо ушли у много35 музеја, старих црк ава и манас тира, већ
ниц а, 36 кул а, градс ких средњевековн их кап ија, готс ких дворан а, библио тек а,
школ а, позоришта, фабрик а, краљевс ких двораца. Мис лим да је сваком од нас у
прво време требало напора да се, изненада упитан, сети где је нек у слик у видео,37
где су орг уље најлепше свирале, на којима су фиг уре анђел а свирале у трубе и
звон иле; где се нал азе они стубови нед авно отк ривен и 38 са осамнаест фиг ура
које предс тав љају врл ине и грехове, 39 где су она дивна врата из осамнаес тог ве
ка, и она најв иш а кул а, и она кат ед рал а са најдужом сред иш ном лађом и она
друга у коју може да стане 25.000 људ и; крај кога град а беше дворац краља оже
њеног Франц ус кињом, пун оних драгоцен их слик а, у ком ли је музеју Матејк и
на Жан д’Арк, а где су Тиц ијанове Три грац ије, или онај незаборавн и порт рет,
где оно видес мо изложбу средњевековног црк веног слик арс тва и вајарс тва и
мадон у од које се нисмо могли одвојити; на кол ико оно метара под зем љом леж и
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у каменој сол и изв ајан а Тајн а вечера и она црк ва где је Твардовс ки зас тао од
див љења и могао да каже само: „Права бајк а!“; кол ико беше40 дворана у огром
ној сол ан и која се почел а експ лоат исат и пре 900 год ина, да ли рекоше да 840 км
ходн ик а има тај древн и рудн ик сол и, да ли се вел ик а дворана за играње у њем у
зваше41 Сјенк јевичева.
Сад, пос ле десетак дан а, пол ако се све то крис тал ише, смеш та у мозгу на
сталн а мес та, пос таје збиљ а наш а својин а. У наш им сећ ањим а већ има ред а и
она се намећу, бар код мене, по својој осећ ајној вреднос ти. Од свих виђен их
црк ава најчеш ће се сет им старих древн их42 из 12. и 14. век а, које дирају својом
једнос тавном лепот ом и чињ ен ицом 43 да су најс тарије, да их само Слов ен и
имају, да се нал азе управо у оним крајевима за које су Немц и тврд ил и да су бил и
оду век њихови, док ови спомен иц и сведоче да су ови крајеви45 пољс ки.
Изд војена у сећању остаће нам посета46 селу Бис куп ин у, негде између Гње
зна и Гдањс ка, близ у Гонс аве, где се врше ископавања старог словенс ког град а
из 7–4. век а пре нашег времена.47 И сад ме је страх и пом ис лит и да смо га могли
и не видет и48 преморен и од пута и жељн и да разглед амо подробн ије Познањ у
који смо бил и стигли уочи тог дана. „Све можете видет и, али ако ово не вид ите,
као и да нис те посет ил и Пољс ку“, рек ли су нам. И збиља, све црк ве најзад личе
једна на друг у, сви савремен и градови су сличн и, а Бискуп ина нигде више нема.
На метар под зем љом стоји тај стари словенс ки град. Вид и се под зем љом
цео његов нац рт,49 темељи кућ а, улице пок ривене дебел им храс товим и боро
вим брвн има, зид којим је град био опас ан, 50 пал ис ад а око зид а. Град је био на
острв у сред јез ера, 51 с копн а се до њег а дол аз ил о мос том, на улаз у су бил а 52
огромна дрвена врата. Шта ту узбуђује, могао би ко рећ и. То смо учил и у етно
лог ији и етног рафији. Али сас вим је друкч ије53 читат и само у књизи о томе и
зам иш љат и. 54 Кад а, међут им, очим а углед ате та стара словенс ка огњиш та по
плоч ана крупн им обл иц ам а, 55 које су ту тако како и сад стоје пос тавиле руке
неког нашег прап рап ретк а 56 одев еног у крз но, учин и се да сам и Пер ун крај
њих сед и и сва мутна осећања из дет ињс тва навале. 57
Поглед ал и смо се с Пољац има узбуђено. 58 Знач и тако! Ово је био град на
ших заједн ичк их пред ак а. Није било59 ник ак вих катол ик а ни правос лавн их, ни
Герм ан а, 60 него беск рајне шуме, језера, степе, 61 медовин а, Световид, Моран а
Волос, Жив а. 62 Ово су, знач и, 63 те купе одак ле смо пил и медовин у, 64 а ово те
стреле које ни у лову нис мо радо упот ребљавал и.65
Пос мат рамо даљ е. 66 Упоредо са зидом иде главн а круж на улиц а 67 и више
њих поп лочан их68 сред ином град а. Низови дрвен их кућа как ве 69 се и данас зи
дај у по радн ичк им и професорс ким насељима стоје између улиц а. Станови су
спојени заједничк им зидом. Свака пород ица је имала таман онол ико одаја кол и
ко ми данас по градовима које су нам Немц и сруш ил и, па и више: предсобље,
одају где је огњиште, кут где се рад и70 – тка или деље, затим кут за постељу, често
одигн ут у од зем ље, на кољу. Под гред ама пок ривен.
Иск оп ав ањ е овог важ ног култ урног спом ен ик а поч ел о је 1933. год ин е,
прек ин уто за време рата, кад су Немц и зат рпал и све што је било откопано, да
би фалс ификов ал и историј у. Сад а се опет увел ико рад нас тавио.71 Млад е де
војк е стрп љив о прет раж уј у свак и грумен зем ље, свес не озбиљнос ти пос ла,
109

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

ваде из њега оруђа, нак ит, одломке судова. Пос лом руковод и професор архео 
лог ије на познањс ком универзитет у. Две72 куће, врата, мост, део зид а и пал и
сад а већ је обнов љено. Рес тау рац ија се врш и тако: само се умес то ист рулел их
делова73 став љају нови, а они сач уван и, угљен исан и, остају. Пос тоји већ и мал и
музеј ископ ина.
Било нам је жао кад смо морал и отић и из Бис куп ин а. Много пута смо се
осврн ул и на језеро, брезове шум арке, гус те чет инарс ке шуме, њиве зелене од
озим ице.
75
Кроз ошвјенћ имски логор нас је једног од идућ их дана провео Пољак који
је и сам у њем у био.75
Овде је свирал а музик а, рек ао је, кад су мрт ве, голе бег унце изл агал и по
столовима у дворишту или кад су их, такође голе, вод ил и на стрељање.
Око нас огромн а равн иц а исп рес ец ан а жицом, пос ејан а зград ам а дос та
прис тојног изглед а. Вођа је погод ио наше мис ли и одм ах нам рек ао да су у те
зграде Немц и довод ил и стране ком исије да виде како заробљен иц и тобож лепо
живе, у хиг ијенс ким одајама, имају пос теље, купат ило, управо као да су дош ли
на год иш њи одм ор. Део лог ор а у ком е су те бољ е зград е сад а је Држ авн и
ошвјенћ имс ки музеј. Ту се може видет и оно што ком ис ијам а није било дано.
Нис у то оне пос теље које су они онд а са одобравањем пос мат рал и, где пос тоје
сламарице и где по јед ан само или двојица спавају, већ бетонс ки подови са тан
ким слојем сламе дуж зид а, ограђен и усп равном дас ком, пос теље у којима их је
морало да спава више него што је могло стат и и кад леже само побочке, дод и
рујућ и пос лам љено тле раменом и куком.
Ком ис ије нис у виделе ни бункере у којима се умирало од глад и: бетонс ке
прос торе од свега метар и сед амдесет у вис ин у, с отвором мал им као пес нице
за ваздух. У так вом једном бункеру нек и Немац који је помагао зат ворен иц има
гладовао је 27 дана, и пошто је појео своје ципеле и рођене прсте, умро је. Ком и
сија није видел а ни бункер у коме су се људ и гуш ил и диокс идом рођен их плу
ћа, ни онај где су три Немц а зликовц а ножевим а наор уж ана побил а тридесет
Пољак а каж њен ик а да им они у бункеру не би трош ил и ваздух. Ту стоји и бун
кер у коме је нек и старац драговољно прис тао да умре умес то млад ића који је
на то био осуђен. На врат им а те камене рупе вид и се како је цифрам а бројао
дане и по зидовима гребао неке ликове.
Пос ле тога ушли смо у огромно стов ариш те старе обуће – чет рн аест ми
лиона пари старих ципела. Обућа људ и спаљених у логорским крематоријумима.
У изд војеном простору од некол ико кубн их метара леж и обућ ица спаљене деце,
кој у она нис у стигла да поцеп ај у. Има ту иск рив љен их ципел а, санд ал а кроз
које је проп ао прст, нових црвен их, бел их ципел иц а, обувен их, вид и се, пред
сам пут. Деце је ту спаљено око триста хиљада и чет ири мил иона и седам стот и
на хиљад а одрас лих. Како је обуће остало више, очевидно је да су нек и имал и
по два-три пара, верујућ и да иду на рад.
Логор је имао три вел ик а крематориј ума, зид ана, који се сад рес тау риш у,
јер су их Немц и, поражен и, сруш ил и, као и две камене рупе где су пал ил и ло
маче. Крематоријум је читава подм ук ла арх итект ура. Пород ице које су пош ле
однек уд с убеђ ењ ем да иду на рад у Нем ачк у воз ов им а су правц е упад ал е у
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Ошвјенћ им или у Бжеж ице и одмах увођене у крематориј уме који споља личе
на купат ил а, под изговором да треба сместа да дези нфик ују одел а и да се оперу.
У првој дуг уљастој одаји нал ик на ходник скидал и су их до коже и шишал и. Затим
су добијал и лаж не сап уне, неко глатко камење, и прел азил и у суседн и прос тор
где би требало да их чек ају тушеви, а очек ивао их заг уш љиви гас. Лешеве пог у
шених људ и мајушни вагонети су извлачил и одатле правце до отвора пећи. Пећи
је било по петнаест у сваком крематоријум у. Није требало више од двадесет до
двадесет пет мин ута и човек је пос тајао прах.
Једном се ипак у том немачком пак лу нешто дивно догод ило: људ и ту дове
ден и досет ил и су се шта им се спрем а па се побун ил и и стрп ал и своје џел ате
тамо у то купат ило у које се улази са камен им сап ун има. Пос ле тога су, разу ме
се, ипак морал и умрет и, али морал и би и без тога.
Човек то слуша и пок ушава да се бес мис лицама бран и у име пот ребе да му
<се> човек, ма и немачког порек ла, потп уно не огад и. „Није их ваљд а ипак то
лико погорело“, мис лим и станем да множ им дане са бројем жрт ав а, па онд а
неш то дел им, сабирам; али ми жељу да и даље рач унам оду зе призор који сам
мало кас није углед ал а и који је и сувише очигледн им учин ио кол ико се људ и у
Бжеж иц ам а прет ворило у дим. Ушли смо у кас арнс ки дуг у одај у пун у нек их
чудн их руна – људс ке пом ршене косе.
– То није све – рече вођа. – Вагон и так ве косе отиш ли су у Немачк у као ма
теријал за фотеље и мадраце.
Прим ак ла сам се. Плас тови сен а људс ких76 влас и леже ту. Неке су мрт ве,
пуне праш ине, не вид им на чијој су глав и могле рас ти, али са ужас ом зат им
углед ам седе старачке косе и учин и ми се вид им и лице тога спаљеног старц а.
У близин и стоји вит ич ица девојч ице, још чврс то сплетена, с уплитњаком, жива
и танк а, сад ће као гуштер нек уд одвијугат и. Зат им отис неш очи пуне ужаса до
теш ких златн их плетен ица девојак а чији осмех заблед и пред тобом.
Исто тако је пот ресан поглед на ствари оних који су морал и боравит и у ло
гору. Њихова искрп љена робијаш ка одећа, њихово пос уђе как во се обично виђа
на ђубриш тим а, исп рич ал и су све о њих ов ом мучен иш тву. Како су се пос ле
овога бес мис лен им чин иле нове зубне четк ице сабране и изложене у некол ико
стак лен их кубик а, које су пол азећ и у Немачк у на рад људ и куповал и по разним
дрог еријам а Европе, па те нов е кот арице с наг ом ил ан им дечјим рубљем, те
путне торбе са белом бојом исп исан им имен има и зан имањима људ и којима су
припад але, с нек им нама нес хватљивим цифрама, с тачн им адрес ама, као да се
мог у из ужарен их пећ и врат ит и кућ и. Пос ле, возећ и се нат раг, осећал и смо чу
ђење што смо живи изаш ли из сам их успомена на ужасе који су се ту збивал и.
У огромној мас и дож ив љаја готово не мог у да се снађем, не знам шта бих
пре чега говорил а. Поред тога што су у Пољс кој страд ал и људ и, страд але су и
ствари. Било је на пример неиск азиво болно чут и да је клавир славнога музи
чара Шопена морао поднет и ране од неп ријатеља, да су и њем у ноге биле поло
мљене, да је извршено нас иље над његовом кућом, да је Мицк јевићев спомен ик
поново прет ворен у бронз у и да су од бронзе ливене гранате за убијање Поља
ка, да су славне, уметн ичке, слике униш тав ане. Али и са рањенога Шопенов а
клавира нам а се чин ило да чујемо музик у док ле год смо боравил и у Пољс кој,
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особит о кад смо пос мат рал и раз ор ене спомен ик е, кад смо прол аз ил и кроз
људс ка муч ил ишта као што је ошвјенћ имс ки логор.
Срећом, у час кад смо у Пољс кој боравил и, она се већ опорав љал а. Поново
се зид ало, поново су уметн иц и рад ил и, школе се отварале, фабрике се дизале
из мрт вих. Нама је тек у Лођи и Катовицама било јас но, иако одмах пос ле рата,
шта то знач и индус тријс ка зем ља. Под утис ком њих ов е вел ик е уметнос ти,
књижевности, бил и смо заборавил и чиме се она још слави. И, ето, ми, подан иц и
претеж но сељачке зем ље, у Лођи, <у> фабриц и текс тил а, другој по вел ич ин и у
Европ и, наш ли смо се наједном у огромној железној шум и, у прос тору пок ри
веном стак лом, вел иком више хектара, где су разбоји хуктал и, железне полуге
скак утале. Тако се мен и нек ад прик азив ал а у дет ињој маш ти (поређење нео
бично, признајем) она шум а барјак а и коп аљ а кроз как ву се у нашој народној
пес ми каже да „ни киша не би могла на зем љиц у да падне“.
И катовичк а ливн иц а „Кош ћуш ко“ је исто тако неш то што нико од нас ра
није није могао зам ис лит и. Призоре77 који се тамо мог у видет и зацело је фан
таз иј а средњ ев ек овн их мис тик а пред оч ав ал а себ и разм иш љај ућ и о пак лу.
Усијане греде као стабла стогод иш њег храш ћа стално куљ ај у из пећ и, дивов
ске маш иц е пренос е ужар ене ступц е, спуш тај у их у јам е, још ужар ен ије их
отуд вад е, маљ ев и комб инов ан и у маш ин е тањ е усиј ан е гред е, магн ет и као
канџе диж у снопове старе гвож ђурије и гурај у их у чељус ти март инових пећ и.
Одас вуд бије јара, навире луп а, људ и иду под наоч арим а да би могли глед ат и у
гвож ђе које кључа као у зем љином језгру. И наједном у некој одаји угледаш – жи
лет и за бријање. Куд а је све проп утовало гвож ђе док није из зем ље дос пело до
тих металн их лиш чиц а!
Слично чуђење и дивљење буд и „Президент“, рудокоп црног пољског злата,
како се изразио јед ан руд ар. Ту на горњем делу рудн ик а готово не вид иш чове
ка, сав пос ао обав љај у маш ине. Ком ађе угља изв ученог из зем ље слаже се по
моћу огромн их решета по вел ич ин и и потом пок ретн им стаз ам а оно тече до
вагона који ће га одв ућ и у све крајеве света. Подземн и део нис мо видел и, али
су нам рек ли да и тамо највећ и део пос ла пос вршавају маш ине. Овде у тако мо
дерном рудокоп у, поглед на руд арс ког радн ик а не буд и она осећања која су код
нас одгајил и роман и западн их литерат ура када су описивал и приватне рудн ике
и живот руд ара у њима.
У опш тој пос лератној нес таш иц и и разоренос ти. Пољац и су дош ли на ми
сао да неи змерно огром ан мат еријал пор ушен их зград а упот ребе па зид ањ е
нових, да нароч ит им маш инама за то нач ињен им туц ај у опек у, мељу стари це
мент и из тога граде потом нек у врс ту арм ираног бетона у коцк ама и плочама,
и веруј у да ће се на тај нач ин у будућнос ти и град ит и. Тако у исто време скла
њају рушевине и добијају брз нов грађевинс ки материјал.
Овим нач ином много је урађено за обнову Гдиње, вел иког пољс ког, управо
светс ког прис тан ишта на Балт ик у, које су Пољац и бил и изг рад ил и за петнаест
год ина, између пос ледња два рата, а Немц и га готово свег разруш ил и за време
пос ледњег. Гдињ а је огромно прис тан иш те са некол ико затона дубок их по је
данаест метара који по некол ико километара улазе у копно. У исто време је нова
дивн а варош. Лађе из свих крајев а Европе мог у се ту вид ет и. У Гдињи се тек
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осет и темпо економс ког живота Пољс ке и темпо њене обнове. Шлес ки угаљ,
гвож ђе укрц ав ај у се у бродове целога света. У једном крај у шведс ки и норве
шки бродови чек ај у на риб у „сељ отк у“. У бродог рад ил иш ту, на другом крај у,
оправ ља се огромн и прекоморс ки брод. Дизал ице уз обалу у вечном су пок ре
ту. Кат арке на две јед рил ице које смо спазил и у прис тан иш ту изглед але су у
свој тој огромнос ти морс ких вел ик их затона необично лирс ки, лепт ирас то и
привлач иле свач ији поглед.
На пут у кроз крајеве које су Пољац и поврат ил и пос ле овог рата од Немаца
сазнал и смо још јед ан проблем савремене Пољс ке и њене обнове. То су насеља
пољс ка по зем љама одак ле су Немце истерал и. Крај око Болес лавц а насел ил и
су, на пример, наш и Пољац и, они што су дос ад живел и у Бос ни. (Наш сус рет с
пољс ком омлад ином одрас лом у Бос ни прил иком светковине давања ордена за
парт из анс ке зас луге у Југос лавији био је за њих и за нас огромн а радост.) По
Шлес кој је насељено становн иш тво из источн их облас ти, гран ичн их са Совје
тима. Виле по леч ил иш тима у Шлес кој или је узел а држ ава или су дате синд и
кат има или су приватна својина оних досељен ик а који су своја имања оставил и
на другој стран и. Пољс ка много напора чин и да се они у својој домовин и, од
ње дуго одвојен и, поново осете везан и за њено тле.
Јед ан од теш ких пос лов а у обнови Пољс ке је прон ал ажењ е и враћ ањ е на
своја мес та пог убљен их уметн ичк их предмета, зат им рес тау рирање оштеће
них. Тако су, уз огромне напоре, успел и да пронађу и врате збирке краљевс ког
замк а, галерију слик а Стан ис лава Авг ус та, гипсане коп ије, његов графичк и ка
бинет, збирк у држ авне нум измат ике, колекц ије Војног музеја, зат им Држ авног
уметн ичког и Археолош ког, скупоцене примерке библиотек а.
На овом пут у је било много пријатељс ких сус рета са пис цима, с радн иц и
ма, омлад ином. Тако смо се срел и и са совјетс ким књижевн иц има, такође пољ
ским гос тима у то време: Иљом Еренбургом, Твардовс ким, Тич ином, Бровком.
Час се нама чин ило да сва љубав Пољак а прел ази са нас на Русе, час опет њима
да смо поред Рус а на њих заборавил и. Понек ад се Рус и и Пољ ац и утрк ив ал и
који ће бит и паж љивији према нама. Једном је наш вођа Вјекос лав Калеб, који
није волео да се диже и држ и здравице, устао и рек ао: „Дижем се и ја да кажем
коју, да не бис мо ми Југос ловен и седел и овде као неке сироте...“ (Вероватно му
се учин ило да су нас наша вел ик а сабраћа у здравицама ређе ослов љавал а него
што је он желео.) На ове реч и се Иља Еренбург хит ро и доброћудно нас меш ио
и пос ле кол ико год се пута дигао да наздрави, стално и нас пом ињао.
У Лођи смо срел и највише писаца, јер су готово сви из Варшаве за време рата
бил и побегли тамо да се склоне. Књижевниц и тамо имају три своје куће, то јест,
само су они у њима насељен и. Имају и свој клуб, у коме су нас и дочекал и. Своју
кућу имају и писци из Познања. У разговорима смо дол азил и и до материјалн их
прил ика књижевника, стално упоређујући чији су хонорари бољи и где би се могло
пре живети само од књижевног рада. Многи су се тада жал ил и да не мог у да дођу
лако до наших књига, да их не шаљемо ни онда када нам их они траже.
За време свог боравк а у Пољс кој живо смо осећал и да предс тав љамо целу
свој у зем љу. Вјекос лав Кал еб је будно паз ио да се одрж и дос тојанс тво Југ о
слав ије, да се што не пог реш и, да се не рекне што не треба. Бив ао је тол ико
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зам иш љен и озбиљан док је ма о чем у говорио као да судбин у света дел и. Ђура
Тодоровић, слик ар, је опет стално имао пот ребу да Пољ ац има тумач и како је
код нас све добро: „А код нас је вид ите то овако. Ми смо то одл ично реш ил и.
Наш и чиновн иц и имај у плат е...“ Или: „Знат е ли како је то код нас. Пос тој и
пројек ат да се вод а из Дрине кан алом преко Морав е одв ед е даљ е...“ Самоко
влија увек диск ретан, са изванредн им смис лом за меру, са живим осећањем за
хвалнос ти за свак у лепот у кој у дож ивимо, за свако празнично расположењ е,
свак и час тек рекне: „Не мог у ти рећ и кол ико сам зах вал ан Пољ ац им а што су
нам омог ућ ил и да ово вид имо и дож ивимо. Морамо глед ат и да се одуж имо.“
Доре Клеменч ић, слик ар, стално зас таје и скиц ира рушевине, рад на обнови,
пред ел е. Вечно црт а, вечно га чек амо, коримо. Блаже Конес ки спас ав а част
делегац ије знањем пољс ког. Увек га ист ичемо: „Ми сви разу мемо, али Конес ки
и говори ваш језик.“
Пос ле овог празник а путовања, нас тал и су опет радн и дан и, нас тавил и се
прек ин ут и пос лови и не знам да ли ћемо успет и да брзо издамо албум посвећен
Пољс кој, са Клеменч ићевим цртеж има и књижевн им прилозима нас остал их,
како смо мис лил и, одмах пос ле рата.
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прослава словачког народа

Л

ане с јесен и сам са десет ином другова прис ус твовал а прос лави словачког
устанк а. Чеш ки и слов ачк и језик може се чес то чут и и на улиц ам а наш их
градова и на нашем мору, па смо, бар донек ле привикн ути на говор Чехословака,
спораз умевал и се одмах лако и лако се кретал и улицама. Ујут ру рано, у Брат и
слав и, пре рок а одр еђ еног за сас тан ак, изи ш ли смо у сунц ем обас јан и град
„сви потајно један од другога“ и јурн ул и по књижарама и продавн ицама новина.
Суд арил а сам се с два Хрвата и једн им Македонцем у истој књиж ари. Купова
ли су и они збирке пес ама и одмах их ту расецал и. Наш ли смо збирке понек их
пес ник а с којим а смо <се> већ на стан иц и срел и и оне нам се у том трен утк у
чин иле драгоцене као богзна како ретк и примерц и как вих старих рукоп ис а за
којима свет чезне, а не може да их нађе.
– Погледајте: Поље неорано Пет ра Јиљем ицког! Ево још једне његове књиге!
Ево Краља! Ево Пон ичана! Ево Кос тре, Бунчак а, Татарке!
– Какав стид! Ту на сто-двеста километара далеко од нас живе так ви писци,
тако блис ког народ а, а ми њихове књиге тек сад отк ривамо.
Ову жеђ за словачк им књигама потп уно смо кас није задовољил и у Светом
Март ин у Турч ијанс ком кад смо ушли у Словачк у мат иц у, старо култ урно дру
штво, и кад су нас увел и у одај у пун у књига и уметн ичк их моног рафија које је
Мат ица изд ал а и рек ла нам:
– Узимајте шта кога зан има. Све је ваше.
Чул а сам једном Иву Андрића кад је рек ао, мис лим да му неће бит и криво
што чес то навод им ове његове реч и, да су Срби најс рећн ији кад имај у с киме
да се брат име и зближ уј у. То би се исто могло рећ и и за Хрв ате и Словенце и
остале наше народе. Сви смо, кол ико нас је, уживал и од првог трен утк а у овом
блис ком дод иру са чехос лов ачк им пис цима и њиховим књигама. Чин ило нам
се да рођен у зем љу гуш ће насељавамо, да смо још нек ако заш тићен ији, да нам
је боље на свет у.
По добром женс ком обичај у ја сам пос ле обил ас ка књиж ара завирил а и у
друге трговине па сврат ил а на трг и донел а отуд хрп у лим унов а којих код нас
у Југос лавији није тад а било. Још ни сад а не знам јес у ли ми моји Југос ловен и
озбиљно замерил и, или су хтел и само да ме зад ирк ују кад су повик ал и:
– И то ми је песник! Дође у госте на националн у прославу и куп ује лим унове.
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Али ни на ово изазив ањ е нис ам хтел а да им признам кол ико сам збирк и
песама пре тога куп ил а желећ и да нач ин им утисак да сам чехос ловачке пес ни
ке одавно знал а, пре остал их. Само, у овом пркос ном расположењу нисам дуго
издрж ал а, брзо сам књиге пок аз ал а и мол ил а Слов аке да ми преведу ову или
ону пес му у чији смисао нисам могла сама продрет и.
Бил о је дивно кол ико се књижевн ик а наједном око нас иск уп ил о. Одм ах
смо разг ов ар ал и као да се оду в ек поз нај ем о. За врем е пар ад е са истим оду
шев љењ ем смо прат ил и пов орк у и гов орн ик а и ми обас ип ал и истим аплау
зом. Уостал ом кад а је свет око нас прим ет ио да смо Југ ос лов ен и и он је нас
поз драв ио.
То ме је подсет ило на јед ан догађај из 1939. за време Свес ловенс ког слета у
Праг у. Стад ион је био огроман и дупком пун. Улазил а је једна по једна поворк а
омлад ине из свих земаља редом и све су биле топ ло поздрављене. Било је свако
ме радос но на душ и. Свих зађевица где их је кад било између братс ких народ а,
свих туж них успомена, нес тало је. Заборавил и се Велбуж ди, Сливн ице, поделе
Пољс ке, разм ирице између Украјин ац а и Пољ ак а, Рус а и Украјин ац а, Срба и
Хрвата, Македонаца и Срба, Словенаца и Хрвата.
У том трен у су у стад ион ушли Југос ловен и, и наједном се сав свет, до по
следњ ег чов ек а, диг ао на ног е и стојећ и поз драв ио наш у омлад ин у. Мен и је
увек било боље кад ја више вол им друге и у овом час у сам се питал а чиме смо
овол ик у љубав зас луж ил и. Сузе су ме гуш иле, и не само мене. А наша омлад ина
је прол азил а и сама дирн ута, и сама зач уђена. И док се пос ледњи ред није изг у
био, народ је пљес као и клицао.
Ретко се може пров ес ти више дан а узас топц е тако праз нично, тако пе
сничк и, како смо провел и овог пута у Чехос ловачкој. Било је неп рек идно оду
шев љењ е, брат им љењ е, пут ов ањ е. Тек што се у једном мес ту спријат ељимо,
упознамо новог пис ца који ту живи, учин и нам се да бис мо и сам и могли ту жи
вот провес ти, а морамо да се рас тајемо, да идемо даље. Јед ино нас је теш ило то
што је ново мес то било исто тол ико лепо као и оно које смо оставил и.
На овом пут у смо посетил и све главне градове и бање Словачке. Тат ре, село
где је план уо први устанак. Дол азил и смо у близак дод ир и са народом. Где год
бис мо ушли у трговин у и у Брат ис лави, и у Праг у и провинц ији и зат раж ил и
што да куп имо, пос ле прве наше реч и прод авц и би се утрк ивал и у љубазнос ти
према нама, расп ит ивал и о живот у у нашој зем љи. Сва љубав према нашем на
роду став љена је нама у наручје, и чес то се појед инац осећао мал им и недос тој
ним да ту буде ма и трен утак оличење целе своје зем ље.
Блис кост између наш их народ а и Чехос ловак а нароч ито смо осет ил и у се
лу Бањс кој Бис триц и где је букн уо устан ак. Народ се око нас одм ах окуп ио,
учес ниц и устанк а су причал и како се све то оди г рало код њих и одвел и нас на
мес то где су сах рањен и стрељан и устан иц и. Скоро све жене тога сел а биле су у
црн ин и и туж иле на гробу на нач ин наш их жена.
– Како ли тек мора бит и вама који сте хиљаду пута више нас трад ал и и по
губил и тол ико младог света – рек ла ми је једна старица.
Чех ос лов ац и су нам на наш у жељу пок аз ив ал и лепот е своје зем ље, уск р
савал и пред нама њен у прош лост, чин ил и нам дос тупн им култ урне тековине.
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И не једном пов ерав ал и нам своје наде, планов е, не криј ућ и ни теш коћ а које
у раду иск рс ав ај у.
Прво нас је зад ивил а Брат ис лава где смо највише времена провел и и могли
све да вид имо. Прош ли смо кроз низ брат ис лавс ких музеја где под стак лен им
звон има спава прош лост, кроз мир који смо нарушавал и глас ним див љењем и
зап итк ивањем. Чехос ловачк а је, уосталом, сва уређена, радна, цивил изована.
У сваком граду смо наи ш ли на музеј. Паж њу су нам нароч ито привлач ил и етно
графс ки музеји, где смо се по ко зна који пут уверил и како је живот Словен а
сродан „од колевке па до гроба“, како се то банално каже, међут им, тол ико узбу
ђује кад се дож иви, па ма и у музеју. У Светом Март ин у Турч ијанс ком смо дуго
пос мат рал и оне зидове што их је измал ал а старица сељанк а са укусом и фанта
зијом прав ог1 уметн ик а, нал аз ећ и у њен им шарам а мот ив е са кол евк и и пре
слица по наш им сел има.
Нећу тврд ити да смо посећивал и само музеје, споменике и остале уметничке
тековине. Силазил и смо исто тако и у подруме чија огромна бурад су превазила
зил а свак у маш ту и где је нас тајао увек моменат анак реонтс ке2 инс пирац ије.
Прис ус твовал и смо и народн им весељима приређиван им прил иком прос лаве
устанка где су се играле народне игре у живописним народним ношњама.
У сваком мес ту нас је чек ало понеко изненађење. У Модрој смо, на пример,
видел и израду чувене словачке малене грнчарије.
– Бирајте! Нек а узме шта се коме свид и – и овде су нам говорил и.
Како изабрат и у томе изобиљу! Да ли да узмем онај тањир са стил изован им
грл ицама, или крчаг у лин ијама грчк их крчага или фиг уру пас тирице? Волел а
сам да судбина изабере умес то мене и замол ил а:
– Ви ми изберите!
Истина пос ле су ме зад ирк ивал и да је то женс ка лук авост. И мен и се збиља
чин ило да никад сама не само не бих смел а, него не бих ни знал а изабрат и онако
леп у ствар как ва ми је припал а кад су друг и бирал и.
Једног дана смо оби ш ли и бању светс ког гласа Пјеш чање, дат у на уживање
и уметн иц има, где су ран ије имал и прис туп само огромн и богаташ и и људ и са
друг их конт инената. Бил и смо у разним дворц им а где нам ран ије ник ад нога
није могла ступ ит и, а које такође је сад држ ава дал а на уживање уметн иц има.
Као дивног сна сећам се дворц а у Пудмериц ама, сред старе шуме нед алеко од
Брат ис лаве, куд словачк и књижевн иц и сваке недеље одл азе на излете или про
воде дуже време кад треба што да раде или да се усаме. Исти овак ав дворац су
крај Прага добил и на ужив ање и чеш ки књижевн иц и, те смо и ми тамо могли
провес ти јед ан дан.
Ишли смо тако из лепоте у лепот у, која је дос тигла врх унац на Тат рама на
Штрпс ком језер у, куд а смо одм ах пош ли у шетњу. Чин ило ми се да ћу сас вим
лако сес ти у чам ац, мад а су се спрем ал а да вес лај у два пис ца у чије вес лачке
способнос ти сам из потаје сумњал а. Али језерс ка вод а бил а је тако мирна, ду
бок а као да је ишла до срц а зем ље, да ми се учин ил а страш нија од узб урк ане
пуч ине. Рад ије бих се бил а навез ла на океа нс ке чувене „девете тал асе“ него на
тај тајанс твен и зелен и мир. Међут им, како су око мене бил и све сам и славн и
борц и, и како сам и ја бил а јед ан од предс тавн ик а наше зем ље, заж мурил а сам
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и сел а у мај уш ан као љус ка чам ац. Мис лим да сам у том час у пре бил а кад ра
признат и да не знам нешто што бих морал а знат и, или да не умем нешто што би
требало да умем, него да осећам страх већ и него друг и.
Пос ле вож ње по јез ер у чек ал е су нас на врх у Тат ри слов ачк а пес ник ињ а
Маша Хал амов а и романс ијерк а Марг ита Фиг ул и, што није мање обрадов ало
ни моје другове. Чин ило се да су као митс ка бић а изрон иле из језера, изи ш ле
из Тат рин их чет инара. Увек кад смо однек уд одл азил и бивао је понеко од нас
нароч ито туж ан. Кад смо сут рад ан морал и оставит и Маш у и Марг ит у, бил и
смо сви листом ожалош ћен и, мада смо знал и да ће нас опет негде дочекат и нови
чет инари и нови пес ниц и.
Као да смо бил и одлуч ил и да исп итамо како функц ион ише свак и завртањ
у зем љи, са највишег врх а Тат ри спус тил и смо се у дубоко подзем ље, у Ћемено
ску пећ ин у. То прод ирање кроз подзем ље лич ило ми је на лутање кроз осећ а
ње, спуштање у себе: подземна рек а бил а је у исто време и тако жива и тако не
стварна као реке које трај у у сећ ању, гласови су нам звон ил и као гласови који
дозивају однек уд из сећања, вод а је вајал а фантас тичне и невиђене камене цве
тове, жбуње, људс ке природе. Ово нам је свима год ило. У тиш ин и и полум рак у
смо се сећал и сунца, Марг ите и Маше, стихова које смо на пут у нау ч ил и.
Пре овога путовања плаш ил а сам се здравиц а, а прил иком свечанос ти и у
гос тима човек мора или да их говори или да их слуша. Здравице, међут им, које
су чехос ловачк и и наш и књижевн иц и измењал и било је уживање слушат и. Оне
су биле пес ме инс пирац ија, опом ињале ме на чувен у пат рио тс ку Прешернов у
здравиц у. У њима су се славиле најлепше ствари које живот пруж а: слобод а, ју
начк и подвизи, лепота, уметност, пријатељс тво међу народ има.
Чул а сам чес то да нек и говоре како би било ужас но стално морат и живет и
са пис цима и само са њима. На овом пут у ниједног трен утк а ми то нис мо осе
тил и. Коме би дојад ил а винска надахн утост обдарен их људ и, њихове изненадне
жеље да прворођено дете назову правос лавн им именом госта. Коме би дод ијале
изненадне искренос ти које људ и осете према онима што их ник ад мож да више
неће срести, как ве су се стално између нас измењивале. Коме да дојаде људ и који
мог у да живе за нешто више, што нема везе ни с коришћу, ни личним амбицијама,
а понек ад ни са стварнош ћу. Коме неће бит и зан им љив тако искрен гост који
пита без зазора, заборавивш и да није у својој зем љи и својој кућ и:
– Кол ико ћемо остат и у Праг у? Добро би било да останемо дуже, да се и
њега наглед амо. Нема смис ла хитат и.
Чехос ловац и су бил и срећн и што су нас тол ико размазил и, или освојил и, 3
да смо се могли тол ико слободно осећат и и тако искрено говорит и.
Ја сам с времен а на време пат ил а јер сам из иск ус тва знал а да се свако се
ћањ е мал о по мал о крњ и, да ћу пол ако почет и заборав љат и не само ситн ице
већ и важ није ствари са овог пута. Једнога дан а ћу свак ако заборавит и как ви
су бил и они стари дворц и, знаћу само да су бил и раскош ит и и буд ил и див ље
ње. Једном ћу веров атно само знат и да пос тоји у Слов ачкој мес то Модра и да
се тамо прав и прек рас на грнч арија, али ћу се сећ ат и још само понеког суд а,
тањира, само понеког лиц а, понеке куће. Утон уће у заборав мног и разговори,
многа узб уђењ а, многе очи у које смо с див љењ ем глед ал и. Ето, мис лил а сам,
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од овог дивног Праг а, крц ат ог древн им кућ ам а, црк вам а, једном ћу се веро
ватно сећат и јед ино да је пос тојал а нек а широк а дуга улиц а, да се пел а на кра
ју уза стубе; да се,4 ако би се пош ло даље до иза зграде што зачељава ту вел ик у
улиц у, стигло у нек и стари парк с гранат им дрвећем, да је ту негде био хотел у
коме смо преноћ ил и; али се више нећу моћ и сет ит и како се звал а та улиц а.
Паш ће ми чес то на ум црк ва са старим звон иком и како сам чек ал а да се појаве
фиг уре на часовн ик у. Пад аће ми чес то на ум и острвце усред воде, где је сас та
јал иш те уметн ик а. И предг рађ е Нус ле, и улиц е пор ед Влат ав е, и пон ек а
скулпт ура на понеком мос ту, мож да не најлепша.
Али све ће то бит и у нереду као полупана грчк а ваза и требаће увек дос та
времена да делове лепо слож им, како би ваза опет бил а као нек ад. Међут им, за
цело ће недостајати неко комађе, мож да управо оно где су најизразитији цртеж и.
Мож да ће и једн а од рук ун иц а бит и изг убљен а, али то је судбин а микенс ких
ваза и успомена.
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Цео свет Москви у гостима
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еш то слично сам сањ ал а дет ет ом кад би се дању нач ит ал а бајк и: сил ан
свет у непознатом а однек уд блис ком граду, Арап и са бел им тогама и чал
мама и црнц и коврџаве косе као у њихових анђел а, црначке влад арке са1 злат
ним огрл иц ам а, гривнам а, минђушам а. Читав а рек а црн их људ и тече улицом,
као да се исељ ав а из своје зем ље, да је дош ла да живи међу бел им који их по
здрав љај у2 добродош лицом, маш у и клич у. Чин и ти се да је Мос ква прим ил а у
гос те и пос ледњ ег становн ик а свих пет конт инен ат а. И није у фес тив алс кој
поворц и омлад ине свих народа света чуд ило само то што као да је нестало бел а
ца, већ што су са дал ек их нек их острв а, јед ва тачк ицом обел ежен их на мап и,
дол азиле црне жене тако грац иозне, тако цивил изов ан а изглед а, так ва држ а
ња, да их ник ад више нећу моћ и зам ис лит и под крунама палм и или у бамбусо
вим3 чес тама.
Већ цео час иде круж ном4 стазом стад иона под Лењинс ким горама свет на
чијој кож и се сунчана светлост угљен ише, па Кинези по чијем лиц у би се рек ло
да су стари а по пок рет им а да су дец а, па Мад агас карц и, Корејц и, Бразил ија,
Уруг вај, Израе л, Борнео, Јава, сва геог рафс ка карта прет ворена у живе нас ме
јане људе, а ник ако још да се појаве Југос ловен и. Док је поворк а међународне
омлад ине у фестивалском рух у и расположењу ишла и док су увек са новог краја
стад иона зем љац и и навијач и појед ин их омлад инс ких чета који су остал и ван
поворке бесом учно пљес кал и као у грозниц и родољубивог осећања, стрепел а
сам шта ће бит и кад наи ђе чета мојих зем љак а, хоће ли издрж ат и утакм иц у у
лепот и и снази ако не у бројнос ти, хоће ли јој пљес кат и и ко ће пљес кат и.
– Југос ловен и! – прво5 их је углед ал а Олга Дмит ријевна, за коју сам јед ино
у том круг у непознат их лица око мене и стран их језика знал а да ће уз мене бит и
навијач за Југос ловене. До тога 6 трена сам мис лил а да сам давно и давно пре
бол ел а ром ант ич арс ка род ољубив а осећ ањ а, али се у магнов ењу све остал о
расп рш тало, остал а је у мен и само жеља да Југос ловене сви поздраве, чак да их
поздраве топ лије него друге, да наш и млад ић и и девојке баце у засенак црнач
ке лепот ице и стас ите понос не северњачке људе. Чак ми се учин ило да је и било
тако и мис лим да сам стал а клиц ат и, што је и7 свет око мене са одушев љењем
прих ват ио глед ај ућ и ме благон ак лоно. На некол ико крајев а стад ион а такође
се дигле руке, рупц и, зас тавице.
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Олга Дмит ријевна Кутасова,8 већ моја пријатељица и због своје и због моје
природе9 и због општег фес тивалс ког пријатељс ког расположења, донел а ми је
сут рад ан по отварању фес тив ал а његов прог рам, целу књиг у са сто шез дес ет
стран иц а са питањем куд а бих хтел а да идемо и шта да глед амо. А тога једног
јед иног другог дана фес тивал а ево шта је све било на прог рам у који је поч ињао
већ у девет часова ујут ру: отварање међународн их уметн ичк их конк урс а, фи
лател ис тичке изложбе, изложбе фотог рафије.10 Сус рет и делегац ија на шест ра
зних мес та и сус рет и делегац ија са омлад ином Мос кве и савезних реп ублик а.
Шес наест нац ионалн их концерата, међу којима и два југос ловенс ка, јед ан пре
под невн и у фил ијал и Мал ог поз ориш та и друг и вечерњ и у вел икој дворан и
Конзерваторија пос већеног Чајковс ком. Чет ири међународна концерта где су
заједно иступале, рец имо, овако комбиноване зем ље: Монгол ија, Перу, Фран
цус ка и Чехос лов ачк а. Већ у три поподне биле су на три мес та на естрадн им
позорн ицама народне пес ме и игре,11 разних народ а. На зат ворен им позорн и
цама две предс таве рум унс ког лутк арс ког позориш та, предс тава студентс ког
пољс ког сат иричног позориш та „Бим-Бам“, предс тава аргент инс ког драмс ког
позориш та. Зат им увече, све у осам, шест цирк ус ких предс тава разних народ а.
У исто време12 отварање међународног студентс ког клуба на мос ковс ком уни
верзитет у пос већеном Ломоносову. Уз то двадесет и три биос копс ке предс таве
у13 биос копс ким дворанама као на14 отвореном пољу. У ток у целога дана посете
школ ам а, грађ ев ин ам а, преду з ећ им а, муз еј им а, изл ож бам а, зат им изл ет и у
совх оз е и колх оз е, тракт орс ке стан иц е и муз еје изв ан Мос кве. Напос летк у
предс таве и концерт и мос ковс ких колект ива, осам на броју. Ово сувопарно на
бројавање је било неоп ходно15 јер чињен ице ипак најк раћ им путем објас не вр
сту и кол ич ин у ствари. Овако богат прог рам се протезао у ток у две недеље, а
било је дана још двап ут пун ијих него овај. И шта сад гост да одговори домаћ ин у
на питање извађено из неке давне у дет ињс тву проч итане бајке:
– Шта жел ите данас да вид ите? Куд а бис те хтел и да идете?
Гост је, међут им, одговарао озбиљно као да је сас вим природно што је тако
питан:
– Жел ео бих на сус рет омлад ине и дел егац ија,16 зат им на концерт17 Југо
словена, па на међународн и јорд анс ко-шпанс ко-корејс ко-немачк и, па на
совјетс ки, зат им у кинес ки цирк ус.
– Али то се подуд ара!
Тако се стално подударало. Једно изабереш, а памет остане код другога. Чове
ку би требало три год ине да прис уствује свакој ствари овог богатог прог рама.
18
Поред ствари уписан их у прог раме по целој Мос кви су чек ал а гос те див
на изненађења. У једном од паркова бил а је сазид ана кул а од књига, висок а као
облакодер. У подножј у куле је леж ал а огромна књига, нач ињена вероватно од
лаког дрвета или картона, изнад ње је бил а неш то мањ а друге боје, друкч ијих
корица, и тако редом низало се педесетак књига, а на полеђин и сваке златн им
словима је писало која је и ко ју <је> нап исао.
Свуд около по парк у стајал е по ног арим а књиге вел ике као најв ећ и про
зор, зат ворене и отворене, опет нач ињене од картона, али тако веш то да су се
чин иле истинс ке. Како је ово било намењ ено најп ре дец и и омлад ин и, био је
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ту најп ре Гул ивер, Робинзон Крусо, Дон Кихот, Пуш кинове бајке, Црвенк апа
и Пепељуг а, и све прек рас но илус тров ано. Дец а и ђац и су се заус тав љал и и
пред отворен им књигам а и пред кулом хвалећ и се јед ан другом што су од тих
књиг а проч ит ал и, а могло им се веров ат и јер је окол о бил о по клуп ам а пуно
младог, а и старог света задубљеног у читање. Уосталом, и да нис ам знал а да се
нал азим у Мос кви, а да су ме довел и у так ав јед ан парк пун читал ац а, зак рчен
изложен им књигам а, парк где се диже кул а нач ињен а од књига, погод ил а бих
да сам у Мос кви.
Управо сам хтел а поћ и даље, а наи ђе човек учитељс ког изглед а и рече дец и
која су на клуп и зид ал а свој у кулу од књига које су вад ил и <из> торбе како је
лако сазид ат и и највиш у зграду од неп роч итан их књига и како не зна да ли би
од неп роч ит ан их могла бит и так о вел ик а. Деч ак и дев ојч иц а кој им а се био
обрат ио муњевито су одјурил и нек уд и врат ил и са цел им књиж ницама под па
зухом. Зацело дете у Мос кви не можете теже увред ит и него му рећ и да не чита
довољно, јер је обоје, још зад ихано, рек ло човек у да ће сад видети како ће вел ика
бит и кул а од књига које су и по више пута проч итане.
Зид ање је истог часа започело и, на моје вел ико задовољс тво и чуђење, опа
зих како у њен темељ леже, истина не дебел а, али обл иком вел ик а, богато илу
стрована, књига под нас ловом Зашто месец нема одела – српске народне приче.19
Притајила сам се и посмат рала како расте кула прочитаних књига два московска
основца, где је било пуно и оних од којих је бил а сазид ана вел ик а фес тивалс ка
кула. Бил и су ту руски, совјетски и светски класици. Бил и су савремени совјетски
<пис ци>, Вера Инбер, Маршак и пуно оних које смо могли куп ит и и у Југос ла
вији. Дец а су три пута ишла кућ и и износ ил а нове књиге и кул а им је пос тал а
тако висок а да ју је јач и ветар могао лако оборит и.
Трудећ и се да ми се из наглас ка не позна да нис ам из Мос кве упитал а сам
девојч иц у:
– Јес у ли лепе српс ке народне приче?
– Дивне су. Мен и се нароч ито свиђа „Како је сунце нам ис лило да се жен и“,
а брат у ова „Зашто месец нема одел а“.
Зат им су ми објаснил и како је књига изи ш ла тек пред фестивал али је њима
њихов а тетк а која рад и у Држ авном изд ав ачком преду з ећу за чис ту књижев
ност донел а чим је одш тампано. Тек тад а сам им рек ла да сам из Беог рад а и да
ми је врло мило што наше народне приче стоје у темељу њихове куле. Не чек а
јућ и крај моје речен ице деца су отрчал а кућ и да јаве о свом дож ив љају.
А на сасвим другом крају Москве иза стад иона „Динама“ на вел иком равном
прос тору иск уп ило се било тог истог дана много учес ник а фес тивал а у парк у
пос већеном мир у и пријатељс тву међу народ им а. Свак и од њих је зас ад ио по
једно дрвце; али није довољно засад ит и 20 га, треба се о њем у и старат и, негова
ти га, зал ив ат и и крес ат и. Гос ти са цел е кугле зем љине, зас ад ивш и дрв еће,
оставил и су га на старање мос ковс ким пион ирима. Свак и пион ир који се при
мио овога зад атк а јав љаће ономе ко је дрво засад ио како оно нап редује. Узима
јућ и адрес е стран ац а који су им оставил и у аманет парк пос већен пријат ељ
ству међу народ им а, мал ишан и су обећ ал и да ће им јав љат и у почетк у сваког
мес ец а, а пос ле сваке год ине, како парк нап редује, да ће гајит и дрв о док год
122

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Празници путовања ________

потп уно не стас а. Позвал и су зат им гос те фес тивал а да опет дођу у Мос кву да
се одмарају у хладу дрвећа које су сам и засад ил и.21
Међу гос тима Мос кве на Шес том међународном фес тивалу омлад ине пу
но је било и људ и који су дош ли као у завичај своје култ уре, који су већ из књига
знал и Кремаљ и улиц у Сретењк у и Тверску, који су напамет знал и арх итект уру
куће Ростових у којој је сад Савез совјетских књижевн ика, које22 је сам Пуш кин
већ једном са Евген ијем Оњег ином увод ио у Баљшој театар; било их је које23 су
рус ки клас иц и већ вод ил и кроз плем ићк а имања те су имал и само да се увере
да ли је збиља онако како су све то зам иш љал и. Запорош це, пределе узбурк а
ног мора, девете тал асе, историјс ке битке, неједнаке бракове, већ су виђал и на
слик арс ким моног рафијам а. Тол ико пута се зато у Мос кви сет ил а Маршако
вих реч и да човек у нек у зем љу не дол ази возовима и лађама већ путевима које
до те зем ље пробијај у њен и вел ик и пес ниц и и уметн иц и. Мног и од мос ков
ских гос тију нис у путовал и до ње само оних пет, десет или двадесет дана пута
већ давно, од своје младос ти, од часа кад су их рус ки и совјетс ки вел ик и пис ци
повел и у своју зем љу.
Књижевн иц и, гос ти фес тивал а, имал и су прил ике да се са совјетс ким књи
жевн иц им а сретн у више пута: у словенс ком сем инар у, у студентс ком граду, у
одмарал иш ту совјетс ких књижевн ик а близ у Мос кве, на броду који их је возио
заједно на излет, низ Кан ал, у Лењинг раду где су бил и гос ти сов јетс ких књи
жевн ик а. Зат им је мног е лично поз ив ао овај или онај пис ац, ран иј и личн и
пријатељ и познан ик или пријатељ зем ље из које си дош ао као гост. Зах ваљу
јућ и томе што сам из Југос лавије имал а сам задовољство да будем двап ут у кућ и
Вере Инбер, Верон ике Туш нове, Иде Рад вол ине, Собољева и Маршак а и да са
некол иц ином разговарам у њиховим редакц ијама или у Савезу писаца. Њихова
нак лоност прем а нашој зем љи необично ми је год ил а, као и њихов а радозна
лост за наш у књижевност и вест да су већ пуно наш их књига прев ел и и да их
се исто тол ико превод и.
24
Са Маршаком сам имал а среће да проведем један час у разговору и у њего
вој кућ и. То је било ноћу јер пес ник тад а обично рад и и прима посете.25 Чувш и
да је гост из Југос лавије стигао,26 појавил а се најп ре његова 27 жена, а већ пос ле
некол ико реч и могли смо ући и у пес ников у собу која је лич ил а на крлетк у од
књига, јер су сви зидови бил и обложен и њима, на писаћем столу и на пол ицама
око стол а такође су оне стајале. Ту крлетк у чин иле су још лепшом и ведријом
два букета цвећа сличног перун ик ама. Ту се смеш ило и добро, умно пес нико
во лице. Кол ико сам ја бил а радознал а да дознам штош та од њега, тол ико је и
он јед ва чек ао да се расп ита о нашој зем љи, о наш им пес ниц има, нашем језик у,
нашој народној поезији, нароч ито деч ијој28 народној поезији. И одмах у првим
речен иц ам а обрад ов ао ме веш ћу да је прев ео на рус ки целу књиг у Змајев их
29
песама кога смат ра „дивн им, утанчан им и духовит им пес ником“.29
– Мог у ли што будем с вама разговарал а исп ричат и нашој дец и? – 30 упитал а
сам широм света познатог и вољеног деч ијег пес ник а. 30
Маршак ми је то дозвол ио и прел азећ и на разговор о пое зији уопш те ре
као да бар јед ан део, јед ан слој сваке праве пес ме и јед ан добар део, јед ан слој
сваког, и најозбиљн ијег разговора мог у и дец а разу мет и. И у даљем разговору
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све што је говорио мен и, чин ило ми се да управо поруч ује и дец и и омлад ин и. 31
Биле су то мудре поруке мудра и човечна човек а, рођеног да на пријатан нач ин
васп итава људс ко срце. 32Дос ловце ћу навес ти само нешто што сам једном и ра
није помен ул а. 32
– Ако33 жел ите да пут ујете у коју стран у зем љу, бољег вам пута нема него34
да дубоко упознате35 как вог вел иког пес ник а те зем ље. Он ће вас боље од ика
квих локомот ива пренет и до иза Алпа и Урал а, иза Тихог и Атлантс ког океа на.
Пос ле овога Маршак ме је упитао ко би од наш их пес ник а 36 могао бит и тај
човек који би странц у прок рч ио пут до наше зем ље, до природе нашег срц а и
карактера, до нашег народног живота 37 и историје и ја сам на првом мес ту по
мен ул а Његоша. 38
На рас танк у ми је пес ник пок лон ио некол ико својих књига, и то оних које
је примет ио да најдуже разглед ам. 39
Ми, прип адн иц и бројно мањих народ а, нек ако смо бил и свик ли да се не
обраћа много паж ње на оно што ми у уметности стварамо и свак и пут кад бих се
уверил а да наше писце тамо знају и цене и преводе, у мен и се поред осећања ра
дости јављало и неко прич увство нац ионалног поноса: бил а сам свесна да углед
Југославије као државе чини да се вредност наших писаца правилно оцени.
С времен а на време ми је лич ило на сан и то што Леон ид Леонов устаје и
прил аз и ми да наз драв и нашој књижевнос ти или да поз драв и ког а од наш их
пис ац а, и то што сед ам за истим столом и са њим, и са Влад им иром Лид ин им,
Шчипачовом, Алекс андром Заровим, са израе лс ким, црначк им, корејс ким, се
ландс ким, чехос ловачк им пис цима, што шетајућ и зат им стазама парк а вод имо
разговоре о уметнос ти и лепот и, што се возим при пов ратк у у Мос кву40 крај
Леонова, што улазимо у његов врт обрас тао у бујн и до рамена висок флокс где у
мир у рас ту све биљке света, што га чујем где говори да брезе у зал ас ку сунц а
уживају и где се љут и што има људ и који мог у дрво да посек у. То је био нек и но
ви Леонов как вог нис ам у Југос лавији упознал а. И на вож њи по Кан алу упо
знал а сам многе у новој, прис нијој светлос ти: деч ијег пес ник а Чуковс ког као
млад ић а седе косе, строгог Сурков а као одл ичног орган из атора друш твен их
забава, Јашина необично критичног кад је наздравио „за мањи број наших књига
и бољи квал итет“, Веру41 Инбер као светс ку дам у и жен у са необично развије
ним осећ ањем гос тољубља која ник ако није бил а задовољн а нач ином како су
нас на броду гос тил и, иако је све било у реду. Марш ак а као и муд ра42 чов ек а,
што не знач и да сам ран ије смат рал а43 пис це за дец у нем удрим. Иду Рад вол ин у
као неуобичајено живахн у.
Још узбуд љивији био је мој сус рет с књижевн иц има којих више нема. Онако
из Југос лавије као да нис ам уопш те мис лил а да су Гогољ и Чехов и Фет и Љер
монтов и Тјутчев и Островс ки мрт ви, да леже негде у својим хумк ама. Тек кад
сам дос пел а у Девичји манас тир и видел а једног до другог у гробу44 положене
све оне чије књиге су нек ад сач ињавале библиотек у мога оца, учин ило ми се да
тек ту, на моје очи умиру и да их ја сах рањујем, да прис ус твујем дизању споме
ник а којима је држ ава обележ ил а њихове гробове и њихову славу.
И чини ми се, уопште, да се ретко где култ вел ик их људ и тако нег ује као у Со
вјетском Савезу.45 Све мог ућности што их пружа цивил изација искоришћене су.
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У музеју Мајаковског можете видети вел иког песника у филм у у коме је сам играо,
зат им чут и његов глас ухваћен у час у кад је рец итов ао свој у пес му. И управо
ова чињен ица да се може сач уват и глас, и лик, и покрет, чак цело човечје обл ич
је, као што је сач увано Лењиново у Мау золеју, чин ило ме крајње беспомоћном
пред смрћу и њен чин ми се нек ако увел ичао.46 Готово не вол им што сам чул а
глас Мајаковс ког, што сам видел а Лењиново тело балсамовано, што сам видел а
његову стиснут у песниц у, онако како ју је ваљда стегао у час у смрти.47
Некол ико сам пута у живот у сурово осетила кол ико ствари мог у бити вечни
је од људ и, и ово осећање ми се стално освежавало док сам прол азил а кроз одаје
Лењина, Толстоја, Пуш кина у Лењинг раду, Пет ра Вел иког, док сам посмат рал а
зделе из којих су јел и, постеље на којима су спавал и, држаље којима су 48писал и,
док сам пролазила мимо клупе на којој је Толстој седео, уморан од хода, мимо кла
денца где је пио воду, мимо брезове шуме коју је сам својом руком засад ио. А кад
год сам се осврн ул а око себе, видел а сам како зам иш љено ћуте и Американц и и
Црнци и Кинези и Холанђани вероватно истим мислима обузети.48
Свим49 гос тима, свих конт инената, указивана је за време фес тивал а свак а
паж ња, али се још изу зетн ија, чин и ми се, указив ал а Југос ловен им а: само су
наш у делегац ију, пос ле посете Мау золеју, 50 одвел и у Лењинов стан у Крем љу и
под робно о свакој стварч иц и и сваком дог ађ ај у из вел ик их дан а рев олуц ије
исп рич ал и. У музеј Горкога, као југос ловенс ки пис ац, бил а сам нароч ито по
звана, где су ме са поносом повел и до југос ловенс ког кутк а у коме стоје вел ике,
на зиду обешене фотог рафије некол иц ине наш их књижевн ик а који су о Горком
писал и или посет ил и његов музеј. Ту сам са радош ћу опазил а лица51 Вељк а Пе
тровић а, Анд рић а, Ћоп ић а, Пот рч а, Кал еба и још нек их. И ту, и много пут а
пре и пос ле, пом ис лил а сам: лепо је бит и књижевн ик у народу који књижев
ност ставља у највише вредности живота и исто тако <је> лепо бит и књижевн ик
народ а који је у свет у цењен тако као наш. 52
Мис лим да су кус тос и и вод ич и кроз музеје јед ва дочек ал и да гос ти оду, 53
јер се нико није замарао тако као они. Стрп љење, усрдност, спрема тих жена и
дев ојак а бил е су зад ив љуј уће. 54 Да сам могла да упамт им све оно што сам од
њих чул а по музејим а у Мос кви, Лењинг раду и окол ин и, био би ми моз ак сад
сличан лекс икон у.
– Кол ик им временом распол ажете? – питале би вас обично.
Ако бис те случ ајно и рек ли да журите, нис у оне прес как але мањ е важ не
ствари, него су само убрзавале говор, желећ и као как ви старинс ки учитељи да
вам и пос ледњу кап љу знања и тајн и пред аду. Мис лим да ник ад у живот у нисам
чул а бржег говора него у Мос кви. 55 Једна од тих жена чија је страст бил а психо
лош ки израз на порт рет има дуго ће ми остат и у памћењу јер је све тако умет
ничк и повезив ал а са психолог ијом рус ких пис ац а клас ик а, тако је ужив ал а у
свом знању и нашем чуђењу, а тако је вешто, надмоћно, прелазила и преко једног
и преко другог, 56 да ми је лич ил а на как ву рас ну глум иц у.
57
Два највећа бала приређена омлад ини била су Бал девојака и Бал у Крем љу.
Пол азећ и на Крем аљс ки људ и су се над ал и да ће он бит и у дворанам а, али на
изнен ађењ е и старих жен а одев ен их само у пен у, с дубок им изрез им а, бал је
био на отвореном пољу, под хладн им вет ром, па су се виделе девојке у дуг им
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балс ким хаљинама огрн уте киш ним муш ким мант ил има, прозрачн им кабан и
цама за невреме, необичн им ћил имч ић има које су богзна где на брз у рук у на
бавиле. Све то, међут им, није сметало весељу ни заус тавило игранк у; између
зград а и пош ум љен их бреж уљак а парк а пронађене су завет рине и виделе се де
војке рођене на Мадгас кару где играј у са млад ић има са Новог Зел анд а или из
Финс ке, вид ел е се на једном истом прос тор у сви столови и укус и игре и сви
темперамент и. Без обзира на хлад ан ветар и море света у ток у пол а час а при
падн иц и братс ких народ а су се пронаш ли па си могао видет и у гом ил ама Буга
ре, Русе, Пољаке, Чехос ловаке, Југос ловене где гал амећ и иду кроз још бучн ије
гом иле Шпан ац а, Итал ијан а и Франц уз а. И док су новоз аљубљен и црнобел и
шап утал и по доњим стаз ама кремаљс ког парк а, љубитељи старина и икона су
улазил и у кремаљс ке црк ве музеје и уживал и у тиш ин и, старин и и завет рин и.
Наш ли су своје прис тал ице и цирк ус ки арт ис ти што су дуг и као вечерње сенке
корачал и на штул ама и неус траш иве балерине које су скоро голе играле на сту
ден и. Напос летк у је оно што је због изнен аднос ти било неп ријатно пос тало
подс трек за весеље и забаву. 57
Већ пол азећ и у Совјетс ки Савез58 разм иш љал а сам шта ли ће ме тамо о на
шој зем љи пит ат и. И, како сам претпос тав љал а, разгов ора о књижевнос ти и
поезији било је понајвише: који је млад и пес ник у мод и, как ви су правц и у сли
карс тву и музиц и, шта пише 59Крлеж а, како је Зоговићу, хоће ли се скоро штам
пат и, који је најис такн ут ији крит ичар, који је часоп ис најпоп ул арн ији; на 59 же
лезничк им стан иц ама прил иком дол ас ка и одл ас ка иск уп љен и народ је питао
за лет ин у, климат наше зем ље, за сис тем школовања, за ратне и пос лератне те
шкоће. Прит ом 60 су нас у знак доб род ош лице кит ил и значк ам а пос већен им
миру и фес тивалу.
Љубазност домаћ ина се протегла и изван гран ица Совјетс ког Савеза.61 На
станици у Буд импешти три млада бића, од којих је једно говорило руски, искрсла
су преда ме са питањем треба ли ми што,62 јес у ли ми ствари у сиг урности, хоћу ли
да разгледам град јер воз стоји цел их седам часова. Недалеко од њих стајао је ауто
и повезао ме до споменика слободе и даље кроз улице преко мостова. На моје сне
бивање због тол ике указане ми паж ње моји пратиоци су ми објаснил и да су про
шлог дана тако дочекал и и неке чланове наше омлад инске делегације.
„Кол ико ли фес тивал стаје времена и новца!“, пом ис лил а сам по ко зна који
пут и сет ил а се реч и директ ора Толс тојев ог муз еја: да сав фес тив ал не стаје
ипак кол ико јед ан само дан рата.
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Сусрети са совјетским песникињама

Ј

едан од првих совјетских писаца које сам за време Шестог међународног фести
вала омладине у Москви видела била је песникиња Вера Михаи ловна Инбер која
је позвала једно поподне у свој летњиковац близу Москве совјетске књижевнице
Маргарит у Алигер и Иду Рад вол ин у, словачк у песник ињу1 Кристин у Бендову2 и
мене. Радосна што се налазим међу њима рекох како сам давно сањала да се упо
знам са совјетским песникињама. Маргарита Алигер ме погледа паж љиво:
– Зашто само пес ник ињама? Ја не вол им ова женс ка изд вајања.
Брзо сам је, мис лим, уверил а да нис ам ни ја ник ак ва сифражетк ињ а него
да ми је само пое з ија њих, жен а, блис ка. 3 Међ ут им нас је Вера Мих аи л овн а
увел а у кућу и одмах, такорећ и с прага, посад ил а за сто, као да се бојал а да неће
имат и времена да нас пон уд и свим што је наспремал а ако ма који трен утак изг у
бимо у врт у;4 уз то је веров атно хтел а да разговор почне од обичн их људс ких
ствари па да се онд а пење до поезије.
Терас иц а летњ иковц а као крл етк а од стак ла имал а је на сваком окн у по
сакс ију цвећа боје и топ лине сличне плам ичк у који се по ноћ и вид и на удаљен у
прозору. Што се више смрк авало гот ик а чет инара у врт у бивал а је све оштрија
и кроз прозор је улазио исконс ки мирис зем ље и биља. Док је нал ивал а вино за
добродош лиц у, Вера Мих аи ловна је говорил а како је њен највећ и таленат до
маћ инс тво. Под плаветноп роседом косом њене очи леш њикове боје, радознале
и нес таш не, стално су нек уд хитале запос лен ије и од рук у што се свак и час до
маћ ичк и нечега прих ватале на томе столу пуном свих боја од зелене до алеве,
зак рченом свим материјама, јелом и пићем, крис талом, стак лом, фајансом, цве
ћем, нож ић има, каш ич ицама и разним друг им прибором. Шта знач и рус ки чај
саз на се, мис лим, тек код Вер е 5 Мих аи л овне, 6 иако је чов ек и пре тог а имао
прил ике и да се диви6 тој врс ти рус ке гозбе.
Пос ле прв е етапе гош ћењ а и разгов ора за столом преш ли смо на горњи
спрат у песник ињин у уредн у и укусно намештен у собу са погледом на врт.7 Док
смо посмат рале човека запос леног доле око бојења новог сточ ића и клупе у сен
ци неке пузавице, Вера Михаи ловна нам је слад ила тај живот ван града показују
ћи сад јед ан, сад друг и жбун, клуп у, стаз у, голубарн ик и вртове и летњиковце
остал их књижевн ика, својих суседа. Врат ивш и се поново у собу крај пол ица пу
них књига, историјс ких 8 тањира које је скуп љао пес ник ињин муж, нау чн ик,
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историк,9 крај писаће машине и фијока с рукописима сетиле смо се10 да смо ство
рови који пиш у књиге па смо повеле разговор о поезији. Вера Мих аи ловна је
стално, као вино у чаше, нал ивал а шалу и у овај разговор. Так ву, склон у хумору,
упознала сам је из прве њене приче која нам је између два рата доспела у Југосла
вију. Тај њен дух не да мира ни њеном срц у; почне ли да се разнеж ава, боцне га
сечиво лаког подсмех а. Тек ту, у сред ини где пише и креће се као жив човек, раз
умела сам потп уно писца поеме посвећене Грузији „Путни дневник“ и књига Го
тово три године и Пулковски меридијан, песник а лирике у којој стално светлуца
оштрица будне мис ли. Као да се смеје и чуд и себи што чита своје рођене песме,
ипак нам је морала, на наше наваљивање, прочитати две. Прво нам је у „Растанку“
показала како се мушки прелази преко жалбе за младошћу и животом:
Све се сврш и вечером и пос тајом малом
које железничке пруге далеке.
Та и живота ми већ није остало
до неке мож да још две петолетке.
Ни мудрос ти нема ни правога дара
кад нам тело падне на нис ке гране,
кад подет ињена уста11 стара
слуге морају каш чицом да хране.
Али још ник ад а жаок а ова
због патњи, узд ах а, вењења рана,
није бил а тако, не мерите слова,
епохом неу т рал изована.
И как вом епохом! Јер у зем љи сад
то је јуриш так ва племена,
да не само умрет и немаш кад,
већ ни12 за ручак немаш времена.
Глед ајте јут ро! Пос ла за цел и век,
не пом иш љај на сенк у уморан.
Умрећемо, зна се,
али пос ле тек,
кад буде слобод ан дан.
А за оградом где врт стаса
биће живот без краја и станк а.
Мил и, срце моје, не треба се
плаш ит и тако тог рас танк а.
А пос ле смо је у „Мин ут и слабос ти“ чул и како шал и са својом сетом:13
Зем ље, реке, мора, окрен ул и су по своме,
на природу су прит ис ли14 одас вуд.
Само једн у област ник ако да сломе,
област срца, мајуш ни реон луд.
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Не жал и.15 Неће. Не чује. Не слуша.
У трен у има отк уцаја пет.
Говорим му: „Разу меш...
Глупо је то.“
А оно: „Нећу ни за сав свет!“
Говорим опет: „Слаба сам. Немам здрав ља.
Пож ал и ме, злоћо, прек ин и рат.
Плат ићу ти, час ну реч ти дајем,
повеш ћу те на најлепш и концерат.
Мол им те, једном зау век тога се ман и,
не муч и, прек лињем, те.
Одвеш ћу те у шум у на мос ковс кој стран и
где кише сметова и облац и лете.
Глед аћемо зал азак. И, шта ћемо,
кућ и ћемо се врат ит и најзад.
На Куртс ки пут, куд тебе вуче, немој,
тамо нама нико није рад.
Уосталом, док има узд ах а, пат и,
туг уј због глупос ти разних,
јер кад год нам је збиља теш ко, мораш знат и,
за поезију то је празник.“
Док је Вера Мих аи ловн а чит ал а, Марг арит а Алигер је својим дуг им, па
жљивим погледом над којим се дизале према слепоочн ицама две обрве као две
стрме план инс ке косе пос мат рал а час врт час свак у од нас. Раздељак јој се та
кође пео сред ином кроз мрк у кос у. Њено лице тамно и уско одуд арало <је> од
светлих лица остале три књижевн ице, плавуше. Учин ил а ми се наједном слична
својој јун ак ињи Зоји Кос мод ем јанс кој и сет ил а сам се оних снаж них њен их
стихова из поеме о Зоји које сам чес то у школ и учен иц има говорил а:
Рус ки војн иче, млад ићу, што рат у
у свет у правичан дајеш смер,
мораш памт ит и све те црте,
мораш памт ит и ту звер.
И гон ит и, ма уз највећу мук у.16
Кад17 тај трен утак буде ти дат,
да падне каж њен од твојих рук у
хитлеровс ке војс ке солд ат,
да му падне на ум у час у смрт и
по снег у крвави Зојин траг.
Али стан и, стан и, не знам црте
ни ознаке његове тачно ја.
Је ли мал и или вел ик и јако?
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Црномањаст,
или риђ?
Бог зна.
Ја то не знам.
Онд а шта?
Врло лако
туц и сваког!
Свак и је он.
Устан и над њим као казна.
Памт и добро:
он је био то.
Унак ажен у он је Зоју
кроз пет риш ћевс ки вод ио крај.
И ако се сад а рук а твоја18
не спус ти на њега као маљ,19
нек а би ни среће ни покоја
не осет ио срцем до дна.
И Зоја је (замол ил а сам Маргарит у Алигер да је тако зовем), пош то ме је
још једном погледал а својим косим очима рано уозбиљене девојч ице, уверивш и
се20 у неш то што јој је било пот ребно да зна пре него што би пред а мном рек ла
своје стихове, казал а их зането и девојачк и као што би јунак иња њене поеме:
Да дивне ли, дивне ли ноћ и!21
Тихо свуд а.
Сад ће се догод ит и чудо.
Твој ћу, зач ут и глас:
„Пат им лудо!
Дођи! Ти ми можеш помоћ и!“
Пес ме и једне и друг е пес ник ињ е су ме узб уд ил е и обр ад ов ал е не сам о
својом лепотом него и чињен ицом да и так ве књижевн ице које нап иш у „Гото
во три год ине“ или „Зој у Кос модем јанс ку“, не заборав љај у поезиј у најп рис ни
јих 22 осећања.
– 23Зна Маргарита Алигер да дигне прашин у так вим својим песмама23 – при
метио је неко па смо је умол ил и да каже још какав стих који „диже прашину“. Зоји
не косе очи су поново испитале наша лица, а мож да и наша срца, и тек онда је она
гледајући у шум у на коју је падао сутон рек ла своју песму „Њих двоје“:
Њих двоје се опет у трамвају пос вађало,
необу здано, без стид а од друг их...
Слушајућ и их са завис ти не мало
узбуђено ја сам глед ал а у њих.
Кол ико су срећн и, не слуте њих двоје,
и нема кога да им пришапне то.
Та, забога ту су, и живи обоје
и дâ се још појм ит и, исп равит и зло.
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Тако она на мало, врло мало, одш крине срце, али и кроз та мајуш на вратан
ца са так вом сил ином продре приг уш ив ан а 24 патњ а, да вас удари као вихор у
прса. Мож да је те ноћ и док је путовал а у возу својим кћерима које су биле негде
на одмору уснил а „пред зору сам у кад је устук ла магла“ да јој неко говори до
бру реч и мож да се „од њеног звук а пробуд ил а и није више могла зас пат и“, и да
је не би заборавил а мож да је „без пок рета леж ал а док није свитање зат рубило у
петлове трубе“. Мож да је те ноћ и и даље у њој сазревао човек и пес ник као док
је писал а и осећал а своју необичн у сугес тивн у пес му „Пред зору“.
Како је ноћ претила да се нагло спусти, сиш ли смо у пратњи Веринога мужа
(ја, ево, Веру Инбер, нек а ми се не замери, зовем по српс ки прос то Вера) у врт,
да поход имо и уграбимо пос ледњи сунчев зрак за фотог рафис ање, и пол ако се
опет врат иле разговору о опсад и Лењинг рада, биљу, газдинству,25 псима. И мада
је доба соц ијал изма и епох а неу т рал из ује, како рече Вера, туш ту и тму26 лич
них питања, и мада нас скоро сто год ина одваја од такозван их руских разговора
о душ и и човек у, Верин и и суседн и пси који су нас глед ал и као да нас разу меју,
да желе да нам нешто помогн у27 и да моле за љубав, навел и су нас на разговоре о
душ и људ и и живот ињ а и сви смо са напетом паж њом слуш ал и Маргарит ин у
прич у о неком познатом јој псу скитн иц и у коме је доброта човеков а кас није
развил а скоро људс ко срце и понашање. Све се међут им сврш и, како је Вера ре
кла у „Рас танк у“, бил а је већ ноћ, ауто за Мос кву нас је чек ао и пок азало се да
крв и поезија нис у вод а, растале смо се као да смо дуго заједно живеле, да смо
негде у мом Ваљеву или негде у њиховој Тул и, рец имо, заједно училе још гимна
зију. Сет у која нас је обу зел а блаж ило је то што смо знале да ћемо се опет за не
кол ико дана видет и прил иком вож ње низ Канал кад се буде орган изовао излет
свих књижевн ик а који су пос ет ил и као гос ти Мос кву. Док смо се удаљ ав ал и
стазом између чет инара чес то сам се освртал а не бих ли видел а цвеће у прозо
рима терасе слично руменом плам ичк у.
На изл ет у Кан ал ом друш тво нам је већ бил о окрњ ено. Марг арит а Али
гер се нал аз ил а са свој им кћер им а на одм ор у, так о смо без ње пос мат рал е
крас не обале обрас ле брезом и чет инаром ове вештачке реке шире него Дунав.
Окол о су врв ел и проз ни пис ци свих врс та из свих крајев а свет а, па се ник о
није мог ао мног о усам ит и. Само где-где се вид ел а понек а млад а пес ник ињ а
нее в роп љанк а где своје пес ме тих о неком рец ит ује. Крис тин а 28 Бендов а и ја
смо усп ел е да у каб ин и кој у смо наз вал е југ ос лов енс ком (а могли смо је на
зват и мирн е душе и сам о слов енс ком јер од Југ ос лов ен а на броду смо бил и
само Младен Ољача и ја)29 кажемо једна другој понек и свој стих и договоримо
се о сарадњи. Над ал а сам се да ћу на броду срес ти Верон ик у Туш нов у, творц а
дивне родољубиве пес ме „Пут на Клухор“ и Олг у Бергољц, или как вим чудом
Лењинг ратк у Ану Ахм атов у, али су све оне у то време биле на одмор у, по сво
јим летњиковц им а.
Са Верон иком Туш новом сам се срел а кас није у Савезу совјетс ких писаца
а пос ле сам једно преподне бил а код ње. Белол ик а, црне косе, удешена како се
наше жене удешав ај у, много је опом ињ ал а на как ву Беог рађанк у или Заг реп
чанк у, али нек и мир у њој и тип ична словенс ка благост осмех а говорил и су да
је Рус кињ а. Кад ми је рек ла да је живел а дуго у Лењинг раду и кад сам видел а
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потом лењинг радске жене, разу мела сам отк уд долази ова њена сличност са Југо
словенк ама – жене из Лењинг рад а опом ињу, наи ме, мало на 30 наше.
На двадесет метара далеко од њеног стана шумел а је главна улица Мос кве,
а ту, у њеној соби, испод које је био врт што га је сама гајила, било је тихо и свеже.
У суседној соби се чул а њен а девојч иц а, Наташа, како ју је једнос тавно пред
ставил а кад сам наи ш ла. Због Наташ иног пос тојања, зацело, Верон ик а Туш но
ва нем а комп лекс а страх а од стар ењ а. Она жив от не би дел ил а на стар ост и
млад ост већ „друкч ије“: на две пол ов ине би га дел ил а, на оно што ће бит и и
оно31 што је било... „јер32 живот се мери, знате и сам и, нек ад год ин ам а, нек ад
часовима“. Она је живот у зад ал а питање: „Шта ти је за мене још остало?“ Она је
„широм отворил а врата људском болу и људској срећ и“. Зато је могла и нап исат и
песму „Свега ће бит и“:
У сивооке вит ич ица неж на
и светла душа као сунчев зрак.
Вел ике мис ли, питања неизбеж на.
Журећ и рас те ко млад изд анак
Часови.
Сас танц и.
Под шатором лета.
Пуш кинова књига испод јабуке.
Над новом зградом универзитета
јуче су звезде33 ужегли због ње.
И сомотс ке су насел ил и јеле
дуж алеје34 редом две по две,
да би се них але и да би шумеле
над јас ном срећом цурице моје.
И стоји још обележен и кредом
и рогозином умотан и прут,
но ја знам добро: почне ли се штогод,
то се код нас заврш и свак и пут.
Свега ће бит и:
Врт, над вртом месец, облак мек и,
драга клупа, уговорен и час
и славуји – потомц и далек и
славуја који пос тоји данас.
Свега ће бит и:
Љубави, другарс тва.
Биће чак
свађе таште,
паш ће однек уд сен,
и биће маште
и теж ине рад а,
праш ине кроз пут још неп рок рчен.
Па ипак све тад друкч ије биће!
Да вид и што мен и не би судбина,
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аманет драг у срц у оставићу,
та њега на свет донел а сам ја.
Ко не би чувô тих руч ица млад их,
преп лан ул их, од мас тил а шарен их.
Та све што ја не стигох да урад им
те ће руке урад ит и за мене.
Јер мога лик а и моје топ лине
има помало тај лик нас мејан.
Од бол а, пропас ти и од 35 горч ине,
ко не би сут раш њи сач увао дан.
Верон ика Туш нова осећа природу. Њене су песме пуне слика које памт иш:
„Воз пол ази и прене се резана чаша у свом пос тољу са очајн им звеком“, „жбуно
ви разлеп ршан и шмугн у на све стране“, „звиж дук реже као удар ножа“, „прозор
ска стак ла поч ињу играт и у раск лиман им рамовима.“ А која пес ма се Верон ике
Туш нове Наташ и највише свиђа? Наравно, љубавна, и то она нес рећна:
Куцање срца мога,
топ лина поверљива тел а.
Како мало узе тога,
што сам ти пок лон ит и хтел а.
А пос тоји чеж ња
као мед слатк а,
и свел их чемерик а горч ина,
и кликтање птичјих јата,
облац и и кратковечност њина.
Пос тоји неу морн и шум трава
и говор шљунк а крај реке,
неразговетан
и неп ревод ив
на друге језике неке.
Пос тоје зал азећег сунца
бак арна тих а жаришта
и пљусак лиш ћа октобарс ки.
Ти си зацело богат царс ки
кад а ти не треба ништа. 36
Верон ик и Туш новој лако навиру сузе на очи и кад а говори о рат у, и Ната
ши, о изненадној блис кос ти коју смо пронаш ле међу собом, о Вери Инбер која
јој је бил а нас тавн ица и поздравил а добродош лицом њен улазак у књижевност,
и кад а поглед а у небо и кад а се љут и што се не служ им онол ико кол ико захтева
обред пос већен рус ком чају. Кад сам пол азил а из Мос кве пос ледње сам видел а
њене очи пуне суза. 37
У Мос кви сам од совјетс ких пес ник иња срел а још само Силву Кап ут ик јан,
Јерменк у. Бил а ми је дирљива и драга њена оданост рус ком народу, див љење ру
ској књижевнос ти и рус ком језик у што није нимало смањило њен у скоро бол
ну пов ез аност са Јермен ијом, чијем сунц у се кад сине на зам агљеној невс кој
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обал и обрадује „као зем љак у“. Упознале смо се на Балу девојак а, под звездама и
ламп ион има, где је нас некол ико песник иња требало да чита и док смо се тиска
ле кроз узаврелу омлад ин у целога света. Док38 сам уживала у њеном руском изго
вору, сет ил а сам се оних њен их млад их прис них реч и из пес ме „Љубав“: „О те
би сам још од шес наест год ина сањал а, како сам знал а, по јерменс ки, и све реч и
од којих неж није39 не пос тоје шап утал а сам ти стид љиво, по јерменс ки. С тво
јих далек их незнан их путева звал а сам те на јерменс ком. О томе како си диван
и витак у пес мама сам иск азивал а40 на јерменс ком.“
Као што јој се одмах по тамним очима и коси, по врсти лепоте, могло видети
да је Јерменк а, тако и по мног им пес мама које имај у нек и балк анс ки призвук.
Чин ил о ми се да чит ам део наше историје чит ај ућ и њен у пес му „Јерменс ки
дим“: „Ноћу, оставивш и свој врт и огњиш те, носећ и собом осиротелу дец у, са
одс јајем пламена у очима наша баба је утек ла боса“. И ми познајемо криве јата
гане о којим а се у41 пес ми говори, запен уш ане крв аве реке, туг у старице која
глед ајућ и дете своје унуке говори: „Да знаш само што вол им твојега нес таш ка.
Унуко, он много лич и на Гургега42 (пог ин улог сина)“. Нек и пут њен и стихови
опом ињу на наш у народн у поезију, особито у пес мама пос већен им син у:
Је ли то пес ма с дет ињс тва знана
зазвон ил а ми у ушима,
или у близин и, иза грана,
сребрн и кладенац где има?
Да се није на мене нас мејао
живим оком цветак плаветн и,
или ми се ног у дотак ао
свеж поветарац ливадс ки?
Не звон и весел их стихова нис ка,
нит и сребрн и кладенац,
дот рчао је кут у материнс ком
смејућ и се глас но мој првенац.
Кад а је требало, међут им, пред омлад ином, са естраде, да читамо своје пе
сме, Силва Кап ут ик јан није проч итал а ни горњу нит и ову друг у опет пос веће
ну син у:
Све душе мајк и имају језик исти,
Схват иће ме све на кугли зем љиној,
газећ и тихо да кап ља не пљус не,
чаш у ми воде донесе Араи к мој.
Благос ловен мој труд материнс ки,
угас ил а сам дуг их год ина жеђ сву
у јед ан јед ин и трен, водом из чаше
коју ми Араи к донесе на длан у.43
На балу, далеко од Араи к а, од бабе која је беж ал а пред неп ријатељима што
су нос ил и44 исук ане јат агане, она је проч ит ал а, као и сви ми, љубавн у пес му,
страс но, „по јерменс ки“ и на јерменс ком.45
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Пос ле овог а је ту46 исту пес му проч ит ал а на рус ком, али је иск уп љен а
омлад ин а одушев љено поз драв ил а и пре тог а, пог од ивш и из њен их очиј у и
ритма шта пес ма знач и. Него, мад а нас је омлад ина слушал а са интересом, чи
тање смо брзо заврш иле. Свуд около се играло и свирало, па нис мо ни ми хтеле
да љубитеље поезије дуго лишавамо задовољс тава47 која су тог лепог авг ус тов
ског вечера бил а много природн ија него слушање песама, тим пре што је и међу
пес ник ињама било сас вим млад их, као бугарс ка Љиљана Стефановна и Слова
киња Христа Бендова, које су и саме више волеле да играју него да читају песме.
Уосталом, забав љале се овако или онако, ниједна нис мо пре пол а ноћ и отиш ле
са овог бал а који је пен ушао као млад а поезија.
Тако се стално ишло од рас танк а до нов ог поз нанс тва. На вечери са ле
њинг радс ким књижевн иц ам а бил о је некол ико пес ник а и међу њим а Јел ен а
Ривина која је управо до мене седел а. Како код Рус а ретко шта иде без литера
туре, јед ан од пис аца је позвао све пес нике гос те и домаће да умес то здравице
каж у по једн у своју пес му. И као што се, наравно, и прис тоји, свак се сет ио, или
за свак и случ ај спрем ио, пес му рев олуц ион арн у или родољубив у. Израе лс ка
пое теса, Хаја Кадмон, заг рмел а је преводом једне пес ме Мајаковс ког на старо
јев рејс ком језик у, језик у пророк а Илије. Крис тин а Бендов а је, истин а, рек ла
једн у прис ниј у пес му, али ипак не љубавн у. И млад а пес ник ињ а с нек их азиј
ских острва је говорил а неке човечне стихове.48 Само се ја ник ако нисам могла
сет ит и ниједне так ве пес ме. У глав и ми се врт ел а јед ино нек а мал а пес ма из
младос ти. Мораћу, знач и, мис лил а сам у страх у, усред СССР-а, јед ин и овде пе
сник из Југос лавије прос лав љене борбом за слободу, док Израе лк а, ма и кроз
стихове Мајаковског, грми, док представници и оних народа који су мож да само
у мис лима и сновима стигли да диж у револуц ије читају револуц ионарне стихо
ве, ја проч итат и љубавн у. Чак сам се и оне ми већ одвећ познате „Крваве бајке“
сећал а само у одломц има. Остало ми је још да Јелен у Ривин у која ми је пре тога
из своје књиге Пес ме о љубави кришом читал а замол им да рец ит ује пес му „Лу
каво море“, да бих и ја смел а нешто из младос ти.49
Збун ил а се као дете које треба неш то да одбије, зат рес ла чупавом смеђом
главом 50 и кад је дошао ред на њу, рек ла једн у кратк у пригодн у пес му. Међут им
сам нек ако срећно прош ла и ја, људ и су вероватно смат рал и да из неке скром
нос ти нећу да читам пат рио тс ку пое зиј у, па су сас лушал и оно што сам јед ино
знал а напамет.
Пос ле седељке, док смо ишли лењинг радс ким улицама, стално сам мис ли
ла на Ану Ахматов у која <се> ни на овој вечери није појавил а. Пос ледња њена
пес ма кој у сам проч итал а, „Три су епохе у успоменама“, објав љена у зборн ик у
„Дан пое зије“, 1956. имал а је исту ону сет у и горч ин у њен их првих љубавн их
пес ам а. С как вом отворенош ћу пред самом собом пес ник ињ а говори о оном
умирању срц а и пре смрт и: „... Куц а часовн ик, једно пролеће замењује друго,
небо румен и, мењају се имена градова и нема више сведок а догађаја и немаш с
киме ни да плачеш ни да се сећаш. И пол ако од нас одл азе сенке које више и не
дозивамо, чији би нам повратак био страшан... Сазнајемо да прош лост не бисмо
могли смес тит и у гран ице свога живота и готово нам је тако туђа као да припа
да нашем сус тан ар у, увиђ амо да оне који су пом рл и не бис мо поз нал и, а они
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с којима нам је Бог рас танак дос уд ио дивно су се снаш ли и без нас и све је било
на њин у срећу.“
Тако је Ана Ахматова за мене, неп рет ворена у вид љиво људс ко биће, оста
ла и даље само пес ма. Није ми било суђено, да се изразим њен им језиком, да је
сретнем на невс кој „легенд арној обал и којом се ближ ио не кал енд арс ки већ
прави двадесети век“, како је рек ла 1916. год ине, али сам ја идући крај њене Неве
стално понав љал а у себи ону њен у муш ку пес му „Јунаштво“ нап исан у за време
опсаде Лењинг рад а:
Ми знамо шта је сад најп рече,
и шта се догађа сад,
час јунаштва је, наш часовн ик рече,
и ми ћемо добит и рат.
Под метком мртав пас ти није теш ко,
ни горко остат без крова,
сач уваћемо те, рус ка реч и витеш ка,
вел ико рус ко слово.
Унуц има те пред ат и пун у час ти
И слободн у, и од плена те спас ти
Од сад па довек а.
Сам о пес ма је остал а за 51 мене и Олг а Берг ољц и још нек е сов јетс ке пе
сник иње. 52
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кућ и Вер е Инбер, у Мос кви, где се бил о иск уп ил о некол ико сов јетс ких
књижевн ик а, и не само тад, код ње, пит ал и су ме које сов јетс ке најм лађе
пес нике знају у Југос лавији и који од њих ужива највећ и углед. Било ми је нел а
годно. Да су упитал и за генерац иј у Слуцког и Март инов а, Алекс андра Твар
довс ког или Никол аја Заболоцког, било би ми лакше. Међут им, и тамо1 се, као
и код нас, сваке год ине јави низ нових имена, да би пос ле десет месец и бил а по
тиснута, или стеш њена још новијим. И око свакога се створи низ обожавал аца.
Ипак сам хтел а да на себе прим им одговорност и да се у име наш их читал ац а
определ им, онако, на срећу, за које од имена.2 Да ли да кажем да знамо и изд ваја
мо Роберта Рож дественског, чије песме данас долазе бар преко часописа Јуности,
или Јевген ија Јевт ушенк а о коме сам чул а да је љубимац мос ковс ких 3девојак а,
или Рим у Казков у? Да поменем Вад им а Шефнера, пес ник а природе, снегов а,
зим а, „мас лач ак а зад ив љен их прос торим а, пов ерљив их и нес претн их“. 3 Или
мож да Влад им ира Кос трова који зем љин у теж у што „не да млад ић има у црне
кос мичке ноћ и“ упоређује са љубав љу војн икове мајке? Или Андреја Вознесен
ског и Светлан у Јевсејев у. Мож да Анатол ија Куп рина кога сам срел а на стра
ниц ам а Неве и чије сам се пес ме о изобиљу сов јетс ке зем ље сет ил а свак и пут
пред излозима совјетс ких хлебарн ица:
Хлеб рус ки, риш ки, украјинс ки,
Пшен ичн и, полубел и, раж ан и,
хлеб од куваног тес та,
хлеб за чај, мос ковс ки, бород инс ки,
хлеб лукс узни, кајзерица, округли,
хлеб рус ки, украјинс ки,
хлеб слач ичн и, хлеб с кимом...
Могла бих мож да оног родољубивог који је рекао како човек има само једн у
отаџбин у као што има само једно срце или онога што каже: „Ја хоћу ову зем љу
да вол им као војн ик, као војн ик који се ник ад са ње неће дић и“, али њихових се
имена, наж алост, нисам сет ил а.4
Док сам тако застал а у недоу м иц и, совјетски песниц и су, да ми помогн у, на
бројал и5 некол ико песника који се, по њиховом миш љењу, изд вајају, а међу њима
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Андреја Вознесенског, Јевген ија Јевт ушенка, Светлан у Јевсејеву и још једн у пе
сник ињу, такође сасвим младу. Слушајући их питала сам се није ли збиља који од
тих набројаних онај о коме је певао нек и совјетски песник одмах иза рата:
Ми нис мо пес ниц и, ми смо претече
онога кога још нема...
На рас танк у ми је Слуцк и скрен уо паж њу да ће сут рад ан у Естрадном по
зориш ту, на Трг у Мајаковс ког, Андреј Вознесенс ки читат и своје пес ме. 6Дво
спратна позориш на зград а, куд а сам одмах увече отиш ла, учин ил а ми се нек а
ко нароч ито блис ком, беог радс ком, старов ременс ком поред огромног новог
хотел а „Пек инга“, поред кинотеат ра „Москве“, и пал ате мет роа, као што понека
наша кућа зна да се учин и још мањом и старијом поред модерн их пос лератн их
грађевин а. Бронз ан и Мајаковс ки сред трг а, у предв ечерје, чин ило се да још
чита пес ме на мит инг у. Ослуш нул а сам га мало и пош ла по улазниц у. Касе су,
међут им, биле зат ворене. Сут рад ан сам се опет наш ла ту цео час пре почетк а.6
Омлад ин а се тис кал а око вел ик е бел е афише где је име Воз нес енс ког бил о
штамп ано крупн им црв ен им словим а, а мало ниже, црн им, имен а глум иц а и
глумаца који су такође учествовал и у вечеру. У холу је владао нестрп љиви жагор
који настаје међу омлад ином док очек ује омиљена песника. Касама се није могло
прик уч ит и.7 Комеш ал е се бел е и црне шубарице, паперјас те капе, ешарпе од
зечје длаке. Сви су траж ил и „карт у више“. Пок ушал а сам и ја да се тако снабдем
улазницом, али без успех а. Морал а сам напос летк у пот раж ит и помоћ од студе
ната који су се тис кал и према улазу.
– 8Јевт ушенко! Жењ а! – позвал и су они, укратко му поновив оно што сам
сама бил а прин уђена часак ран ије да им о себи кажем.8
Изразито висок, млад човек, одевен по мод и, слободног и прил ично гордог
држ ањ а, приш ао је и боговс ки одглум ивш и да ме зна повео ме је прем а улаз у
где је младош ћу и лепотом брзо умилос тивио разводн ице да ме без улазнице
проп ус те. То је, дак ле, тај Јевт ушенко, мис лил а сам док ме је провод ио кроз те
снац позориш них ходн ич ић а. У канцел арији управе, где смо се зат им наш ли,
узбуђено је шетао пес ник Виктор Боков који је требало да отвори вече. Нес тр
пљиво су очек ивал и Вознесенс ког и глумце.
9
И из дворане је доп ирало нестрп љење, бука;9 требало је већ почет и. Возне
сенског сам, кад се најзад појавио, јед ва стигла да саглед ам и проговорим с њим
некол ико реч и, јер се одмах морало крен ут и у дворан у, на читање.10 Како нисам
имал а11 мес та у дворан и, смес тил и су и мене у лож у управе. Једно метар дубоко
преда мном простирало се гледал иште пуно младог света. На вратима се осећала
навал а која је повећавал а задовољство оних што су успел и да добију карт у.12
Представљајући Вознесенског публици Боков се прил ично задржао на обја
шњењу како је Андреј Андрејевич Вознесенс ки, или прос то Вознесенс ки, град
ски пес ник, пес ник градс ке интел игенц ије, а пош то и она предс тав ља народ,
Вознесенс ки је исто тол ико народн и пес ник кол ико и они који узимају сеос ке
мот иве (кол ико и онај, пом ис лил а сам нас меш ивш и се, који пише о рус ком хле
бу). Говорио је топ ло, навијачк и, за поезију град а, како се изразио, као да је ми
слио да у дворан и може бит и неко ко се так вој пое зији суп ротс тав ља, те да га
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придобије.13 Али, чин ило ми се, за то ново што је поезија Вознесенс ког донос и
ла мос ковс ка публик а је имал а разу мевањ а и бил а спремна да га прим и. Како
ми је, кад се врат ио с бине, с поносом рек ао да је Вознесенс ки његов учен ик у
пое зији, зак ључ ил а сам да је то градс ко нек и нови правац код млад их, или не
ких млад их пес ник а, и да је Вознесенс ки главн и предс тавн ик тога правца мад а
је учен ик Бокова, јер у пес ми коју је учитељ пос вет ио учен ик у стоје необичн и14
стихови: „Андрј уша... ми заједно јуримо по рус ким прос торима, ти горњом, а
ја доњом стазом...“
Међут им, пос ле глумаца изашао је на сцен у и пес ник, млад ић средњег ра
ста, врло узвијен их обрва, поглед а бис трог, и што је више читао, све више се из
тихог и пов ученог прет варао у смелог, и глас и пок рет и су му пос тајал и сло
бодн ији. Свак и нови трен утак донос ио је ново изнен ађење. Сад15 су то главе
рус ке деце „светле као ливене кугле“, сад су „белозуби осмес и на мил ијарду ки
ловата“, зат им је „септембарс ки ваздух свеж и звонак као лубен ица“, а онд а „зе
мља у мрежастом зембилу мерид ијана и упоредн ик а“ и сама нал ик на лубен иц у.
Напос летк у пес ма где се пом иње град „распеван и млад као канта“.
Пес ник говори напамет, како је то код Руса обичај, и брзо успос тав ља везу
са публиком. Са свих стран а стиж у цедуљице са молбом шта да чита, што ми
поново пот врђује његов у омиљ еност. Нароч ито траже „Гој у“, „Парабол ичн у
бал аду“ (о Гог ен у), пое ме „Бој“, „Мајс тори“, љубавн у пес му „Туљу“. „Гој у“ су
већ у првом делу вечера бил и рец итовал и глумц и, па најзад, на молбу, и пес ник,
зато бих је у цел ин и, у бук валном преводу навел а.
Ја сам Гоја.
Ја сам бед а.
Ја сам глас рата, градс ких угарак а
на снег у чет рдесет прве год ине.
Ја сам глад.
Ја сам грло
обешене жене чије тело као звоно
бије изнад голог трга.
Ја сам Гоја.
О, грож ђе
одмазде! Узвитлах плот уном на Запад –
ја сам пепео незванога гос та.
У меморално небо забих чврс те звезде
као клинце.
Ја сам Гоја.
Ова пес ма има и једн у лепот у неп ренос ив у у превод: свак а друга реч је са
самоглас ником о и та нагом ил ана о звоне као суморна звона, што пес ник при
читању ист иче.
Мад а градс ки, да усвојимо овај израз, Вознесенс ки је јесењиновс ки неж но
вез ан за природу и прош лост Рус ије, он у стар у рус ку катедралу на месеч ин и
„глед а као у телевизијс ко соч иво“ и пева: „Срећан сам што сам Рус, као Рус гле
дам и живим... У век у разума и атома ми смо акушери новога, нама се тај пак лен и
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удес свид и, он је у нашој природ и“. И негде даље пркос но: „Ти јед ина (Рус ија)
имаш права да суд иш моје пос тупке и дел а“.
Његова младост свак и час извири из тема његових песама: „Комсомол гла
са“, „Гост крај логорс ке ват ре“ (чудно лепа пес ма), „Вечеринк а“, „Вече на град и
лишту“; али му та младост не смета да се постави за суд ију својих вршњака: „Удаје
се младост не за некога него за неш то... за златне горе, за слепоочн ице од сре
бра... Ти у белој сукњи, млад а, трепериш као рак ијс ка чаш ица на крају стол а“.
Уме да буде драматичан, необуздан, нарочито у поемама, уме да закорачи на сце
ни као Мајаковски тамо на трг у, и да гордо као Пушкин, када каже да је сам себи
споменик под игао, изговори: „Градова ће бити над просторима васионским, по
ред шума златних, ја, Вознесенски, под ићи ћу их!“ Али као да се застид и због тога
свог заноса, мало после додаје: „Дивота! У клупи студентској маштам...“
Вече траје већ сат и по и мад а су пес ме мелод ичне и лако се слушају, већ не
мог у да их хватам целе, памт им само слике и одломке који изненађују: „Инд иго
ћурана... Носеви се на сунц у љуште као живопис фресака... За прозором у првом
снег у леже поља од алум ин иј ума... Лишаји браде пузе низ образе... Мирис ало
је на озон суза16... Пролеће тресе сап има и рже као ждребац... Бубњајућ и у ста
кло и кршећ и длане из свег глас а се дерал а моја глувонема судбина... Звон иш у
вас ион и затегн ута као прут ић антене...“
17
Цедуљице и молбе још стиж у, али ни пес ник не може више да говори. Са
позорн ице пуне корп и цвећ а, које је у Мос кви теш ко наћ и, одл ази исп раћен
пљес кањем как во се само чује у дворанама где су млад и.17 Кад смо се растал и и
кад су сва тројиц а, Вознесенс ки, Боков и Јевт ушенко,18 отиш ла низ улиц у, се
тил а сам се Јевт ушенкових стихова:
Обд арил и су ме богатс твом,
а нис у ми рек ли шта ћу с њим...
И пом ис лил а сам, под утис ком овог књижевног вечера и под утис ком не
ких нед авно проч ит ан их збирк и пес ам а,19 да сов јетс ки пес ниц и врл о доб ро
знају шта ће са својим богатс твом.
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елог пута од Беог рад а до Мос кве прес лиш ав ал а сам се шта све треба да
вид им у Рус ији, да не бих проп ус тил а коју од ствари за мене важ них и дра
гих. Прво сам их набројал а једно стот ин у па пос ле, увидевш и да ће бит и нео
стварљиво, из изабраног сам опет бирал а. „Не смем проп ус тит и“, мис лил а сам,
„Јас ну Пољан у, село вел иког рус ког пис ца Лава Никол ајевича Толс тоја, са чи
јим дел им а сам се још у раној младос ти срел а; ни Лењинг рад и Царс ко Село
где је живео Александ ар Пуш кин. Морам поглед ат и музеј-кућу Пет ра Вел иког
и муз еје пос већене Макс им у Горком и Мајаковс ком. Морам вид ет и чув ене
слике, посет ит и позоришта, чут и рус ку музик у. Морам отић и до как вог колхо
за да вид им како живе њихови ђац и сељач ић и. Морам стић и у Студентс ки град
и на стад ион. А треба се провозат и и подземном железницом и Каналом...“
Готово све до нају жег плана сам остварил а, а један од нају збуд љивијих дана
био је дан у Јас ној Пољан и и пут до ње. Тамо се иде преко Горколењинг радс ког
Подолс ка и Туле. Од Мос кве до Јас не Пољ ане има преко двес та километара,
али је пут леп, асфалт иран, и ауто је почео јурит и као стрел а чим смо оставил и
пос ледње мос ковс ке куће.
– Воз ит е, ако может е, спорије – замол ил а сам вод ит ељ а (тако Рус и зов у
шофера) – хоћу да глед ам те дивне брезове и јелове шуме, те ваше живоп ис не
брвнаре.
Како се изиђе из широк их улиц а Мос кве, почн у се ређат и сеос ке дрвене
куће сличне план инс ким домовим а у Словен ији или наш им старим вајат им а
по Србији. Рус ија је нек ад бил а у дубок им шум ам а па се зато одом аћ ио тамо
так ав тип кућа. Усп ут смо се заус тавил и да разглед амо варош ице или спомен и
ке крај пута пал им борц има или да поп ијемо чувен и рус ки квас. Са нароч итом
радозналош ћу <разглед ана је> Тул а,1 куд а је Лав Толс тој чес то на коњу или би
цик лу дол азио пос лом из Јас не Пољане удаљене одатле чет рнаест километара.
Кас није сам из књиге о Јас ној Пољан и Алекс андра Ивановића Поповк ина до
знал а да је Толстој трип ут пеш ке превал ио пут од Москве до Јасне Пољане када
је тај пут још био пок алдрм љен као наш и стари друмови. „Идем пеш ке углав
ном зато“, говорио је Лав Никол ајевич, „да се одморим од раскош и и бар мало
узмем учеш ћа у живот у.“ Прос тор који смо преш ли за чет ири часа, он је идућ и
пеш ице прел азио за шест-сед ам дана, али он је овај напор волео.
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Пос ле Тул е брз о је пој ур ил о још чет рн ае ст кил ом ет ар а и углед ал и смо
на узв иш иц и у 2 брез ов ој и јел ов ој шум и белу стар инс ку кућ у. У подн ожј у
бреж уљ ак а, обр ас лог рак ит ом и трс ком, свет луц ал о се мал о јез ер о3 а прек о
њег ов их рук ав ац а бел ас ал и брез ов и жив оп ис ни мос тић и. Пос ле нек ол ик о
трен утак а смо се наш ли пред улазом у имање где нас страж ар у први мах пре
пад е примедбом:
– Данас је слобод ан дан. Музеј не рад и.
Али ми смо Југос ловен и – пом нож им ја себе у страх у да ће нам тол ик и пут
бит и узалуд ан.
– Ми, Руси, вол имо све људе – примети на то стражар тек изашао из прве мла
дости и оде брзо да телефонира управитељу музеја и пита може ли нас пустити.
Управитељ музеја Никол ај Пет ровић Лош кињин прис тао је да у свој дан
одмора пок аже музеј, па ма и једном јед ином Југос ловен у, и пох итал и смо ста
зом обрас лом брез ам а и јел ам а прав о оној бел ој кућ и кој у смо још изд ал ек а
спазил и. Никол ај Пет ровић нас је већ чек ао у врх у стазе и одмах нам стао ту
мач ит и шта је шта и како је било за Толстојева живота. Стазом којом смо се тога
трен утк а попел и Лав Никол ајевић је највише волео да шета. Једном је, већ као
старац од сед амдесет год ина, писао својој жен и како би лепота Јас не Пољане у
пролеће могла и мрт вог пробуд ит и и како је њих ање бреза на његовој омиље
ној стаз и као и пре шез дес ет год ин а кад а је као деч ак ту лепот у прим ет ио.
Омиљено мес то пиш чевих краћ их шетњи био је парк обрас тао старим липама
где је некад за деда Толстојевог свирала јут ром музика. У дубокој сенци тих липа
Толс тој је зам ис лио план мног их својих дел а.
У горњем делу парк а је брвнара у којој се нек ад спремал и обед и за пос луг у
Толс тојеве пород ице. Крај брвнаре је лед ара. Нек ад, разу ме се, ни у плем ић а
није било вештачк их лед ара или хлад илн ик а и лед се довозио са реке Ворон ике
која тече кроз имање Толс тојевих. Близ у лед аре је и бунар одак ле се зал ивало
цвеће. Никол ај Пет ровић нам је скрен уо паж њу да се и дан-дањи око музеја гаји
оно исто цвеће које се гајило за пиш чева живота. И не само цвеће, већ се стара
да све буде око куће и у кућ и како је било док је он био жив. Пос ле ове примед
бе смо стал и још паж љивије глед ат и. Пред сам им музејем стоји вел ик и стари
брест, „сирот ињс ко дрво“, како су га звал и. Под тим брес том је Толс тој разго
варао са сељац има о њиховим бригама и невољама, али није им он само савет и
ма помагао већ је одл азио да им помаже орат и, зид ат и избе и пећ и. На стаблу
брес та смо одмах опазил и звоно обрас ло кором дрвета. Оно је за живота Тол
стојева сазивало пород иц у и гос те на обед.
Највећа Толс тојева брига о народу бил а је брига о дец и. Он је у својој кућ и,
у зград и где се данас нал ази Књижевн и музеј, створио школу за јас нопољанс ку
дец у. Његов најм ил ији учен ик, обд арен и Морозов, који је кас није писао и при
че, писао је у својим успоменама как во је узбуђење нас тало у селу кад се проч у
ло да Лав Никол ајев ић отвара школу, и то бесп латн у. Кад су дец у пов ел и на
упис, учил и су је да се пред учитељем пок лоне и рекн у: „Да сте здрави, ваш а
светлос ти!“ Зад ив љен и вел иком плем ићком кућом деца су узвикн ул а:
– Јој, како је овде лепо! Ух, како су прозори вел ик и, као наша кап ија, с таљи
гама би могао проћ и!
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Углед авш и порт рете по зидовим а дец а су мис лил а да су иконе и хтел а се
крс тит и, док учитељ није примет ио:
– Нис у то свец и. То је моја родбина и моји познан иц и.
Кад је првоос нована школ а пос тал а тес на, Толс тој је једно крило куће где
је живео дао да се створе још две учион ице, говорећ и да међу том сеос ком де
цом мож да има будућ их Пуш кина па се не сме дозвол ит и да због необразов а
нос ти не дође до израж аја који вел ик и дар.
Улазећ и у сам музеј опазимо у жбун у јоргована стуб на коме је нек ад бил а
пет ролеу мс ка лампа која је осветљавал а прил аз кућ и, јер елект рике онд а, разу
ме се, није ни у кога било. Никол ај Пет ровић нам је прво пок аз ао одај у где је
стајао Толс тојев лов ачк и прибор: пуш ке, торбе, огртач и, чизме. С нес трп ље
њем смо ишли из одаје у одају. И у свечаној гостинској соби стоји све онако како
је стајало за живота вел иког пис ца: по зидовима његови порт рет и најч увен и
јих слик ара онога времена који су му бил и пријатељи и чес ти гос ти, зат им пор
трет и његов е жене и двеј у кћери, његов а дед а Волконс ког и остал их мног их
пред ак а. Усред собе је вел ик и сто за ручавање на коме је још прибор из кога је
Лав Никол ајевић јео, и вел ик и чајн ик. Све стоји пос тав љено као да ће сад за
звон ит и и звоно са брес та и позват и гос те и домаће на ручак. На мал им окру
глим столовим а по угловим а су старинс ке лампе са порц ул анс ким куглам а и
абаж урима и чин и ти се да чујеш дис кус ије које је за њима Толс тој вод ио са Че
ховим и друг им рус ким пис цима, својим савремен иц има.
Идемо од ствари до ствари, а Никол ај Пет ровић усрдно, неу морно тумач и:
– У овој малој гос тинс кој соби Тургењев је читао Толс тоју своју приповет
ку „Пас“. Ево Толс тојев е собе за рад. То је његов а мас тион иц а, перо, свећ а и
свећњак. Ово је књига где је зап ис ивао ноћу изненадне мис ли. У ову собу је по
штар донос ио пис ма.
Лаву Никол ајевич у су писал и са свих страна света. Како, наравно, није мо
гао одг ов арат и сам на сва пис ма, пом аг ал и су му сек рет ари и кћер Тат јан а
Љвовна. По њен им реч има Толс тој је волео највише да сам одговара на пис ма
адресована неисп исан им рукоп исом, јер су га зан имал и људ и без много школе.
Он сам је, међут им, био врло образован, његова књиж ница је имал а двадесет и
три хиљаде књига, на двадесет разних језик а. Као зрео човек изу чавао је грчк и,
а у старос ти и јеврејс ки.
Иако је био вел ик и пис ац и плем ић, Толс тој је живео необично скромно.
Његова спаваћа соба, на пример, имал а је само мес инган и кревет, ноћн и сто
чић, две стол ице, обичне, плетеног сед иш та, уски зас тирач крај пос теље и на
зиду слике. Његово одело, пал ица, шеш ир, све је било необично једнос тавно.
Пос ле разгледања музеја пош ли смо у шум у где је Толстој често шетао. Кре
нул и смо стазом којом је он волео да иде и коју ће вечно будном одржат и његови
пок лон иц и што свак и дан дол азе у Јас ну Пољан у. Прошавш и крај два огромна
храс та који су бил и стари већ за Толс тојева живота, ушли смо у брезове шуме
које је он својом руком засад ио. Дубоко у овој шуми је бела брезова клупа до које
је обично у шетњи долазио и где је волео да сед и. Пошто смо бојаж љиво, са стра
хопош товањем скоро, и ми мало присел и ту где се он нек ад одмарао, спус тил и
смо се до Толс тојева кладенца, данас мрт вог. Кол ико је млад их људ и посет ило
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то мес то, видело се по безбројн им потп ис има по камен им плочама око извора
који зацело љуте све нас тавн ике на свет у као што су и мене љут ил и. Кад смо се
упут ил и даље према Толс тојев у гробу стале су се смењиват и зелене пољане са
шумарц има. Напос летк у смо стигли до мале зелене хумке на обронк у опкољене
јел ама и брезама. На том мес ту су нек ад, у дет ињс тву, Толс тој и његов старији
брат Никол аш ка траж ил и „зелен у пал иц у“ која донос и свим а људ им а срећу.
Сам Лав Никол ајевич је захтевао да га управо ту сах ране.
Нико од нас није захтевао мин уте ћутања, али смо сви заћутал и стигавш и
на оброн ак, слуш ај ућ и шум лиш ћа над гробом и мис лећ и свак и на понек у од
књига вел иког пис ца.
Кад смо сву Јас ну Пољан у оби ш ли, Никол ај Пет ровић нас је одвео у јабу
чар да нас почас ти а онд а су нас он, нау чн и сарадн иц и и чув ари музеја, Алек
санд ар Поповс ки и Тат јана Арх ангенс ка, обд арил и књигама које су нап ис ал и
о Толс тојевом завичају, поздрав љајућ и наш народ који Толс тоја смат ра мало те
не за свога пис ца.
На повратк у смо се заус тавил и на живоп ис ним обал ама реке Верон ике где
је Толс тој нек ад дол азио на купање и риболов. Ту су се и сад видел и овде-онде
стрп љиви риболовц и, нем ирн и дечац и у чамц у и два смел а купача иако дан није
био много врео. Мало подаље, на другој обал и, пасло је десетак крава, које је мал и
чобан ин држ ао врло строго. Глед ајућ и све то и сећајућ и се свега што сам мало
час бил а видел а, чин ило ми се као да сањам леп сан који се не може поновит и.
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Двери љубави

П

ол азећ и из мос ковс ке хотелс ке собе на кратк и пут у јарос лавс ки крај,1 за
творил а сам, као и увек, 2 са ужив ањ ем мод ерн и проз ор слич ан болн ич
ком, с горњим крилом одш крин ут им прем а тав ан иц и и бац ил а поглед у град
под собом. Сунце је одблес кив ало са прозора вишек атн иц а који су, зат рп ан и
стубовима фас ад а, лич ил и на речне рук авице залутале у стене. Однек уд би си
нуле прозорс ке стак лене пољане вел ик их рес торана и робн их кућ а, које су се
пре могле зват и стак лен им зидовим а него прозорим а. Могло би се од тог јед
ног комад а, мис лил а сам, насећ и окана за све кафанс ке прозоре как вог омањег
град а. Пос мат рајућ и ту вел ик у градс ку3 стак лен у раскош, нисам ни слут ил а да
ће ме ускоро очарат и сас вим друкч ије куће, сас вим друкч ији прозори.
Минувши брзо булеваром према Загорску, Јарославску и Малом Ростову чији
смо чувени кремаљ желел и да посетимо, у предграђу смо срел и ону добро позна
ту периферијс ку мешавин у пал ата, мал их домова старинс ког типа, фабрик а и
зград а непознате намене, сличн их и касарнама и школ ама, и зап љус нул а нас је
светлост са прозора свих времена, свих стилова. Сунце је тако падало да су сви
они постал и вид љиви, и прозори трамваја, и тролејбуса, и древних трошних кућа,
прозори у решеткастим оквирима, и прозори школа висок и, без застора. Било је и
ту зграда потпуно претворених у стак ло. Ваљда су то биле штампарије.4 Али свугде
се примећивала само пламтећа окна, она су ту била важ на, а не оквири.5
Кад смо се напос летк у наш ли на друм у изв ан град а, пук ла је пред нам а
онак ва Рус ија как ву смо је зам иш љал и у својој младос ти, према дел има рус ких
пис ац а, зелена, шумовита, брезовита, благо устал ас ана, с обиљем вод а, језерâ
под сунцем или маглом, и тако прос трана, да се чин ило да је сав свет не би мо
гао гус то нас ел ит и. Чин ило се да су оне једнос пратне куће што су се ређале
крај друма уплашене усам љенош ћу у вел иком простору побегле отуд и сместиле
се куд људ и и дању и ноћу прол азе.
Ко болује од заљубљенос ти у ствари нал ик на бајке, мог ао се нау ж ив ат и
посмат рајућ и те мале дрвене домове, сиве6 или мрке као стара ораховина, как ве
се код нас виде још само по план инама, сетно заглед ане својим бројн им зен и
цама у путн ике који јуре друмом.
7
Како смо залазил и у јарославску област, прозорски оквири су се почел и више
изд вајати, скретати на себе паж њу.7 Најпре су то биле само надстрешнице у виду
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равнокраког троу гла, зач уђене светом пред собом као дигн уте обрве. Што смо
се више ближ ил и Јарославску, оне су постајале све кићеније и опомињале на ста
ринске чипке как ве су се пришивале по сел има на убрусе. Затим су наиш ли про
зори цел и као слике уоквирен и8 китњас тим бел им оквирима, чију лепот у је чи
нио богат дрворез или дуборез,9 увек друкч ији, увек с новим мот ивима. И све је
то личило на култ прозора, на култ вида или мож да и на култ светлости.
– За кићеност ових прозора треба зах вал ит и жен ам а10 – изјавио је најед
ном Иван Пот рч, такође у груп и која се бил а упут ил а Рос тову.
– Жен и! – поновило се чуђење са некол ико страна.
– Наравно – убед љиво је пот врд ио стари пок лон ик љубави. – Млад ић и су
град ил и те прозоре и те довратке за своје изабран ице и своје будуће жене.11
И збиља, врата кроз која је требало да уђу те будуће младе жене, како рече
Пот рч, и доврац и,12 бил а су као од 13чипке, од пузавица које су се исп реп летале
као венц и13 – праве двери љубави. Као да се тога трен утк а у кућ и свадбује, про
зори су бил и овијен и бел им венц има изрез ан им од дрвета. 14Тако је наједном
оно што нам је у почетк у било циљ пута пос тало споредно јер је пред нама ис
крс ав ал о нов о чуд о: стара рус ка рез барс ка уметност примењ ен а на оквир е
прозора – нал ичн ике, како Рус и каж у, где је дос тигла врх унац, бацајућ и у засе
нак оне дивне пос луж авн ике, прес лице, чек рке, птице, јариће, зверке, рађене у
меком липов у или, понек ад, у ораховом дрвет у, што се може видет и по музеји
ма целе зем ље, а у јарос лавс кој облас ти, у Загорс ку, нароч ито.14 Куће крај пута
су пос тале све чеш ће, биле су свих15 мог ућ их боја, особито онак вих как ве воле
у селу: боје виш ње, разл ичк а, руже, брес кве, цик ламе. Свак а је имал а прозор
ске оквире беле, по петн ае с так сант иметара ист урене пред фас адом. Дол ази
нам најп ре у сус рет кућа плаветна као разл ичак, с прозорс ким оквиром као ве
нац исп лет ен од уцвет ал их јаб укових гранч иц а. Идућ а је румен а, а над бело
уоквирен им прозорима стоје изрезбарен и украс и нал ик на венчан у крун у од
мирт иног цвета. Трећа је боје цик ламе, а прозорс ки јој је оквир решен геоме
тријс ки, слично грчк им фриз ов им а. На идућој кућ и су верт ик алн е лин иј е
оквир а изр ез ан е као плет ен иц е а горњ а хориз онт алн а стран а је у сред ин и
украшена богато везеном белом капом,16 как ве су нос иле рус ке бојарке, с узор
цима лишћа и цвећа. Управо помислиш изређале су се све мог ућности, све шаре,
све боје, а тек иск рс не кућ а као лим ун жута са нал ичн иц им а као од плаветне
чипке.17 Иск рс ну оквири где су све чет ири стране украшене богат им крунама,
само што је обично горња18 најрас кош нија. Наи ђу опет, као да би разбил и19 мо
нотон иј у, оквири у боји, складној са бојом зидов а. Наи ђу понек и 20 необично
одмакн ут и од фасаде, па се чин и да нас кућа дурбином пос мат ра. Нис мо броја
ли домове крај којих смо се возил и, али нек а их је било и двес та, шара ниједног
оквира није се поновил а – сви су се они, додуше, чин ил и исти, а ипак је свак и
био у нечем друкч ији, као што су све очи, рек ло би се, исте, а ипак се не мог у
наћ и двоје истоветне, и као што су цветале јабуке крај пута исте, а круна сваке
је у нечем у ипак друкч ија.
Мад а је било још лето, прол азећ и мимо тих цветн их прозора мис лил а сам
на зимска залеђена окна, на бајке по њима уцртане, на слеђено палмино грање, на
јеленске рогове, на све оно чиме су нас у детињству, у јан уарска јутра старинс ких
146

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Празници путовања ________

сурових зима, сретал а окна прозора у родном крај у. Мож да су рус ки народн и
уметн иц и своје прозорс ке оквире прес лик ал и 21 са так вих залеђен их окана, а
мож да са уцветал их јабук а, са венчан их круна, или са бојарс ких.22 Иван Пот рч
је стално очек ивао да ће се на неком од прозора појавит и женс ка глава, млад а 23
женс ка прил ик а због чије су давне чук унбабе ти оквири резан и, а понекоме се
чин ило да ће се на њима појавит и как во ванг радс ко, ванп риродно биће заљу
бљено у лепот у.24
Нед авно, пут уј ућ и кроз нек и брдовит и југос ловенс ки предео, 25 крај про
зора чија се крил а прич врш ћуј у кук иц ам а да се не би стак ла на вет ру полуп а
ла, крај незас так љен их прозора на забат има, крај прозора из којих излећу беле
завесе као једра, крај рагас тов а где стоје сакс ије са минђуш ицом, и с којих се
нас меш и 26 девојк а, сет ил а сам се опет јарос лавс ких прозорс ких оквира, јед ин
ствен их у свет у.
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Гранчица с Толстојева гроба

К

ад сам се поново спремала1 у Совјетски Савез, пријатељи и познаници, како
то обично бив а, мол ил и су ме или да им тамо кога поз дравим, или да им
донесем лек или ретк у књиг у, или ма коју друг у ствар без које не мог у, а код нас
је нем а. Тако ме је Јелен а Поповић замол ил а да јој донес ем гранч иц у са Тол
стојев а гроба. 2 Знал а сам да се спрем а Толс тојев а прос лав а, деведес етогод и
шњица од дана његове смрт и, у време кад ћу ја бит и3 у Мос кви, и да ћу том при
ликом моћ и отић и до Јас не Пољане, што би по зим и и мразу иначе било теш ко.
Толс тојев гроб сам већ једном пос ет ил а, 1957. летом,4 и Јас на Пољ ан а је бил а
сва у зелен илу, старе јеле су спуштале гране чак до зем ље. Тад а5 сам могла врло
лако ту гранч иц у узбрат и. Али у октобру ће тамо зацело пас ти снег и пок рит и
гроб, и јеле, и брезов у шум у кој у је вел ик и пис ац сам својом руком зас ад ио, и
ону клуп у од брезовине на којој се чес то одмарао и извор под плочама плавога
шкриљца из кога је дол азио да пије.
Снег је за Толс тојеву прос лаву збиља пао и мраз је оковао северне пределе
Совјетс ког Савеза, али то није сметало књижевн иц има целога света да дођу, па
ни оним а са 6 југа који ник ад зиме у жив от у мож да нис у вид ел и. Било је ту и
Монгол а, и Јапанаца, и Вијетнамаца, Швеђана и Норвеж ана, а да не говоримо
о Кинезим а и Франц узим а и прип адн иц им а словенс ких народ а. Прос лав а је
узел а размере огромног култ урног празник а. Видело се да Толс тојева слава ра
сте све више што се иде даље од дана његове смрт и. Делегат и су говорил и дир
љиве ствари: Јапанац је, на пример, рек ао да се у његовом народу име Толс тоје
во окруж ује бајк ама, да се смат ра како7 ник ад није био млад, 8јер су се упознал и
с његовим дел им а тек у његов ој старос ти, 8 да живи од памт ив ек а, и увек као
старац беле браде. Навод ил и су бас нос ловне цифре изд ања његових књига на
стран им језиц има. Сви су донос ил и9 на дар Толс тојевим музејима у СССР-у ју
бил арна издања његових дел а из својих земаља.10 На све стране по Москви бил и
су концерт и где су читан и одломц и из „Рата и мира“, „Ане Карењине“, где су11
прик азиване сцене његових поп ул арн их драма.
Пред сам крај прос лаве ишли смо у Јасну Пољан у, и због полед ице12 на пут у
закаснил и цео час за митинг заказан пред Толстојевом кућом.13 Под дрветом где
је Толстој некад разговарао са јаснопољанским сељацима и сиромасима, било се
иск уп ило већ много света. Како су дуго стајал и напољу и бил и прозебли, поред
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свих бунд и и шубара, људ и14 су говоре саж имал и у по некол ико реченица. Посма
трал а сам узбуђена лица сељак а, од којих је понек и и гологлав15 стајао. Бил и су
махом сви стари и понек и је мож да16 још памтио свога вел иког суседа.17
Алејом од музеја до гроба крен ул а се поворк а с венц им а на челу. Мад а је
било теш ко ићи лагано по так вој студен и, људ и су корачал и дос тојанс твено, не
журећ и. Сви су ћутке пос мат рал и окол ин у и мис лил и зацело исто што и ја кад
сам се први пут наш ла у Јас ној Пољ ан и: „Ево, ово је стаз а којом је тај вел ик и
чов ек свакога дан а ишао, ово је шум а у којој је ужив ао. Овд е је вод ио жив от
најдубљег интелект уа лца18 који се смењивао са животом обичног муж ика. Тамо
у музеју су собе са удобнос тима как ве је онд а могао имат и само град, клавири,
платна чувен их слик ара, поп рс ја у бронзи, библиотек а, радн и кабинет и, дива
ни и фотеље, скупоцено порцел анс ко и сребрно пос уђе, лус тери; а педесетак
метара даље њиве на којима је Толс тој рад ио као обичан муж ик, шума где је ру
био дрва. Учес твовал а сам у свем у што су и друг и чин ил и, а стално мис лил а на
гранч иц у и хоћу ли успет и да је узберем.
Проп лан ак с гробом у сред ин и куд а смо стигли, био је зав ејан бел ином,
само је хумк а бил а очиш ћена. У трен утк у ћутањ а питал а сам се19 би ли пис цу
„Рата и мира“ који је пред крај живота тол ико нападао таштин у света, било мило
кад би нас могао видет и све ту тако окуп љене. Под игла сам очи и углед ал а крај
гроба његов а два унук а, која су донед авно жив ел а код нас у Југос лавији, оба
већ старија човек а, ликом необично слична свом деду и као да сам се20 зач уд ил а
како то да Толс тој има унуке, како то да припад а и овом свакод невном живот у
– мад а сам добро знал а како му је необично много припад ао.
Венц и су бил и положен и и народ се почео разил азит и. Са стрепњом сам
отк ин ул а гранч иц у са млад е јел е негде крај гроба и паж љив о је пол ож ил а у
књиг у. Око мене је било само још некол ико људ и. И, гле, јед ан од њих, Швеђа
нин, такође узбра гранч иц у с јеле, такође с изразом као да се боји није ли што
скривио. Вероватно је и он мене био опазио кад сам то чин ил а, јер ме је сау че
сничк и поглед ао. Мож да гранч иц у нос и својој кћери? А мож да је и сам још са
чувао дет иње срце.
Пос ле пол агања венаца прозебли смо упал и у добро заг рејан у дворан у сео
ске гостионице21 где смо спојил и ручак и вечеру. Опет је у славу Толстојеву било
изговорено много речи које су се мешале са здравицама, опет су се предавал и да
рови, међу којима је био најзан им љивији дар монголс ког делегата: Толс тојев
порт рет нач ињен од пам ука и вуне, резан их као барељеф. Напољу је ветар фију
као, ноћ се спус тил а и прет ил а да ће донет и непогоду, али нис мо22 могли одмах
крен ут и,23 јер нам се Јапанац био разболео од хладноће и однет24 <је> у сеос ку
амбулант у. Негде иза угла стари Швеђанин ме је сау чесничк и с времена на време
погледао, а затим отварао књиг у да вид и је ли гранчица на месту.
Доста касно, тек кад је Јапанац дошао из амбуланте, крен ул и смо за Москву и
већ на пола пута један аутобус нам се замрзнуо. Њем у се то бар догод ило у неком
насељеном мес ту и дос та мирне душе наш шофер је оставио тамо свога сабрата,
али аутобус у где смо бил и наш зван ичн и делегат, Алекс анд ар Вучо, и ја, то се
догод ило нас ред степе. У близин и нигде куће, нигде живе душе, нигде сијал ице,
нигд е ни звез де на неб у. Узалуд су и пис ци гос ти и пис ци из Мос кве почел и
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певат и, нисам се могла отрес ти сећања на оног Толс тојевог сељак а зам рзнутог
у сметовима, јер је у аутобус у пос тало хладно као у черг и кад је продувај у ве
трови. Два-три аутомобил а су покрај нас пројурил а и не окрећућ и главе. Напо
слетк у је шофер уз помоћ нек их путн ик а обио окове лед а са мотора и крен ул и
смо да се још чет ири пута до Серп ухова зам рзнемо и зауставимо.
У Серп ухов у смо промен ил и аутобусе. 25Нови који су нам из Мос кве сти
гли бил и су25 топ лији и боље су ишли, па се, упркос непогоде која је напољу још
трајал а, у свим а нам а појавил а нек а борбеност, нек а победонос на осећ ањ а и
почел и смо се шал ит и на рач ун Наполеона кога је рус ка зима покорил а. А кад
смо се, пос ле осам часов а путов ањ а, наш ли у Мос кви, попевш и се у собу, још
пром рз нут им рук ам а смо сви кој и смо пон ел и гранч иц е с гроб а отворил и
књиг у да вид имо је ли зимзелена успомена 26 на мес ту.
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Тек на крају

П

ођите са мном, али тек на крају ћу вам рећ и куд а. Стан имо на елект ричне
степен ице које ће нас одвес ти под зем љу око педесетак метара дубоко. Не
бојте се. На свак а чет ири мет ра око степен ица стоје свет иљке сличне млечн им
букт ињама.
Где смо ово сад? Је ли мож да нек и муз еј, одељ ак за вајарс тво? У дворан и
блис таво чис тој стоји око тридесетак бронз ан их кипов а. Једн и предс тав љај у
борце, друг и студ ент е, нау чн ике, трећ и мајк у с дет ет ом, чет врт и дев ојк у са
снопом на рамен у, и тако редом. Али људ и журе, не заус тав љајућ и се крај изло
жен их фиг ура, у плаве елект ричне возове који прис пеше с обе стране. Пођимо
с остал има. Вид ите како жена од тридесетак год ина даје мес то човек у од себе
старијем. Вид ите како она два дечака моле оног радн ика да седне и како девојка
која сед и узима у крило туђе мало дете да га не би старији гурал и! Вид ите како
нек и опет не диж у главу с књиге!
Заус тав љамо се. Како је пријатно што нас нико не гура, што они спољ а
стрп љиво чек ају да изађемо. Где смо сад? Мож да у дворан и за играње. Ивиче је
мермерн и бел и стубови који се при врх у расц ветав ај у. Под је глад ак као лед.
Поред стубова су клупе такође урам љене у мермер. Ту ће се зацело одморит и
они уморни од игре. Али не, свет није пошао на игру, него опет некуд хита. Неко
ме испаде харт ијица. Брзо се саг иње, узима је и баца у нек и ник лен и суд сличан
високој вази.
Улазимо из дворане у дуг, дуг ходн ик, по чијој се полук руж ној зас вођеној
тав ан иц и ниж у гипс ан и венц и. Пријат ан ваз дух струји као да нис мо под зе
мљом мож да цел их шездесетак метара. Ходн ик нас увод и у дуг у дворан у, пун у
мозаи к а. На њима су предс тав љен и стари јунац и на коњима у богатој опрем и,
под барјац им а. Зат им нек и људ и обу чен и царс ки, мож да збиљ а как ви давн и,
давн и цареви. Наоруж ан народ је окуп љен око њих. Као да се зак лиње. На тре
ћем је битк а из времен а кад се још коп љим а борило. Све је тако лепо, не иде
нам се даље, али и радозналост нас вуче да сазнамо шта још има у том подзем
ном свет у где елект ричн и возови спајају дворац са дворцем. Нећемо сил азит и
увек кад се воз заус тави, глед аћемо мало и кроз прозор.
Сад пролеће дворана чији стубови су опточен и ник лом а спајај у се међу
собно луковима, тав ан иц а јој је сва иск ићена овалн им моз аи ц има. Ево друге,
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сва је модро бел а, на барељефим а су јој бродови, катарке, једра, морн ари под
својим поморс ким беретк ама, зас таве, звезде на небу. Ево дворц а пос већеног
радн иц им а и занатлијам а. Ту је у мермеру предс тав љено све оно чиме се они
зан имају. Штета је само што због брзине не можемо да саглед амо појед инос ти.
А ово као да је нек и манас тир овог подземног света. Сводови су нис ки, лукови
се ломе, међусобно укрш тају. Све је једнос тавно, бело. Светлост је приг ушена,
посак ривана нек уд. Доп иру само одс јаји свет иљк и као кад сунце зађе а његова
светлост још трепери по висовима.
Два путн ик а крај нас глас но говоре. Јед ан тврд и да ова подземна железни
ца у ток у дан а и ноћ и превезе три мил ион а људ и и да је у ток у двадес ет и пет
год ина превез ла петнаест мил ијард и путн ик а, а да јури сед амдесет километа
ра на сат. И каже како баш сад прол азимо испод неке реке. Али већ смо се уве
рил и да се нигде ништа не руш и. Та самога је цемента, ево опет каже онај први,
пот рошено на зид ање тунел а двадесет хиљад а вагона, а разних метал а осамде
сет и осам пун их возова – па како не би било све чврс то.
Мад а је зан им љиво шта ови људ и прич ај у, опет ћемо сић и чим се воз зау
стави. Штета је овако брзо прош иш тат и поред тол ике лепоте. Ево нас опет у
некој дворан и с чије таван ице висе лус тери с небројено крис талн их леден ица,
као окамењен их суза. Помало ме је и страх да идем испод тако теш ких свећња
ка, од којих свак и нос и по двадесет сијал ица и мож да по десет килог рама кри
стал а. Пазите да се не оклизнете на том каменом поду глатком као оглед ало.
Скрен ите у ходн ик дес но, тамо је мање клизаво.
Сад дос пес мо у нек у одају сличн у црк ви. А мож да слик ари овог подземног
света овде држе седн ице. Како вам се свиђај у ови чет вртас ти стубови од боје
нога стак ла иза кога пад а светлост и расп ред а се у дуг у? Како вам се свиђају ти
прозори полук руж ни и шарен и као пау нов реп и они осветљен и однек уд изн у
тра? Како вам се свиђа то цвеће, лиш ће, ти венц и и лозе, чуднов ате личнос ти
на стак лет у предс тав љене? Остан имо мало овде да се одморимо, јер ова блага
светлост тако прија пос ле дужег пута који смо прош ли.
Нек а жена вози пред собом справ у која лич и на дечја кол ица. Мож да је то
как ва чис тил иц а или глач ал иц а? Ено још једне с истом так вом справом. Оне
мирно иду и разговарају. Срећне су што мог у и дању свој посао да обав љају, јер,
веле, они који одрж авају мермер у исп равном стању морају рад ит и ноћу, морају
се пет и лес твиц ам а све до врх а стубов а, завирит и у свак у пукот ин у. Само за
некол ико тих подз емн их дворац а, каж у, отиш ло је двад ес ет и једн а хиљ ад а
квадратн их метара мермера – више него што је нек ад трошено на грађење цар
ских дворова. Он је врло разнол ик, сад руж ичаст, сад жућк аст као банана, сад
млечнобео, сад тамноц рвен, сад зеленк аст, копан је на разним странама света:
на Уралу, у Грузији, у Јермен ији.
Опет се нек и воз чује. Заус тав ља се. На сваком вагон у отварају се наједном
чет вора двок рилна врата. Треба брзо улазит и. Девојке у униформ и пос мат рају
јес у ли сви ушли и дај у знак за пол аз ак. Ипак неком старијем чов ек у остад е
скут кап ут а прик љеш тен. И нем а му спас а до друге стан ице. Ми остадос мо.
Нисмо бил и брзи. Али не мари, свак их двадесет сек унд и наи лази нови воз – про
веравал а сам на часовн ик у.
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Понов о сам у воз у. Мимо нас прол еће дворан а пос већен а спорт у: овд е
млад ић бац а диск, тамо је клизач у пуном замах у, онамо пливач иц а изаш ла из
тал ас а. За њом дол ази друга дворан а. Њен и стубови су чет врт ас ти, има им у
обим у око осам метара. Они су комбинован и из белог и црвеног мермера. С та
ван ице вис и осам вел ик их свећњак а у обл ик у круга с чије периферије цветај у
лале ват рен их праш ник а. Одмах иза овог прој урише стубови сличн и мермер
ним резан им чашама, па за њима друг и теш ки и онис ки као да су се слегли под
огромн им теретом сводова. Штета што из воза јед ва успевамо да саглед амо све
таван ице. Штета што муњевито прој ури она пуна мед аљона у мозаи к у, па она
друга пуна светлих окаца као у Југос ловенс ком драмс ком позоришту. Ево про
мич у кипови који предс тав љај у уметнос ти, па у идућој дворан и који предс та
вљају родове војс ке.
Спуш тамо се најзад још једном из воза. У дворан и смо необично дугој, за
свођеној с много лукова и осветљеној с тридесет и више лус тера, од којих свак и
нос и по некол ико цветол ик их свет иљк и. На крај у дворане су елект ричне сте
пен ице, или дизал ица. Њоме ћемо опет горе у град, на влаж не и хладне улице,
пуне лапавице, и док смо још овде у топ лоти и сувоти, да вам кажем где смо бил и:
у Мос ковс ком мет роу, или подземној жељезниц и. Овде свак и човек може ужи
ват и у ономе у чем у само понек ад понеко ужива. Може брзо и удобно стизат и
на пос ао. И како је ове подземне дворце град ил а и омлад ина, сви људ и нек ако
паж љиво ступају ходн иц има као да иду по сам им длановима те омлад ине.
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Град маште и песника

У

hГрузију сам пош ла као у отаџбин у романтике, као у завичај Љермонтовљева
Демона и Пуш киновог Кавкаског заробљеника, као у родн и крај Мајаковско
га и зем љу где је сах рањен Грибоједов, напос летк у, као у план инс ки крај који
не плен и само пес нике већ и остале, нароч ито равн ичаре. И збиља, идућ и во
зом две ноћ и и два дана и глед ајућ и само поља, под јесен тако мрк а од узоран их
и влаж них њив а, човек се опије већ првим бреговим а Грузије. Истина, једно
ликост пута од Мос кве до Црног мора прек ид ају беле брезове шуме, кровови и
торњеви градова, пега Азовс ког мора које се у даљин и чин и као огроман умо
ран облак полегао по зем љи, украјинс ка брд а слична протегљас тим тал ас има,
напос летк у, аквареле неж ног равн ичарс ког неба.
И како се све то чин и друкч ије од оног виђеног у маш ти, и како је збиљ а
друкч ије. Како је Црно море светло и плаво, слично нашем Јадран у, а како смо
га у дет ињс тву, у основној школ и, зам иш љал и претећ им и тамн им. Како црно
морс ка лет ов ал иш та имај у нек у друг у лепот у а не ону кој у смо им ми дал и.
И како гум а стварнос ти не може лако да избрише те цртеже фантазије. Дуго
живе у човек у два Црна мора, две Соче, два Тифлиса, и онај праш љиви, несносно
врел и, како га је дож ивео и опис ао Пуш кин, и овај зелен и и бујн и, дан аш њи,
стварн и Тифлис – који је деловао још бујн ије и још зелен ије пос ле јесење Мо
скве одак ле смо стигли.
На станици нас је дочекао Јосиф Нонешвил и, песник, управо онај што је на
писао стих: „Тифлисе, граде маште и пес ник а“, и који је одмах са задовољс твом
признао да је могао дод ат и и граде зелен ил а. Касније смо, у ток у целог боравк а
тамо, тај стих ширил и као у как вој дечјој игри. Пос тао је још град гос топ рим
ства, па град старе култ уре, па јунаштва и родољубља, и напослетк у град родољу
бивих песник а, јер је у збирк ама само њих тројице: Шалве Апх аи дзе, Ирак лија
Абаш идзе, и нашега Јосифа Нонеш вил ија, бил а двадесет и једна песма посвеће
на Тифлис у, да се не рач унају оне <пос већене> друг им градовима, покрајинама
или рекама или јунац има. Они Тифлис називају својим, родн им, мил им, светом
тифлис ком зем љом, срцем Грузије, „светлим градом украшен им рез баријом
план ина“, они га опис ују под кишом, под снегом, у пролеће. Певају: „Гöре моје
мтацм индс ке, с ваш их вис ина бих хтео поглед ат и свој Тифлис“, „Не треба ни
друг их осмех а, сем осмех а јут ром над Тифлисом“, „Не кријем радост којом сам
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се заг рцн уо: опет вид им свој драг и Тифлис.“ Али ово није родољубље које уса
мљује Тифлис. Шалва Апх аи дзе1 пева: „Вол им те, Тифлисе мој, Москво моја, во
лим московски снег и тифлиски мај“, а Нонеш вил и: „У Грузији сећајућ и се Риге
говоре: На северу далеко Тифлис има сестру рођен у, светлол ик у и красноок у...“
Он је пос вет ио цео цик лус песама проц ват у Тифлиса за совјетс ке влас ти.
С Нонеш вил ијем, својим вођом кроз Тифлис, нек ако се ник уд нис мо жу
рил и, али смо свугде стизал и: и на Свет у гору до гроба Грибоједова, и на брдо
одак ле се Тифлис ноћу вид и у мору сијал ица, и обалом Куре, и у новосазид ан и
крај, у његове паркове и на његове широке булев аре. Пес ник нам је остав љао
радост тако драг у путн иц има да понеш то и сам и исп итамо и пронађемо, хва
лећ и нас како смо се добро снаш ли. Сад бис мо пронаш ли спомен ик Пуш кинов
у парк у пуном зелен ил а који нас је подсет ио на Нонеш вил ијеве стихове: „Гле
дај, пес ниче, глед ај, како су се наг издал и свеж ином платан и, како фењери над
Тифлисом јарко светле!“ Сад би то опет бил а нек а древна црк ва, сад спомен ик
Рус тавел ија; сад огромна градс ка робна кућа, пуна, као и све так ве куће у гра
довима куд странц и дол азе, такозван их сувен ира; сад је то био главн и градс ки
трг где је бујно јуж но поврће дос тизало вел ич ин у као у бајц и, где су ротк вице
биле вел ике као јабуке, а главиц а куп ус а као наше војвођанс ке бундеве, где је
лиш ће зелен и било крупно као да је глед ано кроз луп у.
У низ у имен а која нам је пес ник још од првог дан а пом ињ ао прич ај ућ и о
својој зем љи и у којима спочетк а нис мо се могли снаћ и, изговарао је најчеш ће:
„Кахет и.“ Шта је то: град, пок рајина, клис ура, план ина? Заш то се то име јав ља
чеш ће него Кутаис и, Сигнах и, Сух ум и, Лагодех и? Напос летк у је и то пос тало
јас није. „Идемо сут ра у Кахет и!“, рек ао нам је једном нек ако победонос но. Да
ли да га питам где је то? Одлуч им да је боље ћутат и и сачек ат и, тим пре што се
Нонешвил и показао као човек који вол и да изненађује. Тек сут радан, пос ле часа
вож ње, усуд ил а сам се да упитам:
– Је ли то мес то на исток у?
Упитал а сам и зас трепел а да нис ам пок азал а как во неоп рос тиво незнање,
али је песник био и сад милостив према нашој необавештености и одговорио да
је Кахет и најлепш и крај источне Грузије, засејан виног рад има, у подножју Кав
каза. Осећал а сам да још није све речено, да нам спрема још неко изненађење.
Дуго смо се возил и, а Кахет и (или Кахет ија, како би требало ми да кажемо) ни
како да се појави, иако је већ давно2 превал ило подне. Најзад, кад смо се ство
рил и на узвиш иц и одак ле се пок азао Кавк аз под снегом, Нонеш вил и је рек ао:
„Кахет и!“ и показао на дол ин у сву у магли, жалећ и што нам ту дуго чекан у лепо
ту она крије. Што се мене тиче, није ми то било жао: волела сам више да нагађам,
да је у машти дограђујем – никада као у том час у не дајући тол ико право писцима
који позивају читаоце за своје сарадн ике, не пруж ајућ и им све на длан у. Ко зна
би ли Кахетија била тако лепа да није магле, те сараднице сунца када треба иста
ћи лепот у дол ина и гора. По брд аш цима која су исп ливал а из магле бил а су ра
зас ута сел а србијанског и босанског типа, неу шорена, с кућама опкољен им дво
риш тем, воћњаком, виног радом, шумарком. Као и у западној Грузији, оној на
обал и Црнога мора, и овде су куће биле махом двос пратне, с зас так љен им тре
мовима окрен утим југ у, с надстрешницама у изрезбареном дрвет у, као у чипкама.
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Кап ије и врата, обојен и у виш њево или у плаво, наједном су ме подсет ил и на за
вичај као и ти бреж уљц и и раш трк ана сел а. Како сам пос мат рал а окол ин у, ни
сам ни примет ил а да смо са главног пута сиш ли на сеос ки, сас вим међу куће.
Неко ново изненађење, мис лил а сам, чекајућ и да га сам песник објави. И збиља,
он је био с главног пута скрен уо у своје родно село.
– Сврат ићемо мало до мојих сусед а, чуће да сам овуд а прол азио и биће им
криво што се нисам јавио...
И ја бих тако, мис лил а сам, с друма Ваљево–Шабац, одвојил а се негде око
Кичера сеос ким излок ан им путем и повел а грузинс ког пес ник а да му пок ажем
село где сам одрас ла. Исто бих тако брзо искоч ил а из кол а и пош ла према врат
ниц ама, исто бих тако трен утно заборавил а на околн и свет. Већ је био сутон.
У дворишту пред кућом горела је ватра и над њом се пушио котао с врелом водом.
На главњама умет рен их дрва леж але су две свињс ке ошурене главе, нед алеко
под дрветом зем ља је бил а крвава. На трем у су жене убрађене вунен им марама
ма череч иле месо. Уз ват ру је омлађи човек окретао на раж њу комад иће свиње
тине, и тај праисконски мирис меса на жару печеног пун ио је цело двориште.
– Тук у посек – рек ла сам себи тихо на свом језик у, срећна што се пос ао на
коме смо их затек ли врш и као у мом селу.
Збиљ а, све је у том грузинс ком, или како би у Бранковин и каз ал и, ђурђи
јанс ком дворишту било као код мојих сусед а сељак а: и те главе став љене на це
пан ице, и то ишчеречено месо, и котао вреле воде, и бел а и црна јет ра по тањи
рим а, и чиш ћен и црн и лук, и жен а која је пер уш кал а леп ињу тек изв ађен у из
пећ и зидане у дворишту. Да се случајно магла није нашал ил а с нама и од грузин
ског двориш та створил а србијанс ко, а од Грузин ац а моје сељ аке, или 3 су сви
народ и у свет у тако сличн и? Је ли Грузин тај човек што нагло, збуњено остав ља
раж ањ углед авш и нас, или се то неко од мојих зем љак а дигао да поздрави мене
која сам срећом бан ул а баш у час кад имај у чиме да ме поч ас те? Је ли та жен а
што вад и леп иње из пећ и збиља Грузинк а и зар збиља и код њих кад тук у посек,
месе и хлеб – као да је мало осталог пос ла?
У час у су нас сви опкол ил и изрич ућ и добродош лиц у, у час у се4 деца начет и
ла око аутомобила, у час у су се жене узвртеле забрин уте како да брзо почасте из
ненадне госте. Стал а сам намерно покрај ват ре да осет им опет као у дет ињству
како ми је с леве стране врућ ина а с десне прох лад сеоске вечери; али Нонеш ви
ли није дао стајат и, хтео је у час у да пок аже и мес то где му је нек ад бил а кућа, и
камен довучен за кућу коју су се спремал и да зид ају његови сусед и и рођац и, и
грузинску пећ из које је жена вад ила лепиње сазидан у у обл ик у бубрега, о чије се
ужарене зидове од опеке тес то вештим покретом леп и, и свог ујак а од сед амде
сет и више год ина, и његовог још малог сина, и црвене руже као да је тек лето, и
кокош и на сед алу, и лим уново дрво у кућ и, у бач виц и. И док смо ми муш кињу
објаш њав ал и отк уд смо, они су се управо као моји зем љац и кад би им дошао
странац труд ил и да покажу како знају Југославију, њен у историју, како цене њено
јунаштво. Домаћ ин коме смо дош ли био је члан колхоза и задовољно је причао
како тај посек припада само његовој пород ици, како имају хиљаду литара личног
вина. Повел и су нас да нам покаж у где им вино стоји – што је јед ино било друк
чије него код нас: чувал и су га у глиненим буретима укопаним у кућни под.
156

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Празници путовања ________

И те собе у које су нас увел и да се одморимо бил е су сличне наш им сео 
ским собама, где се намештај градс ки сад увел ико меша са старим сеос ким, где
скупоцен и шифоњер стоји у одаји заг реваној плех аном пећ и. Биле су ми добро
познате и те сеос ке сијал ице с мало свећа у које као да се још нема поверења те
им чувају страж у старинс ке порцел анс ке лампе, и те широке пос теље и чарша
ви обр убљен и везом, и тај нач ин пос тав љањ а стол а и те три врс те готов љењ а
мес а: као ћевап, прженог на мас ти и у умокц у с луком – баш као на наш им сео
ским свадбама. Познате су ми биле и те посете других суседа који су свратил и да
виде већ прос лав љеног свог зем љак а, и посета сеос ког учитеља коме је и Ноне
швил и био учен ик, најзад и то снебивање сеос ких жена и усрдно нуђење, изно
шење на сто пос уђа из кога се ретко пије и једе.
Почел е су здрав ице управ о као негде у Бранков ин и под липом кад дођу
ретк и гос ти, или не баш тако: Грузин и су по двадесет пута устајал и и наздра
вљал и, сад Југос лавији, сад пес ниц им а, сад учитељим а, сад за скоро поновно
виђење, за изненадн и дол азак, за вино, за домаћ иц у, за то да би народ и живел и
у братс тву, да би сусед суседу мирно дол азио у гос те и поново за Југос лавиј у,
њен у борбу и слободу, и опет за вино које је „свугде добро као што су жене свугде
лепе“. Нонеш вил и је говорио стихове Ира кл ија Абаш идзе:
Нећу да будем неп ријатељ
ни с ким на овом свет у.
Али примам увек борбу
на такм ичењу пое та.
А стари учитељ, који је нек ад зад авао Нонеш вил ију да учи пес ме напамет,
сад би свак и час рек ао понек и његов стих горд као да је сам нап исао: „Свет иљ
ка јед ва глед а од нес ан иц е, прич а прич у пиј ан и Ках ет ин ац. Прич а и усп ут
ужива у вин у, помешао је бајк у и истин у... Дођите у Грузиј у! Свакога ће трена
свак и вас Груз ин позват и радос на лиц а, отаџбин а сунц а вам је увек отворе
на...“ И онд а опет Нонеш вил и, поч иње стихове у којима се пом иње Кахет и:
Ево ње, Кахет ије. Готово до облак а
Гомборс ког превоја под иж у се плећа.
Над обал ама Јоре јас ике, стрме косе,
гóре веч ито мирн их стена седе гриве,
гроздови виног рад а поп рс кан их 5 росом,
небо као корпа невиђена цвећа,
њиве у поз лат и, и стопа моја свак а
гази по дрвен им стопама пред ак а.
Учитељ је већ одс вирао на старом грузинс ком 6 инс трумент у три пес ме, ва
тра напољу догоревал а, посао започет и чек ао, сунце већ заш ло или се истоп ило
мож да у магли, а Нонеш вил и је исповрн уо треће изненађење:
– Морамо сад даље, чек ају нас другови на разговор.
Старије жене су се узм увале тражећ и чиме да нас обдаре. Нама су при пол а
ску у Москву причал и већ о чувеном гостољубљу јуж них и источн их реп ублика,
како тамо не смеш рећи да ти се нешто свиђа, јер ти то одмах пок лањају. И збиља,
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чим сам рек ла како ми се руже свиђају, одмах су биле убране; како су укусни ко
лач и од грож ђа, одмах су их спрем ил и и за пут. Напос летк у се нисам смел а ди
вит и ничем у више сем Кавказу под снегом – непокретном добру Грузије.
Дец а су жељно глед ал а за нама док смо се спуш тал и нек уд низ стрм и сео 
ски пут. Учитељ нам се придруж ио и повезао се до главног пута, да у магли не
залутамо. Из његовог разговора с пес ником сам дознал а да нас чек а још шезде
сет километара до мес та куд а смо се упут ил и. У сус рет су нам јурил и ореол и,
пау нс ки репови, сунца погашена у магли, лево7 и дес но од пута успевал и смо да
саглед амо ограду, стрех у, двориш те, усам љеног путн ик а пеш ак а. Свак и час
смо зас тал и да питамо идемо ли добрим правцем.
Кад се указао нек и план инс ки град ић под Кавк азом, пој урил и смо му као
ват рог ас ци и заус тавил и се пред домом култ уре. „Идемо, знач и, на нек и зва
нич ан разговор“, пом ис лил а сам и зас трепел а. У дворан у 8 је први улетео наш
вођ а и био доч ек ан гром оглас ним пљес кањ ем, кој е је пор ед остал ог бил о и
док аз да је публик а дуго чек ал а. Зато су веров атно и одм ах по нашем дол ас ку
почел и. Дворан а је бил а пун а прос ветн их радн ик а, ђак а и њих ов их род ит е
ља – дос пел и смо бил и на реонс ку прос лав у у част стод вад ес ет ог од иш њице
рођењ а Акак ија Церетел и, пес ник а и прос ветног радн ик а. Што ти је судбина
учит ељ а, мис лил а сам, куд ишао да ишао, наи ђе на учен ике и друге учит ељ е.
Кол ико ли сам сличн их прос лава видел а у својој школ и и так вих учен ик а с пи
он ирс ком марамом, и так вих учитеља увек спремн их да странц а дочек ај у, да с
учен иц им а спреме поз дравне говоре, и так вих домов а култ уре чији је најлеп
ши украс прис ус тво деце и омлад ине. На бин и сам се, за почас ним столом, из
меш ал а са Грузин им а нас тавн иц им а, где се нал азио и клас ик грузинс ке књи
жевнос ти, романс ијер, Конс тант ин Самх урд ија, и бил а умољена да проч итам
штогод на свом језик у. Тако је то на крај у исп ал а прос лав а и у част Југос лове
на, и у част нас тавн ик а који су тога дана бил и одл икован и орден има. Чуо се ту
грузинс ки, рус ки и наш 9 језик. Нонеш вил и је читао пес му пос већен у Церете
лиј у и пес му Кахет ији. По аплау з у се могло зак ључ ит и кол ико су пес ник и та
пес ма бил и поп ул арн и.
Нигде нис ам видел а тако слободне и грл ате деце као што су та потк авк а
ска, и, ако им род ит ељи или учит ељи нис у пом аг ал и, тако обд арене. Она су
слободно поз драв љал а своје нас тавн ике и чес тит ал а им одл иков ањ а.10 Нек и
мал ишан је саветовао својој учитељиц и да орден добро чува јер јој га може по
кварит и њен мал и син, друго дете је свог нас тавн ик а питало како то да баш он
добије одл иковање кад има још пуно добрих нас тавн ик а. На концертном делу
прос лаве учен иц и су, у част Југос лавије, певал и11 и једн у далмат инс ку пес му.
Док у Мос кви мораш оби г рат и пет улиц а да у то време12 нађеш свеж цвет,
овде су13 нас тавн иц и и приређивач и, а нароч ито гос ти, бил и зас ут и корпама и
букет има цвећа, нароч ито црвен их руж а. И сто где је пос ле бил а седељк а није
се видео од цвећа, а богам и, ни од чаша и боца вина. Од сто педесет људ и за сто
лом њих половина је говорил а по више пута, чаше су стално биле дигн уте, чуо
се звек стак ла, рец итац ија,14 име Југос лавије, као оно у селу Кард анах и, Ноне
швил ијевом родном месту. А мене је стално прогон ил а мисао о сличности међу
народ има. У Москви ми се чинило да смо ми, Југос ловени, слични Русима; овде,
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у Грузији, опет, имал а сам утис ак да лич имо на Грузине, да бих у Азербејџан у
утврд ил а да смо и на њих нал ик. Је ли то бил а пот реба за нек им братс твом, или
у Југос ловен има има свачега, или и нема збиља народ а који би био сас вим друк
чији. Тек било је пријатно седет и за столом у град ићу под Кавк азом, на хиљаде
километара од своје зем ље, и осећат и се као оно јесенас за столом у ваљевс ком
дом у култ уре кад се отк ривао спомен ик јунац има пал им за слободу, на челу ко
јих је био Фил иповић. Било је добро срц у док смо осећал и око себе ону бриг у
домаћ ина, нас тавн ик а, где смо преноћ ил и, док смо глед ал и како се свугде због
гос та домаћ и сабијај у у једн у одај у, како свугде дец а том прил иком морај у и у
јед ан кревет, како се свугде осећа она свечана узрујаност, како сви у кућ и по
чињу да се смат рај у одговорн им за целу зем љу и старај у се да стран ац понесе
најбоље утис ке.
Кућа у којој смо преноћ ил и бил а је15 тек сазид ана и мирисал а на боју, на ча
мовин у, на озон. Све собе нис у још биле намеш тене, негде су стајале само по
стеље, негде само сто и стол ице. Око степен иц а још није било ограде, а трем,
тип ичн и грузинс ки трем, још није био зас так љен. Домаћ ин и су још живел и у
стварал ачкој грозниц и и бризи: сазид ат и кућу од учитељс ке уштеде, није било
лако. Мис лим да смо ми бил и први гости под тим гостољубивим кровом.16
Нонеш вил и нас је уплаш ио да ћемо рано крен ут и, те смо устал и са сунцем
и не жал им – мад а смо крен ул и тек у јед анаест. Имал а сам бар прил ике да ви
дим град ић под дневном свет лош ћу. Чин ило ми се да сам негде у Слов ен ији
или Сурдул иц и: с план ине су сил азил и потоц и и поточ ић и и тек ли упоредо са
улиц ама па се чин иле звонк им и радос ним. Ту сам се још једном уверил а у ле
генд арно гос тољубље Грузина. Ушавш и у нек у мал и књиж ару где сам очек ива
ла да ћу наћ и само бук варе или уџбен ике физике или Лењинова дел а, наједном
сам углед ал а књиг у нашег Ивана Братк а Тел ескоп, преведен у на рус ки. 17То је
књига о оним наш им ком ун ис тима што су дос певш и у концент рац ион и логор
успел и да пробију подземн и ходн ик и докопају се слободе.17 Узел а сам је, уз не
ке друге књиге, глас но се обрадовавш и што дело свога зем љак а нал азим у књи
жарн иц и под Кавк азом. И кад је требало да плат им, књиж ар ник ако није хтео
узет и новц а – и он обрадован, зацело, мојом радош ћу. Да смо бил и пош ли ра
није, не бис мо видел и ни равн иц у око реке Јоре и Алез ан ије, питом у и бујн у,
ни њене зак утке пуне старинс ке љупкос ти као на слик ама Ватоа.
Било како било, пес ник рођен у Кард анах и, у Кахет ији,18 очевидно није во
лео да нас вод и по музејима, то сам знал а и из оних његових стихова:
Музејс ка теж ина не привлач и мене,
неп ријатељс тво наше давно траје,
ја не вол им празне, безљудне одаје,
ни кораке ћил имом приг ушене.
Смат рао је важ није пок аз ат и нам срце народ а и лепот у Грузије. Додуше,
на повратк у је нап равио мал и изу зетак, некол ико трен утака нас је увео у архео
лош ко-историјс ки музеј град а Сигнах и. Као и увек међу гробн ицама, кос тури
ма, предмет има који су већ хиљаде год ина надж ивел и људе који су их држ ал и у
рукама, обу зеле су нас мис ли о прол азности, па смо брзо изаш ли да посмат рамо
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план инс ки ланац Кавк аза који као да је лак а измаглица нос ил а на рук ама и њи
хал а. Указ ал а се пред нам а и Ках ет ија са својим шум арц им а и лоз ам а, с дво
спратн ицама обу чен им у стак ло и чипке из дрвета, под поз латом лис топадног
дрвећа које овде тек у децембру вене. И теш ка срц а смо оставил и ову план ин
ску терас у с које стари Сигнах и нет рем ице посмат ра стен у за коју је, како каж у,
био прикован Прометеј.
Мал и музеј у Сигнах и дао ми је вољу да завирим и у тифлис ки музеј и бил а
сам богат о наг рађен а. Давно пог ребен а знањ а, или прос то обав еш тењ а, сте
чен а на час ов им а покојног Никол е Вул ић а, наједном су исп лив ал а. То су ти
гробови Ибера и Хет а и Дравид а о којим а је профес ор с тол ико одушев љењ а
говорио! То су оне огрл ице, оне вазе, оне алатке и оно оружје! То су она кол а с
точковим а без паоц а, прос то одељ ен им кот урим а, сад а угљен ис ан им! Ти Ву
лићеви Хет и и Ибери и Дравид и прец и су, знач и, наш их грузинс ких пес ник а,
или бар њих ов и претх одн иц и у тој зем љи. То је та древн а култ ура Груз ије о
којој се тол ико гов ори. Пред давно мрт вим својим профес ором осет ил а сам
стид: како сам то могла сметн ут и с ума. Човек а19 који је вод ио кроз музеј моје
узбуђење је радов ало и дав ало му воље да дуго тум ач и, а ја сам га слуш ал а ра
зумн ије нег о нек ад Вул ић а. Сус рет са етног рафс ким муз ејем, кој и се нал а
зио20 у истој зград и, био је сас вим друкч ија радост. Ту је опет ник ла она моја
мис ао о сличнос ти нар од а, јер он је био пун мен и поз нат их 21 јат аг ан а, ток а,
свирал а, двојн иц а, кућ а зем љаног под а, тронож ац а, котлов а на веригам а, ши
рок их димњак а кроз које се вид и небо.
Док смо са Нонеш вил ијем ишли на исток Грузије, Шалв а Апх аи дзе, који
нас је нас лед ио од њег а, пов ео нас је на зап ад, такоз ван им војног руз инс ким
путем. Он се није држао тајанствено, одмах нам је рекао куд смо крен ул и: у Дма
нис и, јед ан од знач ајн иј их град ов а средњ ов ек овн е Груз иј е, да разглед ам о
древн у црк ву, обнов љен у у XVII век у, и градс ке зид ине, зат им у село Виц ам у
ри 22 на лев ој обал и рек е Араг ве где је мучк и био убијен 1907. год ине вел ик и
грузинс ки пес ник и демок рат Илија Чавч ав адз е и где се сад нал ази муз еј по
свећен њем у, да се најз ад одвеземо мало низ ром ант ичн и војн и пут којим смо
бил и упут ил и и кој и спај а Рус иј у са Груз ијом. Усп ут нам је пес ник с нек им
стид љив им понос ом пок аз ив ао и остал е знам ен ит ос ти пок рај кој их смо се
возил и, сад стар у црк ву негде на врх у брега, сад такозван и Помпејев мост на
рец и Кури пок рај Мцхете који је под игао римс ки војс ковођа Помпеј у првом
век у пре нашег времен а „да би Грузин и схват ил и да сви путеви воде у Рим по
чиј ој вољ и се и сунц е на неб у диж е“. Међ ут им, как о је опев ао Нон еш вил и,
„од тих пут ев а је остал а сам о праш ин а, а Кур а нос и елект ричн у свет лост у
дол ине. И нов и мост круж и небом са смел ош ћу орл овс ком док је стари Кура
собом однел а“. Пес ник нам је, нек ако, као усп ут, прич ао о старој груз инс кој
култ ури, о легенд и вез аној за ону древн у црк ву, о томе шта предс тав ља Илија
Чавч ав адзе за Грузине.
Као што је певао: „Вол им те, Тифлисе мој, вол им те, Мос кво моја“, Шалва
Апх аи дзе је говорећ и о грузинс ким књижевн иц има увек нашао нач ина да по
мене и рус ке, час Пуш кина, час Грибоједова, час Љеремонтова, час би се сет ио
стихова Мајаковс ког:
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По једном деду сам
Козак,
по другом
Запорож ац,
а по рођењу сам Грузин.
Причао нам је и некол ико анегдота из дет ињс тва пес никовог, како је дечак
Волођа окуп љао сеоску дец у, читао им руске песнике говорећ и у грл ић празног
вел иког глиненог суд а и уживај ућ и како му глас одјек ује, или како је учитеља
веронау ке питао: како се змија кретал а пре изг нања из раја, ако је тек пос ле по
чел а пузит и, или како је, већ као млад ић, бац ивш и с Давидове горе поглед на
град и окол ин у, имао23 обичај да каже:
– Што би то бил а аудиторија. Са естраде ове план ине може се с цел им све
том разговарат и.
Песничка сарадња између Грузина и Руса је и сад врло жива. Борис Пастер
нак и Никол ај Тихонов су, на пример, преборавил и једном три месеца у Тифли
су где су уз помоћ домаћ их песника превод ил и грузинске класике.24 И садаш њи
се рус ки млад и пес ниц и, 25 као и стари, заљубљуј у у Тифлис и опев ај у његово
пролеће и 26 његове девојке.
Поред ових пес ничк их веза и хриш ћанс ка култ ура је повезал а не само цр
кве ова два народ а, него је чин ил а понек ад сличн им судбине27 њихових држ ава.
Древна црк ва у кој у нас је одвео Шалва Апх аи дзе наједном ми се учин ил а ру
ском са својим у злато опточен им светачк им главама, са надг робн им плочама
на црк веном поду. У тифлис кој црк ви на прос пект у Рус тавел и, стари свеш те
ник, незадовољан што турис тичк и радознало ход амо кроз њу, рек ао је управо
како би как ав свештен ик из времена и из држ аве Пет ра Вел иког:
– Иконе не треба пос мат рат и него цел иват и.
У музеј Илије Чавчавадзе стигли смо тек предвече, а требало је разглед ат и
око десетак соба и чут и усп ут од директора музеја сву прич у о живот у вел иког
песника. У том блиставо28 чистом музеју, некако живом као да ће однек уд изаћ и
сам Чавчавадзе, и нехот ице сам пребројал а све музеје пос већене књижевн иц и
ма у СССР-у. Њих има по сел има, по мал им градовима и престоницама. Истори
ја прати у стоп у, у овој зем љи, свак и корак, свако дело вел иког човека. Понекоме
је посвећено по више музеја29 као Пушкин у у Москви и Лењинграду (и још богзна
где);30 Лењин у у Мос кви, Лењинг раду, у Горколењинс коме – и у целој зем љи,
уосталом; Толс тоју у Јас ној Пољан и, Мос кви, Лењинг раду – само што сам их ја
видел а; Мајаковс ком у Мос кви и родном мес ту. И тако редом. Нигде ваљд а у
свет у се овај култ вел ик их људ и не нег ује као у Совјетском Савезу.
Пос ле посете неком необично зан им љивом старц у самоу к у, коме ће се мо
рат и пос вет ит и посебна паж ња, у ком другом чланк у, пош ли смо низ војн и пут
чувен лепотом. Али биће много правичн ије, и привлачн ије, да пустимо песника
Шалву Апх аи дзе да га он опише:
„Остав љајућ и Тифлис иде он неу морно. Исп реч и се пред њим сад замак, а
сад понор, он их обиђе. И жури се опет око стена. Шума се над њим наднел а.
Кроз грање се вид и небески свод. Ћутљиве горе охлађена срца извирују одозго.
А поред самог му бока с бурн им шумом Араг ва тече и одблесци с њене беле пене
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пад ај у на обалу играј ућ и. А пут се жури. Као сребрнас та нит сад кроз облаке
промакне и ишчезне у мрак у, сад га бура крил ата шиба сувиш ком снаге, сад га,
прит рчавш и окуц и, милују струкови мак а. А пут жури. За сваком окуком неч у
вена лепота га чека у засед и. Окука – и одмах га као разбојник напада сенка орла,
па сенк а жућк ас тих борова, а план инс ки висови га прате у стоп у, као скелет и
гиганата иду за њим гом иле камења кроз које дувају скитс ки зли вет рови. Опу
шта се нан иже. Тамо неп ријатељс ки извируј у на њега пећ ине ноћн им очима.
Проп иње се. Натакне се на кос у. И рукне кобна бук а и у влаж ним клис урама
одјекне... И потом појури мирној, светлој равн иц и, златна дол ина га отме кли
сурама. Потп уно друкч ији изглед а кад се горд и одморан упут и према мору...“
Ми, нажалост, нис мо могли избит и њиме на море. Магла је нагло пад ал а па смо
се морал и врат ит и остав љајућ и сву ту див љу лепот у и тешећ и се реч има којим
су нас Грузин и теш ил и кад нам не би пош ло за руком да нешто вид имо:
– Треба да остане нешто што ће вас вући да опет дођете. Ако сад све вид ите,
неће вам Грузија више бит и зан им љива.
И збиља је остало много штошта што поново вуче у те крајеве.
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Баку – град с десет центара

У

oАзербејџан у сам нек ако стално мис лил а на дел а Ива 1Андрића, на везире
који диж у мостове, на1 старо турско господарство, на вел ике завојеваче, цара
Мурата, старе вел ике песнике Истока, за 2 наш у народн у поезију. Ни сад не знам
кол ико су Азербејџанц и Турц и, шта их сем језика с њима веже, 3али много у фи
зионом ији, кретању, обичајима имају сличног с наш им мух амед анц има, и Тур
цима, 3 који живе у нашој зем љи. Међут им, и њих су они, Турц и из Ирана и Сел
џуц и, нек ад тлач ил и. И било ми је мило видет и како сад живе спокојно у свом
Бак у на обал и Каспијског језера, како диж у нове грађевине, нове градове.
Елект ричном дизал ицом или, како они зов у, фун ик улором,4 још исто вече
по дол ас ку попел а сам се у парк на брег у, до Киров љевог спомен ик а. Како бива
увек у брд има, свако5 ново одмарал иште на степен ицама отварало 6 ми је шири
вид ик и напос летк у сам се наш ла крај самог спомен ик а, а у подножју му7 је ле
жао огроман 8град који се у вечерњем час у чин ио као8 пламен и прс тен. Блис та
ло се над алеко и Кас пијс ко језеро пуно бродова. 9Осет ил а сам се у срц у Бак уа,
гос под ариц а све те светлос ти што је око мене треперил а, и проглас ил а сам то
место једним од центара сетивши се како су ми књижевници што су ме дочекал и
рек ли да се скоро свак и крај Бак уа може смат рат и цент ром.9
Међ ут им, на брду је пос тал о хладно па сам се спус тил а степен иц ам а до
обале језера, или на рив у, како би рек ли Далм ат инц и. Та кас пијс ка рив а опи
сивал а је огроман круж ни исечак, нешто слично риви у Сплит у. И како је брдо
са спомен иком лич ило на Марјан, чин ило ми се да сам се нек им чудом10 наш ла
на обал и Јадранс ког мора. Десетак улица је изл азило на обалу и донос ило тал ас
по тал ас шетача, који су се као вежбач и на как вом вел иком11 спортс ком стад и
он у ту дел ил и: једн и су сил азил и уз само море, тамо где тал ас и зап љус куј у и
где се осећ а мирис дна; друг и су се заус тав љал и на поп лоч аној стази која иде
парал елно уз кеј и сед ал и на клупе да глед ај у мес еч ин у; трећ и, млад и и нај
млађи12 ишли су горњом стазом између жбуња, дрвореда,13 зак лоњен и и од мора
и од улице; а чет врт и, пос ловн и људ и, заус тав љал и су се на трот оар у. И није
чудо ако се некоме чин ило да би и ту могао бит и центар град а, 14 ту где се ваљд а
цео Бак у увече стекне, и одак ле14 поч иње тол ико његових улиц а, одак ле крећу
брод ов и у чув ен е кас пијс ке бур е, у мор е за кој е азерб ејџ анс ка пес ник ињ а
Мирварид Диљбази каже:15
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Сад си као уморна душа,
ник уд ти се не жури,
сад си као пес ник, узбуђено
и теш ко дишеш по бури.
Сад оглед аш светлост с обале,
сад се изг убиш у мрак у,
сад си под огртачем зоре,
сад те сјајем огрће Бак у.
С морс ке обал е16 пош ла сам једном од улиц а у златној ноћној кош уљиц и
пуној огрл иц а, дијадем а и осветљен их срд ац а – јер ти излози збиљ а као да су
бил и прозори на срц у град а и пок азивал и од чега он живи, о чем у сања, како се
одева, шта чита. Из њих сам у ток у шетњи сазнал а да Азербејџанц и 17имају пре
ведене Хам лета и Отела, Краља Лира, Разбојнике, Евгенија Оњегина, Рат и мир,
Ану Карењину, Васкрсење, дел а Горкога и Тургењева, Гогоља и Островског, Таго
ре, зат им збирке инд ијс ких, пак ис танс ких, египатс ких пис ац а;18 да су њихови
мног и пис ци19 прев ед ен и на рус ки; да је и понек и наш књижевн ик, у рус ком
преводу, дос пео до обал а Кас пијс ког мора. 20Кроз неке од ових излога могло се
углед ат и и драго камење Урал а, биљур, ћил ибар, могло се назрет и како су им
нак ићене жене прил иком празник а, у позоришту.20
Уличн и бљес ак и тит рање рек лама бил и су све гуш ћи. У зас так љен им ор
манчићима, сличним оквирима старинских зидних часовника блеснуле би плака
те за оперу „Кармен“ и још нек у домаћу.21 Мало даље оживео је на скверу између
обичн их кућа од опеке, нат ир морт у кућ иц и нач ињеној од сам их прозора, изда
лека дајућ и утисак да је нас ликан руком как вог бујног импресионисте; пеге боја
су играле22 и мењале мес то, као у устал асалој вод и; али кад сам приш ла ближе,
био је то клас ичн и нат ир морт мож да как вог хол андс ког слик ара,23 или обично
речено, био је то мал и24 стак лен и дворац пун јуж ног воћа и поврћа сређеног као
на платн има старих мајс тора. Било ми је чис то жао кад би прод авац начео коју
куп у мандарина и поморанџ и, кад би окрњио коју евенк у банана.
Сут рад ан, на дневној светлос ти, нис ам могла пронаћ и свој у улиц у у злат
ној кош уљи, али сам нат рапала на 25музеј „Низами“, посвећен оном песник у о чи
јим поемама је Гете рекао: „Чар њихова је вел ика и разнол икост им је бескрајна“.
Музеј „Низам и“ чува од заборава успомен у на тог вел иког пес ник а 25 XII век а.
Његова дел а илус трована су ту на скупоцен им источњачк им ћил им има, много
жив љих боја нег о што су франц ус ки гоблен и. Не би ли тај муз еј пом ис лил а
сам, са дивн им, зелен им сквером и спомен иком Низам ијевим, могао бит и још
јед ан центар Бак уа. Ту се свак и дан скуп љају млад и чија љубав има преп рек а и
у пес никовим пес мама траже подрш ку; ту се сак уп љај у и они што хвале добра
стара времена и рец ит ују нек ад врло смеле, стихове пес ник а Физул ија, славног
и сад као нек ад у XVI век у:
Прави влад ар је онај што корис ти 26 не траж и,
што рад и без прит ворс тва, извештаченос ти, лаж и
чија разумна прес уд а судба је за човек а,
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чија заповест одлучна одговара дух у век а,
који, примет ив лепт ира да срља у огањ свеће,27
одреже свећ и фит иљ, мрак а се не бојећ и.
Могло би се пом ис лит и да суморан свет иде улицом у завич ај у пое зије о
нес рећној љубави, о ништавнос ти свега у живот у, где су се и у читанк ама могли
наћ и нек ад стихови:
Упитаћеш где су сад а негдаш њи крун исан и,
Зем ља је од њих отеж ал а зау век.28
Све злато је ништа. И Сасан ид и су песак тек.
Нек ад а крв су бил а ових лоза вина блага,
и прах Первиза леж и у зем љи овог крчага.
Међут им, жене су скин ул е фереџе и вед ро се смеј у на улиц и, опаљ ен их
образа, црнп урасте,29 а људ и су заборавил и на тешку прош лост, на30 иранске заво
јеваче. Само се још у позоришту, у опери,31 може видети несрећна женска судби
на. Само Лејл и и Неџн ун (јунаци прве националне опере) певају као да нарич у.32
33
Слушајући их, мада на позорници, обузимала ме је туга слична оној кад зач ујем
ноћу ћука, или у рано јут ро грл иц у, или пред вече хоџ у на минарет у.
За ону недељу дана проведен их у Бак уу даване су и две нац ионалне роман
тичне драме: Вагиф и Фархад и Ширин Самеда Вург уна. Прва је о живот у песни
ка XVIII века, Мол а Панах а Ваг ифа, који је изврш ио огроман утицај на духовн и
живот и поглед на свет свога народ а и као везир на двору оди г рао важ ну улог у
у друштвено-пол ит ичком живот у Азербејџанаца.
Прожет дубоком мрж њом према феуд алном уређењу певао је: „Одбац ујем
овак ав свет, у грлу ми је стао, ни злу ни добру није он права мес та дао. Племе
нитост је узалудн а, под лос ти се кроз прс те глед а. Богат дареж љивос ти нем а,
празан џеп у дареж љивог. Ничега овде нема осим нас иља злог.“
У драми Вург уновој младог песника Вагифа сломе сплетке на двору. Публи
ка, сас тава као и на наш им нац ионалн им драмама, реа г ирал а је више на морал
не пок рете личнос ти, него на књижевн у стран у дел а. Свак и час се могли чут и
узвиц и одобравања или негодовања: „Тако ти и треба! Јунач ино!“ Певач има и
певач иц ама у опери, кад би се било задовољно, довик ивало се „Хвал а!“, што је
и мене бил о зараз ил о, па сам у два мах а, на зад ов ољс тво Џафира Сафар ов а,
књижевн ик а с којим смо бил и у позориш ту, придруж ив ал а се и ја публиц и и
вик ал а „Хвал а!“ пос ле лепо отпеван их арија. Пос ле предс таве публик а је, ме
ђут им, одл азил а без много пљес кања – да ли што се журил а кућ и, или што се за
време предс таве ист рош ил а.
За време одмора Џафир Сафаров нам је причао како је наш филм у Бак уу
необично омиљен, и због тема и због глуме и реж ије. И за време нашег филма се
довик ује: „Јунач ино! Алал ти вера! Тако ти и треба!“ – што је знак да је комад
публиц и близ ак. Чин и ми се да у Азербејџ ан у уопш те знај у прил ично о Југо
славији. Нек и деч ак на улиц и, кад сам рек ла одак ле сам, одм ах се прес лишао
како је наш главн и град Беог рад и како пос тоји и град Сарајево где живи дос та
мус лимана. Интересовао се за њихов број и живот код нас. 33
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На сас танк у у Савезу књижевн ик а, где се било сак уп ило њих петнаес так, 34
пок азал и су вел ико интересовање за оно што се код нас пише. Знај ућ и већ по
мал о њих ов у прош лост, њих ов у књижевност, знај ућ и како су као и ми бил и
подјармљивани од Турака, скрен ул а сам им паж њу на Иву35 Андрића, чијих дел а
већ има преведен их на рус ки. То је било по лин ији сличнос ти. А како људ и по
нек ад воле управо оно што им је далеко и непознато, говорил а сам им и о на
шим пис цима чија дел а их мог у изненад ит и и мож да баш тиме придобит и, на
пример о Крлеж и, јер их је драма код нас нароч ито зан имал а.
На сас танк у је било и некол ико пес ник а, међу њима и Мирварид Диљбази,
која нас је и на стан иц и дочекал а, и млад и песник Наби Бабајев, онај чију књиг у
је Јевт ушенко превео на рус ки. Нек ако се много јас није на туђој поезији уочи
кол ико векови што разд вајају два песник а измене нач ин писања. У XIII век у љу
бавне газеле Изед ин Хасаногле гласиле су: „Идоле мој, ако умрем, нек а се чаша
више не пени. Как ва је пена у њој? – Ватра, слађа од црног вина.“ У XVI веку Физу
лијева љубавна строфа гласи:
У име раја сус рете драг их гоне,
а ти сус рет и рај су, веле љубави закон и.
Испос ник у није дано да знанац буде њезин.
Љубав је вино чудно – ко га пије тај се трезни.
А наш савремен ик Наби Бабејев пева: „Тиш ина има свој језик и грана сва
ка слом љена свој крик, и свак и лист слом љен и своју љубав, сумњу и туг у...“ или
„Теш ко је измерит и живот пес ник а, у њих зиме бивај у с пролећа, а зим и им се
пролећ а догађај у“, или „Свађат и се ти умеш, уосталом умем и ја. Као рек а се
мут иш ти, мут им се и ја као рек а...“
36
Поред Бабејева и Диљбази бил а су још три пес ник а и некол ико романс и
јера, затим критичара и приповедача36. Председник Савеза, Мехти Хусеи н, како
сам под утис ком огромн их пеш чан их прос тора, који су се низал и од Тифлис а
до самог Кас пијс ког језера, рек ла неш то као жаљење што им главн и град нема
леп у окол ин у – дочек ао је ту моју нес претност благонак лон им осмехом:37
– Немојте се тако мрштит и на наш песак, он је наше злато! Ви и не слут ите
шта све ми из њега правимо и шта значе за нас извори нафте које он крије. Јес те
ли видел и оне нафтоп умпе пред Бак уом?
Наравно да сам видел а. Оне су ми лич иле на стабла неке угљен ис ане, изу
мрле праш уме, али те неп ривлачне гвоздене шуме прет варају се у безброј лепо
та за Азербејџанце. Так ва једна је и град Сумгаи т на тридесетак километара од
Бак уа сазид ан новцем који донос и нафта.
Као Лењинг рад, то јест Пет рог рад, у своје време, Сумгаи т је под игн ут по
унап ред утврђеном 38план у: прави, широк и прос пект и, свак а чет врт има куће
у неш то друкч ијем стилу, да не би бил о одв ећ једнол ико, свак а има свој дом
култ уре, школу, врт иће, јас ле, биос копе. То38 је мож да јед ин и град у свет у где
нем а стамбене криз е: у ток у најв ише три мес ец а свак и радн ик добије стан и
зат о се град тако нагло шири. Иако је Бак у прес тон иц а у Сумг аи т у је већ и 39
стамбен и станд ард. 40Све је осветљено и грејано гасом. Граде се модерна мор
ска купал иш та.40
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Али да нас тавимо трагање за цент рима Бак уа.41 42Једног јут ра сам се на
шла пред биос копом „Азербејџаном“, нед алеко од риве где 42 је спомен ик неке
пес ник иње у седећем став у, окружен зелен илом. Около старинс ке куће, веро
ватно исте оне мимо којих је нек ад ишла, јер, да останем у стилу старих азер
бејџанс ких пес ник а, ма како дуго живел и, људ и одл азе увек пре ствари. Мож да
се не би доб ро осећ ал а у оном нов ом Бак уу који као прс тен окруж ује стари
својим дуг им булеварима и прос пект има. Имал а сам жељу да седнем ту, поред
мермерне 43пес ник иње, и пос мат рам дивн у улиц у, поп лочан у огромн им каме
ним квадрат има који су чин ил и да је добро упамт им и да је и ноћу мог у наћ и.
Међут им,43 слут ил а сам да само још који угао па ћу избит и у срце старог Бак уа,
оног из времена рус ких царева.
И збиља сам погод ил а. Учин ило ми се да сам заш ла у стари трговачк и Бео
град: вел ике чет вртас те куће, преко којих је прош ло много олуја, које су много
кис нуле и много се пек ле на јуж ном сунц у, с безброј китњас тих гвозден их бал
кона, необично прос тран их. Све је нек ако чврс то леж ало на зем љи, изглед ало
теш ко, уверено 44 да ће веч ито трајат и. Сав тај део град а изл ази широк им ули
цам а на море. Ту су многе држ авне грађевине, судови, банке.45 46 Упитал а сам
прол азник а где се нал ази ГУМ (Градс ки универзалн и магазин).
– Овде у цент ру – рекао је и показао вел ик у теш ку кућу као и све око мене.46
Идућ и тако, као и свак и беспос лен и, куд ме ноге носе, заш ла сам у језгро
Бак уа, у оно што је тај град био у средњем век у. Иза зид ина сличн их свима та
квим средњевековн им тврђавама наш ла сам град ић как ве и ми добро познаје
мо, с турс ком калдрмом, с ханом, гарн изоном, Девичјом кулом за кој у је, као и
обично, бил а везана нека туж на легенда о девојч иној смрт и. Све је то сада било
музеј и живело под заш титом држ аве, у орган изму савременог Бак уа, као кур
шум у ратн иковом телу, не развијајућ и се више, окамењено.
47
Има још јед ан зак утак који живи, чин и ми се, нек им засебн им животом.
То је једноспратн и и двоспратн и Бак у, сазидан пре руске царске власти, равн их
кровова, тако да сам, кад сам га први пут углед ал а, мис лил а да још нис у успел и
да поп раве ратн им вихором окрњене зграде. И он, овај Бак у без кровова, једно
спратн и, и оно средњевековно језгро града, као у очигледној настави, показива
ли су, упоређен и с остал им чет врт има, како живот иде нап ред. Слично слојеви
ма сед иментн их стена, та култ урна слојевитост је показивал а све ступњеве кроз
које је град прошао и чин ил а Бак у блис ким наш им градовима кроз које су про
шли Турц и. Треба само поглед ат и Бул ев ар Киров а, па Ком ун ис тичк у улиц у
с њен им осмок атн ицама, видет и живи саобраћај на трг у Азнефта, или се ство
рит и пред огромном пал атом где је сед иште владе Азербејџана, или проход ат и
тргом посвећен им Самеду Вург ун и, где су се источњачк и шедрван и прет варал и
у водоскоке, а баште у скверове – па видет и како је град нап редовао.47
И за оно мало времена ипак се стекн у неке навике: у Бак уу сам највише во
лел а да се попнем од хотел а „Инт урис та“, где сам становал а, узбрдном улицом
пор ед Нац ион алног муз еја и Филх армон ије утутк ане бујн им зел ен ил ом ју
жњачког парк а дo спомен ик а сат иричног пес ник а Мирзе Сабира, о чијим сти
ховим а каж у да су у себи „сјед ин ил и гнев и протест старог римс ког пес ник а
Јувенал а, јетк у ирон иј у франц ус ког пес ник а Беранжеа и дубок у љубав прем а
41
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народу рус ког пес ник а 48Њек расов а“. Нис ам до његовог спомен ик а, наравно,
зато ишла, већ што се ту нек ако природно завршава једна од најлепш их улиц а
Бак уа, пун а зелен ил а и зград а дос тојн их да стоје у свакој прес тон иц и свет а.
Попнем се уз узбрдн у улиц у, а ту ме, на свом црном мермерном пос тољу, чек а
пес ник Сабир, човек старинс ког типа, скроман, под шубаром, пуш тен их брко
ва.48 Око спомен ик а гус то зелен ило, клупе. А мало ниже је и Низам и и, сас вим
доле у граду, мермерна пес ник иња.
Било ми је теш ко рас тат и се од те улице, од Кас пијс ког мора, од људ и који
живе на његовој обал и. Док је воз одл азио и док су они што су нас прат ил и ма
хал и са перона, мис лил а сам како би добро било да и они 49прошетају улицама
наш их градова, и посете наше музеје, позориш та, да провере своја знања и ми
шљења о нама, стечена преко књига и наш их филмова.49
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летонија

З

ем ља у којој нис мо бил и, градови и реке у њој, најп ре буду тачке и лин ије на
мап и, сећ ањ а и знањ а из опш те историје, да би се пос ле пос ет е тој зем љи
прет ворил и у ствари опип љиве и блис ке. Круж ић који на мап и означава мес то
где је Рига, за мене се прет ворио у стварн и град, плаве црте рек а су оживеле,
потек ле, шум Балт ик а ми пос тао познат. Сад је Летон ија за мене много висо
ког неба, зат им море које је бојаж љиво дот иче копна, као да му је жао да га за
пљусне,1 зат им мирне зелене ливаде и тресет ишта нал ик на лед који пуца, зат им
је она шуме, као подш ишане, једнач ите.2
Пос тепено се утис ци који су језгра шире као концент ричн и кругови. Бал
тик, 3 сад за мене знач и смеш у неба и воде где не можеш да нађеш лин ије вид ика,
где облац и скач у у море, а оно се разл ива небом између облака. Сад је Балт ик за
мене јутарњи десант из шуме на плаж у.4 А кад кажем плаж у, вид им огромно, дуго
трк ал иш те, где купач и више ход ај у него леже, и више се у мору мас ирај у него
купај у. Тако сам чин ил а и ја, јер дубина тамо у Дубулт има, 5 где сам боравил а,
поч иње негде у бест раг ији, где се мешају вода и небо, где је јед ин и огртач и јед и
ни убрус ветар, све док не стигнеш до обале. Наравно, људ има одраслим крај тога
мора, све то не смета: они одл азе нек уд далеко, пеш ке, и купају се негде у изме
шан им облац има и тал асима, и не смета им ако их зат им ветар брише.
Али зато тамо човек за краће време дож иви више дана него код нас на југ у.
Кад сам прво вече дож ивел а тај дод атак на дан, ту светлост која је трајал а до
дван ае ст час ов а ноћу, 6 бил а сам радос на као да ми је неко продуж ио жив от.
Ишла сам улицом дугом два километ ра, дош ла до краја, врат ил а се, а све стоји
онако светло како сам пол азећ и оставил а, мад а се то време звало ноћ и бил а
збиља увел ико ноћ – али светла, бел а, боље рећ и зеленк ас тобел а. Чин ило се да
су сви људ и месечари, или да су Дубулт и крај омађијан. Сви они књижевн иц и
Совјетс кога Савеза који су се одмарал и у Дубулт има, нароч ито они с југа, оша
мућено су као и ја лутал и или плажом или улицама.7 Имал а сам задовољс тво да
сваког дана на так вим шетњама сретнем Белу Ахмадул ин у, Рож дес твенског и
Зах ара Гончарук а. С мног им људ има сам се ту и упознал а и сви су, и Зоговића,
који је исто тако летовао тад а на Балт ик у, и мене, окруж ил и оном топ лом љуба
знош ћу која је и урођена Словен у, али која је и плод врло развијеног друштвеног
жив от а код Рус а, одв ајк ад а. Они су нам приређив ал и мал е пријеме у својим
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собам а, али је свак и од зван иц а морао донет и свој у чаш у. Мног и су из Риге и
окол ине долазил и да нас посете. Тако је мене посетио песник Кнутс Скујенијекс,
кога зан има југос ловенс ка књижевност и који је управо тад а превод ио Жупан
чича.8 Своје гос те и пријатеље Зоговић и ја смо братс ки дел ил и, то јест сви смо
се сас тајал и код њега или код мене, а Ида Рад вол ина бил а је, као увек кад а смо
се нал азил и у њеној зем љи, наш сталн и друг и вод ич по окол ин и, и наша веза са
совјетс ким књижевн иц има.
Балт ичко приморје ме је опом ињало дос та на наше северно: дуж целе оба
ле протеж у се насеља пуна вил а, цел и мал и градови: Мајори, Зинтари, Јермал а,
повезан и жељезничком пругом и аутобус има. Жељезницом се могло лако и до
Риге, удаљене тридес ет километара, куд смо три пута ишли и где сам се увек
осећала као усред вел иког култ урноисторијског музеја под ведрим небом, пуног
црк ава, старинс ких домова с грбовима, уских давнаш њих улиц а, по чем у ми је
бил а зан им љивија него по савремен им зград ама.
Као как во срце град а чин и се стари живоп ис ан парк с прудом, то јест је
зерцем, украј кога рас ту липе и врбе. Међу њима је и стари брест обрас тао мла
дицама за који каж у да га је посад ио Петар Вел ик и. Пет ру Вел иком се у зас луг у
прип ис ује и стварање тога парк а: једног пролећа, каж у, по наредби и жељи ње
говој у град је реком Дау г ивом довезено преко тридесет хиљад а стабал а и под
царевим руководс твом основан парк по узору на франц ус ке и хол андс ке пар
кове. Судбина тога парк а није бил а весел а, током једног и по век а страд ао је од
поп лава, зат им од пож ара и напос летк у је у пос ледњем рат у неп ријатељ посе
као нем илос рдно све дрвеће, а цветне леје уништио. Све је то сад поново стало
на ноге и нам а, који нис мо знал и како је пре било, чин ило се да тај парк није
могао ни пре бит и лепш им.9
И овде, у Летонији, као и свугде у Совјетском Савезу, и код нас, за време рата,
народ је страдао. И Летонци као и ми показују пријатељима и путницима најпре
места својих подвига и страдања. После так вих споменика и гробља у самој Риги,
књижевн иц и су нас позвал и у Сал аспилс, где је био концент рац ион и логор, или
логор смрт и, за време немачке окупац ије и где је сад а отворен музеј. У овом ло
гору је више од сто хиљада жена и деце и људ и стрељано или обешено, отровано,
пребијено или уморено глађу. Вел ичанс твен и стравичан је призор већ док се
музеју ближ иш. До њега преч и пут бетонс ки зид дуг сто а висок дванаест и по
метара, који је сад а симбол гран ице живота и смрт и. Ту је, каж у, за време рата
бил а жичана ограда с вратн иц има кроз које су у логор смрт и ушле хиљаде људ и,
а мало их живих изаш ло. На зиду пише: „Иза ових вратница зем ља стење“.
Кад се прође кроз лавиринт зид а, у коме су прик азане муке што су их заро
бљен иц и поднос ил и, укаже се на прос тору вел иком као как ав аеродром неко
лико грубо тес ан их скулпт ура, висок их по некол ико метара, распоређен их у
више скуп ина. У дес ном углу како се наи л ази вид и се човек који је пок лек ао и
рук ама се ослон ио о зем љу, али још није слом љен. Иза њега је скуп ина од три
скулпт уре које предс тав љају Клет ву, Сол ид арност, Фронт. Мало даље је фиг у
ра мајк е кој а се исп реч ил а пред неп риј ат ељ ем, ист уривш и груд и, и рук ам а
штитећ и дец у која јој се о скут хватај у. Ту је и женс ка фиг ура која предс тав ља
Унижен у: жен а клеч и и рук ам а штит и од удара и увред а груд и и лице. Како
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около има прос тора врло много, и како се небо на зем љу спуш та негде врло да
леко, огромност ових фиг ура се ублаж ује. Због упрош ћенос ти и грубог мате
ријал а од кога су фиг уре извајане мен и су се оне учин иле још траг ичн ије.
Што су у Саласпилском логору смрти чинил и с децом, чула сам да је чињено
јед ино још с јеврејс ком тек рођеном, негде на југ у Совјетс ког Савеза. Из деце
су у овом лог ор у изв лач ил и крв за пот ребе нем ачк их болн иц а, пос ле чег а су
ислабелу дец у убијал и отровом што је утврђено на судско-мед ицинским експер
тизама деч ијих лешева.
Пред глед аоцем уцртана у бетонс ки зид стоји кућ ица с мал им прозором, и
димњ аком.10 До ње вод и стаз а и улив а се прав о у врат а. Поред кућ ице су два
ситна људс ка створа, рук у као прутови хоризонтално пружен их.11 Једна глава
је како деца обично цртају сунце: круг из кога као да избијају зрац и, што веро
ватно предс тав ља кос у. Ови цртеж и су нађен и у пес ку дечје бараке и овекове
чен и су у камен у, у овом траг ичном музеју.
У овом истом Сал ас пилс у, већ пос ле пол а сат а дож ив ел и смо, као што
обично бива: смрт – живот, живот – смрт, једн у радост. Прок рс тарил и смо по
чув ен ој бот ан ичк ој баш ти кој ом рук ов од и жен а нашег приј ат ељ а пес ник а
Кнутса Скујен ијекса. Руж ичњац и кроз које смо прош ли истина су већ вен ул и,
али се још сас вим јас но могло прат ит и кол ико врс та руж а има, могло се још
уживат и у њиховим раскош ним ретк им бојама. Сумњам да и лале у Хол анд ији
обилују так вом дугом. Пошто смо оби ш ли руж ичњак, Скујен ијексова жена нас
је пов ел а прем а делу врт а где рас ту чет ин ари. Узел а је управ о мене за рук у и
упут ил а се према чет инарс ком дрвцет у12 које сам смат рал а обичном јелом, чу
дећ и се што ме тамо вод и.
– То је ваша зем љак иња – рек ла нам је победонос но – Панч ићева оморик а,
најређе чет инарс ко дрво.
Дивно је било то дрвце: нал ичје листа му се пресијавало сребрнасто, скоро
бело. Збиља је било задовољс тво наћ и ту Панч ићеву оморик у и упознат и жен у
која зна за нашег нау чн ик а. Ја сам, срећом, могла с њоме о томе више поразго
варат и, него у Риг и о средњевековн им портал има и стубовима. У зат вореном
парк у нашег шумарс ког фак ултета већ сам имал а прил ике да се упознам са том
југос ловенс ком план инс ком лепот ицом.
Једном ми је Крлеж а у Мађарс кој, кад а сам бил а пош ла у нек и музеј, рек ао
како је боље остат и на осунчан им улицама. Истина, и ја сунце вол им, али исто
тако сам желела да посетим мађарске музеје у којима је Крлежа вероватно бивао
већ више пута. У Летон ији се тако нек ако срећно дес ило да су музеји у које смо
зал азил и бил и под отворен им небом. Нароч ито Етног рафс ки, чији обил аз ак
предс тав ља прав у шетњу у пољу. У овом музеј у је предс тав љен живот сељ ак а
средњ ак а од друг е пол ов ине XVII I век а до пол ов ине ХIХ, у крај у Видз јоме.
Учин ило ми се да смо ушли у неко старинс ко лепо уређено село, па сам пом и
слил а да би и Крлеж а радо у так ав музеј пош ао. Углед ал а сам ствари мен и из
самог детињства познате: дрвене куће сличне вајатима у Бранковини или брвна
рама по Кордун у, само без каменога цок ла; кладенце как ве свак и дан у својој
зем љи срећем с оквиром од изу крштан их брвана, као кад се дрва хвате, с ведром
на мотк и као у војвођанс ких ђерама.
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Пов ео се сент имент ал ан разгов ор између нас и нашег вође књижевн ик а
Гунард а Цирул иса, сек ретара Удружења летонс ких писаца.
– У онак вој су кућ и живел и наш и дедови – рек ао би он.
– И наше су биле сличне – скоро би љубоморно дод ао неко од Југос ловена.
– А оно је старинс ка летњ а кух ињ а – пок аз ао је Цир ул ис куп аст хладњ ак
нач ињен од трс ки забоден их круж но у зем љу и при врх у свезан их, како се заба
да и вез ује пруће по наш им доњим двориш тима да би пос луж ило као оград а за
прос тор где се хране пил ић и.
Ишли смо широком алејом која се гран ал а у побочне мање. Зем љиш те је
било валовито. На брд аш цима су стајале куће и целе окућн ице: кућа за стано
вање, зград а где се чува жито, или одећа, мал и дрвен и млинови.
– Слично нашим сеоским двориштима – свак и час би се неко наш обрадовао.
Ова сличност бил а је још већа у унут раш њос ти куће.
– Гле, стол иц а као у Црној Гори! – изнен ад и се глас но Зоговић који није
иначе утис ке као ја одмах објав љивао.
Мене привукоше ведрице, зделе, дол ап и, чекрк за пред иво вуне, а нароч ито
сличност у намештању кревета: чипк а на доњем, душечном чаршаву и узглав ље
став љено преко вунене шарен ице којом је кревет зас трт. И опет ме и овде обу
зеше топ ла осећања као у Грузији, у родном селу пес ник а Нонеш вил ија, где је
све лич ило на мој завичај.
Чувал а се у овом музеју прош лост, али онај свакод невн и живот простог чо
века, па смо се више смејал и и причал и о свакод невн им стварима, него разгова
рал и о уметности. Било је на томе вел иком простору и киоска где су се продава
ле доп иснице и марке, или ситн ице за успомен у. Кад смо сврат ил и у кућу где су
биле изложене израђевине од јантара, огрл ице, игле, вис уљц и и нау ш нице, Ци
рул ис упита, не знам да ли од шале или озбиљно, знамо ли да је јантар смол а
прадавн их чет инара. Ја сам и пре његовог подсећања на то како је јантар постао,
бил а зам ис лил а исконс ке потопе и лавине које обарај у и сах рањуј у дивовс ка
стабла. Мислила сам како се ми жене китимо јантаром и не помиш љајући кол ико
су далеко времена кад је та скамењена смол а мирисал а на сунц у.
Нерадо смо изаш ли из овог музеја под ведрим небом, музеја који је у исто
време и парк и збир засел ака. И мада смо бил и прил ично уморн и нисмо желел и
да мешамо утиске. Цурул ис нас је лако наговорио да посет имо и изу зетно зан и
мљиву изложбу вајара Зау рса коме је, како је неко примет ио, шума помагал а да
ваја. Некад у мојој младости правио је Ваљеву сличн у изложбу уметн ик чијег се
имена више не сећам, али чије дело добро памтим, што је по сваког правог умет
ник а лас кавије. Тај човек је, мис лим у некој школс кој прос торији, био излож ио
низ зверчица у покрет у, издељаних из дрвета, управо не издељаних него нађених
у шум и у коленц има и рач вама грана разног дрвећа а најп ре, чин и ми се, бреста.
Део неке гране би лич ио на вевериц у у пок рет у, на зеца у скок у, на куче, јарца
или вука, и он је тај део изрезивао и стављао, пос ле незнатне обраде, на постоље.
Сличности су биле лудачке. Ту је стајало на стотин у открића Америке – свакоме,
а особито детет у, чинило се да је сам то могао у шуми открити, само му није пало
на ум да се тиме бави. И ја сам била тада подлегла тој психози и данима лутала по
шуми не би ли ћуд љивом прегибу гране наш ла на коју ми зверк у личи.
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И сад пос ле тол ико год ина на северу, у Летон ији, сус рећем вајара Март и
на Зау рс а чије дел о лич и на дел о оног а мог бези меног уметн ик а. Само дел о
бези меног било је лирс ко, с примесом хумора; док је уметн ик Летонац био ре
ал ис та и сат ирик, психолог и летоп ис ац. Своје дрвене скулпт уре је размес тио
у зград и Етног рафског музеја где су некад сељац и склањал и зап реге. Више него
остал и зак утц и музеја кроз који смо тек бил и прош ли, галерија Зау рсових лич
нос ти дочарал а нам је прош лост и људе који су живел и крајем ХIХ век а на пле
мићком имању спах ије Троокога. Пошто се је прво био оглед ао на бронзи, гра
нит у и мрамору, Зау рс се занео скулпт уром у дрвет у, нароч ито кад је желео да
овеков еч и време о коме му је прич ал а нек а стариц а из народ а, чиј у је прич у
смат рао веродос тојн им извором него штамп ане летоп исе. Чуднов ате обл ике
дрвета нађеног у шум и дорађивао је у смеру који му је само дрво указивало, би
рајући врсту дрвета према природ и личности коју приказује. Он добро зна коме
прип ад а брез а, коме храст, коме јас ен. Мног е нарав и и душевн а стањ а су ту
исмејана или објаш њена. Ниједна од Зау рсових фиг ура није стат ична, све су за
неш то ангажоване и човек у се чин и да је у позориш ту где се даје как ав Нуш и
ћев, или Гогољев комад, а не на вајарс кој изложби.
Уметн ик је обил ато искориш ћавао чворове у дрвет у за очи на порт рет има.
Неке је оставио онако како су стајал и, па очи личе на дурбине, на пипке пуж а.
Неке је зарубљивао, дубео и добијао незаборавно изразите погледе,13 као што
су крчмара, коч ијаша, газдиног сина и кћери, сличне совин им и јас требовим.
Понек ад је од чворова засецајућ и их по сред ин и добијао уста својих порт рета.
То му је особито успело код Грофице и њене мајм ун ице.
Има и14 фиг ура које су симбол и. Једн а назван а „На расп ућу“ је осушено
обезглав љено дрво. Подк лобучен а кора лич и на огртач. У деблу су два чвора,
јед ан је нал ик на пиш тољ који вири из џепа обезглав љеном човек у. Друг и при
самом врх у сухог, залом љеног дебла, с мало обраде добио је обл ик главе увуче
не у рамена. Из дебла стрче два природна пат рљка, осушене и залом љене гране,
и још их је некол ико уметн ик позабад ао, тако да свак и пок аз ује на друг у стра
ну. Све је на овој изложби кипело од инвенц ије, подс мех а, блис тавог зап аж а
ња, познавања људс ке природе. Свак и од нас се сет ио низа својих познан ик а и
пријатеља и још дубље их саглед ао у светлу ове необичне галерије. А кад смо се
врат ил и у своје одмарал иш те крај мора окружен и шумом, пот раж ил и смо не
ћемо ли наћ и и ми у њој ликове овековечене Март ином Зау рсом.
Теш ко ми се било рас тат и од старих пријатеља и од оних стечен их у Дом у
одмора, од парк а Пет ра Вел иког а, од кат ед рал е у Риг и где се слуш ај у дивн и
концерт и на орг уљ ам а и где смо једном видел и изложбу бојеног стак ла как ва
се ретко виђа. Теш ко сам се рас тал а од оближ њег мес та Зинтари где смо тол и
ко пута слушал и музичке концерте под ведрим небом. Теш ко сам рек ла збогом
прох ладном Балт ичком мору које се меша с обл иц има и плаж и дугој целе кило
мет ре на којој сам се купал а у вет ру и ваздух у.
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капела светога Блеза

Н

егде у Франц ус кој, не врло далеко од Париз а, на средок раћ и путев а који
воде за Фонтенбло,1 Нем ур и Корбеј, стоји у пољу капел а по нечем у, мож да
само по трен утном утис ку и расположењу, слична старој црк ви у Бранковин и;
негде у Франц ус кој нек и човек, уметн ик, 2 по много својих особин а друкч ији
него ја, дож ивео је капелу у граду Мији ла Форе (Milly-la-Fôrеt) онако како сам ја
у дет ињству дож ивљавал а црк ву у завичају. Тол ико је тај дож ивљај Жан Коктоа
био сличан моме, тол ико је уметничко дело што га је у капел и створио исцрпило
оно што увек насел и сва моја сећ ањ а и осећ ањ а кад се нађем у бранковинс кој
црк виц и, да сам, ушавш и лет ос у ту франц ус ку капелу, имал а траг иком ично
расположење пром ашен их уметн ик а који чес то тврде да их је пок рао неко ко
их и не зна и који, кад би крао, 3 не би крао њих.
Споља капел а светога Блеза де Семпл (La chapelle de st.4 Blaise des5 Simples),
онис ка, без звон ик а, подп рт а средњ ев ековн им стубов им а, окружен а врт ом,
нема ник ак ве сличнос ти са правос лавном црк вом у Србији, шћућуреном 6 под
шумовит им брдом крај поток а, црк вом чији се звон ик вид и чак с друма. Фран
цус ка капел а бил а је сазид ана у дванаес том век у као сас тавн и део болн ице за
губавце и зато пос већена светом Блез у, лек ару и епис коп у из Јермен ије који се
био прос лавио као исцел итељ и познавалац лековитих трава,7 а наша црк ва била
је у старин и саборац народу у ратовима и окружена је гробовима свештен ик а и
војвод а из Првог устанк а. Као у доба епис копа Блеза, Мији ла Форе је и данас
једно од сред иш та где се у Франц ус кој гаји лековито биље и кад смо негде око
подне ушли у град, запахн уо нас је мирис врта иза капеле где су рас ли бокори
мет вице и бос иљк а, бел адона и рута и коп љас та кук ута, исто онако самоу вере
на и упорна као крај наш их сеос ких путева. 8Како смо овамо дош ли као у зави
чај чувене „Вечерње мол ит ве“, под омиљено поднебље мног их франц ус ких сли
кара, бил и смо изнен ађен и сазнавш и на улаз у у порт у да је ту капел иц у која
више лич и на тврђав у него на црк ву декорис ао Жан Кокт о. 8 До 1958. она9 је
бил а скоро заборав љена, нап уш тена богомољ а,10 а тад а су градс ке стареш ине
дош ле на мисао да је обнове и декорисање је поверено Коктоу, почас ном грађа
нин у Мијиа.11 Очек ивал а сам да ћу наћ и зидове пок ривене слик ама светаца ви
ђен их пес ничк им очима, али ипак светаца. Међут им, први утисак је био да смо
ушли у ботан ичк и кабинет как ве школе. Уз два побочна зид а, од самог каменог
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под а па све до таван ице, пузал и су12 цртеж и лековит их трава дивовс ког стаса и
цветова крупн их, као виђен их под лупом. Цртане прец изно, као руком ботан и
чара коме је више до истине него до лепоте, оне се чин иле као пресоване у не
ком огромном гимназијс ком хербариј ум у, тачно се видел и сви лис тови, зал и
сци, круне и праш ниц и. Слик ар је кич ицом отворио срце биљк и као хир ург
срце човек а. И док је друге овај призор на црк вен им зидовим а чуд ио, мен и је
био природ ан, као кад сам дететом умес то мириса тамњана зат ицал а у бранко
винс кој црк ви мирис липа и откос а, умес то ореол а око глава светац а, плетене
венце од зреле пшен ице или ивањс ке траве и у пукот ин ам а зидов а у паперт и
прамење неког ситног корова. Ни мачк а предс тав љена на зиду нас прам олтара
како радознало, или мож да пож удно глед а крил а анђел а који је помогао Хри
сту да васк рс не, није ме зач уд ил а ним ало више од слеп их мишев а окачен их о
тав ан иц у торњ а на који сам се дететом пел а или од јагањ ац а што су пос ле ве
черња манг упс ки знал и да заварај у црк вењак а и упадн у заједно с радознал им
ђац им а у стар у сеос ку црк ву. Кол ико пута су се птице на моје очи венч ав але
иза иконос тас а кад људ и изађу и кол ико пута су мачке радознало вириле кроз
прозор привучене светлуцањем канд ил а и икона.
Како је олтарс ки, главн и зид, био ипак највише по црк веном нач ин у деко
рисан, њега сам напос летк у примет ил а. С њега је зап репаш ћивао једноставном
лепотом цртеж Хрис товог уск рс нућа. С ореолом око рањене шаке, умес то око
главе, он делује као светлост или мирис, као неш то неог ран ичено. Иако врло
прец изно цртан, он делује тако особито поред13 цртеж а римс ких војн ик а дат их
реа л истично, са снагом. Кроз прозоре уске као пуш карн ице, чије бојено стак ло
је рађено према нац рт у Коктоа, пад а у капелу модра светлост, слична неонс кој
или месечевој и не да вам да изиђете на дан.
Шта да се мол и човек, шта14 да каже, у капел и којој је песник оду зео стерео
типност црк ве, где се на једном мес ту нал азе биљке, људ и, анђел и, живот иње и
звезде, где се човек осећа близак свем у живом као у прапочетк у живота. Ја сам
замол ил а светог Блеза, древног Јермен ина, који је исцељивао тел а и душе, да и
мен и кадгод, док сам у сну, каже траву чији мирис мења навикн уто у необично,
црк ву прет вара у храм дет иње радос ти, у изнен ађењ а и пријатељс тва између
људ и и свега живог и неж ивог.
Поседевш и мало на правоу гаоној15 отесаној гред и крај улаза у капелу, ста
рој осам стот ина год ина, упут ил и смо се кроз мирис лековитог лета у град јед
ном од слеп их улич иц а, старинс ких, пок алд рм љен их, до летњ иковц а где се
управо тих дана одмарао Жан Кокто. Капц и на прозорима зат ворен и. Тиш ина
и сунце на њима. Нисмо му зазвон ил и на врата. Жан Кокто ник ад неће сазнат и
за ово мало ходочаш ће, ни како је посета капел и коју је он декорис ао у некоме
из бел а света под игла сметове успомена, опомен ул а га на епит рах иље октобар
ског лиш ћа по надг робн им плочама око једне правос лавне црк ве, на гавране
који су калуђерски смерно ходал и по њеној паперт и, на девојч иц у која је једном
кришом, с мачком на рукама, ушла16 у неп рикосновен и простор иза иконостаса.
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Париз у ми се није хтело, како то већ бива у инос транс тву, сретат и никога
из Југос лавије. Хтело ми се заборавит и да сам из ћирил ичног краја, у том
мору лат ин ице и Запад а, и то правог Запад а, не онак вог как ви смо ми у очима
оних који дол азе, рец имо, из Сибира, или Азербејџана, или из Бугарс ке. Хтело
ми се књиж арс ких излога пун их франц ус ких књига, франц ус ких имена, фран
цус ке лат ин ице. Хтело ми се јамбовс ког наглас ка франц ус ке речен ице, и мило
звучне франц ус ке учт ив ос ти, љубазнос ти. Хтело ми се изобиљ а свет лос ти и
изобиља боја на њиховим улиц ама. Хтело ми се да прођем кроз њихове музеје
који су ризница уметнос ти и друг их народ а.
И, наједном,1 пос ле недељу дана, пут ме наноси у улиц у Де Лил, пред озбиљ
ну стару зграду манастирског изгледа, где је смештена L’Ecole Nationale des Lan
gues Orientales Vivantes. На зиду пред врат има школе је објава за 1967–68. школ
ску год ин у где су наб рој ан и јез иц и кој и се у школ и изу ч ав ај у и имен а
професора и асис тената, 2 и зас тал а сам пом ис ливш и како ми је, изражено ста
ринс ким језиком, суђено да ме и у Париз у прат и ћирил иц а и Исток. Али, 3 из
гледа, овај сус рет ми није био мрзак, иначе бих лако могла наставит и пут. Међу
тим, ја сам радознало почел а читат и са објаве дуге цео јед ан метар как ви се све
јез иц и уче у школ и. Није ме мрз ел о ни да их преб ројим, зап ањ ен а њих ов им
број ем. Проф ес ор јез ик а се, очигледно, проб уд ио у мен и, особ ит о кад сам
углед ал а на објави да се и српс кох рватс ки изу чава у тој строгој зград и. Мирно
као да стојим пред гимназијом где сам једном предавал а узел а сам да преп ишем
шта се све зове источн им језиком, осим нашега, и кол ико их је којима се људ и
на такозваном Исток у служе.
Прво мес то је дато језиц има предње Азије, арапс ком, берберс ком, перс иј
ском, курдс ком, турс ком, модерном јеврејс ком, јудејс ком, јерменс ком. Часови
јез ик а су праћен и и курс ев им а геог рафије, историје и инс тит уц ије зем аљ а
Блис ког4 исток а. Друг и по реду су афричк и језиц и, за које вероватно само лин
гвис ти знај у и међу којима ми је најпознат ији био малгаш ки. И овде су часови
језик а праћен и курсевима афричке цивил из ац ије и геог рафије и сем инарима
нег роафричке линг вис тике. На трећем мес ту су језиц и Далеког исток а, кине
ски, монголс ки, тибетанс ки, јапанс ки, кореа нс ки, вијетнамс ки, камбоџанс ки,
индонеж анс ки, модерн и језиц и Инд ије и Пак ис тана – бенгалс ки, 5 уруд ијс ки,6
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хиндус ки, там илс ки,7 зат им непалс ки и бурманс ки.8 На крају смо ми Словен и и
народ и око Балк анс ког полуос трв а. Највише профес ора и асис тен ат а је, као
што је и природно, за рус ки. Поред рус ког се изу чава и украјинс ки, пољс ки, че
шки, словеначк и, српс кох рв атс ки и бугарс ки. У овој груп и су и албанс ки, ру
мунс ки и језиц и финс ко-угарс ки.
Сад ми већ није било спаса, хтела сам и да уђем у школу. У њу ме је увео Дејан
Богд ановић, знал ац перс ијс кога, задужен у школ и за иранс ку цивил изац иј у и
за цивил изац ије совјетс ких народ а турс ког језичког стабла и где ће ове школ
ске год ине држ ат и часове о оријенталн им аспект има југос ловенс ких цивил и
зац ија и гов орит и о ист очн им реч им а у наш им језиц им а, у облас ти култ уре,
економ ије, рел иг ије и зан ат а, зат им о проблем у бог ум ил а. Богд ановић ме је
упознао са Ханри9 Боасеном, професором нашега језик а, који су једном пред а
вал и у истој школ и и славн и Јован Цвијић, Миодраг Ибровац и Арнау товић.
Богд ановић ме је укратко обавес тио и о пос танк у школе у којој и сам пре
даје. Није ме много изненад ило што је у овом граду целог света идеја о изу ча
вању ист очн их јез ик а давно ник ла, 1699. На иниц иј ат ив у Колб ера слат а су
франц ус ка деца у Цариг рад, у манас тир франц ус ких кап уц ина, да уче турс ки!
Отп рил ике сто год ина касније, 1796, курсеви оријенталн их језика се одржавају
у Народној библиотеци, затим једно време у Франц уском колеж у, да би се најзад
устал ил и у улиц и Де Лил.
У једноме од школских проспек ата пише да ова школ а спрема ђаке и учите
ље за високе школе. Франц ус ки инс тит ут и за странце већ ином нал азе своје на
ставнике и чиновнике међу ученицима који заврше Школу оријенталних језика.
Поред девет десет ина практ ичара ова школ а форм ира и по десет ин у еруд ита:
линг вис та, филолога, етног рафа, историчара, соц иолога.
Народн у школу оријенталних живих језика су у почетк у занимал и нарочито
турс ки, перс ијс ки и арапс ки језик. Важ ност турс кога у школ и мерил а се међу
народном важ нош ћу Отоманс ке царевине. И кад је цариг радс ка манас тирс ка
школ а L’ecole des jeu ned de Lang ues прерас ла10 у Школу оријенталн их језик а у
Паризу турс ки је још дуго смат ран главн им оријенталн им језиком.
У прон ицљивој студ ији „Оријентал изам јуче и данас“ Андре Мирабел, ди
ректор школе, објаш њава заш то је дош ло до прош ирења интерес а филолога и
историчара оријентал иста и на словенске зем ље које припадају Средњој Европи
или југ у Балканског полуострва,11 где је и мени, не слутећи, одговорио на питање
како су, рец имо, словеначк и и српс кох рватс ки ушли у круг изу чаван их језик а.
Кратко изражена,12 његова мис ао <говори> како је ориг иналност дел а света у
коме ми живимо и пре Другог светског рата постала видна, а сада се све више по
тврђује и на план у пол итичком и13 социјалном и економском, те бива14 заним љи
ва човек у са Запад а. Изу чавање историје, геог рафије, соц ијалног уређења при
дод ат о је изу ч ав ању језик а, како би се учен ик у олакш ало да уђе у култ ур у и
живот земаља чији језик изу чава и да му евент уа лно олакша боравак у њој.
Може се пос тавит и питање кол ико дубоко учен иц и улазе у предмете који
им се у овој школ и пред ају. Кол ико се ти предмет и нау чно пред ају.15 Наравно,
због хетерогенос ти аудиторија који у исти час сач ињавају и они који16 хоће по
врш инс ки да се обавес те и они који17 су већ верзиран и, професор бира средњи
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метод – између вел ике вулгаризац ије и нау чног пос тупк а. И кад бира материју
која треба да буд е трет иран а нау чно, не сме увек гов орит и „екск ат ед ра“ као
профес ори на вис ок им школ ам а. Пок аз ало се, међут им, да и овако фрагмен
тарне студ ије подс такн у у мног им а жељу да се удубе у свет чија се ориг ин ал
ност све више намеће, како је примећено. Дејан Богд ановић ми је пон уд ио да
пос ет имо час Ханри Боас ен а који пред аје наш језик на првом курс у и који је
управо у доба моје пос ете школ и био на час у. Упал и смо неочек ив ано, бар се
мен и тако чин ило. Професор није ни примет ио кад смо ушли, занет исп ит ива
њем азбуке на табли. Правио је поређење између лат ин ице и ћирил ице, изјавив
ши да је наша ћирил ица најсавршен ије пис мо, с арг умент има које Вук и вуков
ци наводе. Петнаес так учен ик а, махом девојак а, и двоје старијих, паж љиво су
преп ис ивал и ћирил ичк а слова, рек ло би се слаж ућ и се с професоровом карак
терис тиком ћирил ице. Далеко од моје домовине рек ао је неко нешто што сам и
ја тол ико пута својим ђац има говорил а. У трен утк у сам заборавил а све приго
воре ћирил иц и који се чуј у у нашој зем љи, задовољна што има негде неко који
их не зна или их не одобрава.
Кас није, у разговору са учен иц има, видел а сам да наш језик углавном изу
чав ај у јер жел е једном да проп ут уј у кроз наш у зем љу, или су већ изу ч ав ал и
рус ки па се тако заи нтересовал и и за наш језик. Чин и ми се да им је било зан и
мљиво што је у разред ушао неко коме је српс кох рватс ки матерњи језик и ко је
тек стиг ао испод југос лов енс ког поднебља. Мож да сам предс тав љал а за њих
исту так ву атракц иј у кол ик у перс ис тима предс тав ља Перс ијанац кад залута у
њихов у школу.
Пос ет у школ и зав рш ил а сам пос етом библио тец и која има спец ијал ис те
за 55 ист очн их језик а, која чув а и дел а југос лов енс ких пис ац а, али их, наж а
лост, има мало. Библио тек а, поред све држ авне помоћ и, књигама се углавном
снабдев а дареж љивош ћу стран их влад а и стран их књижевн ик а који јој шаљу
своја дел а. Књижевн иц и из Беог рад а и уопште из Југос лавије и њена18 изд авач
ка преду зећа најмање књига шаљу,19 могло би се рећ и никако их и не шаљу, према
изјави библиотек арке задужене за наш у зем љу.
Веров ал а сам да ћу из Париз а пис ат и о нечем у потп уно парис ком, а све
време сам остал а у Школ и источн их језик а. Уосталом, и та школ а је мож да не
што тип ично парис ко, својс твено само граду где се свак и грађан ин света осећа
као у својој кућ и.
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привремени Французи
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oјесен 1968. год ине Удружењу књижевн ик а Србије указал а се мог ућност да
пошаље некол ико својих чланова у разне култ урне центре Европе1 по десетак
дана. Младен Ољача ми је саопштио2 на свој упола шаљив начин3 како је Удруже
ње одлучило да мени пон уд и боравак у Паризу, јер сам, вел и, доста ишла на Исток
приватно или као гост књижевника источних земаља, па је право да мало кренем
и на Запад, и то о трошку своје зем ље. Уз себи својствен, металан полусмех је до
дао да је ово одлучено и зато да се не би рек ло како млад и брин у само о млад има.
У Љубљан и ми се придруж ио словеначк и пес ник Јоже Шмит кога је слало
његово удружење. Случајност да заједно пут ујемо бил а нам је обома пријатна
и пос ле мале забуне којим језиком да говоримо, јер ја не говорим лако слове
начк и, а бојећ и се да Шмит у не би било прав о да се служ имо мојим језиком,
предлож им да говоримо франц ус ки док год будемо у Париз у. И Шмит је ово
решење радо прих ват ио и одмах смо га почел и оствариват и, како бис мо бил и у
форм и кад стигнемо у франц ус ку прес тон иц у.
Стан нам је био обезбеђен у истом хотелу, у цент ру. Већ прво јут ро смо се
поз дравил и са „Bon jou r! Comment allez-vous“,4 као да смо у дет ињс тву имал и
бон у Франц ус кињу. У ток у дан а смо нас тав ил и да прич амо на туђ ем јез ик у,
уосталом, благонак лон и једно према другом кад се омакне нек а греш ка у гово
ру. Шмит је имао, поред осталог, зад ат ак да пос ет и неке изд ав ачке куће, а ја
сам бил а беспос лена као мног и привремен и Франц узи и имал а план да, као у
младос ти, изобил азим поново све галерије слик а. И Шмит ми се придруж ивао
кад год је могао. Кроз музеје смо се такође служ ил и франц ус ким, веруј ућ и да
нећемо срести ниједног Југословена који нас познаје. Шетње кроз музеје обично
трају дуго: лакше и брже се прок рс тари кроз Јас требац него кроз одаје и одаји
це Лувра. Кад сам први пут у младос ти, пос ле завршен их студ ија, посет ил а овај
музеј, заглед ал а сам свак у слик у, свак и кип, свак и стари новч ић и вазу, и треба
ло ми је по цело преподне да разглед ам две-три дворане. Уосталом, био је то
први светс ки музеј који сам посет ил а па сам и зато бил а тако неу морна. Сад а
смо се заус тав љал и само крај најч увен ијих слик а, прил азећ и им као старим по
знан иц им а: прв о Леон ардов ој Мон а Лизи, па 5 Рафае ловим 6 Богород иц ам а и
Муриловим дечац има, зат им Ван Дајковим принчевима и историјс ким призо
рима слик ара Давид а, и мермерној Венери, која је, зач удо, увек бил а окружена
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црнц им а и друг им тамн оп ут им пос ет ио ц им а, бар кад сам јој ја прил аз ил а.
И онд а, пос ле дугог лутања кроз хладовите вел ике одаје, пред изл азак, опет се
враћал и Мона Лизи и сед ал и нас прам ње.
На клуп и је још двоје, по разговору би се рек ло да су слик ари: јед ан тврд и
другом како та Мон а Лиз а на зиду није прав а, то јест није слик а Леон ард а да
Винч ија, него њена успел а коп ија, а да се ориг инал чува у ризницама музеја из
предос трож нос ти, јер се дешава да лопови или занесењац и украду драгоцен у
ствар. Млађи слик ар, рек ло би се Итал ијан, очигледно је био нес рећ ан што
слик а коју пос мат ра није она због које је мож да јед ино дошао у Париз. Морам
признат и и мене је то ожалос тило и брзо сам са Шмитом пош ла даље да не би
смо чул и још што разочаравајуће. Осет ил а сам пот ребу да осећања иск ал им на
свом језик у, али нисам хтел а прек рш ит и зад ат у реч.
Уопш те се по муз ејим а мог у чут и врло узб уд љиви разгов ори. Тако сам у
Трет јаковс кој галерији пред сликом „Иван Грозни убија сина“, вел иком гото
во кол ико јед ан зид, где су личнос ти предс тав љене у природној вел ич ин и, чул а
прич у како је нек и преосетљив човек у трен утк у заборавио да стоји пред сли
ком, тол ико је она бил а упеч атљив а, и у гнев у потегао нож па га забо у груд и
синоу бице – то јест расек ао слик у. Пос ле је то мес то било тако рес тау рирано
да глед ал ац сад не може примет ит и где је бил а рана на платн у.
Крај Пик ас ов их платн а се шапћу бас нос ловне свот е које бог ат аш и или
обож аваоц и, или прос то7 трговц и, плаћ ај у за дел а с његовим потп исом, па ма
она и не спад ал а у његове најбоље ствари. Наи ш ли смо зат им на слике и црте
же модерн их слик ара. Идућ и крај њих свет се понек ад и смејао али се и навик а
вао. Било је ту женс ких порт рет а и са једн им оком усред чел а, и то уздуж но
окрен ут им, али да је ту и пос тојал а књига утис ка, нико не би нап исао да је сли
кар једноок у жен у и зас луж ио, као што се прича да је извес ни прот ивн ик новог
слик арс тва так ву примедбу једном зап исао у књизи утисак а.
Управо док смо стајал и у разговору крај тих слика, мене препозна нека Бео
грађанк а и прво чиме ме је ословил а било је:
– Благо вама, имате франц ус ко друштво!
Нис ам јој прот ив ур еч ил а знај ућ и да ће пре отић и ако вер ује да сам са
странцем.
Дан и су ишли брзо од јут ра до мрак а исп уњен и разглед ањем уметн ичк их
галерија, спомен ик а по улиц ама, црк вама, посећ ивањем вртова и паркова, хо
дањем крај Сене. Чак смо дос пел и и на понек у изложбу слик а. Сећам се једне8
негде у цент ру, у сас вим малој прос торији, да се нис и могао окрен ут и. Али, и у
Париз у, чин и ми се, што је прос торија мања, то по правилу више посет ил аца у
њу свраћ а. Слике се, наж алост, нис у могле због стеш њенос ти разглед ат и, али
су бил и зан им љиви сви ти људ и којима је био важ нији, изглед а, сус рет с позна
ниц има и угледн им личнос тима, него изложене слике.
9
И сам сликар се мирио с тим, задовољан што је тол ико света дош ло. Уоста
лом, тако је и код нас, и код нас се тек сут рад ан одл ази на разглед ање слик а и
уживање у њима.9
На Монмарт р, о коме смо сањал и још у возу, стигли смо тек последњих дана.
10
Говорил и смо, по обичају, и на том стец ишту слик ара, франц уски. Њиме су се
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ту спораз умев ал и и слик ари друг их крајев а свет а.10 Нис мо знал и шта пре да
поглед амо. Нек и су слике само прод ав ал и, нек и ту, на лиц у мес та, слик ал и,
нек и звал и посет иоце који би им се свидел и, или који би им се учин ил и бога
ти и сујетн и да им у ток у од пол а сата нап раве порт рет. Ни Шмит ни ја им се,
срећом, нис мо учин ил и ни зан им љиви ни богат и, па смо мирно зас тајал и где
год нам се хтело.
Међу слик арим а целог а свет а ту окуп љен им понов о сам осет ил а оштро
жаљење што се не израж авам и бојама. Оне су са свих страна звале, скоро се у
звуке прет варајућ и. Осећал а сам дубок у сродност с тим људ има11 пол а на небу,
пол а на зем љи; пол а у Париз у, пол а мож да у Пол инезији или Африц и. Њихов
франц ус ки био је сав у метафорама, с пуно алузија, рем ин ис ценц ија. Израж а
вајућ и се реч има којих нема увек у речн ик у, новим, или само њиховим, слик ар
ским, Шмитов и мој говор, ако су га и чул и, њима се вероватно чин ио као говор
грађана далек их од сваке уметнос ти.
Док смо се враћал и, мени су пред очима тит рале јарко црвене, жуте и зелене
боје виђене на слик ама, као што нам пред очима тит рају пеге ако дуго глед амо
у свет иљке. Шмит ме је наједном упитао:
– Avez-vous compris ces gêns la?12
Слож ил и смо се да смо боље разу мел и прош ле вечери глумце из Франц у
ске комед ије, али, зато, језик оних слик а био нам је близак.
Ник ад пре овог а боравк а у Париз у нис ам имал а прил ик е да уђем у које
франц ус ко изд авачко преду зеће, или изд авачк у кућу, како би они рек ли, а сад а
сам зах ваљуј ућ и томе што је Јоже Шмит свршавао неке пос лове свога удруже
ња код извес них изд ав ач а и ја му се понек ад придруж ил а. Знал а сам да је код
Сеја (Le Seu il) запос лен Жан Кејрол који је једном иза рата пос ет ио Југос ла
вију са пес ником отпора Жаком Марсенаком, кад смо се и упознал и и провел и
заједно некол ико дана на пут у кроз Црн у Гору. Како је Шмит и ту имао пос ла
пош ли смо заједно. Радне прос торије ове куће су у тих ој улиц и, у кућ и ста
ринс ког типа, на два спрата, пуној мал их соба, уских ходн ик а, са степен иц ама
које су говориле да су те прос торије биле једном прив атан стан, неш то слич
но нашој „Прос вет и“. Имал а сам утис ак да је и намеш тај старинс ки. Ипак смо
се ту осет ил и као у салон у мад ам Рек ам ије, тако је све светлуц ало духом, љу
базнош ћу. Људ и су нуд ил и свак у врс ту услуга и сарадње с наш им изд ав ачк им
преду зећ има. Кејрол ми је пок азао свој у радн у собу, малу као голубарн ик, али
изд вој ен у, где је мог ао на мир у рад ит и. Учин ил а ми се она као оне соб иц е
уметн ик а како их предс тав љај у код нас у опери „Боем и“. Мис лил а сам ту како
је лепо бит и Франц уз, сталн и Франц уз, имат и дух а, укус а, умет и рећ и човек у
леп у реч, где и замерке личе на пох вале.
Шмит у сам се прид руж ил а и кад је пош ао Пјер у Сегерс у, изд ав ач у тако
поп ул арном код југос ловенс ких пес ник а. Пре некол ико год ина бил а сам пре
вел а пес ме некол ико франц ус ких млад их пес ник ињ а које је он изд ао и те му
преводе зат им пос лал а. Наравно, он је тад а зах вал ио, и то није чудно, то је са
свим и франц ус ки и изд авачк и. Чудно је да се сет ио тога кад смо му бил и у по
сет и. Додуше, своју смо посет у, најавил и, те је имао времена да се обавес ти ко
смо. И код Сегерс а је влад ал а иста атмосфера као код Сеја.13 Наш „Нол ит“ је,
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на пример, много бољ е смеш тен, има више прос тора и у новијој је кућ и него
оба франц ус ка изд авача. Сегерс је са пуно симпат ија говорио о нашој поезији,
а знао ју је сарађуј ућ и са Зораном Миш ићем, и наш им пес ниц има Васком По
пом и Миодрагом Павловићем.
Кад је Шмит одл азио друг им издавач има, ја сам лутал а тражећ и улице који
ма сам нек ад прол азил а, улиц у Сен Жак где сам као студент становал а. Поне
кад је теш ко било наћ и заг убљен у улиц у у Паризу као заг убљен у стазу у шум и,
мад а су све оне остале исте. Ипак, понеш то се у свој својој неп ромењивос ти
чин ило сас вим друкч ије, мож да зато што сам му прил азил а из другог краја гра
да. Луксембурш ка баш та, на пример, изглед а сас вим друкч ије кад јој приђеш
из улице паралелне са улицом Сен Жак. Чак14 и моја улиц а Сен Жак учин ил а
ми се нек а друга јер нисам ушла у њу са стране са које сам увек пре улазил а.
Мој сап утн ик је обично одл азио у ресторане сам. Свиђал а му се та тип ично
франц уска јел а, франц уска атмосфера, али врло теш ко је могао да се сет и имена
јела која је узимао, а она се и збиља зову необично за привремене Парижане как ви
смо ми бил и. А и наруч ивао их је, вел и, не знајућ и према називу шта ће му се до
нет и. Додуше, признао је да вол и та изненађења па је и траж ио увек непознате
ствари. Једном смо заједно на Сен Мишелу ручал и и јел и живо сецк ано месо,
наравно, зач ињено тако да се могло јес ти. Јел и смо и стално наглашавал и да је
укусно, али смо пос ле наруч ивал и нешто вегетеријанско. За истим столом биле
су и две девојке, студентк иње које нис у могле дојести тај бифтек.
Пос ле на бул ев ар у вес ело смо прич ал и како су оно малоч ас у рес торан у,
суд ећ и и по нед ојед еном бифт ек у и по нач ин у како су франц ус ки гов орил е,
морал е бит и наше дев ојке које у Париз у изу ч ав ај у франц ус ки. Кад углед амо
где нам у сус рет иде црномањас то познато лице и смеш и се пријатељс ки. Али
ми и даље говоримо стран им језиком. Уто пред нас стаје беог радс ки крит ичар
Петар Џаџ ић. Ја сам као да су ме у доба рата ухват ил и да говорим немачк и ре
кла збуњено како се, ето, правимо важ ни, хоћемо да лич имо на Франц узе. Али
он или није чуо Слов енц а и Српк ињу где гов ор е франц ус ки, или му то није
чудно, обрадован сус ретом предлож ио је да сврат имо у кафе и мало поп ричамо.
Тако смо Шмит и ја зах ваљуј ућ и Џаџ ићу сиш ли мало на родно тле. И кол ико
смо се дот ле плаш ил и да не сретнемо људ е из зав ич аја, тол ико нам је сад су
срет с Џаџ ићем био пријатан – иако је он опас ан крит ичар, а нас двоје пес ни
ци. И разговор на свом језик у наједном је био слад ак. 15Краткорочна прев ласт
крит ич аревог и мог језик а над Шмитовим није могла бит и опас на, а особито
на парис ком булевару.15
Са Шмитом сам се рас тал а у Паризу. Имал а сам жељу да који дан проведем
у Нанс ију и обиђем завичај Јованке од Арк а.
Сад кад се сретнемо, Шмит говори словеначк и а ја својим језиком.
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крсташки поход жена

П

ред ал а сам се и ја патет ичном празновању жена крен увш и са осмомартов
ским карав аном у Цариг рад. Путов ањ е с „Турис том“, мис лил а сам, спа
шће ме мног их брига: имаћемо скупн и пасош, на пут у ће се о свем у брин ут и
орган изатор. Тако,1 никог ниш та не питајућ и, с уверењем да ми засебан пасош
није пот ребан, пођем без њега. Зато је на гран иц и дош ло до вел иког узбуђења
и разочарења. Пад ал и су разни предлози шта са мном да се рад и: ни прикол и
цу не може човек тек онако украј пута оставит и. Неке жене су предл агале да ме
тајно преведу преко гран ице – што нема ни на филм у. Неке су хтеле да иду до
пог ран ичне бугарс ке пос таје с молбом да ме тамо проп ус те. 2 Брзо је пропао и
тај предлог, јер смо се сет ил и да до Цариг рад а пос тоји и бугарс ко-турс ка гра
ниц а. Напос летк у су се и најнаи вн ији убед ил и да морам заос тат и од каравана
док се нек ако не снабд ем пас ошем. Жене, забрин ут е што ме остав љај у сам у,
глед але су ме као мајке синове које им одводе у јан ичаре.
Наједном сам пос тал а јунак иња једне ноћ и у мил иц ији дим ит ровг радс кој.
Скуп ило се око мене око десетак мил иц ионера глед ај ућ и ме једн и саж аљиво,
друг и с огромн им чуђењем: поћ и у туђу зем љу без пасоша! Понек и ме је мож да
глед ао с3 подозрењем. Сви су ми, међут им, хтел и помоћ и. Прво су предлож ил и
да телефон ирај у мојој кућ и, како би ми се отуд првим експ рес ним возом по
слао пас ош, али ја нис ам хтел а плаш ит и родбин у, а нис ам тако изд ал ек а ни 4
могла знат и где ми тачно пасош стоји.
Остало је јед ино да преноћ им у Дим ит ровг раду и да,5 снабдевена новим па
сошем, ујут ру наставим пут. Мил иција је у ток у два часа наш ла фотог рафа, свога
шефа, чувара печата и пасош ких књиж ица, одвезла ме у Дим ит ровг рад,6 удаљен
од постаје чет ири километ ра, наш ла хотел где ћу преноћ ит и. Док сам ја спавал а,
нови пасош је већ почео да се прави, те сам ујутру већ могла наставити пут. Мил и
ција је наш ла и путн ик а који је хитно путовао у Цариг рад. Како је он морао да
заостане у Пловд иву због умора, ја сам отуд вечерњим пил ићарем крен ула даље.
Напослетку ми је све то постало заним љиво, особито кад сам ушла у воз. Сад
већ, мис лил а сам, не мог у залутат и, па сам спокојно погледал а око себе. Људ и су
бил и прет рпани безбројем бош чица, мрежа, кутија везаних врпцом, најлон кеса.
Да би се обезбед ил и од лопова, све су слагал и у купасте гомиле, тако да се одмах
позна ако неко помери нек и завеж љај. Лопова није било, али су се на гран иц и
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појавил и царин иц и важ ни као енглески лордови, и све развезал и, исп ревртал и,
сваког строго прес лишал и као да намерава7 незас луж но да се прок ријумчари у
рај. Кад се њихов девети вал стишао и кад смо потп уно ушли у там у турске ноћи,
наставио се редован живот у возу: плач деце се поново чуо, путници који су желе
ли спават и бездуш но су зат варал и врата купеа пред оним стиснут им у ходн ик у,
навлачил и завесе и гасил и светлост. Моји сап утници, човек и жена, бил и су бољи,
или су се осећал и безбедн ији кад су врата отворена и кад су будн и па8 их нис у
зат варал и, али су и они9 свак и час тапкал и своје завеж љаје да виде јес у ли на ме
сту. А ноћ око воза се отегла, ноћ туђа, турс ка. Хтел а сам заподет и с кондукте
ром разговор у жељи да дознам заш то симп лон и и експ рес и не иду кроз Плов
див, али ме он није разу мео: напос летк у, морал а сам знат и да кондуктери на
спорим возовима нис у обавезни да знају стране језике.
Кад се разд ан ило, воз је прол азио кроз голо и пус то поље, понегде валови
то, прошарано нис ким зелен илом као да су крт ице из зем ље изровале жбуње и
бус ењ е трав е. С времен а на време наи л аз ил а су стабла као врет ен а омот ан а
пуз авицом. Понеком дрвећу пузавице су се овијале око самог врх а као чалме.
И нигд е чов ек а, нигд е гов ечет а, нигд е куће. Свега негде у даљин и, усам љен а
као у пус тињи, једнос пратна зград а бело окречена и лишена украс а, учин ил а
ми се као суморна кас арна. Поред железничк их стан иц а диз ало се неш то као
огромна вешал а, са по две гвоздене куке на горњој водоравној гред и, и појача
вало суморност предел а.
Човек и жена пок рај мене су задремал и, а ја осам љена, прол азећ и кроз тај
суморан предео, наједном сам уобразил а да су управо туд а Вук и Стефан Лаза
ревић вод ил и своју сестру Оливеру Бајазит у у харем, како би узидана у кулу тур
ске царевине учин ил а да раји буде боље. А и шта би човек на пут у за Истамбул
мис лио него на то, на Краљевић а Марк а који оре цареве друмове и „дотер ује
цара до дувара“, на цара Мурата и Косово.
У пуној дневној светлос ти стварност је узел а прев аг у, сећ ањ а су се пов у
кла, а моји сап утн иц и ми се учин ил и сас вим друкч ији, обичн ији, мање опас ни,
мањ е Турц и и мањ е црн и, чак ми се учин ило и да им је број завеж љаја мањи.
Мис лим и да сам угледал а и једног Беог рађан ина, али ни он ни ја нисмо желел и
да се препознамо онако уморн и, неу м ивен и, у својс тву путн ик а пил ићарс ког
воза у коме сам се једног трен утк а пок ајал а због пес ме „Путн ик10 треће класе“,
мад а је завичајна трећа класа нешто сас вим друго него туђинс ка.
На радост свих путн ик а стале су се јав љат и прве цариг радс ке куће. Ти на
говештаји града нис у овде бил и постепени у томе што би најпре наи лазиле мање
зграде па пос ле веће и пал ате, већ у гус тин и леп их кућа: прво наи ђе једна тро
катн ица,11 весел а, светла, окрен ута вод и, окружена зелен илом, а пос ле мало три
так ве, а ускоро њих десетак, све леп их, нових. Ваљд а што је град био на брег у у
близин и воде. Цариг рад ми се учин ио сличан Беог раду, а зацело би тај утис ак
ноћу при свет иљк ам а био још уверљивији. Воз јури и даље а лепе куће бив ај у
све гуш ће, све се више пењу уз брдо; само катк ад уза сам у пруг у, у подножј у,
мине кућ иц а која би могла бит и как ва чук унбаба наш их кућерак а из турс ког
времена. Вероватно их се негде по зак уц има приватн их башта нал ази више него
у новом прс тен у који опас ује грађевине древне прес тон ице. Још јед ан призор
184

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Празници путовања ________

у Цариг раду, глед ан из воз а,12 подс ет ио ме је на Беог рад: упор ед о с пруг ом
ишле су зупчас те зид ине неке тврђаве добро очуване или нед авно рес тау рира
не с округлим кул ам а. Кас није је вод ич објас нио да је то тврђав а Румел и, из
времена Мехмед а II.
На железничкој стан иц и ме је дочек ао вођа каравана, коме сам из Пловд и
ва телефон ирал а кад и како стижем, и одахн увш и што се и сама у пут у нис ам
заг убил а, одмах ме је такс ијем одвезао на прис тан иште мојим сап утн ицама за
чуђен им што ме виде, али радос ним као што је нек ад било ако се ко избави из
турс ког ропс тва. Биле су спремне да се укрцају на брод који превози на анк ар
ску обалу. Било нас је ту свих узрас та, свих сталеж а и народнос ти. Било је међу
нама и жена из друг их карав ана, из друг их држ ав а. Бродови су јед ва могли да
нас пок упе. Чак су Турц и бил и презас ићен и женс ког света и прол азил и поред
слав љен ица равнодуш но као да су све њихове чет врте жене у харем у које су им
већ изи ш ле из воље.
На анк арс кој стран и, на коју су наше жене у крс таш ком или соц ијал ис тич
ком борбеном стању желеле да стан у ногом, било је као и13 на цариг радс кој, као
и у мом пил ићару,14 шарен ило и гал ама источњачког света. Торбари су нат ура
ли разгледн ице, албуме, чибуке, наочаре прот ив сунц а и друге ситн ице. Било
их је који су говорил и и наш им језиком, вероватно досељен и из Македон ије и
Бос не. Од тих прод аваца на мало јед ва се могло прол азит и тргом.
На анк арс кој стран и нис мо дуго остал и. Све на овом пут у ишло је нек ако
на брзин у, као да је било проба неког будућег дугог15 путовања, а свак16 је имао
много планова и жеља. Желел и смо да вид имо дворац у коме је Стефан17 Лаза
ревић проглашен за дес пота, двор у коме је живел а Оливера. Ја сам још у Бео 
граду замислила да вид им крај где су живеле руске избеглице одмах после Првог
светс ког рата. Међу њима је тамо рањен дос пео и мој муж, још сас вим млад, и
њег ов брат од ујак а Гљеб Алекс ејев. Пор од иц а Серг ејев ог ујак а Алекс ејев а
имал а је пуно деце, око седморо, али бил а је дос та имућна, а тако се и држ ал а,
па је <Гљеб> отишао у Итал иј у, а мис лим и даље на запад, врло кратко пробо
равивш и у нашој зем љи. Тако18 су пос туп ал и и сви имућн ији, или они чије је
образов ање и друге склонос ти вук ло их прем а зап адн им стран ам а. Мој муж,
прич ао ми је, опредељуј ућ и19 се куд а ће из Цариг рад а, сет ио се како је близ у
куће где је станов ао бил а наш а амбас ад а и пош то је, наравно, знао за Србе и
Црногорце и за њихове везе с рус ким народом, донео је одлук у да се у свом лу
тању кроз туђин у заустави у Србији у коју је стигао преко20 Боке Которске. Тамо
је остао две-три год ине радећ и физичке пос лове са још нек им млад им људ има
који су такође или припад ал и „Рус има без новац а“ или словенофил има. То су
бил и махом они који су се кас није окуп ил и у Беог раду око култ урног друш тва
рус ких избеглица „Земгор“.
Али све што сам видел а било је и сувише21 мало, казив ањ а, и објаш њењ а
бил а су сувише неп роверена. Тих људ и више нема, па нес таје пол ако и сећање
на њих. Јед ино ми је било утеш но што глед ам мож да обалу где их је тал ас рево
луц ије избац ио, што глед ам куће које су и они глед ал и, а то није утеш није од
чињен ице да ми који остајемо иза оних којих нема више глед амо сунце које су
и они једном глед ал и.
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У Топкапи музеју куда смо са пристаништа отиш ли, у одаји где је била изло
жена царс ка одећа, жене су нароч ито паж љиво глед але неће ли видет и и хаљи
ну, мож да венч ан у, наше Оливере или њен нак ит. Али тамо је углавном бил а
одећа турс ких бројн их царева, Мурата, Ахмета, Сулејмана, Бајазита, Мехмед а,
чија смо имена познавале готово исто тол ико добро кол ико имена својих Не
мањића или Трп им ировића. Бил а је та одаја у музеју управо као поручена да је
разгледају наше жене, и то тако празнично осмомартовски расположене. Хаљи
не царева у јарк им бојама, од најс купоцен ије кад ифе, брок ата, атласа леж але су
<у> вит ринам а, све скупоцен ија од скупоцен ије. За мене је необично пријат
но било видет и како женс ки свет, махом радн ичког и службен ичког сталеж а,
глед а сав тај сјај ипак мирно, као да га ниш та не чуд и. Биће да су и те жене као
и ја у маш ти то виделе још светлије и још богат ије, особито оне које су читале
наше епс ке пес ме. Радос но смо загал ам иле само исп ред некол ико одел ац а ца
ревића и женс ке царс ке деце. Мож да су њихови очеви набијал и Србе22 на коље
и сек ли, и турч ил и – али за то дец а нис у крив а, говориле су жене, разнеж ав а
јућ и се до миле воље.
Тум ач нам је био наш чов ек родом из Зворн ик а, Мух амед, који одл ично
још говори наш језик и још боље познаје историј у Истамбул а, да сад назовемо
овај град како га он назива. Пре него што смо ступ ил и у одају где се чувају нај
драгоцен ије ствари, очитао нам је као нек у бук виц у да се ниш та руком не сме
таћ и и скрен уо нам паж њу где је важ но заус тавит и се. Ми, нак ићене модерн им
мач иј им злат ом, или сарајевс ким и охридс ким брошев им а из куј унџ ијс ких
радњи, прс тењем с лаж ним или полудраг им камењем, огрл иц ама од плас тике,
наш ле смо се пред бисером крупн им као дуг уљас те баш тенс ке јагоде, пред по
јас ев им а нак ићен им дијам ант им а и бис ер ом, пред троперим вис уљц им а од
смарагд а крупн их као леш ник, пред дијамантом од 86 карата, у природној ве
лич ин и, опточен им златн им венч ићем, пред бисерн им огрл иц ама зрнац а као
крупн е кап и кише, пред златн им Абдулх ам ид ов им ибрик ом, исп од ког а је
плитк а златна здел ица, пред колевч ицом од злата Ахмета I, пред прес толом од
драгог камења и злата, широк им као постеља, пок лоном Нед ир Шаха Махм уду I,
пред јатаган има са балчац ама у смарагду, у златн им кориц ама, међу којима се
ист иче јатаган Сулејмана Вел ичанс твеног, пред свећњац има од сувог злата.
23
Све то гледамо и све нас то враћа у рођен у историју, народн у поезију, у пре
дања. И све је, као и свуда, окићено анегдотама: кол ико, рецимо, америчк и или ен
глески музеји нуде за понеку ствар, и које шта коме отео, или на мегдану добио.23
Пред пол азак из Беог рад а понел а сам, по савет у Васк а Попе, моног рафију
о Мехмеду Соколовићу који је изд ал а Српс ка књижевна задруга и не слутећ и
да ћу се у Цариг раду наћ и и у његовом врт у и кућ и која је у склоп у сараја и па
виљона турс ких царева куд а смо дос пел и пос ле разглед ања богат их збирк и фа
јанса. У врт у вел иког везира, нашег сап лемен ика, најп ре су нам паж њу скрен уле
бронзане фиг уре лава, пантера и, мис лим, вука, чије прис уство на том месту ми
је много рек ло о природ и човека који је фиг уре звери претпоставио как вим дру
гим украс има. У врт у у сарајима нис мо се дуго задрж авал и, али очи су срећом
брзе, поглед обу х ват и и пренесе свести оно о чем у би требало дуго читат и па да
се добије прави утисак. Нијед ан опис нам не би могао до потанкос ти дочарат и
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кићеност пав иљ он а ни пренет и атм осф ер у кој а там о влад а. Изл аз ећ и отуд
имал и смо утисак да смо чес то и дуго глед ал и њихове прозоре, да смо узимал и
у руке ибрике, да смо седел и на диван има услоњен им уза зидове, да смо бил и у
врт у са Мехмедом Соколовићем кад су га убил и.
Наш вођа нам није давао ни трен утка одмора. Одмах после посете дворцима
упут ил и смо се на трг Ахмета I назван „Аеродром“ због тога што су се нек ад на
њем у одржавале трке. Као заним љиво за нас Југос ловене Мух амед нам је испри
чао како је на том месту Милош Војиновић, сестрић цара Душана, стрељао кроз
прс тен јабук у. Код мене и још нек их нас тал а је забуна, јер смо до тога трен утк а
веровал и да се Милош у Млецима борио за свога ујака и тешко нам је било нави
ћи се на мис ао да су Лат ин и тад а влад ал и у Цариг раду, и Милош у Цариг раду
учин ио подвиг,24 опеван у народној песми. Ту сам се по богзна који пут уверил а
да пос тоје две истине: објект ивна, историјс ка, и она нек а лична коју човек и не
знајућ и због чега усвоји. Мух амеду нисам више прот ивуреч ил а, али сам и даље
видела Милоша Војиновића тамо негде око Млетака, крај Јадранског мора.
Мух амед је, међут им, наставио причат и зан им љиве ствари: како се тај трг у
време док је био аеродром нал азио сед ам метара ниже од сад аш њег трга као и
оба спомен ик а, 25 који су победн ичк и трофеји: бронз ан и који предс тав ља три
змије усук ане као уже и египатски порфирски обел иск, сад а дигн ут на мермер
но постоље, да не би био као укопан у зем љу. Мартовско сунце било је мило, го
стољубиво и женама се није хтело у Плав у џам ију султана Ахмета 26 куд а нас је
вођа позвао, најлепш у у Цариг раду, назван у Плавом због плавих плоч ица који
ма је обложена изн ут ра где год зидови и стубови нис у од мермера. Издалека она
се чин и као скуп ина мањих џам ија због вел иког броја купол а и минарета. Ко се
нек ад, у дет ињс тву, играо пиљак а може лако зам ис лит и спољне обрисе Плаве
џам ије, само у тој куп и пиљак а било би их пот ребно више од пет. А кад се уђе у
тај огрозд купол а и полук упол а, остане се поражено вис ином и прос транс твом
њеног модрог свод а. Све је благо, продухов љено, светло, у безброј голубијих
прел ива. Трен утно ми се чин ило да се нал азимо у как вој прелепој пећ ин и, коју
је само спора али дос тиж на рук а воде могла током мил иона год ина тако изваја
ти. Човек се у овој огромној богомољи чин ио сићушан, как ав се, додуше, поне
кад чин и и непоређен с вел ик им дел има природе и уметности. Слично осећање
сопствене мајуш њости имал а сам у Постојинској јам и, или усред ноћне пуч ине
Црног мора, могла бих рећ и и Црног неба,27 јер је и оно било све црно с јед ином
светлом полукруж ном пукот ин ицом младог месеца.
Кад смо се пос ле овога наш ли у Аја Софији, коју сам тол ико чезнул а да ви
дим, зам иш љај ућ и је сву у злат у, бил а сам разоч арана, али сам се чуд ил а себи
што се тако осећам: све је и у њој било вел ичанс твено, свак и камен имао своју
историј у, свој у бој у, а зелен и вел ик и мед аљ он и опт очен и злат ом и исп ис ан и
тајанс твен им пис мен им а лич ил и на амајл ије прот ив зла. Њен а драм ат ичн а
судбина да буде хришћанска па муслиманска богомоља буд ила је код посетилаца
зак ас нел а крс таш ка расположења и објаш њавал а због чега је њена стара лепота
тол ико потамнел а те ми се наша Грачан ица и Дечан и учин ил и лепш им.
За поп одн е смо остав ил и обил аз ак сав рем ен их зград а и чет врт и где се
може видет и како данас људ и живе у Цариг раду. Према план у пош ли смо, прво
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у трговинс ко сред иште, Вел ик и базар. Првих некол ико трен утак а у том огром
ном стак леном павиљон у с некол ико железних кап ија где мил иц ија ноћу чува
страж у, све се најп ре учин и као на був љој пиј ац и друг их вел ик их град ов а;
а онд а наједном зас леп и очи сјај злат арс ких радњи. Прав а, друга, двадес ет а.
Бог зна кол ик о их има. Ни у царс ком муз еј у нис мо вид ел и тол ик о златн их
предмета почев од прс тења, нарук вица, ланаца, часовн ик а, до ствари које дав
но и давно нис ам сретал а. Све олтар до олтара бог у злата, а иза вит рин а бли
ставих од овог прас тарог, људ им а најм ил ијег мет ал а, стајал и су свеш тен иц и
који су му служ ил и, пов учен и у дубин у, како обично и свеш тен иц и по28 црк ве
ним олтарима чине. Само понек и би се појавио на врат има и позивао да се уђе:
не мора се куп ит и, није обавезно.
Крс таш ки пох од жен а био је омађијан. Заус тав љал е су се у гом ил и пред
тим сјајем пок аз уј ућ и једн а другој руком или узвиком нак ит који би жел ел а
имат и. Понек ад су ти свеш тен иц и бога злата из полутамне дубине радње гле
дал и охоло и с дос адом у жудно раш ирене очи прол азник а, а понек ад се саж а
љиво смеш ил и. Бил а је у так вом једном олтару тан уш на златна нарук вица, као
да си златним шестаром описао круг па остао траг. Продавац се појавио на улазу.
Најм лађа међу нама, девојк а, с огрл ицом од југос ловенс ких 29 ђинђува, упитал а
је кол ико стаје тај кот урић. Бил а је вољна све што има уза се да дâ за њега, али
кад а је отворил а новчан ик, видел а је да нема довољно новца.
– Глупо сам се ист рош ил а куп уј ућ и разгледн ице и албуме и сад нем ам за
ово – узд ахн ул а је, рек авш и зат им прод авц у, мало пос рам љено, да јој је скупо.
Каж њене тако што су брзоп лето куповале ситнице,30 многе жене нис у могле
себе обрадоват и неч им вредн ијим, па су заш ле у побочне улице где се прод ај у
предмет и од оникса и алабас тера, што је, међут им, по нек им закон има тргови
не, или по правд и природе, било скупо скоро кол ико и злато. Зато су купц и са
мало новц а зал азил и у још побочн ије улице, 31 где су прод авц и дозив ал и и ну
дил и робу. На улицама су се чул и и узвиц и на нашем језик у:
– Само две хиљаде! Само две хиљаде блуза!
Деца торбари која су имал а само то на прод ају, бил а су тако убога да је јед
на жена куп ил а две так ве блузе с образложењем да хоће бар ту дец у да обрадује,
кад не може да куп и ни злато ни оникс.
Пос ле овога поход а кроз базар мис лил а сам дуго о чланк у Ерих а Коша где
се говори о Волтеровом „Канд иду“ и у шал и рек ла вод ич у да бих волел а да по
ђемо тамо где је Канд ид обрађивао свој врт. 32 Он ме је с чуђењем поглед ао, али
брзо се снаш ав, не рече да не зна где је то мес то већ да ће ми бит и бољ е да са
остал им а пођем у чувен и ноћн и лок ал који ће те вечери пос ет ит и само Југо
словенке, то јест где ће уметн иц и само за њих извод ит и прог рам.
У цариг радс ком ноћном лок алу није било, како сам очек ив ал а, ниш та на
предн ије у ноћнолок алс ком смис лу него код нас, сем ако прог рам није прил а
гођаван према гос тима. Источњачке игре су биле изванредне, а и где би ако не
у Турс кој. Нароч ито ми се свидел а једна играч ица сетнога лик а која се лом ил а
као да је хтел а сат рт и нек у мук у у себи. Глед ај ућ и је мис лил а сам да је тако ве
ров атно изглед ал а наш а Олив ер а кад а је мор ал а пос ле Бај аз ит ов ог пор аз а
играт и с његовим харемом пред Тамерл аном.
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Уопште, човек пут ујући много штошта у свом миш љењу промени и поправи.
Кад ми је, на пример, турски писац који је превео „Дервиш и смрт“ од Сел имови
ћа рек ао да држ и приватно забавиш те пом ис лил а сам најп ре са задовољс твом
како је време приватн их забавишта код нас прош ло, заврш ило се мож да већ са
оним забавиштем у Ваљеву, у улиц и пок алдрм исаној сивим и бел им облуц има,
негде пред Први светски рат. А кад сам боље размислила, зажал ила сам што и ми
не дозвол имо приватна забавишта, кад смо могли дозвол ит и приватне пивн ице
и бријачнице, па да их имамо у свакој улиц и, да не буду прет рпана, да мајке мог у
с мање новц а него плаћај ућ и кућн у помоћн иц у обезбед ит и пријатан боравак
својој деци док саме раде. То не би било ни несавремено ни недруштвено.
Враћај ућ и се из ноћног лок ал а, имал и смо прил ике да вид имо и чарол иј у
ноћног вел иког града, његових раскош но осветљен их улица, као дуга, што је да
вало илузију да је у том граду све безбриж но, да су рек ламе одшкрин ути прозори
тих старих, дању тако сивих кућа, да је у свакој од њих нека свечаност и весеље.

189

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Честитка учитељској школи у Београду

К

рен ул о је крајем април а ове год ине1 чет рд ес ет ак профес ора беог радс ке
учит ељс ке школ е у Грчк у, прим ивш и и мене у друш тво као нек ад аш њег
професора који је на универзитет у изу чавао и клас ик у. Као у свакој заједн иц и
дуж нос ти су биле још у Беог раду издељене. Математ ичари су увод ил и ред, до
нос ил и одлуке о мес тим а одмора, о томе где ће ко у аутобус у седет и; истори
чарим а је дата улога тум ачењ а старих легенд и створен их око битак а и јунак а;
нас тавн иц и ликовног одгоја бил и су задужен и да нас уводе у тајне уметнос ти
с чиј им спом ен иц им а ћем о се срет ат и; нас тавн иц и муз ик е, потп ом огн ут и
млад им а, требал о је да свирај у и пев ај у кад наи ђ у једнол ичн и пред ел и, или
падне ноћ па се не могне пос мат рат и окол ин а. Од мене су се сви над ал и да
наш пут, наш у „нау чно-турис тичк у“ екск урзију опишем, те ће ово сећање бит и
мож да 2моја новогод иш ња чес титк а школ и, ако не стигне да буде првомајс ка 2 .
Биолози су бил и замољен и да тумаче биљке код нас непознате, економ ис ти да
нас уведу у савремен и живот Грчке. Шофер је имао своје возачке обавезе и ка
ко је у много3 чем у пријатност наше вож ње завис ил а од њега, са скоро фран
цус ком учт ивош ћу смо му се обраћал и, те „да ли бис мо вас смел и замол ит и“, те
„ако вам не би било теш ко“, те „што сте се усам ил и, ход ите овамо“. На екск ур
зиј у је пош ао и лож ач школ е, и био је ту као док аз демок рат ичнос ти, равно
правнос ти једне установ е,4 мад а је њег а турис тичк и део екск урз ије више за
нимао него нау чн и.
Бил и смо, дак ле, као как ва мал а грчк а демок ратс ка држ авиц а. Команд ант
наше пут уј уће држ авице, чим смо се стал и пет и на аутобус, опомен у је: „Ста
рији и болеш љивији на предња мес та, омлад ина иза њих“, управо према моралу
старе Спарте или Атине. 5 „Хоће ли бит и ротац ије“, упитао је неко савремен и
јим језиком, а неко добац ио да ће и директор неко време морат и поседет и на
мес ту одређеном за здраве и младе. Бил а је то, наравно, шал а, али је познато да
се не сме ни шал ит и онде где нема демок ратс ких односа.
Вођа турис тичког дел а излета, по рођењу Грк иња, за све време је стајал а на
прамц у, као стари крманош, трудећ и се да не прође ништа необјаш њено. И ваљ
да да бис мо лич ил и на турис те, које она понек ад вод и у Грчк у, она нам је као
прави „Путн иков“ вод ич, чим неш то објас ни, зах ваљивал а на паж њи и говори
ла „Пријатно“.6
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Да није бил о ње, гран иц е и царин ик а, не бис мо ни прим ет ил и кад смо
ушли у Грчк у: и тамо је лис тало пролеће и није било бујн ије него код нас, бар
док смо прол азил и кроз северн у Грчк у.7 Тек кад су нас тал а људс ка насеља, и без
вод ича смо осет ил и да смо у туђој зем љи, али смо осет ил и и да смо у зем љи у
многоме нал ик на свој у.8 Нароч ито су предг рађа варош и бил а нал ик на наша,
са својим кућерц им а, пос лас тич арн иц ам а пун им ист очњ ачк их слатк иш а, са
свој ом калд рм ом, каф ан иц ам а. Вид ел о се да смо у нед авној прош лос ти на
сличн им мес тима и ми и Грц и време траћ ил и,9 да смо се мол ил и истим богови
ма, од Зевса па до Хрис та, да су нам азбуке блис ке рођаке. Забавно као решава
ње укрш тен их реч и било је читање фирм и и рек лама на које смо наи ш ли у Ла
рис и. Пон ек ом е су се приј ат ељс ки, а пон ек ом е под ругљив о смеш ил и из те
азбуке математ ичк и знац и тол ико пута исп исан и нашом руком: ипс илон и, ик
сов и, алфе, омег е, делт е. При прв ом сриц ању грчке азбуке помогла су нам и
друга иск ус тва – да се мп чита као б11 било нам је јас но чим смо наи ш ли на нат
пис „Кафе мпар“,10 јер сви смо бар једном у век у ушли у кафе бар. И ускрш ња јаја
у Лариси бил а су иста как ва смо ми нек ад бојил и и свечана празнична атмосфе
ра у кој у смо бан ул и пуна штирк ан их кош уља, лакован их ципел а, хаљина све
тлих боја, бил а је12 као нек ад код нас у унут раш њос ти. И цвеће је било као код
нас, само гледно кроз луп у: невен крупнији од лепакате, орх идеје као пун месец,
руже са стабљик ама дуг им као стабаоца кук уруза.
Као журн ал пре филм а и даљ е су се низ ал и пред ел и без вел ик их нас ељ а,
без важ них уметн ичк их спомен ик а, прип рем ај ућ и за оно што нас је чек ало у
Атиц и и на Пелопонезу. Брзина којом смо се отис ли низ бесп рекоран асфалтн и
пут набијал а нам је у вид неж но зелене пролећне пејзаже као што комп ресори
набијај у ваз дух у боце. У некол ико мин ут а бис мо их вид ел и онол ико кол ико
пешак за пол а сата. Али све те варош ице, кланц и, зал иви, шуме, као да још нис у
бил и прав а Грчк а. Да смо збиљ а у њој, објавио нам је свеч ано Олимп који нас
је пос ле свуд а прат ио, с врх ов им а снег ом зав ејан им, миран, и дал ек13 и при
ступ ач ан, као богови који су га нас ељ ав ал и. Нас тавн иц и геог рафс ког акт ив а
су нам објас нил и који врх је Парнас и наједном ме опомен ул и на чувен у кари
кат ур у Пјера Криж ан ић а која прик аз ује како се наш и пис ци отим ај у о мес то
на Пегазовом крилу и где је мене, хвал а му и дан ас за ту паж њу, нац ртао како
сед им на крајичк у Пегазовог крил а усам љена и уплашена као неко кога је бро
долом избац ио на туђу му обалу. И кол ико год би се пос ле пута Олимп14 поја
вио, тол ико пута сам се сет ил а Криж ан ићевог Пегаза претовареног15 Југос ло
вен има пес ниц има.
Главни знал ац класике међу нама стајао је још у резерви, чекао је Термопил
ски клан ац и Леон ид ин гроб. Ни покојн и Никол а Вул ић16 не би нам са више
подробнос ти и осећајне ангажованос ти дочарао битк у у Термоп илс ком клан
цу нег о наш клас ик, не би нам жив ље предоч ио неп унол етног млад ић а који
драговољно остаје да пог ине с друговим а иако му Леон ид а пруж а мог ућност
да се спасе; не би нам ни Вул ић боље предс тавио гнусобу изд ајн ик а који тајн им
богазим а довод и неп ријатељ а иза леђа грчк им борц им а. У ток у пута је он че
сто17 пок азао, а нароч ито код Лава Херонејс ког, шта може знал ац да учин и од
обичне лекц ије из историје. Херонејс ки Лав је и иначе био код свих изазвао
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особит у паж њу, мож да зато што стоји усред поља,18 сам, а мож да због чињен ице
што га је прот ивн ик под игао прот ивн ик у.
Укол ико су предел и19 кроз које смо прол азил и 20 бил и безљудн ији, скоро
празни, утол ико нам се Атина у коју смо предвече стигли учин ил а бучн ија, на
сељен ија мож да него што и јест.21 Празнично расположење нас је дочек ало и у
интернат у где смо се настанил и. 22Први пут после два дана туристичке хране јел и
смо нормално. Наи ме, поред франц ус ке, рус ке, немачке, пос тоји и турис тичк а
кујна. У њој је дозвољено јес ти слатко пре сланог, пит и пиво пос ле јог урта, ме
шати маслине и колаче, суво месо и карамеле, мед и ајвар, јаја и банане, пити воду
где год се на њу наи ђе, прих ват ит и се јел а прстима. И нико се не жал и да му што
шкод и. Малтене као у рат у где људ и, каж у, оздрављају од болести од којих су па
тил и док су живел и под повољн ијим, мирнодопс ким условима. Ипак, бил и смо
задовољн и што смо у Атин и тај туристичк и реж им исх ране прек ин ул и.22
Пролог наше турнеје трајао је23 два дана. Тек кад смо се наш ли у срц у зем ље,
у Атин и, настал а је права грозница, неп рек идно ходање, посмат рање, јер је тре
бало видети за недељу дана оно што се стварало вековима. Помагала нам је, разу
ме се, предспрема с којом смо дош ли, књишко познавање старе грчке уметности
и историје. Као светионици из таме нич у имена градова, мореу за,24 зал ива: Фар
сал а, Мегара, Коринт, Теба, Спарта, Аргос, Делфи, Пиреј, и свако буд и понек у
представу и успомен у, али пос ле сус рета с тим местима и спомен иц има поч ињу
да се боре старе и нове представе.25 Сад Коринт има да буде онак ав как вим смо
га видел и својим очима: канал нау чничк и озбиљан, дисцип линован, чија загасито
зелена вод а доле дубоко под мос том мора чуват и 26 тајне зал ива које спаја. Бил и
смо спремни да га27 дуго посматрамо, али, ваљда у дух у античк их веровања, дувао
је нек и опак ветар и као какав зао дух налетао нам на очи, прек идао дах, просто
нас чистећи с моста. Наш историчар, наравно, није умео да нам објасни која се то
митска личност у обл ик у вет ра тако окомила на нас.
Али чим смо заш ли у Пелопонез, пос ле оне борбе с вет ром, чин ило се све
блаже и гостољубивије. На свак их пет стотина метара стајал и су на пут у продав
ци воћа зовућ и нас да се зауставимо али ми смо журил и, чекал а нас је Микена и
легенда о њој. По безброј туриста и њихових аутомобила приметил и смо утом да
јој се приближ ујемо. Зам иш љал и смо да ћемо је сам и спокојно проу ч ит и, али
чим смо се стал и пет и према граду већ смо бил и окружен и стран им светом, ма
хом Енглезима. На сваком завијутк у стајао је по један вод ич и конк урисао нашем
историч ару, само сумњ ам да је ијед ан успео да с данаш њег глед иш та на про
шлост тако осветли постанак овог древног града, да раст умачи симболе скривене
у епу о Тројанс ком рат у а да му не одузме поезију. У неж ном априлс ком жбуњу
огромно камење које су збиљ а само кик лоп и могли ту дов аљ ат и и пос тавит и
причало је својим немуштим језиком о легендарним трагедијама које28 су се збиле
у Микени, о Агамемнон у, о Егисту и Оресту, о Клитемнестри, а професор исто
рије је то одушевљено превод ио на људски језик. Штета је било само што нисмо
могли бар дан-два остати ту, што смо се као29 туристи морал и навић и на брзе ра
станке, морал и се понекад само очима приближ ити некој лепоти.
Међ ут им смо поз ориш те у Епид ау р ус у дож ив ел и не само очим а нег о и
слухом. Трчал и смо до пос ледњих камен их клупа, задње галерије, како би се то
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данас рек ло, да утврд имо да ли ће се збиља чут и кад се на сцен и крес не пал и
дрвце, и пош то се пал идрвце чуло, рад и још боље пот врде о акус тичнос ти, пе
вал и смо нек у сас вим тих у пес му, а онд а је неко и сас вим глас но рец итовао.
Тол ико је било30 тих кипова људ и, богова, тол ико надг робн их спомен ик а,
стубова, тол ико полом љен их плоча, торзоа, мермерн их рук у и ног у које су ле
жале у трави као как ав обич ан камен, тол ико смо тој свакој усп утној ствари
жедно прит рчавал и, да смо се учин ил и нес тварн им двојиц и својих сап утн ик а
неп рофесора, те су нам се понек ад подс мех ив ал и хвалећ и се како су овај или
онај пос ао обав ил и док смо ми пос мат рал и „камен ице“. Њим а је очигледно
примам љивија од Аполоновог храма, од целог Акропоља, од храмова у Делфи
ма, бил а вел ичанс твена ноћна панорама Атине пос мат рана с брд а где је црк ва
Светог Ђорђа. „Е, ово је прек рило све што смо дос ад видел и као небо зем љу“,
направио је ложач упоређење које није било неу месно јер је призор ноћне Атине
био изванредне лепоте и лич ио је збиља на авг устовско небо, само где би звезде
биле увел ичане и необично разнобојне.
Некоме31 ће се учин ит и да од силн их спомен ик а и храмова и музеја нис мо
видел и обичан живот и људе. Готово је тако и било. С људ има и животом у Грч
кој смо се упознавал и у оним слободн им часовима кад смо могли сам и, ненау ч
но32 да лутамо улицама. 33Свак је тада исп ун ио понек у своју потајн у жељу, видео
се с рођац има и пријатељима, зашао у радње где се прод ају уметн ичке стварч и
це, такозвани сувенири, клиснуо на бувљу пијац у, на цветни трг, у библиотеку, на
универзитет, у пос лас тичарн ице, апотек у, у прод авн иц у лаж них нак ита. И на
сваком корак у смо осет ил и кол ико пријатељс тво Грц и гаје према нашој зем љи.
У том граду где се може спораз умев ат и бар на једном од три светс ка јез ик а,
ипак нам је најдраж и био онај опш ти људс ки језик којим говоре људс ке очи и
људс ка душа. 33
Заврш ил а бих ово сећ ање нају збуд љивијим дож ив љајем који смо имал и у
Грчк ој, дож ив љај ем на гроб љу у Зејт инл ик у. Изм еђ у крс тов а и бел ег а тог а
огромног војн ичког гробља ход ал и су само радознал и, мож да помало раст уже
ни турис ти. Нигде сес тре, ни мајке, ни оца, да оплаче ту над сам им хумк ам а
безбројне наше војн ике пале ван наше зем ље. Иване, Милоше, Србољубе, Жи
вораде, Слобод ане, Чул иће, Пет ровиће, и тако редом. Јед ина нам је утех а бил а
што поч ивају у зем љи нек ад најчовечн ијих људ и и најчовечн ијих закона.
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у италији, земљи надахнућа

Град пријатељ1

В

ероватно да у Пис тој у која није, како би смо епс ки рек ли, на друм у широ
коме не бих поред све њене славе и лепоте ник ад отиш ла, да није трад иц и
он алног пријат ељс тва између њен их грађ ан а и грађ ан а нашег Крушевц а, да
није часоп ис а Сви људи (Tutti gli uomini) који сваке год ине позива књижевн ике
из свих наших реп ублика на пријатељски сусрет са сарадницима свога часописа
и грађан има Пис тоје.
Пис тоја би се прво могла под ич ит и својим гос топ римс твом. Чис то сам љу
боморн а што нис мо прв о ми, Југос лов ен и, пов ел и ту акц иј у, што није неком
граду у Југос лавији пал а на ум мис ао да склоп и пријатељс тво с нек им итал и
јанс ким градом. Боравећ и међу Пис тојц има разбил а сам заблуду да смо ми, Ју
гос ловен и, најгос тољубивији народ. Чин и ми се да ми не бис мо умел и да буде
мо онако срд ачн и, непос редн и, ненаметљиво услуж ни као ти Пис тојц и. И, кад
смо већ код заблуд а, још једне сам се тамо ослобод ил а. Ми, у соц ијал ис тичк им
зем љама, обично смат рамо да је социјално питање само код нас правилно реше
но, да се само код нас брине о радн иц има. Међут им у Пис тоји, чији је председ
ник општине, додуше,2 ком ун ис та,2 видел и смо једно такозвано радн ичко село,
одмах крај Пис тоје, које, будућ и да се нас лања на шум у, лич и на наш помодн и
Сењак у Беог раду или на огранке Дед иња. Станови су са потп ун им комфором,
са терасама које глед ају у шумарке. Готово све дрвеће које се могло сач уват и на
прос тору где је насеље изг рађено, сач увано је.
Још прве вечери, док су домаћ ин и мис лил и да се одмарамо, пош ли смо сам и
улицама и већ на првом корак у утврд ил и да има необично старих тргова, црк а
ва и улиц а. Сут рад ан су нас наш и домаћ ин и одвел и у две катедрале које сам и
нис мо умел и отк рит и док смо лутал и градом. Једна од њих је бил а катедрал а са
чувеном пред ик аон ицом Ђован ија Пизана о којој је нед авно пис ано у круше
вачкој „Багд ал и“. Сам Ђован и је син славнога Николе Пизана, названог „најве
ћим и пос ледњим средњевековн им клас ичарем“ који је рад ио пред ик аон ице у
Пизи и Сијен и. И Никол а Пизано, како је познато, почео је већ да уноси новине
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у клас ичн и нач ин израж авања, а његов син Ђован и је у томе отишао још даље.
Мене је узбуђивало на његовој пред ик аон иц и дубоко људс ко осећање у сцена
ма отм ице деце („Покољ младенаца“) и „Страш нога суд а“. Његов барељеф није
као код његових претходн ик а плитак, већ се приближ ује скулпт ури. Фиг уре
деце и муч ил ац а држе се за основ у јед ва вид љивим спонама. Катедрал а у којој
се нал ази та пред ик аон ица припад а оним строг им једнос тавн им црк вама чију
лепот у чине само арх итект ура и вајарс тво, стубови богат их кап итол а. Лишена
је икон а и друг их ситн их украс а којим а обилуј у и понеке чув ене кат ед рал е.
Бројност и вис ина стубова чине да се у њој осећате као у старој, мало проређе
ној, каменој шум и.
Али се човек у живот у наглед а тол ико катедрал а да не може више да одре
ди која је лепша. И зато кад смо потом у радн ичком насељу, оном о коме сам у
почетк у говорил а, углед ал и модерн у црк ву, богомољу у новом стилу, она је не
чим зас ен ил а све оно што смо дотле бил и видел и. То је грађевин а од камен а,
не мног о вис ок а, бел е тав ан ице која се спуш та прем а олт ар у. Проз ори су од
бојена стак ла, олтар је једнос таван камен и квадрат, как ав је вероватно бивао у
прво време хриш ћанс тва. На зиду изнад олтара вел ико камено распеће. Ник а
квих икон а, ник ак ва сребра, злата. Само светлост. Са стране где стоје верн и
ци олтар је обложен керам иком која, мис лим, не предс тав ља библијс ке приче.
Њене боје одг ов арај у бојеном стак лу проз ора. У тој црк ви сам појм ил а шта
човековом дух у знач и промена. Ако би ново било чак мање лепо, чин и се леп
шим од претходнога, делује свеж ије. И ми смо, или тачн ије мож да, и ја сам зато
у једноставности ове црк ве осет ил а више прис уства духовног и узвишеног него
у старим црк вама.
Чувен и пис тојс ки трг је као и мног и итал ијанс ки тргови из времена рене
сансе. Још изд алек а паж њу прив лач и торањ катедрале, висок и китњаст, са три
спрат а колон ад а при врх у. Нароч ит о пад а у очи на торњу боја печене опеке.
Она се чин и још жив љом поред сиве, огромне Пал ате суд а и Градс ке већн ице.
Док смо с председником општине разгледал и зграде на трг у наиш ла је прво
мајска поворка (боравил и смо у Пистоји тридесетог априла и првог и другог маја),
моторизована, зак ићена црвен им карамфил има и подсет ил а ме на наше так ве
предратне поворке у Кош утњак у. Заним љиво би било помен ути, како би се упо
знао дух града где већин у имају ком унисти, да је истога мож да дана кад је улицом
ишла поворка ком униста, у црк ви одржана миса за покој душе Мусол инијеве.
Разглед ајућ и град дош ли смо и пред чувен у болн иц у Ћепо на чијој фасад и
стоји познат и фриз у барељефу Ђован ија дел а Робије. Фриз је невероватно очу
ван. Боје као да цветај у. Додуше оне су заш тићене емајлом. Дуго смо стајал и
пред овим фризом пос мат рајућ и сцене милос рђа из Библије које на болн ичкој
зград и прис тају боље но игде.
Познајем старе тал ијанс ке пес нике клас ике, али ми, наж алост, није познат
пис тојс ки пес ник Ђино да Пис тоја кога су хвал ил и и Данте и Пет рарк а, како
су нед авно писал и у Багдали. Не познајем довољно ни поезију пес ник а Пис тоје
чија се имен а дан ас срећу по час оп ис им а, чије се збирк е штамп ај у; али сам
упознал а двојиц у који су нек а врс та бард а или трубадура. Кад смо првога дана
по дол ас ку седел и у рес торан у, пришао нам је човек скромна изглед а и даровао
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свакоме по разгледн иц у са слик ама поп лав љене Фиренце и својом пес мом по
свећеном Фиренц и и тој њеној нес рећ и. А друг и нам је приш ао док смо се на
трг у разговарал и са председн иком опш тине. И он је нос ио уза се своје пес ме,
штамп ане на лис тић им а харт ије. Мис лим да је био вољ ан да нам их проч ита,
али како смо бил и са председн иком задовољио се само да нам раздел и лис ти
ће. Он ми се учин ио прил ично самос вес тан па мис лим да би му било пријатно
кад би знао да о његовим пес мама говоримо и да смо по нек и стих, за уздарје,
превел и. Не знам да ли са разлогом изјав љује овако пуш киновс ки:
И видећу своје чело овенчано ловором
који сам зацело зас луж ио.
Од свог узвишеног ума створих драг уљ.
Пос таћу једном човек мраморн и.
На овом трг у, којим прол азим,
вел иког град а мојих пред ак а,
мен и под игн ут спомен ик видећеш,
на њем у ћу бит и овековечен.
Веч ито ћу бит и називан
вел ик им пес ником Итал ије век а свог.
Сви ће ме, говорим вам, поштоват и,
бићу више жив него кад а ту бејах.
Ђемо Ћеп рин и из Пис тоје
Било како било, без обзира как ва је пес ма, мене узбуђује чињен иц а да пе
сник на тај нач ин успос тав ља везу између себе и публике. Зато сам се однек уд и
сет ил а витезова лутал ица, бардâ гус лара.

празник цвећа у Фиренци1
Прил иком боравк а у Итал ији пос ет ил и смо и Фиренц у. У њој нас је дочек ао
празник цвећа, однос но изложба. Она је бил а баш у оним улиц ама где се нал а
зе уметн ичк е гал ерије и муз еји. Так ве цветне раскош и дот ле нис ам вид ел а.
Ни так вог усх ићењ а људ и пред лепот ом боја, пред фант ас тичн им обл иц им а
изл оженог цвећ а. Улиц ам а се није могло проћ и од људ и који су нос ил и цел е
цветн е гран е, бук ет е, снопов е, сакс иј е са егз от ичн им биљ ем. Итал иј анс ко
сунце чув а тајн у како „меш а“ боје у том цвећу, као што је Робија чув ао тајн у
свој их бој а. Бил о је ту бел ине као код цветн их глог ов а, румен ил а које је на
ивиц и љубичас тог, жут ил а које је близ у наранџас тог. Било је крун иц а пах уља
сто неж них, прозирн их, и пок рај њих минђуш иц а теш ких од биљна сок а; било
је цветн их гроз дов а, цветн их сазвеж ђа и усам љен их крупн их цветов а нет ре
мице заглед ан их у сунце. Било је лиш ћа које је лист како изађе из зем ље, и ли
шћа које се развија тек на врх у гол е шибљич ице; лиш ћа срц ас тог, округлог и
звездас тог. Ово силно биље дол ази из Пеш ије, из дол ине цвећа, како су ми ре
кли. Тамо га гаје око петн ае ст само основн их врс та. У том се крај у год иш ње
„прои зведе“ око осам мил ион а струков а глад иол а, хриз антем а јед ан мил ион,
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тубероза око шест стот ина хиљад а, руж а исто тол ико, а карамфил а се произво
ди год иш ње око двес та мил иона струкова.
Изложба цвећа је бил а управо пок рај чувенога Понте век ио који изл ази на
главне галерије и музеје. Оставивш и изложбу, опијен и бојама и мирис има, на
шли смо се сред ситница – мамипара, крај мал их продавница покрај обале Арна,
где се роба може и преп лат ит и и куп ит и испод цене. Било је ту фин их куј ун
џијс ких предмета, крај којих смо се, чин и ми се, понајвише задрж ал и Сијарић
и ја: било је лут ак а од сламе, сламн их шеш ира, парадн их поз лаћен их таш ни,
предодређен их да се само тридесетак пута узму у руке, јер „злато“ са њих спад а
брже него пухор са лепт ирових крил а. Било је ђерд ана, минђуша, нарук виц а.
Жарко ми се хтело да куп им нек и од тих бес мис лен их предмета, али сам бил а
пис ац међу пис цима, гост међу домаћ ин има, те сам се плаш ил а и да зас танем
крај њих иако су ме као и свак у жен у мам ил и. Плаш ил а сам се баш као они со
вјетс ки турис ти који, чувај ућ и част своје домовине, нис у хтел и у хотелу ни да
се купај у, да се не би рек ло да у својој зем љи немај у купат ил а те зато наваљуј у
да се у инос транс тву нау ж ивају воде; а још мање су се усуђивал и да ишта купе,
како се опет не би пом ис лило да су тога у својој зем љи жељн и. Наравно ово сам
проч итал а у некој совјетс кој хуморис тичкој прич и.
Пом ало ми је зазорно било да завир ујем у ове лудорије и због младог за
гребачког пес ник а Манд ић а који је с пренебрегав ањем пок рај њих прол азио.
(Додуше, и на понек у поезиј у он глед а са висок а!) Ипак сам зас тал а поред фи
гурица од гипса, поп рс ја итал ијанс ких пес ник а. Свидео ми се јед ан Данте, по
прс је вис око око петн ае с так сант иметара, само му је цен а бил а вел ик а. Али,
зас танеш ли за трен, прод ав ац те нерад о пуш та, обарај ућ и цен у до стварне
вреднос ти предмета. Овај који је прод авао гипс ане пес нике имао је друг и ме
тод: пон уд ио ми је неког малог Дантеа по нижој цен и. Само је Ђакомо Скот и
зас тајао где год му се прохтело: он је Итал ијан, мад а је из наше зем ље, и осећа
се у Итал ији као у својој „главној“ домовин и (иако је у разговору увек говорио:
код нас, мис лећ и на Југос лавију).
Стари мост на Арн у ја сам већ видела за време боравка у Фиренци на Конгре
су европских писаца. Тада су нас, Југословене, занимале фирентинске2 старинске
радионице начичкане на њему, фирентински3 брошеви рађени у сићушном мозаи
ку, које смо упоређивал и са нашим срменим из Македоније. Тог пута сам посетила
и дивни парк Бобол и крај палате Пити, сед ишта тосканских војвода и краља Ема
нуела II из доба кад је Фиренца била престоница Итал ије. И тог првог пута, и сада,
обрадовала сам се кад смо пош ли да вид имо Дантеову кућу, улиц у којом је прола
зио, звонике и куполе у којима је са својих прозора уживао.
Пос ле шетње поред Арна који је нед авно био поп лавио Фиренц у и вел ике
штете јој нанео, Пис тојц и су нас повел и да нам пок аж у док ле се вод а пел а у по
јед ин им деловима град а. Мад а су зграде чиш ћене, још се свуд а јас но вид и црта
надош ле воде. Негде се она пел а и преко стаса највишег човек а, зал азећ и људ и
ма у станове. Оштет ил а је многе уметн ичке спомен ике. Однел а је, на пример,
са златн их врат а крс тион ице која прип ад а чув еној фирент инс кој кат ед рал и
свете Марије Цветне некол ико теш ких златн их плоч а, и то их однел а далеко.
Наш ли су их тек кад се вода повук ла у уличном муљу. Крај катедрале смо се дуго
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задрж ал и. Мад а гранд иозна, она ипак делује нек ако прис но, топ ло. Ваљд а зато
што је у благим пастелним бојама. Није као Нот рдам начичкана фиг урама, њена
лепота је у складној арх итект ури и мон ументалнос ти.
Како смо у Фиренц и пров ел и само јед ан дан, морал и смо се задовољит и
само оним што се да разглед ат и брзо и споља. Успел и смо ипак да завиримо и у
пал ат у Мед ич и,4 да вид имо Микел анђелов е стат уе: Дан, Ноћ, Сут он и Зор у,
извајане у полулежећем ставу, као стари Рим љан и за време обед а, и Давид а који
својом младош ћу и снагом као да заг рева камен у дворан у где је изложен.
Док смо пос мат рал и Градс ку кућу сет ил а сам се како је јед ан од опш тин
ских канцел ара, чувен и итал ијанс ки нау чн ик и хуман ис та из средњег век а, по
здравио јунаштво нашега Милоша Обил ића и његових другова речима: „Срећна
и прес рећна она чета дванаес торице заверен их велмож а који пробише неп ри
јатељс ке чете и кам иле наоколо везане и, мачем пробивш и себи пут, до Мура
това шатора доп реше. Срећан над а све друге онај који вођу тол ике силе, зарив
ши му мач у грло, јун ачк и умори; а срећн и и они који као жрт ве са убијен им
вођом Милошем над оном ниш тавном леш ином славном мучен ичком смрћу
живот изг убише крв прол ивш и.“ Тамо, у Фиренц и, наравно, нис ам знал а до
словце каз ат и овај поздрав Милош у Обил ићу, али сам опомен ул а наше дом а
ћине на нак лоност према нашем народу њиховог давног савремен ик а, што их
је обрадовало и што су, чин и ми се, први пут од мене чул и. Предвече смо се по
пел и на ону терас у где је Микел анђелов спомен ик и при зал ас ку сунца пос ма
трал и Фиренц у под собом. Чов ек се само тако, с вис ине, може оријент ис ат и
где се нал ази у неком пределу. Отп рил ике као на рељефној геог рафс кој карт и.
Тако сам с Требевића једном пос мат рал а наше Сарајево, зат им Тифлис са неке
тамош ње5 њихове вел ике терасе. Глед ал а сам ноћу Атин у са једне црк ве и тек
онд а измерил а њен у огромност уживајућ и у раскош ном разнобојном осветље
њу. Глед ал а сам Париз са Ајфелове куле и наш Беог рад са свих брд а којим а је
опкољен, не могавш и одред ит и с кога је лепш и. А Рим сам, бар донек ле, обу
хват ил а са Монте Марија, где се нал ази Гарибалд ијев спомен ик.
У Фиренц и смо се растал и и са својим домаћ ин има из Пис тоје и међу со
бом. Ја сам, нал азећ и се већ у Итал ији, крен ул а и до Рима.

у вечном граду
И пре него што сам први пут видел а Рим, знал а сам понеш то о његовим кул
турн им спомен иц има јер сам на универзитет у студ ирал а историју уметнос ти.
Додуше нек ад помало и смета свеж ин и утис ка ако сте пре суочења са уметн ич
ким делом сањал и о њем у, окруж ил и га ореолом. Које уметн ичко дело може да
задов ољи чов еков сан о лепот и? Мног и су ми прич ал и да су, рец имо, остал и
разо ч аран и кад су стал и пред Мон а Лиз у у Лув ру. Наравно, не зат о што тај
порт рет не би био вел ик о уметн ичк о дел о, већ зат о што свак а дуг о чек ан а
ствар бива нек ако двос трук а: она у нашој машти и она у стварнос ти, и што она
из маш те ако није лепша бар нам је драж а. Али уживања и радос ти има на пре
тек иако понегде не наи ђемо на оно што смо очек ив ал и. Иде се од слике до
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слике и радос но мис ли: гле, то је она мадон а о којој сам рад ил а сем ин арс ки
рад! Гле оне Рафае лове лепот ице! Ево и бац ача дис ка и млад ића који вад и трн
из стопал а. А овде су и Венера и Афрод ита и необу здан и Фау н. Понегде си не
што био сас вим заборавио, и догађа се као кад сретнеш познан ик а кога нис и
дуго виђао: драге познате црте, обу зима те познато топ ло осећање, али не мо
жеш одмах да се сет иш где сте се први пут срел и и како се зове. Али свак и пут
човек пронађе неш то о чем у није ни читао, нит и га ран ије видео. Читав Рим је
огроман музеј и прил иком једне посете немог уће је све обић и. Овај град не би
требало зват и вечн им, како се навик ло; ја бих га пре назвал а богат им због изо
биља спомен ик а које на сваком корак у среташ. Вероватно има и Рим љана који
нис у у њем у све видел и, али мање него Беог рађана који нис у ник ад ушли у На
родн и музеј, да и не говорим1 о Модерној галерији.
Идућ и кроз овај град сећал а сам се наш их градова, најп ре свог завичајног
Ваљева, где се уметн ичк и спомен иц и даду на прс те избројат и: спомен ик обе
шеном парт изан у Фил иповићу на Видрачкој стен и, спомен ик Милован у Гли
шићу у Грац у и Драгојлу Дуд ићу у сред ишту град а, под игн ут тек прош ле год и
не. А у доб а мог а школ ов ањ а у ваљ евс кој гимн аз иј и имал и смо сам о два
поп рс ја, на гимназијс кој фас ад и – Вуково и Доситeјево. Свега два поп рс ја кад
зем ља под Римом већ није могла да дише од терет а камен а, бронз е и жељ ез а
својих спомен ик а!
Није онд а ни чудо што ми је једна сас вим обична необразована Итал ијан
ка, која је пош ла из љубазности да ми покаже Монте Марио, умел а да скреће па
жњу на важ не грађевине и спомен ике крај којих смо прол азиле, што ми је као о
вел икој драгоценос ти говорил а о већ полом љеном храс ту под којим је, по пре
дању, дол азио да сед и и да пише стихове Торк вато Тасо. Са поверењем сам при
мил а њен у прич у, мад а знам шта се све турис тима прича. И доис та, ако је Тор
квато Тасо ту писао стихове, имал а је право што се ту заус тавил а и учин ил а да
упамт им свак у полом љен у гран у, свак и пат рљак, тога некада гранатог дрвета.
Док смо се пеле прем а Гарибалд ијевом спомен ик у који се нал ази на врх у
овога брд а да пос мат рамо панорам у град а, да траж имо у изм аглиц и над гра
дом кулу одак ле је Нерон пос мат рао запаљен и Рим, да се дивимо звон иц има и
купол ам а црк ве свет ога Пет ра и исто тако лепе, иако не тако грац иозне, цр
кве светога Пав ла, свим овим спомен иц им а она се понос ил а, знал а их је све у
прс те мад а није бил а ник ак ав вод ич. Она се од дет ињс тва свик ла да то вид и,
цен и и вол и, као што ми, да опет останем на свом завичајном граду, Ваљевц и и
дан дањи још скрећемо намерн ик у паж њу углавном на природне лепоте свог
град а, на Пећ ин у, Видрачк у стен у, на ставе Обн ице и Јаблан ице или камен ито
корито реке Грац а.
На врх у брд а сел а је на клуп у и пус тил а ме да сам а пос мат рам спомен ик
ујед ин ит ељ а Итал иј е Гар иб алд иј а и спом ен ик њег ов е жен е кој а је так ођ е
предс тав љена као ратн ик, коњан ик, с оружјем у руц и, пред којим сам осет ил а
малу љубомор у и гриж у сав ес ти: како то да ми нис мо ниједној својој јун ак и
њи из наш их мног об ројн их устан ак а под игли спомен ик, и како то да су нас
Итал ијан и претек ли, овде на Монте Мариј у, у демок рат ичнос ти и правично
сти, јер пор ед спомен ик а Гарибалд иј у и њег ов ој жен и, раз ас ут је низ бел их
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поп рс ја, чит ав а једн а мермерн а нас еобин а Гарибалд ијев их сарадн ик а и рат
ник а, саборац а. Нигде тако као овде потомс тво није било штедро расположе
но, нигде бољ е појм ило да јед ан чов ек, ма и ген ијал ан, не може све, 2 особит о
кад су у пит ању друш твен и пок рет и. Свега је тога моја прат иљ а бил а свес на,
али се чув ал а да ми она на ту чињен иц у скреће паж њу, оставил а ме је да сам а
зак ључ ујем о карактеру њена народа. Заједно с њом сам се спустил а низ пад ине
Монте Марија где су нове виле и куће за станов ање окружене бујн им вртови
ма. Пре петнаест год ина ту су бил и, каж у, паш њац и и проп ланц и, зап уш тен и
паркови старих пород иц а, влас теле.
Како у Рим у нис ам више бил а гост Пис тојац а, обил аз ак град а сам сут ра
дан орган изовал а аутобус има и трамвајима. Наи ђе, рец имо, Фонтана ди Тре
ви, ја изађем, ослуш нем жубор њен их водоп ад а, бац им новч ић у воду, онд а се
опет попнем у градс ко возило и заус тав љам, рец имо, на Шпанс ком трг у крај
степен иц а што воде до црк ве свете Тројице. Степен иш те је широко, са неко
лико одмориш та, оивичено бујн им бокорим а руж ич ас тог олеа нд ера, или по
нашем, лијандера. Онд а мењ ам прав ац па се нађем на правоу гаоном трг у где
је фонт ан а „Чет ири реке“ – тако је ја бар зов ем. Чет ири људс ке фиг уре уз још
нек а обел ежја, перс он ифик уј у чет ири реке, међу њим а и Дун ав, што све оне
који живе крај Дунава мало узбуд и. Замериће ми се што се не труд им да запам
тим тачне називе култ урн их спомен ик а ни све оно што добри вод ич и причај у
о њим а. Не памт им то, доис та, али као свак и виз уе лн и тип сећ ам се добро, до
појед инос ти, изглед а ствари. Легенде везане за спомен ике мање ме се тич у од
лепоте спомен ик а. Човек у кас није доба живота и не треба то да памт и. Дос та
му је да ужива очима и слухом.
Моје радно путн ичко време трајало је дуже од радног времена друг их. Тек
кад падне ноћ, путн ик поч иње да ужив а у улиц ам а, њиховом осветљењу. Боје
светлећ их рек лама у Рим у су просто распојасане. Рек ло би се да том народу југа
и богата слик арс тва, већ зас ићеном бојам а, сад треба јарк их необичн их дуга,
да би се око могло заус тав ит и и ужив ат и као нек ад. Те јарке боје вид е се и у
одећ и, особито женс кој; али се мора признат и, ма кол ико биле упад љиве, увек
су складне, певају једна уз друг у. Лутал а сам до миле воље кроз те боје, кроз те
улице, и помодне и оне што се шарене као прод авн ице око Арна у Фиренц и, где
се јевт ино куп ује, завиривал а у излоге, заус тав љал а се крај расп род аја, крај мо
заи к а пос лас тичарн ица и прод авн ица нак ита, и свугде осет ил а да се нал азим у
граду где су људ и гајен и слик арс твом и сунцем.
Засићена исп разним, како би рек ли Хрват и, шарен илом улица, враћал а сам
се сут рад ан на црк ве, јер ко је био у Итал ији, а није ушао ни у једн у црк ву, као
да и није био у тој зем љи. Јер Итал ија је зем ља цркава кол ико год и зем ља цвећа.
Посет ивш и многе мање богомоље прошетал а сам крај Тибра и преко његових
мос това тако богат их скулпт уром, да бих зат им сврат ил а у црк ву светог Пет ра
где сам готово залутала у његовим многобројним олтарима. Прохтело ми се било
да овог пута пребројим све спомен ике папа у њој, али сам брзо одустал а.
Више ми се свиђало да мало пролутам по дивном прос транс тву трга пред
црк вом, по тој бетонској порти, речено језиком православаца, и да уживам у шуми
стубова која га окруж ује. Одозго, са црк вене колонаде, глед ал и су нас, обичне
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смртн ике, непорочн и свец и. Тамо се негде, каж у, папа појав љује сваке недеље
пред верницима, и он као једна од атракција Итал ије, казано у најбољем смислу.
Обил азећ и музеј стално сам бил а крај бог иња и богова који иако нис у бил и
равноп равн и у мом срц у са старим словенс ким Перуном, Световидом или Мо
раном, знал а сам ипак њихове нарави, односе и подвиге, те ход ал а међу њима
као поз нан иц а. Бил а сам међу својим а прол аз ећ и и мимо кат ол ичк их икон а
јер, 3 ма био и на икон и у Ват ик ан у, апос тол Лук а је ипак као нек и мој рођ ак,
светац заштитн ик моје пород ице; а „Тајн у вечеру“ сам, иако далеко скромн ију,
пос мат рал а из прик рајк а и на иконос тас у црк ве у Бранков ин и. Мад он а или
Богород ица највише сам се наглед ал а у вил и Боргезе стално се чудећ и где сли
кари нађоше тако продухов љене моделе: готово све високе, дугол ике, висок а
чел а, беле пут и и чудн их осмех а. Сад ми се истина њихови ликови мало мешају.
Много боље памт им мермерн у гом ил иц у пос пале одојчад и, исп реп летане као
мач ић и, мож да зато што сам то тад а први пут бил а запазил а.
Пос ледње што сам овога пута видел а у Рим у биле су катакомбе. Спуштал а
сам се и до трећега слоја у дубин у питај ућ и се има ли неш то за што бих ја при
стал а да будем мучена, да гладујем, да будем у там и, да живим у вечном страх у,
да будем бацана дивљим зверима – и нисам могла наћи шта би то било; управо то
сам и могла нек ако одред ит и, али нис ам веров ал а да не бих под првом муком
подлегла, бар физичк и.
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Шетња укроћеним Дунавом

С

ећам се како смо у дет ињс тву моја браћа и ја град ил и бране на сеоском по
ток у. Да бис мо прег рад ил и пут вод и, морал и смо померат и камење с мес та
на мес то. Још памт им узбун у бића која су живел а у поток у кад а смо их истери
вал и из њих ов ог стан иш та. Раков и су нас глед ал и зап реп аш ћено, уперивш и
претећ и у нас своје пипке. Убоге жабе су нес претно искак але на сухо. Пуно
главц и, којима је глава и иначе ошам ућена, који се и иначе суд арају у вод и, кад
бис мо изв ук ли муљ и пес ак из вира у коме су живел и, пос тајал и су још безгла
вији. Плаве, сићуш не, тек нас тале рибе, склањале су се под обронке дуж обал а.
Вековн и ред успос тав љен од природе бивао је поремећен.
Град ил и смо по цео дан, али што бис мо ми дању стварал и, зле виле су ноћу
руш иле. Веровал а сам да нам ракови на нек и нач ин ометај у пос ао, да они под
рив ај у и руше наше бране. И не само они, већ сва она бић а која смо зид ај ућ и
узнем иравал и и која су остајал а без стан иш та, све оно камење које смо пос та
вил и онако како му није згодно.
Ова сећања су ме пратила за све време док смо пловил и по укроћеном Дунаву
према новој хидроцентрал и. Замиш љала сам побун у насталу у његовим дубинама
кад су га људ и почел и прег рађиват и, зам иш љал а како су се његове воде збуњене
почеле враћат и изворишту, како су побуњени тал аси челом разбијал и обале, ру
кама раскопавајућ и себи нове путеве, како су наглавачке скак ал и сам и себи у
утробу, како је мутна вода са рањавих обала јуришала у бистри ток матице.
Питала сам се како је било стењу кад су га чупал и из зглобова у којима је ста
јало ваљда од постанка света, како ли се морало чуд ити камење с дна кад су га на
дош ли таласи понел и као што је наш сеоски поток носио шљунак. Замислила сам
како је настало суман уто кретање шарана, сомова, гргеча, како су траж ил и под
локана места где би се склонил и, као она ситна риба у потоку мога села кад сам на
њем у град ил а бран у за воден иц у од кук урузовине. Зам иш љал а сам како су се у
приобалској трсци белоу шке сплитале у самртне заг рљаје, у клупка која су надо
шли таласи односил и, како смукови нис у могли да узму даха, како су се штркови
и чап ље тешко растајал и од гнезда очајно лепећући крил има док таласи пок лапају
њихова јаја, како су у ужасу узлетали више него што им крила могу поднети и сурва
вал и се у воду. Замиш љала сам како ће бити полетарцима који ће се лећи из гнезда
у воду потоп љених, како ће умирати истог часа кад разбију љуску јајета.
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Зам иш љал а сам како Доњи Мил ановац и Тек ију гута вод а, како дави куће,
како однос и пос теље на којима су жене рађале, како старц и умиру од страх а и
туг е под нов им кров ом куд а су их одв ел и, на нов ом праг у који је за њих био
праг гроба. Зам иш љал а сам како су се димњ ац и борил и да не буду зад ав љен и
шак ам а надош лих тал ас а, како се њихов модри дах борио да оде под небо као
што му је суђено, а како је био приморан да остане сах рањен у вод и.
Зам иш љал а сам све те људс ке судбине зау век легле под воду Дунава, сва та
огњиш та, прозоре, прагове, вечерње вид ике, кап ијице пред којима су девојке
очек ивале млад иће, гробља где су мрт ви још једном, под воду, сах рањен и.
У пут у смо се зауставил и украј темеља чувеног Лепенског вира, изаш лих на
видело зах ваљуј ућ и том истом Дунав у који је потоп ио Тек иј у, Доњи Мил ано
вац и сел а око њих. Док је професор Гавел а, на основ у онога што је нађено од
бивше насеобине у Лепенском виру, говорио о живот у тих давних рибара, ловаца
и уметн ик а, питал а сам се да ли би нек ад, пос ле много год ина, кад би се Дунав
повукао у старо корито, тадаш њи нау чн иц и могли ишта знат и как ва је бил а пра
ва, стара Тек ија и стари Доњи Мил ановац. Как ве ли би они зак ључке правил и
на основу неке браве, неког зарђалог кључа, крчага, огрл ице од стак ла.
Сликар Лале Станковић имао је хуман у и срећн у идеју да наслика некол ико
зак ут ак а под воду легле Тек ије, цветн а двориш та, тремов е са сакс ијам а, ста
ринс ке куће, бунаре, жене на праг у – што ће бит и заметак музеја који ће чуват и
успомен у на те ствари зау век прох ујале, и бит и смеш тен у Кладов у. Друга ску
пина слика, такође изложених у Кладову, а посвећена хидроцент рал и на Дунаву,
више говори о ономе ту данас оствареном и о ономе што ће бит и у будућнос ти
на обал ама Ђерд апа. Најбоље слике са ове изложбе такође ће ући у будућ и кла
довс ки музеј.
Има неке утехе, ако не среће, пос ле сваког разарања нас туп и убрзано гра
ђење. Ратови су нам то добро пок аз ал и. Неш то се сах ран и а неш то васк рс не,
као што су васк рс ли бар темељи насеља у Лепенс ком виру. Њихов сан о лепом
нас тавиће се у нашем живот у, њихов укус, нач ин грађењ а већ утиче на арх и
текте који граде пројекте за турис тичке зграде и паркове крај Дунава.
У Кладову смо видел и филм како је хидроцент рал а грађена. Био је то так ав
привидн и неред, преметање, као ваљд а при стварању света. Бил и су измешан и
небо и зем ља, зем ља и вод а, камен и железо, дан и ноћ, бук а реке и људс ки гла
сови. А наједном сад пос ле оног крша камена, бетона, железних скела, дизал ица,
булдожера, железне ужад и која се дигла да тал асе Дунава заус тави, стоји пред
нама моћна бетонс ка устава.
Ипак је све ово камење, бац ано у воду, наш ло своје мес то, слож ило се. Од
огромног привидног неред а који смо пос мат рал и на филм у, нас тао је вел ик и
ред, од буке, шкрипе, повик а, изд војио се звук осовин а у цент рал и који гут а
све друге звукове. Готово је непојмљиво шта људ и мог у нап равит и. Комбина
ције које се стварај у у пес никовом мозгу, учин иле ми се сићуш не према мате
мат ичк им које су човек а одвеле на месец и промен иле ток Дунава.
Сад је у цент рал и као у апот ец и, чис то, сређ ено, прол аз ник вид и сам о
апарат е с неком дугм ад и које надглед а јед ан јед ин и чов ек. Свако дугме има
свој у дуж ност и непог реш ив о је врш и. А ако имадн ет е среће, као што ју је
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имало некол ико нас прил иком пос ете хидроцент рал и, да вам пок аж у кој у од
турбин а, учин иће вам се да сте углед ал и зем љин у осовин у, да сте завирил и у
нек у огромн у тајн у природе и нау ке.
Преко пута Кладова, на рум унс кој стран и, је Турн Северин, који је дож и
вљавао иста узбуђења као и Кладово док се Дунав прег рађивао. Сви смо поже
лел и да вид имо тај град – сарадн ик, али као да смо странц и и као да нам мост
преко цент рале није заједн ичк и, и једн и и друг и царин иц и су бил и строг и и до
зла бога спори што је веров атно такође нек а врс та царинс ке строгос ти. Зато
смо тек предвече тамо дос пел и, успевш и, сем музеја, да вид имо само низ дуг их
улица сличн их наш им војвођанс ким. Бил а сам нек ако разочарана, јер је нек ад а
отић и у Турн Северин било као отић и у Ток ио или Париз.
Зато је посета турнсеверинс ком чувеном музеју бил а празник. Сви смо се
особито дуго задрж ал и у акваријум у, који чува све врс те дунавс ких риба. Цен
трал а је цент рал а, мис лил а сам, иако сам пок лон ик математ ике и физике, али
које чудо су те рибе! Својом привидном несавршенош ћу, то јест својом слично
шћу са првим орган измима, оне неодољиво привлаче. Особито њихови покрет и
који су као мелод ија. Као опч ињен и смо пос мат рал и њихово лебдење, њихово
пењање на површ ин у слично пењању ситн их клобуч ића. Прозрачне као прото
плазма, брзе као жива, пос мат рале су нас само једн им оком, као да нас пос ма
трају из дубине векова са стот ин у зен ица. Иако неме и хладне, чин ило ми се да
знају много више од нас, да знају кол ик и век ће бит и хидроцент рале, и да ли мо
жда Дунав не спрема људ има как ву освет у, да боље од геолога и археолога знају
какав је био живот људ и у Лепенском виру, и шта мис ле потоп љен и димњац и.
Бил о је у муз еј у још пуно зан им љив их и важ них ствари, али не бих хте
ла, бар не дан ас, да то меш ам са Дун ав ом, са њег ов ом и нашом судбином, са
празничн им, победонос ним, а ипак сетн им расположењем које ме је прат ило
цел им путем.
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упознавање с Цирихом

Н

еко је духовито примет ио да при помен у Швајцарс ке људ и одмах зам ис ле
високе план ине, глечере, а у њиховом подножј у цветне ливаде и поља где
пас у краве. И ја сам отп рил ике имал а овако упрош ћен у слик у о овој зем љи, до
дај ућ и јој јед ино предс тав у о швајц арс ком Црвеном крс ту. Зато сам и желел а
да најп ре вид им ледене врхове, Јунгфрау, Дијаволец у, Давос и Ароз у; да пре
ђем преко чувен их превоја на Јул ијс ким Алп има и на Јури, да вид им језера чија
слава је доп рл а у све крајеве света, као слава вел иког пис ца. Градови су ме, као
грађевине, мањ е зан им ал и, али сам очек ив ал а да је култ урн и жив от у њим а,
музеји, галерије слик а, позориш та, на вис ин и приближ ној вис инама швајц ар
ских план инс ких врхов а, ако се може ово двоје упоред ит и, и радов ал а сам се
што ћу их упознат и.
Наш и људ и, који раде у Швајц арс кој, или су остал и ту да живе, желел и су
да ми најп ре пок аж у тековине цивил изац ије, чувене робне куће, банке, тргове,
дуге подвож њаке, тунеле, аутос траде, универзитет, нау чне инс тит уте, комп ју
тере, болн ице. Њихова дец а су хтел а одмах да ме воде у зоолош ки врт, у лунапарк, зат им до живих лаб уд а и гал ебов а на Цириш ком јез ер у и до камен их и
бронзан их фиг ура птица, рибара, дуж обале, до фиг уре бик а негде у самом цен
тру града, желела су да ми покаж у своје псе и, као вел ико чудо, живе овце у неком
врт у близу универзитета и вел ик их банак а.
И ја сам створил а нек и свој план. Упознавал а сам се са Цирихом у концен
тричн им круговима, како се рад и у школ и. Почел а сам од мал их ствари идућ и
ка вел ик им, од предг рађа, Херл иберга, где сам становал а, према сред ишту гра
да. Наи ш ла сам и у Херл иберг у, на једној пад ин и окрен ут ој прем а јез ер у, на
некол ико оваца. Њих у Швајцарс кој није могла зат рт и ник ак ва цивил изац ија.
Те овце, усред важ ног европс ког град а, бил е су ми много чудн ије него елек
тричн а железниц а која јури прем а Цирих у, него огромн а железна скел а која
превози пуне кам ионе и аутобусе с једне обале језера на друг у, него раскош не
робне куће. Чуд иле су ме само ствари које нис ам очек ив ал а да сретнем усред
европског града. Зад ивил а сам се кад сам у Херл иберг у наи ш ла на поток који се
кроз подубок шумовит теснац пробија према језеру преко вел иког, маховином по
кривеног камења, праћен уском, као сеоском путањом, завејаном сувим лишћем.
Или, боље рећ и, дивил а сам се Херл иберж ан има, што су умел и да сач увај у тај
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сео с ки зак ут ак, и кад им је сел о пос тал о град, што га нис у урам ил и у бет он,
у жел езо, што су сач увал и и воду, и шум у и тиш ин у.
Већ првих дан а примет ил а сам како људ и у Швајц арс кој, у граду, поз дра
вљај у у мимоходу и непознате, и то речј у, а не само пок ретом главе и како, кад
сретн у више њих, нагласе да их све заједно поздрав љају, док данас и по сел има
код нас човек мимо човек а прол ази као поред турс ког гробља. Већ прил иком
прве шетње улицом набројал а сам да ме је поздравило десетак личнос ти, међу
њима и два учен ика која су се склон ил а у стран у да лакше прођем уским тротоа
ром. Пош ла сам за њима, да вид им как ва може бит и швајцарс ка основна школ а.
Она се још пои зд аљ е указ ал а на прос траној зел еној пољ ан и, бел о окречен а,
окружен а дрв ећем, гимн ас тичк им справ ам а и фиг урам а птиц а и жив от ињ а,
међу којима се ист иче вел ик и камен и пас у вребајућем ставу.
Поред култ урно урађеног школс ког цент ра, где се у свем у оглед а брига о
здрав љу деце, наш ла сам још неш то сас вим европс ко, градс ко, чега нема по на
шим градовима, што сведоч и о бризи опш тине, о њеном старању да грађан има
помогне: пок ретн у прод авн иц у смеш тен у у аутоб ус, који се, прол азећ и кроз
улице, свак и час заус тав ља, како би се свако, пред својом кућом, снабд ео по
требн им стварима.
Како се ближ ио нек и празник, пош ла сам, пос ле обил ас ка Херл иберга, са
две Југос ловенке, већ одомаћене у Цирих у, у нову, огромн у прод авн иц у, да до
жив имо претп раз ничн у гуж ву вел иког град а, зас ићеног роб ом, где тол ико
имају да „не знају шта имају“, како би се рек ло у мом крају, да уживамо у изобиљу
боја, светлос ти и оној пријатној усам љенос ти коју човек осећа кад се нађе у го
мил и непознат их људ и. Жене своју дец у нис у оставиле где их обично остављају,
него у одељк у где се прод ај у удице, који предс тав ља у исто време и аквариј ум
ситн их украс них риба нез ам ис ливе живоп ис нос ти, једрих и округлас тих као
кап ље, троу глас тих, прозирн их и пљос нат их као лат ице цветова. Биле су убе
ђене да се дец а отуд неће маћ и док их не пот раж имо. И збиља, пос ле два сата,
она су ту бил а, стрп љива као биолог кад наи ђе на так ву ризниц у.
Повеле су ме у јед ан одељ ак, нал ик на сеос ку шуп у с дрвен им воловс ким
кол има, јармовима, ведрицама, натегама, чут урама, с огњиш тем као по наш им
сел им а. Разу ме се, ту нико ниш та није купов ао, али су се ту служ ил и сеос ки
спец ијал итет и. Признал а сам да је запањујуће што се тај зак утак нал ази у кућ и
која прод аје мирис е, лутке, грамофонс ке плоче, кинес ку свилу. Само, ту није
ни изблиза било оног богатства као у кол арским занатлијским радњама у Ваље
ву, није било оних јармова украшен их цветовима, срц има, геомет ријс ким ша
рама. Није било каната цветн их, као сандуц и за девојачк у спрем у, богато око
ван их, ни точкова да мог у пов ућ и терет од хиљаду и више кил а. И природно је
што тога тамо није било, али ме зато то подраж авање селу није ни одушевило.
У ствари, најч удн ија је бил а просторност те продавн ице, вел ике као как ва наша
варош ица, снабдевене свиме што за живот треба, преп уне степен иш та, окук а,
подземн их спратова, да сам се бојал а хоћемо ли моћ и да нађемо мес то где смо
дец у оставиле.
Али, жене су зал азиле све дубље у ту праш ум у ствари, хтеле су да ме прове
ду кроз свак и одељак, да се испнемо на све спратове, да са пос ледњег погледамо
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панорам у Цирих а, да посед имо крај раскошног водоскока у призем љу, места где
се обично заказују састанци купаца, да ослушнемо у музичком делу мелод ије це
лога света, управо њихову мешавин у, као кад Циган и на саборима пок ушавају
једн и друге да надс вирај у, да прођемо кроз врт веш тачког цвећ а, зап ањуј уће
сличног природном, тако да се човек зач уд и што се не осећају и мириси. Стајало
је ту, као омађијано, и цвеће за које сам бил а и заборавил а да постоји, виђано не
кад по вртовима мога родног краја. Само је јед ино још ваљд а недос тајао пркос,
јер је теш ко било имит ират и калдрм у, праву сред ин у где он рас те и јер, ваљд а,
није било изгледа да се тај цвет продаје. Јоргован је, међутим, био тако жив и ро
сан, да сам у себи понављала Шантићев стих: „Где су бокори цветног јоргована…“
Утом се однек уд осет ио мирис врелог хлеба, неш то животно у свем у томе
веш тачком, те смо ужурбано пош ли према том мирис у, у жељи да куп имо ону
белу плетен иц у как ва се дец и у Југос лавији, и по сиромаш ним пород ицама, даје
о празницима за доручак уз белу кафу. Поред бел их, лукс узних, плетеница, било
је ту тол ико врста хлеба, као у оног руског песника који је набројао как вим се све
хлебом у његовој зем љи хране. Ипак, ту није било проје испод цреп уље, обле
пљене липов им лиш ћем, с пух ором пепел а, слађе нег о икоја градс ка проја с
млеком или зељан ица; и није ту било врел их леп иња од пшен ичног браш на, ра
сечен их по сред ин и, или у обл ик у полумесеца, печен их у вел икој сеос кој хлеб
ној пећ и, нит и нарас лих хлебов а у обл ик у плас та, „мек их као душа“, како се у
селу говори, који остај у свеж и по недељу дана и сач увај у мирис пшен ице. Још
мање су се ту виделе наше погаче без квас ца, гипке, веће од пуног месеца, с ша
рама од убод а виљуш ке, как ве се месе уз пост и носе бабињарама. А ни помена
од пог ач иц а са кис елом водом, сличн их млад енов ачк им. Само, правд е рад и,
могао се и ту куп ит и, признајем, хлеб црн и од неп росејана браш на, хлеб раж а
ни, од мешане раж и и пшен ица, од кромп ира и пшен ице, грах а и пшен ице. Било
је и переца, пуних сланих сузица, как ве су се код нас продавале по портама после
причеш ћа, и ђеврек а тако поп ул арн их код нас, у време пес ме дош ле уз совјет
ски филм Купите, купите ђевреке! и којима су и данас прет рпане хлебарн ице.
И, наравно, стајале су ту куле лукс узних хлепч ића, кајзерица, кифли, мил ихбро
та, погач ица са мас лом.
Преш ле смо из предел а где се куп ује храна у зак утке где леп ршају ткан ине
од веш тачке свиле, лаке, пенас те, у сед ам пута сед ам дуг ин их боја, как ве су се
нек ад дале видет и на кан урама сеос ке предене вуне, по бојаџ ијс ким радњама.
Хтел а не хтел а, поређења су ми се и даље стално наметал а, ни најблис тавија са
даш њиц а није могла од прош лос ти да ме сас вим одвоји. И то је васк рс ав ал а
она најд аља прош лост из дет ињс тва и ране младос ти. Иск рсавал и су ми ваљев
ски дућан и у Теш њару. Дућанч ић Руже Коен, који је мирисао на влаг у, на циц и
јевт ин фланел, а ипак је због нечега био чувен; мож да је њен дрвен и жућк ас ти
метар најпоштен ије мерио, мож да су уливале поштовање оне вел ике маказе које
су сек ле пол ако, спокојно, шуш тећ и при резању као стризибубе. Мож да је љу
дима год ил а њена одмерена љубазност. Углавном, све су девојч ице из основне
школе нос иле амп ир кецељице од цица, куп љеног у њеној радњи.
У богато снабдевеном прос тору железних предмета, где су се могле куп и
ти све врс те маш ина за млевење мес а, орах а, поврћа, све врс те алатк и, ланаца,
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железне ужад и, клеш та, сврд ал а, сећал а сам се гвож ђаре Милоша Кораћа, нај
чувен ијег ваљд а у нашем округ у, у кој у су се људ и упућ ив ал и кад нис у неш то
ни на којем другом мес ту могли наћ и, као што су се теш ки болес ниц и упућ ива
ли лек ару Јорд ан у Стајићу, оператору, „под чијом руком није нијед ан болес ник
умро“. Додуше, тамо није имало ексерч ића за слике, у два дел а, ни жица танк их
као пау ч ина, ни железних оквира и лустера, али је зато имало алатк и које нисам
видел а ни у цириш кој робној кућ и, раскош них кант и са прс кал иц ама за зал и
вање баш ти, ексера свих вел ич ина, па су се ђац и на њима могли учит и мерама,
опип ат и руком мил иметар, и два, и сант иметар и дес иметар, огромн и грађе
винс ки клин, с коцк ас том главицом. Додуше, било је у тој гвож ђари суморно,
тес но, није имал а ни прозора, али так ве су биле тад а све гвож ђаре.
Чин и ми се да је свега у заметк у било и код нас по прод авн ицама у унут ра
шњос ти, као у вел икој робној кућ и кроз кој у сам лут ал а. Није, додуше, било
свећа црвен их, плавих, наранџас тих, фантас тичн их обл ик а, није било од вос ка
нач ињен их играчак а; али смо имал и по излозима вош тан их свећа вел ик их као
стубови на грчк им фасад ама, и уских свећ ица, осуђен их да изгоре за десет ми
нута, док пос тојиш на гробљу или на помен у, поређан их у коцк ас те скуп ине,
као по шум и ухваћен а дрв а. Мирис ало је на пет-шест метара око те радње на
восак и мед.
Ма куд да смо прол азил и кроз ту велелепн у, модерн у грађевин у, вук ли су
се за мном шлепови сећања. Празнично расположење, око мене, уосталом, го
дило ми је. Празнична расположењ а у целом свет у слична су. Било ми је при
јатно глед ат и жене окићене пакет ић им а, као и код нас пред праз ник, и крај
њих нес трп љиве и мрзовољне муш карце који прик уп љају дец у у том крк љанц у
ствари и људ и.
Ипак сам одахн ул а кад смо, прон аш авш и своје мал е биологе, изаш ли на
блиставо осветљене улице на обал и језера, у центар тога града, који за мене није
донед авно пос тојао.
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Циришки зоолошки врт

Ш

вајц арц и су вел ик и пок лон иц и прир од е и пријат ељ и нем уш тих бић а.
Пос тоји Швајцарс ки савез за заш тит у живот иња. На јавн им мес тима се
мог у видет и афише у живим бојама, на којима су нас лик ан и зелембаћ и, гуште
ри, змије, шарке и белоу ш ке, крас таве жабе и гатал инке, слеп и и шумс ки ми
шеви, и где пише да је строго забрањено уништават и гмизавце, водоземце, сле
пе и шумс ке мишев е. Швајц арц и, као Слов енц и, много одл аз е у природу. На
старом шумс ком шетал иш ту Итлиберг, које се протеже план инс ком косом од
око дес ет километара, празником се виде пеш ац и, од мајк и са малом децом у
кол иц има до старог света – увек и у друштву паса, које овде пуштају да се нат р
че. Али, чим углед ају на стабло укуцан у таблиц у са законом о заш тит и биљног
и жив от ињс ког свет а, псе смес та вез уј у ланцем. И дец а пош туј у тај проп ис.
Понек ад се чин и, управо мен и се чин ило, да су сујеверн и и смат рају да ће им се
неко зло догод ит и, ако униште неко живо биће.
Често са својом децом иду у зоолош ки врт, који се нал ази на брдаш цу близу
цент ра град а, у вел икој старој шум и; посећују одгајал ишта срна и јелена, лосо
ва и дивокоза, па и див љих свиња. Овак вих одгајал ишта у окол ин и Цирих а има
пуно, и увек је око њих гом ил иц а деце. Једном сам у Раперс вилу, град ићу на
Цириш ком језеру, у одгајал ишту срна смештеном на пад ин и крај главне црк ве,
прис уствовал а дечјој изјави љубави срнама. Док су срне, оне с бел им пегама као
пах уљице, пасле на лед ини, деца су их кроз ограду дозивала најнеж нијим имени
ма: слатка, румена, шарена, мила моја, и убацивала им кроз ограду, било дозвоље
но или не, пос лас тице које су сама јел а и лис тиће сал ате, комад иће мрк ве – за
чуђена што срне, углавном, према томе остају равнодуш не. Видел а сам дец у да
се исто тако умиљавају мал им див љим свињама, називајућ и их леп им гицама и
не гадећ и се блата којим су биле облеп љене, нит и се плашећ и њихових изразито
шиљат их њуш ки, ни оштре чек иње.
У ствари, у одгајал ишта и у зоолош ке вртове треба ићи увек са децом. Ићи
тамо без њих, то је као играт и без свирке. Додуше, ја у зоолош ке вртове вол им
да одем и сама, вероватно због тога што ми је за ту посет у довољно још оно мало
детета у мен и. И не треба ме да пођем двап ут зват и.
Прил иком прве посете Цириш ком зоолош ком врт у, затек ла сам тамо цео
јед ан разред основ ац а са учитељицом. Која дивота слушат и како дец а говоре
211

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

да је нилс ки коњ леп! Прат ит и њихово чуђење његовим огромн им ноздрвама.
Деца су се чет ил а и пред лав љим кавезом, одак ле су лав и две женке глед ал и не
куд мимо људ и, морен и или дос адом или тугом. Сви ми, међут им, и одрас ли и
деца, гледал и смо у њих као опч ињен и, тражећ и њихове погледе у којима је било
магнетске снаге, као што у нек им рибама има моћ и да произведе елект риц итет.
Управо сам мис лил а како очи и лице лава подсећају на как вог снаж ног војс ко
вођу, кад јед ан мал ишан упита мам у:
– Зашто је чик а лав љут?
Осмехн уло се само некол ико старијих, а дец и је било природно да је лав
чик а лав, тол ико се људс ко мешало у њем у са зверс ким. Утом је чик а лав зевн уо,
отворивш и широм чељус ти, устао и из све снаге зарик ао. Сви су зас тал и у ходу,
тол ико је његов глас био привлачан, мад а страшан. Неко дете ме је као случајно
прих ват ило за рук у и мало се одмак ло од кавеза. Лав је за то време пошао према
женк ама, док су се оне дос тојанс твено пов ук ле у кут, окрен увш и према њем у
своја зам иш љена лица.
Од чик а лава смо пош ли даље, према кавезима друг их див љих звери. Биле
су и оне и дивне и страш не, али је лав однос ио победу својим сањивим загонет
ним миром и над отворено злим тиг ром, и над леоп ардом, који је ход ао каве
зом пол ако и меко, зас тајк ујућ и свак и час, нашто је једна девојч ица примет ил а
да њен деда хода као леопард. Однео је лав победу и над леп им, мршавим вуком,
тако сличн им својим рођац има псима, док је грозна хијена код деце изазивал а
смех својом бесом учном трком по кавез у, због које је јед ан дечак зак ључ ио да
ју је, „јадн у“, зацело ујео стрш љен.
Најбучније и најзаним љивије било је, као и свугде, царство мајм уна. Из њи
них кавеза се још издалека чул а бука, као из учион ице док не почне час. Деца су
бук вално закрчила пролаз да се час пре нађу међу њима. Племена и врста мајм уна
има ваљда кол ико и врста људ и. У циришком врт у се налазило једно њихово ретко
племе, са вел иком вољком која им се над имала и ширила док су лајал и, махом у со
пран у, само се један јављао басом, те су деца зак ључила да га бол и грло, подража
вајући сад њега, сад оне са пискавим гласовима. Срећом им је у том час у привукао
паж њу ситан весељак, сам у кавезу пуном пречага који се непрек идно гимнасти
чио, скакао с пречаге на пречаг у, њихао се о ланц у као о пузавици, превртао. Кад
се чин ило да ће пог ин ут и, дочек ивао се спретно на ног у, на рук у. Изглед а да је
био уверен да се нал ази у шуми међу грањем, или је био мудар, па се помирио са
судбином. Док их је у друг им кавезима било по некол ико, изазивало је чуђење
што је он сам у своме, те сам зак ључила да је представљао неку засебн у врсту, али
је нека цурица крај мене тврд ила да су га казнил и затвором што је много немиран.
У близини су се налазил и и горила и шимпанзо у својим решеткама. Мада су
они више лич ил и на људе, мад а је шимпанзо имао туж не старачке очи и збрчк а
но лице, деца га нис у назвал а чиком, али су врло паж љиво посмат рал а како и он
и гориле једу као људ и, јер смо се ту наш ли управо кад су их хран ил и. Горил ама
је чувар био донео по гроздић и по пун у кутлач у неке каше, уз то по некол ико
гранч ица, које су они паж љиво глоцкал и као да под кором нешто траже.
С времена на време, губил а сам дец у из вид а, да бих поново сазнал а где су
по как вом зад ив љеном уск лик у, као кад су се наш ла пок рај корњаче која „плази
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језик“. Доис та је та корњ ач а плен ил а: слична камен у, зеленк ас та, непом ична,
отворен их уста, с језичком којим је ловил а ситне рибе. Истоветн у буру је иза
звал а и змија која производ и елект риц итет, с времена на време севајућ и и грме
ћи као муња. Пос ле сам се на отвореном пољу, где се разглед ај у говед а, зебре,
жирафе, рази ш ла са веселом дечјом музиком.
Ако ишта док аз ује цивил из ац иј у и хум аност, то је како се где одрж ав ај у
дечји врт ић и и зоолош ки вртови. Они су у Швајцарс кој на завидној вис ин и по
чистоћ и и по томе како је свакој живот ињи обезбеђена природна сред ина, како
им је створен а илузија да се још нал азе у пољим а и шум ам а где су заробљене.
Див љим свињама је, на пример, дата цел а једна шума, наравно ограђена. Чак су
око птица створен и исти потоц и, истоветно камење, трава, дрвеће као у њихо
вим завич ајим а. Змијс ки цареви имај у исту жарк у температ ур у у својим ста
клен им кавезима, исти пес ак, или исту џунглу – само, наравно, немај у кога да
ујед ају. Најгоре су прош ли убог и „чик а лав“ и његова сабраћа.
Што би лепо било, разм иш љал а сам, да се и уметн иц им а, као питон им а,
мајм ун има, вуц има, зебрама, створи животна сред ина у којој се најбоље осећа
ју, где мог у најбоље стварат и, да се једн има обезбед и огромна Скад арл ија, дру
гима велег радс ки булевари, сол итери, барови, бетонс ка сред ина средњоевроп
ског и америчког чов ек а, треће да окруже бог ат им библио т ек ам а как ве су у
Њујорк у, Париз у, Мос кви, где се може по цео дан боравит и, имат и свој бокс,
свој сточ ић, свој прозор са леве стране, своју тиш ин у, изобиље пол ица, изоби
ље књига, мирис харт ије који некога дубље инс пирише него мирис пок ис ле зе
мље, чет врт има да се даду кол ибице на план ин и, сасвим близу неба, недалеко од
исток а, где се рађајуће сунце изблиза вид и, далеко од бучн их људс ких насеља, а
ипак са как вим телефоном у близин и, са кога мог у они зват и, а на коме њих нико
не може наћ и, пете извад ит и из чис то књижевн их, музичк их, слик арских епру
вета и заг њурит и их у гуж ву где су новинари, крит ичари, рад ио пренос и, где се
држе важ не седн ице, где бораве суђаје, одак ле се расп редају конц и наг рада, по
куд а, пох вал а, близу рефлектора који им над алеко мог у осветлит и лице. Право
је да и људ и имају илузије сред ина за којима чезну, или из којих су изг нан и.
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тран ац о прив атном живот у швајц арс ког човек а не може сазнат и много.
Швајцарц и се теш ко, споро, с туђинцем спријатеље, мад а су са свак им љу
базни онол ико кол ико одмере да треба. У једном цириш ком турис тичком про
спект у пише како цириш ка усмен а књижевност не познаје израз „вол им те“,
мад а је, веле, прва збирк а швајцарс ке љубавне поезије у Цирих у пон ик ла. Али,
иако не говоре сваком да га воле, они чес то изненаде паж њом већом од очек и
ване. Једном сам непознат у жен у упитал а где је најближ а апотек а, она ме је по
дробно упут ил а и, на моје вел ико чудо, пос ле добрих пол а сата, негде у другој
улиц и, познавш и ме, упитал а ме је да ли сам апотек у успел а наћ и.
Доб ре и лоше особине Швајц арац а, прем а нашем схват ању, упоз нав ал а
сам углавном по улицама, по прод авн ицама, по музејима. Излози су бил и про
зори кроз које сам могла завирит и у њихов живот, сазнат и шта све једу, како су
им станови намеш тен и, како се одевај у и обувај у, како гаје дец у, чиме их заба
вљај у. На сваком корак у ме је изнен ађ ив ао нен адм аш ан ред и дов ршеност у
свем у: по улицама нема празних плацева, све су куће на броју, све су оправљене.
На плочн иц им а нем а нез ак рп љен их руп а. На радн им мес тим а нем а зак ас не
лих чиновн ик а. Каж у како је неко швајцарс ко благос тање објас нио тиме што у
Швајцарс кој и генералн и директори дол азе на посао пол а сата ран ије.
У прв о врем е сам зас тај ал а у свак ој улиц и, крај свак ог изл ог а. Изл оз и
прод авн иц е мес а пои зд аљ е су ми се чин ил и као изл оз и црв енк ас тог ситног
цвећ а, где је тел ет ин а бил а сецк ан а на мај уш не коцк иц е, шунк а и печен иц е
на провидне лис тиће, где су кот урић и кобас ице бил и проз рачн и као розете у
црк ви. Продавац се на купца стално смеш и, као добар лекар на болесника. И од
свега се узим а пом ало, као у апотец и, ма се и имало дос та новц а, тако да ме је
било стид да зат раж им, по нашем обич ај у, кило тел ет ине, кад га је у изложе
ном тањир у било јед ва килог рам. И све што куп ите исп равно је, врло скупо и
врл о исп равно. Не мож ет е куп ит и воћк у да се у радњ и чин и здрав а, а кад је
донес ет е кућ и, да углед ат е на њој трулу пег у вел ик у као дин ар. Бит и прем а
купц у исп рав ан, овд е је пит ањ е час ти. Да ми је бил о да дов ед ем овамо оног
нашег прод авца који, кад му примет ите, рец имо, да су банане поц рнеле, одвра
ти нар ог ушено: „Стрин а, не турај нос где му није мес то!“ Глед ај ућ и как о се
дан ас Швајц арац хран и по свим проп ис им а нау к е, не би се вер ов ал о да је у
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средњ ем век у јео прет еж но леш нике и див ље јаб уке, и да су тад а најп роб ра
нија јел а биле жабе и каш а од прос а.
Играчке су тол ико маштовите, да пред њиховим прод авн ицама не заос тају
само дец а и странц и, нег о и Цириж ан и. Заус тав и их мал ен и гумен и чов еч у
љак који се грохотом, невас питано глас но, смеје под олак им прит ис ком руке.
Заус тави их куче које, нах рањено батеријама, по цео дан лаје, као пред сеос ким
кап ијама. Заус таве лутке, ситне као лепт ир и вел ике као дете. Пред излозима
Шолове обуће заус тав љају се и они који немају болес не ноге, тол ико те прод ав
нице личе на ортопедс ке мед иц инс ке заводе, а прод авц и у бел им мант ил им а
на терапеу те – тол ико има врс та улож ак а и обуће, да се учин и боље сврат ит и
ту него ићи лек ару. Пред опт ичарс ким радњама зас тају и они који имају здраве
очи, из излог а их магнетс ки прив лаче стак ла свих боја и обл ик а. Жел ит е ли
свет да углед ате руж ичас тим, можете ту куп ит и и так во чаробно стак ло. Пред
излозима нак ита увек је пуно управо оних који га ник ад неће, то јест не мог у,
куп ит и. Прави купц и иду у прод авн иц у. Најс меш није је што се ту заус тав љај у
и они који не носе нак ит, који га не воле. Ја сам једна од тих, а ипак сам изабрал а
две огрл ице негде у Стан ичној улиц и, то јест одред ил а које су ми најлепше и уз
как ву боју и крој хаљине би прис тајале.
Свак и час се наи ђе на експ рес рес торан, на експ рес пос лас тич арн иц у, у
којима се не виде само студент и и радн иц и. Свак и народ има свој у нек у демо
крат иј у. Швајц арс ка дем ок рат иј а оглед а се у скромн ос ти. По тим мал им
скромн им зак уц има где се једе, мог у се срес ти и људ и имућн и, и људ и старији,
како узимај у јевт ина, народс ка јел а, како једу на брз у рук у. То тамо никога не
чуд и, нико на то не обраћа паж њу. У том погледу су Швајцарц и заис та лишен и
малог рађанштине.
Свак и се народ такође неч им посебно понос и, мож да и хвал и. Ми ист иче
мо најп ре своје слободољубље, и гос тољубље појед ин их крајева, а Швајц арц и,
нар оч ит о Цириж ан и, свој им град ом се хвал е друкч иј е, как о је, на прим ер,
„Џемс Џојс вол ео цириш ко црно вино, Гет е пред ел е, Лењ ин доб ро уређ ен у
Цент ралн у библиотек у, Бенедето Кроче гос тољубље, Пол Валери слободу кон
верзац ије, Вагнер љупк у гос пођу Везендонк, Рилке сап ун“, што се дâ проч ита
ти у турис тичк им прос пект има. Без намере да се став љам у ред са овим људ и
ма, упитал а сам се шта бих ја смел а рећ и да у овом граду највише вол им. И кад
је Рилке могао из свега изд војит и нароч ито сап ун, мис лим да смем и ја, као же
на и створ који вол и да куп ује, признат и да сам очаран а излозим а у Цирих у,
особито излозима цвећ а и воћ а. Цириж ан и се хвале, такође, како је „оно што
су мис лил и и писал и у Цирих у Јунг, Корбизије, Лењин под игло којегде вел ик у
праш ин у“. Прво ми се учин ило претерано и дет ињ ас то тиме се хвал ит и, али
сам се одмах зат им сет ил а како и ми ист ичемо оно што је Ламарт ин осет ио и
записао пред Ћеле-кулом. Да, свиђа ми се још у овом крају што људ и нис у раск и
нул и везу са природом, што друг ују са дрвећем, са вод ама, што као да се влад а
ју прем а пес ми која је нек ад бил а у свим наш им чит анк ам а: „Где год нађ еш
згодно место, ти дрво засад и...“, што, иако су грађан и мож да већ у петом колен у,
држе овц у у свом врт у.
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ао што су се наше беог радско Жарково, Железник, Сремчица или Вишњица
од сел а прет ворил и у град иће и спојил и са Беог радом, тако је око сед ам
наест сел а око Цирих а, у ток у двадесетак год ина, пос тало сас тавн и део град а,
а међу њима и Херл иберг, у коме сам становал а. У ствари, сва та насеља, град ић и
који су опточ ил и Цириш ко језеро са свих страна, нек а су мешавина град а, ва
здуш не бање и сел а. Кад сам први пут прош ла кроз Херл иберг, удаљен петнае
стак километара од Цирих а, остал а сам зад ив љена његовом цветнош ћу, чис то
ћом, живоп ис нош ћу сваког зак утк а. Сва ова мес та мог у се још смат рат и селом
само зат о што су усред преос тал их паш њак а, свеж их и пун их зелен ил а, зат о
што се свуда виде воћњаци јабука, крушака свих врста, што су под настрешница
ма сваке пете куће вел ике канте за млеко, што чуперц и сена вире испод многог
потк ров ља, што у понеком двориш ту има кокошак а у жичан им кавезима, што
свак а кућа поседује повртњак вел ик и бар кол ико вел ик а соба и у њем у сал ат у,
бел и лук, притке грах а, што се поред модерн их зем љорадн ичк их справа виде и
коњс ке зап реге, што су лиц а људ и, а нароч ит о њихов е руке, опаљ ене као код
наш их зем љорадн ик а. Херл иберг је село такође зато што кроз њега жуборе два
поток а, која се сливај у у Цириш ко језеро, уређена, с рас ад ама, у сенц и дрвећа
и шибља. Село је и по томе што се свугде виде људ и и жене нагн ут и над зем љом
како окопавају, саде, плеве или уопште с уживањем пос мат рају своја мал а има
ња. Али се градом и ваз душ ном бањом сва ова мес та мог у смат рат и јер имај у
канал изац ију, асфалт иране улице, снабдевена су школс ким цент рима, прод ав
ницама свих врс та, пошта се двап ут дневно разнос и, смеће је упаковано као да
је свадбен и дар. Куће су врло ретко потп уно сеос ког изглед а, већ ином су виле
двос пратн е и једн ос пратн е, опк ољ ен е врт ов им а, што овак во нас ељ е чин и
сличн им и ваздуш ној бањи. А о броју пас а не знам шта да кажем. Код нас би то
било обележје сеос кога насеља, а у Швајц арс кој, и у самом цент ру Цирих а, на
свак их тридесетак метара, сретнеш пса или кученце.
Ја сам се осећал а као у ваздуш ном леч ил иш ту, идућ и мимо тих кућа окру
жен их изобиљем цвећа и шибља. Мимо тих двориш та која су као мајуш ни пар
кови, мимо терас а и прозора који су цвећарн ице. Уживал а сам и у томе што се
улице увек пењу узбрдо, што су те стрме још живоп ис није од оних у дол ин и,
што на крају пређу у шљунковите путање, да најзад уђу у поља.
216

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Снимци из Швајцарске ________

У једном дворишту, мало под аље од главног пута, углед ал а сам неко шибље
љубичастог цвета. Између два омања пашњака вод ила је од главног пута бетони
рана уска стаза према дворишту. Пош ла сам њоме да изближе вид им необично
шибље, али на самом почетк у стазе стајал а је на дрвет у прик уцана даш чица са
натп исом „privat“. Около стазе која вод и дворишту нема шта да се украде, да се
поломи, да се погази, али забрањено је и погледом се изблиза машити оне лепоте.
Први пут сам била опазила так ву даш чиц у и помислила сам да је домаћин који ју
је ставио особењак, али наставивши ходање, помало увређена и зач уђена, опазих
да тих даш чица са забраном има више. Сад сам са страшћу почела трагати за тим
чудн им забранама: вел ик и, добро негован јабучар, кроз њега вод и бетон иран и
пут према кући, и на улазу опет даска са забраном. Хоћу да зађем у нек и простор
крај улице уређен као парковске леје, с оним приземним зеленилом, са камењем
уметн ичк и сложен им око некога шиба, са унак рс но поп лочан им путањицама
пола мет ра широк им, али и ту на улазу стоји „privat“. Пођем упорно даље крај не
кога потока који тече према језеру, крај потока је на паш њак у некол ико оваца, и
ту опет „privat“. Ипак сам некако разу мела забран у туђин у да се приближ и стаду,
мада је теже бити овцокрад ица и коњокрад ица него цветокрад ица, рецимо.
Шта чувај у ти људ и: имовин у или мир у коме живе? Вероватно мир, јер се
на уобичајен у таблиц у наи ђе на жичан им оград ама, иза којих нема ничега при
мам љивог. Свакако чувају мир, помислим, јер свуда влада тишина као у успаваном
граду. Нико да викне, нико да кога зовне, да гласно разговара. Чешће се чује лавеж
пса, него глас човеков. Напос летк у, ово вел ико поштовање мира схватила бих да
около живе све сами нау чници, уметници, уопште умни радници, али да људ и ко
ји плеве, косе, скуп љају опале јабуке и крушке, тако упорно ћуте, право је чудо.
А опал их јабук а и крушак а било је свуд ивицом пута, јер воћке овде ивиче
путеве. Виде се круш ке и јабуке згњечене ногама и точковима, виде се крај њих
тек ујут ру опал е, још здрав е али нико се не саг ињ е да их узме. Тол ик и страх
или пош товање влад а ту пред приватном имовином. Душа ме је болел а проћ и
поред воћк и које ће ускоро бит и згњечене, а не под ић и их. И по навиц и у нашем
крај у и слобод и која у њем у влад а, једном се маш их дивне румене круш ке, тог
трен утк а опале с гране. Бран ис лав ме замол и да је бац им у траву.
– Али зашто? – рекох.
– Из свих прозора, као из пуш карн ица, уперене су сад већ очи у нас. Знају
да смо Југос ловен и и смат раће нас лоповима. Зар је лопов ко дигне с траве крај
пута опалу јабук у?
– Овде је то незам ис ливо. Не хапсе те, наравно, због тога, али те презиру.
Било ми је врло жао крушке коју сам морала вратити у траву. Где си, мој луд и
завичају, зажал их с тугом, где пролазник не само узима плод с траве, него и с гра
не, и не само плод него га одлом и с гранч ицом. Кол ико сам куп ин а појел а са
туђих живица и кол ико су их намерн иц и обрал и са наш их! Кол ико печ урак а су
наб рал а дец а и Циг ан и у дед ином заб ран у. Кол ико пут а су сељ ац и нуд ил и:
„Узми, дете, кол ико хоћеш, штета је да пот руне.“
Наједном ме једно сећање убоде као жаок а. Летос сам, на вратн ицама јед
ног од људ и из Бранковине који је рад ио у Немачкој, видел а прик уц ан у таблу:
„Приватно“. Шта знач и утицај стране имовинс ке цивил изац ије!
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ајбучн ије, најнародс кије весеље у Цирих у, а вероватно и уопш те у Швај
царс кој, јес те оно пос већено Виљем у Телу, кад се деч ац и петн ае с тих го
дин а такм ич е у гађ ању. Али око те свеч анос ти истог дан а огроз ди се пуно
друг их забава, у којима првенствено уживају омлад ина и мал а деца. Испод брда
Итлиберга, на иск рају језера, сваке год ине 12. септембра разап иње своје шат ре
лун а-парк, а був ља пијац а ниже своје прод авн ице, мам ип аре, дуж улице која
сил ази са Итлиберга у центар. Множ ите наш Таш мајд ан, наш луна-парк, бео 
градс ки, двад ес ет и више пут а по мог ућнос ти да се нов ац пот рош и, и слом и
глава. Тад а и Цириж ан и проговоре и забораве на свој у пох валн у штед љивост.
И најс ир ом аш нији људ и свак их чет врт сат а дај у по два франк а сваком свом
детет у, кол ико стаје једном ин утно врат оломно летење на авион им а, на дрве
ним коњић им а, у бубњ евим а који се окрећу нагн ут и по сто осамдес ет степе
ни, на аутомобилч ић има које и ми познајемо и где мал а дец а тобож управ љај у
вол аном и суд арај у се више нег о ми на наш им пут ев им а. Стоји звек а гвоз де
них и лим ен их воз ил а, шин а, осов ин а око кој их се гроз де корп е и бал он и
сличн и онима којима се пење по жичарама изнад провал ија до снеж них врхо
ва. Род ит ељи пок уш ав ај у да одв рат е дец у од скуп их иск уш ав ањ а храброс ти,
од скуп их мог ућнос ти да се поломе. Усуд ил а сам се пок аз ат и страх пред по
знан иц им а који су свој у дец у лако пуш тал и да сед ај у у та елект ричн а чудови
шта. Али, они су одгов арал и да лич им на ону Дом ановићев у стрин у злос лут
ниц у, те да се може свугде пог ин ут и, као што пушач и одговарају да рак добијај у
и они који не пуше.
Најбезопасније ту било је гађање у мет у, оно је, уосталом, и било сред иш на
тачка свег тог забављања. Око те шат ре тискало се понајвише дечака и млад ића.
И кол ико год смо пута туда прош ли, стајао је међу њима и постарији мршав човек,
виши од свих, суморна, испијена лика и тамне пути. Био је ту, изгледа, нека врста
навијача, бодрио је, неш то понеког стално саветовао, али сâм, зач удо, ник ако
није гађао. Или није имао новца, јер и то се скупо плаћало, или се бојао да се пред
млад има не обрука. Али се шумно радовао сваком срећном поготк у, позивајућ и
пол азнике да се стрелц има придруже, да је то витеш ки спорт.
– Да није наш? – упитах своје пријатеље. – Швајцарц и се не заносе тол ико
витештвом.
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Неко примет и да има увек изу зетак а. Чувш и наш говор, он за неко време
остав и гађ ањ е и пође изд ал ек а за нам а, очигледно тражећ и нач ин да нам се
придруж и. Ишао је кроз гом илу као как ав суморан дух, мад а је, чин и се, био
жељан људ и, жељан разговора, јер је, нас пратећ и, зас тајао за трен утак код сва
ке скуп ин ице, мешајућ и се у разговор. Југос ловен је, и по друг и пут пом ис лих,
осам љен је, а ово је мес то и дан јед инс твена прил ик а да још с киме поразговара
сем са својим пос лод авцем. На овак вим скуповим а сви се осећ ај у као у нек а
квом сродс тву и лако се зближ ују, као путн иц и који се нађу у истом купеу.
Негде на иск рај у гуж ве моји пријатељи су се заус тавил и да попн у дец у на
аутомобил е, пос ледњ е на којим а нис у још бил а, који су шин ам а врат ол омно
узл ет ал и на вис ин у до пет, шест мет ара. И суморн и чов ек се ту заус тав ио и
прик уп ив сву снаг у, ослов ио нас, и то на нем ачком, управ о швајц арс ком на
речј у немачкога. Рекао је да не треба дец у пуштат и на те аутомобиле, исп ричав
ши да се пре две год ине догод ил а ужас на нес рећа, управо на њима, маш инери
ја је отк азал а и све се, заједно са децом, полом ило као при суд ару два брза воза.
Моји пријатељи су се правил и да не чуј у, али се видело да су одахн ул и душом
кад се тај излет у опас ност са страш ном звеком срећно заврш ио.
Незван и човек још мало је ћутке пос тојао уз нас, па се удаљио тихо, као пас
кога нис те пом иловал и. Видел и смо га, зат им, крај вртеш ке где су, у корп ицама
трош ним као љус ке, радос но клиц ал и узвитлан и и помало уплашен и мал иша
ни, а заг рљен и заљубљен иц и својој природној вртоглавиц и дод авал и још и ову.
Ту је прил азио старим забрин ут им женама, и њима вероватно неш то злог уко
говорећ и, али су оне под прит иском љубави, и заразног одушевљења суг рађана,
ипак дозвољавале унуц има да се пењу на ђавоље коч ије, узалуд се старајућ и да
их изг убљене у вис ин и погледом пронађу.
Једно време смо га изг убил и из вида, смат рајућ и да је опет крај шат ре где се
гађа, а он се створи пред вел ик им шатором духова, гајстера, где се највише деце
окуп љало, где су се могле видет и све страхоте овога света: змије, змајеви, ажда
је, богаљи, жив от ињ е с људс ком глав ом, близ анц и леђим а прирас ли јед ан уз
другог, веш тице и много штош та непос тојеће, чем у се ни имена не зна, али су
дец а отуд изл азил а усх ићена, молећ и још по два франк а да поново, истог тре
нутка, тамо уђу. И наш, у свет у изг убљен и Југос ловен (све смо више веровал и да
је наш), заједно је с децом тамо улазио, у то царс тво страш них бајк и, отеловље
них змајев а и аждаја, двоглавих људ и, чиме кипт и наша народна приповетк а.
Како не би жрт вовао и он два франка, да се нађе у свет у свога давног дет ињства.
Његов лик се стално дог рађивао, бивао ми све јас нији, особито кад сам га
кас није углед ал а у Улиц и итлиберш кој, поред летећ их прод авн ица оних мам и
пара как ве се виђај у и по наш им црк вен им саборима, о год иш њим празниц и
ма. Као што је он малочас пошао за нама, тако сам сад ја пош ла за њим да вид им
шта ће куп ит и, где подуж е стај ат и. Буд е ли зас тао крај брит ви, пер ор ез а,
оштрих ножева за черечење меса, може се дес ит и да је из мога краја, где се гине
за так вим сеч ивима. У тим прод авн ицама је, међут им, много више било ђинђу
ва, прс тењ а са стак лен им каменч ић им а, плас тичн их и жич ан их нар ук виц а,
унив ерз алн их леп ак а, пиш тољч ић а, копч и, игал а, сап ињ ач а. Све је блис тало
као да је од сребра и злата, крај свега је стајао дуго, очарано, све је узимао у рук у,
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знал ачк и разглед ао, и враћао на мес то, чим би се прод авац нарог уш ио. Најзад
је умес то брит ве и нож а куп ио дечј у пуш чиц у, како је и дол иковало празник у
Виљема Тел а. И тиме се опет одао да је из наш их јуначк их, епс ком поезијом за
дојен их крајева, што се пот врд ило кад нам се поново придруж ио да нам пок а
же дечаке који су побед ил и у гађању, горд као да је он установио ту свечаност,
или као да је директн и потомак Виљема Тел а, и очевид ац његове побуне да се
пок лон и кап и обес нога кнеза.
– Знате, ваљд а – обрат ио се прво мен и – како је Тел због своје непокорно
сти кнез у морао да стреља кап у на глави свога сина, а то вам је горе него стре
љат и кроз прс тен јабук у.
– Наш је сто пос то – слож ил и смо се сви, кад је поново отиш ао од нас да
пок азује победн ике стрелце.
Некол ико дан а пос ле тог а прод авн иц е у Херл иб ерг у су поз вал е у гос те
своје муштерије, за рек лам у и боље упознавање с њима, што чине сваке год ине
и што је обичај и у друг им насељима око Цирих а. Тамо час те дец у слатк иш има,
старије пићем, деле дец и и неке ситн ије дарове, а зат им је воз ај у дуж улиц а у
аутомобил има, на коњс ким кол има, или на кол има којим довозе робу. Пос ма
трал а сам ту вел ик у пов орк у. И управ о где је бил о пон ајв ише дец е, углед ам
нашег сто пос то Југос ловен а како радос но кличе и поз драв ља мах ањем рук у.
Мож да је и он у истој радњи као и ми куповао хлеб, а мож да је прос то, будућ и у
туђин и усам љен, траж ио скупов е где се може осет ит и близ ак бар по нечем у
људ има које ту затекне, и где га неће питат и зашто је дошао.

220

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Срећне куповине

О

ду век сам волела да лутам бувљим пијацама, где се може обавити изненадне
срећна куповина, где чек а нек а ствар из бивш их векова кој у ћу васк рс ну
ти из заборава, где лутају људ и који чек ају нешто необично од судбине, као они
који куп ују лозове или играју лото или се картају, и где се може дож ивет и мно
ги необичан сус рет. Ситн ице које сам на так вим трговима куп ил а, чувам. То су
једна пчел а од туч и која би могла да служ и као пепељара, али код мене стоји на
почас ном мес ту и опом иње ме на Тал ијана, који ми је прод ао испод цене (бар
ми је тако тврд ио). Ту је гуштер инк рус тиран шарен им каменч ић има, нач ињен
да се њиме крцк ај у орас и, али и он стоји на почас ном мес ту. Ту је мал и бубањ,
на дрш ци, афричк и музичк и инс труменат, куп љен на деветом мес ту, далеко од
завичајн их палм и. Ни њиме се нико не служ и, тако усам љен им, одвојен им од
своје музичке сабраће. Ту су и рог из кога Грузин и пију вино, зат им један убог и
бронзан и Буд а, прек рш тен их ног у. Огрл ице од семенк и и плодова. Стварч ице
од коже за које и не знам чем у служе, ни зашто сам их куп ил а. Нож за расецање
харт ије, коме по кичм и иде караван мал их слонова. И за све то сам смат рал а да
су необично срећне куповине. Нек а ваљд а приг ушена коцк арс ка страст, која
се јав ља само на так вим мес тима.
И у Цирих у сам се одм ах расп ит ал а за був љу пијац у. Она се одрж ав а на
истом мес ту где и воћна и цветна, пок рај најлукс узнијих радњи у којима се про
дај у брил ијант и, крз но сев ерн их лис иц а, хаљине од по три хиљ ад е фран ак а.
Док је трг поврћа, воћа и цвећа сличан сцен и реа л ис тичког позоришта и док су
прод авц и ту одевен и као глумц и у так вим позориш тима, као обичн и грађан и,
и у Цирих у, као и свугде у свет у, був ља пијаца опом иње на сцене из романт ич
них опера, где су људ и нес вакод невно одев ен и и где се неш то неу о бич ајено
збива. Прод авц и пре личе на уметн ике, на слик аре и пес нике, на људе запос ле
не у цирк ус у, него на трговце. Виделе су се ту личнос ти дуге косе и браде, под
цил инд рим а и халбцил инд рим а, али и с бел им албанс ким кап иц ам а; жене у
спортском оделу, а са сламним шеширићем зак ићеним цветом; жене и људ и пове
зани жутим и црвеним пам учним марамама, како се повезују Циганке, и домаћи
це. Једна млад а девојк а јуж њачког типа, у народној нош њи с везеном кош уљом
и прегачом обрубљеном црвен им, која је прод авал а гуд ачке инс трументе стал
но држећ и, ваљд а за рек лам у, јед ан у рук ама, лич ил а је на Короов у „Тал ијанк у
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с мандол ином“ (мис лим да се тако зове та дивна слик а). Било је жен ица с дам
ским фризурама, нап удерисаних, горд их, као да хоће да се заштите од чињенице
да су прод авач ице на був љој пијац и. Све је ту у извес ном смис лу било претера
но: пад ал а су у очи створења или врло нак инђурена или врло једнос тавна, врло
пуна или врло мршава, опомињући на људе арапског порек ла. Уопште су се ту ви
дел и људ и свих народности и говорило се на сва три државна швајцарска језика,
поред нек их источн их, а чуо се и рус ки и наш језик.
Нуд ило се у погледу изобиље ствари неједнаке вредности и неједнаке ист ро
шености. Било је уметн ичк их предмета нек ад а модерн их, који су се настајал и у
собама богат их људ и, поред стварч ица крајње савремене израде. Купц и су пре
турал и по половној одећ и и обућ и као по сухом лиш ћу, као да се крила нека осо
бена драж у томе прет урању, као да се негде на дну зат урио какав вел ик и новац,
па се јагме ко ће га пре пронаћи. Било је продаваца који су продавал и разне ства
ри: од ношен их пап уча до распарен их сребрн их каш ика и виљушака; од стак ле
них огрл ица до крс това од свих мог ућ их материјал а и из свих мог ућ их земаља.
Али, било их је и који су се специјал изовал и. Видела сам једног који продаје само
празне стак лиће од лекова и боч ице од мириса са раскош ним зап ушач има. Бог
зна је ли то ико куповао. Мож да је човек желео просто да се укључи у заним љиву
пијачн у гуж ву. Јер, било је збиља и так вих који су тол ико равнодуш но седел и и
надуго одлазил и од места где су излож ил и ствари, те се може зак ључити да су до
шли само рад и забаве. Оби шавш и све спец ијал изоване прод авн ице књига, ба
карн их котлића, старих марак а, ламп и гас ара, висећ их орманч ића у једном од
оних стилова за којим Беог рађани лудују, опет сам се наш ла крај бочица од леко
ва и мириса. Ту, вероватно, нико није зас тајао и прод авац се више зач уд ио него
обрадовао што се неко по други пут зауставља. Било ми је јасно да морам што било
куп ит и: стак лић и са пумп ицама за одбројавање кап и збиља ми нис у бил и по
требн и, нит и оне прос те епрувете у које се вад и крв, још мање порцел анс ке те
глице у којима је мож да стајала сумпорна маст. Свега тога сам и код куће имала у
изобиљу, и нисам знала шта ћу с тим благом. Најзад се машим неке бочице од ми
риса са лепезастим зап ушачем већим него што је она сама. Продавац је паж љиво
увио као да је унут ра најскупоценија колоњска вода и, насмејан, на дар ми је пру
жио. Да ли је мис лио да нем ам новц а ни за што друго, да ли ме је проз рео, па
хтео сад он мене да зад иви – бог ће знат и. Примајућ и дар обећал а сам да ћу му,
ако опет дођем у Цирих, донет и целу котариц у боч иц а. Код куће су ми рек ли,
кад сам се пок лоном пох вал ила, да тај човек зацело није Цирижанин.
Лутал а сам дуго и ник ако да наи ђем на неш то за чим би ме срце пов ук ло.
Пом ис лим, да куп им, мож да, једн у друз у кварц а. Било их је тридесетак изло
жен их на столу. Бил а би то срећна, ретк а куповина, јер јед ино у природњачк им
музејим а мог у да се виде так ве ствари. Прод ав ац кварц а држ ао се понос ито,
као да га је својом руком створио, као да су се према закон има које је он проп и
сао крис тал ис ал и. Упит ам за цен у. Она је тол ико бил а, као да их је збиљ а он
сам клес ао. Али був ља пијаца и јест зато зан им љива што на њој има суп ротно
сти као у изм иш љан им књигама. Пос ле те цене, неке сребрне виљуш ке, на које
сам одмах потом наи ш ла, учин иле су ми се необично јевт ине и без разм иш љања
их куп их, не сумњајућ и у њихово сребро.
222

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Снимци из Швајцарске ________

Ипак, малочашњи продавац празних боч ица није био најнеобичн ији на том
трг у, нит и ја најнеобичн ији купац. На једном мес ту некол ико жена окуп ило се
око плитке котарич ице пуне ствари за бацање, а које вам је жао бац ит и. Наша
мат и је имал а такође корп иц у прет рп ан у так вим непот ребн им ситн иц ам а за
које јој се чинило да ће једном зат ребати. Приш ла сам и ја тој гомил ици. Кол ико
сам могла да уочим, било је ту пробушених нап рстака, неист рошених и зам рше
них ибриш има, распарене дугмад и, огрл ица без копче, брошева са слом љеном
иглом, сантиметара којима недостаје цео десиметар, оловних војника, укосница,
чеш љева без свих зубаца и још понечега што се није знало шта је. Била сам готово
срећна, нат рап авш и на ту живоп ис ну котарич иц у као да сам изненад а наш ла
какав скупоцен прстен. Ројеве мисли пробуд иле су у мени те убоге ситнице, које
су вап иле за још убог ијим купцем. Нач ин ил а сам се да ми је пот ребан зам ршен
црвен и ибриш им, али је прод авач иц а рек ла да она само замењује правог про
давца, који је трен утно нек уд отишао. И опет рој нових претпоставк и.
Уто се, у овој увек неу т ралној зем љи, за чије се ратове, сем оних унутарњих
за ујед ињење, уопште не зна, у зем љи познатој само по племен итој улози Црве
ног крс та, усред ствари везан их за мир, за благос тање и цивилн и живот, најед
ном нађем пред сабљам а с балч ац им а, пред јатаган им а, мачевим а, пред коњ а
ничком опремом од сед ла и узди до оструга, потковица и клинаца за њих. Мад а
се ту заис та није дало ништа куп ит и, па ни глед ат и, заус тавил а сам се пред том
силом старог оружја које се више није ни могло зват и оружје, него старо гво
жђе. Да ли је то неко скуп љао само због неи ж ив љеног мил итарис тичког осећа
ња, јер зацело се није могао над ат и да ће се наћ и купац старим војн им трубама
од лима, распарен им еполетама, звездицама, пож утел им војн ичк им бук вицама
и избледел им зас тавама, а још мање су могле бит и коме пот ребне фотог рафије
давн их нек их концерата војне музике. Око тога, назовимо га тако, прив атног
војног муз еја, шта ли је, врз мал и су се само још непот врђен и муш карч ић и и
старц и гус ларс ких брк ов а, набас ал и вер ов атно однек уд из наш их јун ачк их
крајева. Удаљил а сам се од тих предмета, који су ми се чин ил и као полом љене
играчке неког муш киња, што се једном играло ратова, окрен увш и се још само
за пос уд ицом пуном златас тих лимен их дугмад и са мунд ира.
Тврдо решена да ипак нешто још куп им на том трг у, заш ла сам међу ствари
крај којих су оду век жене застајале. У близин и су Мароканке продавале бакарне
ланч иће с привес цима. Зас тал а сам ту, ваљд а зато што сам имал а највише пове
рења у оне који говоре франц ус ки. Оне су седеле или прос то на бетон у, или на
как вој шареној прос тирц и. Млад ић и око њих, највероватн ије студент и, такође
су говорил и франц ус ки. Они су прод ав ал и реп родукц ије уметн ичк их слик а,
графике. Било је и фотог рафија актова које су нуд ил и обично млад им женама,
уз смех: „Не морате куп ит и, поглед ајте само!“ Пошто сам куп ил а од Марок ан
ки ланч иће, не зато што су ми се много свидел и, већ што су их оне прод авале,
углед ам крај њих млад ића, исти наш пес ник Ршумовић, тако отвореног и дет и
њег лиц а, мад а још прет рп ан ијег кос ом и брков им а. Он је прод ав ао збирк у
елект ричарских алатк и. Ту се намах прен уо у мен и мој дед а, који је куд ишао да
ишао, куповао само алатке. Те цириш ке стоје лепо сложене у кут ији: клеш та,
клештанца, шрафцигери свих вел ичина, нека кутијица у којој трепти игла слична
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магнет у, борер. „Сто франак а!“ – рече прод авац и неп итан за цен у. Приђе још
јед ан мог ућ и купац и пон уд и осамдесет франак а. Нас таде зам ршена сит уа ц ија
као у бајц и Вук, коза и купус. Прод авац се боји да ме придош ли не поколеба ако
сам вољна дат и више; ја се бојим да ће се дош љак одлуч ит и да дâ и сто франак а.
Он, придош ли, осећа да га ја угрож авам: мис ли, прод авац би му спус тио цен у
да нема још некога ко је вољан куп ит и, зато ми говори да је то алат само за елек
тричара. У мен и то повећава жељу да куп им, јер ме утврђује у уверењу да алат
вред и, чим заи нт ерес ов ан и прид ош лиц а жел и да ме одг ов ори од купов ине.
Прод авац прек ид а сва ова колебања и нуд и прво мен и, јер сам прва приш ла, по
деведесет франак а. Дош љак се с негодовањем удаљује, не чек ајућ и шта ћу ја ре
ћи. Ја прис танем, и тек нак надно питам прод авца има ли збирк а све пот ребне
предмете, и је ли цена кој у траж и мања него у градс ким прод авн иц ама. Отво
рено и дет ињасто лице продавчево чин и да му верујем потп уно.
Пот рош ивш и новац одређен да се ту пот рош и, пред ал а сам се сад, без ика
квих имовинских иск ушења, посмат рању људ и око себе. Како се пијачн и дан од
вијао у парк у, купц и већ уморн и од радозналос ти, трке и трошења новца будза
што, седел и су по парковс ким клуп ам а. На једној су чет ири старц а, спус тив
завеж љаје с робом на зем љу, седел а као да се никад више не желе дић и, нал ик на
оне Дом ијеове Путнике треће класе: и код њих забрин утост, оскуд ица, замор,
као код људ и на Дом ијеовом цртеж у. И не само они, мног и су ту могли бит и мо
дел и ген ијалног карикат уристе: онај цириш ки дебељуш ко, придремао уз дебло,
могао би бит и Дом ијеов Санчо Панса; они купц и и прод авц и у разговору, који
један другом дају „непобитан доказ“ о вредности или мани робе, опомињу на ли
кове чувеног цртеж а. Наравно, није овде све опом ињало на карик ат уру. И дру
гих музејс ких прил ик а и призора могло се ту видет и. Преко пута пијаце су, на
пример, седел и за столом уз чаш у пива, човек и жена старомодно обу чени, човек
у цил инд ру и жен а, с шеш ирићем на врх глав е, прил ике потп уно исте као на
слиц и Едуард а Манеа У кафеу. Најп ријатн ије је било срес ти учен ице и студент
киње које су више брбљале него што су се труд иле да што прод аду, потп уно као
на дивној Реноаровој слиц и шипарица које поверавају једна другој своје младе
тајне. А тек деце која су се туд а врзмал а, није се могло наглед ат и, особито оне
шпанског порек ла, која као да су сва бил а Мурилови модел и.
Кућ и сам пош ла међу пос ледњима, и тек тамо утврд ил а да у збирц и алатк и
недос таје борер, да сви ланч ић и нем ај у копче, и да је од шест сребрн их виљу
шак а једна потп уно распарена.
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К

ао наш пес ник Мића Данојл ић, вол им да лутам кроз тргове где се прод аје
воће, поврће и цвеће. Није ни чудо, јер и он и ја смо рођен и и провел и де
тињс тво у воћ арс ким крајев им а зап адне Србије, а што се тад а зав ол и, увек
остане блис ко. Ако увек зас тајем пред излозима воћа, вероватно је то зато што
сам дететом трчал а испод грана узрел их мађарк и, што сам се зав лач ил а у ши
бље мал ина и рибиз ли, што сам скуп љал а око међа опале џенарике и дудове, и
имала увек прсте мрке од купина или љуске млад их ораха, што сам брала трњине
и дренак испод првог снега, што у мом крај у има тол ико врс та јабук а, кол ико
их је Војис лав Илић Млађи набројао у једној песми унетој у антолог ију поезије
за дец у. Ако с див љењем пос мат рам опале круш ке по швајцарс ким воћњац има
и зас тајем крај њих у излозима, ако вол им мрт ве природе с круш кама и дуњама,
вероватно је зато што ме је дететом ноћу буд ило опад ање зрелог воћа, те сам се
у зору буд ил а да га ја прва пок уп им са траве.
Зато ме је Швајц арс ка и очарал а својим смис лом за воћарс тво и повртар
ство, својим дворењем цвећа, својим слик арс ки уређен им излозима и воћн им
трговима, у којима се свак и час наи ђе на кутак сличан мрт вој природ и виђеној у
неком музеју. Свратити на циришки воћни и цветни трг, готово је као свратити у
музеј. Управо кад сам први пут тамо отиш ла, неки млади сликар је намештао нога
ре и платно наспрам тезге на којој су стајал и клипови кук уруза у лисним дуг им
огртач има и круне карфиол а нал ик на увел ичане сребрнас те брошеве. Није се
знало још да ли ће сликат и то или суседне гроздове крупне прозрачне пуцад и с
измаглицом као на сликама холандских старих мајстора. Продавац се задовољно
смешкао, стојећи мирно крај тезге, као да сликар прави његов порт рет.
Свуд по околн им тезгама блис тал и су ожив љен и нат ирморт и, котарич ице
и зделе пуне воћа и поврћа, опом ињућ и ме на познате слике Васе Помориш ца,
Драгом ира Глиш ић а, Јевте Перић а, Лизе Криж ан ић и на чувена платна стра
них мајс тора. Било је вел ико задовољс тво срес ти ожив љен у слик у кој у си не
кад, у неком чувеном музеј у, видео и запамт ио: видет и за пробу расечене кри
шке диња, као код Саве Шумановића; наћ и се у сезановс ком царс тву бресак а и
јабук а, које су се такм ич иле са онима из музеја. Брес кве тврде, још зеленч иве у
порцеланском оплићем суду; брескве замагљене, мекше него обично код Сезана,
спуш тене прос то на лиш ће као у његовој мрт вој природ и; брес кве измешане
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са јабук ама и крај њих чел ичн и прод авчев нож, као на чувеној слиц и овог сли
кара. Прод авц и у Цирих у као да су код слик ара учил и како се воће и пов рће,
или цвеће изл аже.
И тако у недоглед, дуж венаца и купа јесењег плод а, нас тав ља се утакм ица
између слика и њихових модел а. Час ти се чин и да су Гојине круш ке и шљиве, са
смок вама по застору прос ут им, лепше него ове које живе гледаш у Цирих у, или
да су дуње и мрк ве, измешане у плетеној плиткој котариц и, на нат ирморт у Лизе
Криж ан ић, много више дуње и мрк ве, него те што их цириш ке домаћ ице куп у
ју; да су кризантеме са тог истог нат ирморта више кризантеме него све около на
трг у, које тако силно мириш у на јесен. И некол ико метара даље бело грож ђе
прозирне пуцад и, под лаком измаглицом, више је слика него оно нас ликано.
Свет који се врзма тргом махом се, као и ја, више диви плодовима него што
их куп ује, орас им а и леш ниц им а нан из ан им у ђерд ане, плетен иц ам а белог и
црног лук а, здел ама зрнас тог поврћа, поморанџама назид ан им у куле и коцке,
главицама куп уса, глатк им и округлим као баштенске кугле, модром патлиџан у,
крупном као да је довезен из Грузије, док ненаметљиви произвођач и стоје мир
но, као они Мијеови зем љорадници на „Вечерњој мол итви“ – њима је канда доста
било и то што се људ и диве њиховим производ има.
Воћн и трг је пос тепено прел азио у цветн и. Швајцарс ка, која је виша зем ља
магли, киша, језера него сунц а, зач удо има раскош но цвеће. Човек се чуд и кад
је оно стигло да украде од неба тол ико боја и светлос ти, тол ико злата, рубина,
амет ис та. Поп лочан и сквер је преко ноћ и, између чет вртк а и петк а, био про
цветао цвећем од најп итом ијег баш тенс ког до ливадс ког, од оног што рас те по
моч варам а, до цвећ а с план инс ких пад ин а, или из стак лен их баш ти. Ту су и
цветови крхк их стабљик а и уцветало шибље. Ту су и Ван Гогови сунцок рет и,
они без мрке, пуне семен а зен ице, и обичн и, из којих се цед и уље. Пос тојал а
сам мало крај тих букета, боље рећ и жбунова, да вид им хоће ли их ико куп ит и.
Мож да нек и лукс узни хотел за свој хол, за терас у. У том кут у стајал и су, такорећи,
нарамц и уцветалог шибља, жутог, руменог, белог.
И овде, међу цвећем, наг рн ул а су сећ ањ а на драге ми слик аре јоргов ан а,
магнол ија, хортензија, божура и пољског цвећа. Сетила сам се двеју слика магно
лија Лизе Криж ан ић, неч увено непос редн их; бел их бож ура Јел исавете Пет ро
вић Бебе, Маре Глиш ић и њен их руж а, зеленомодрих травн их букета Дан ице
Ант ић, где има више стабљик а житарица него цветн их круна. Имена једне чете
жена наметал а су се, вероватно и зато што оне често сликају цвеће. Поред биља,
које ник ад дотле нис ам бил а видел а, руж а ситн их као жир, и крупн ијих од по
моранџ и, тако изу к рштан их боја, да их ни Лисенко не би могао боље укрс тит и;
поред црвен их цветн их крун иц а, ситн их као рос а, поред цветол иког рас тиња
чије бојено лиш ће је замењив ало цвет, наи ђем на цвеће које сам свакод невно
глед ал а у дет ињс тву: нез аборав ак, видовч иц у, дан и ноћ, невен, пркос – исти
као нек ад у калдрм и око бранковинс ке школе.
Сел а сам на клуп у на скверу, као на клуп у у музеју, и даље пос мат рајућ и га
лериј у цвећа којој није било краја, као што није било краја сећањима на слике
пред којима сам једном узбуђено стајал а. С једне стране је оживео Гус тав Кур
бе са својим криновим а, руж ам а и љубич иц ам а, а с друге стране се створил а
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Реноарова скуп ина кој у је назвао Цвеће из стак лене баште – сандуч ић засејан
врс том руж ичас тобел их дуп лих прс тенак а, до њега сакс ија прим ул а и бео лев
каст цвет, слич ан крин у. Мало даље нек и укус, и неко око слично Манеовом,
ставил и су ту једно до другог, у исту стак лен у дубок у пос уду, тако да су се дршке
јас но виделе, руж ичас ти бож ур прозирн их лат ица, зас ићено жут невен и неко
лико струкова зеленк ас тож уте зевал ице.
И одгајивач и цвећа су, као слик ари, траж ил и такозван у одговарајућу поза
дин у за изложено цвеће. Јед ан је испод руж а прос тро шарен у ткан ин у, коју код
нас зову крпара, како сам једном видела постављен у дивн у слик у ружа код Вел и
мира Матејића.
Овол ик у силу цвећ а, овол ико дворење ове биљке видел а сам још само на
немачком острвц у Мајнау, на Боденс ком језеру, где се чак бира мис појед ин их
цветова. Питал а сам се тако, седећ и на цветном трг у, зап љус кивана облац има
мириса и тал ас има боја, који бих ја цвет проглас ил а за краљиц у у том мноштву
цветн их крун ица око себе.
Ако бих бирал а по милош ти, по сећањима која у мен и буд и који цвет, иза
брал а бих нек и који је рас тао једном по шум арц им а у Бранковин и, мож да ја
горчевин у.
Ако бих бирал а по боји, био би то опет цвет жуте боје, мож да она сићуш на
руж а, не већа од жира.
Ако бих бирал а по мирис у, био би нарц ис, цвет који се више хран и водом
него зем љом.
Ако бих по раскош и, бил о би то уцвет ал о шибље жут ил овк е, или глог а,
или магнол ије.
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универзитетске збирке

П

рил иком прве посете Цирих у учин ило ми се да у њем у нема уметн ичког
живота, нема изложби слик а, нема концерата нит и филмс ких фес тивал а.
Веровал а сам да је овај град сав утон уо у пос ловн и живот. Куд год бих поглед а
ла, виделе су се само банке – цириш ке, ујед ињене, кантонс ке, швајцарс ке, ште
дион ице. И тако, жедна да бац им око на как ву слик у, на изложбу уметн ичк их
предмета, нађем се пред универзитетом где се могла видет и, додуше не изло
жба слик а, него збирк а каш ик а из афричк их зем аљ а – Усамборе, Моз амбик а,
Гане, Баконче – од најс таријих времена до данас.
Биће да је та збирк а предс тав љал а огромн у вредност, јер су сви предмет и
бил и у стак лен им вит рин ам а, али мад а вредн а, бил а је врл о мал о пос ећен а.
Тек се овде-онде видел а понек а студентк ињ а, млад ић а није било, мож да зато
што њих не зан имај у ствари у вези са кувањем. Хтел а не хтел а, разглед ај ућ и ту
афричк у збирк у стално сам се морал а сећ ат и свог завич аја, враћ ат и се у своје
дет ињс тво. Мис лим да су посет иоц има из Средње Европе, који нис у запамт и
ли ни дал ек е одј ек е свој их пат риј арх алн их култ ур а, афричк е каш ик е бил е
много чудн ије него мен и. Ономе ко је глед ао како се на кос идбама чорба срче
дрвен им каш ик ама изрезбарен их држ ак а, ко је имао прил ике да уђе у хлебар
ниц у и вид и лоп аре и каш ике за зах ват ањ е браш на, да пије воду или вино из
изр ез бар ен их чут уриц а, каш ик е из Усамб ор е и Моз амб ик а нис у бил е так о
чудне. Весел ил а је пом ис ао да и на црном конт инент у жене мешај у или сипај у
јел о сличн им кут лач ам а. Необично је бил о то што су дрш ке афричк их дрв е
них жлиц а обично много дуже него код наш их и што су редовно далеко бога
тиј е украш ен е дуб ор ез ом, или изд ељ ан е у обл ик у ромб а, двос трук е пил е
крупн их зуб ац а. Необ ично је бил о пос мат рат и как о је за све врем е, у свим
облас тима Африке, уметност прат ил а најос новн ије радње и пот ребе човекове.
Чин и ми се чак да на том конт инент у пос тоји већ и култ куварс ке вештине него
у Европ и, или бар на Балк ан у. Како би се иначе могла схват ит и огромн а ра
знол икост, маш товитост у израђивању прибора за јело и кување. Где би се код
нас могле вид ет и дрш ке као чак ље, као увол аж е, као изр ез бар ене прес лиц е
или као плитк и прот егљас ти жљебов и. Украј кут лач а и жлиц а од слонов аче,
злата и сребра мало је ко зас тајао. То се виђа и по друг им музејим а, али су се
студентк иње чет иле око каш ик а из западне Африке, нап рав љен их од бамбус а
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и око једне исп летене од палм ине лике, трудећ и се да погоде шта се могло за
хват ит и решетк ас том каш иком: слаба је бил а за плодове, за теш ке ствари, а за
течност потп уно неу пот ребљива. Али та наглашена неу пот ребљивост, праћена
лепотом, и даје стварима печат уметнос ти.
Међу свим а овим приборим а, каш ик ам а и кут лач ам а лопт ас тог, елипс а
стог и лопатас тог обл ик а, украшен им дрш кама раскош ним и необично дуг им,
стоји на почас ном мес ту једна краљица каш ик а, висок а или ако хоћете дуга око
сед амд ес ет сант имет ара, чија дрш ка се зав рш ав а дивно изв ајан им женс ким
ликом. Поред ове краљице стоји и њена прат иља, из Баконче, мања, код које је
дрш ка цело женс ко поп рс је с главом.
Мис лил а сам, кол ико љубавн их снова је одсањано под палм ин им грањем за
време дељања ових обичн их предмета пот ребн их жен и у домаћ инс тву. Волел а
бих да сам могла гледат и уметн ика црнца док је вајао лик вољене жене на дрш ци
краљице каш ика, и видет и гордост те жене што уметн ик жел и сач уват и од забо
рава управо њен лик. Сва уметност, сва ова делца, зацело су ник ла уз чеж њу за
неком женом, уз неж ност према мајци, уз бол што вољено биће припада другоме.
И ко зна, мож да их је уметник даривао девојци тајно, као што се дарује први цвет.
У истој универзитетс кој зград и, веров атно у одељк у за друш твене нау ке,
прив ук ла ми је паж њу збирк а названа Људска лица јер већ на улаз у у универзи
тет, на степен ицама где су ми у сус рет дол азил и студент и, пал и су ми у очи ли
кови швајцарс ких млад ића и девојак а, нек ако друкч ији него наш и. Не бих мо
гла рећ и да су лица наш их студената лепша, али су нек ако јас нија, разнол ик ија,
свак и лик нос и обележје краја из кога је дошао. По ликовима наш их девојак а и
млад ић а, док сам их имал а као учен ике пред собом, већ првих дана могла сам
одред ит и који је как ав према самом лик у – одлучан, сањал ица, преп реден, заје
дљив, поверљив или нагао; међут им, у лиц има која су ми дол азил а у сус рет на
цириш ком фак ултет у, нис ам могла одмах да се снађем. Бил и су ми сви ти мла
ди људ и нал ик јед ан на другог, као што се Европ љан ин у сви Кинези или Јапан
ци чине исти. Мож да је због истоветнос ти живота њихових пред ак а кроз веко
ве дош ло до овог а изједн ачењ а. А мож да су их панц ир уреднос ти, тачнос ти,
подједнаког ступња цивил изац ије, осећање безбеднос ти друштвеног и личног
живота, тако изједначил и. И њихови чук ундедови учил и су, наравно, у овој истој
зград и. Веров атно је и тад а био усред ње исти огромн и светларн ик пок ривен
стак лом, у чијем призем љу стоји десетак округлих бел их сточ ића, окружен их
са по чет ири црне стол ице, где студент и за време одмора сед ају да презалогаје.
Мож да су касније додати јед ино барељефи који иду око сва четири зида. Са гале
рије другог спрата, сличне галеријама вел ик их опера, одак ле сам пос мат рал а
ту, рец имо, пос ластичарн иц у, а мож да и пивн иц у, није се могло чут и шта и како
студент и разговарају, али се видело да за сточ ић има сед и само по њих чет воро,
а мож да мањ е. Нигде нис у прив учене друге стол ице, као што се зацело нис у
прив лач иле ни за време чук ундедова данаш њих студената. Разговор се, знач и,
није нигде тако разгорео, да магнетс ки прив лач и, а ни говора није било о са
став љању сточ ића, ни сад, ни у време чук ундедова. А ми, у нашој зем љиц и, по
мис лил а сам са нек им наш ким самозадовољс твом, стално сас тав љамо столове,
прим ичемо стол ице, ширимо разговор.
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Разм иш љајућ и тако, упал а сам у онај део универзитетс ких збирк и који по
чиње одајом пуном фотог рафија или цртеж а Људска лица. Лица са свих конт и
нената, стара и млад а, лиц а интелект уа л ац а, радн ик а и сељак а. Лиц а из најза
бачен иј их зак ут ак а зем љине лопт е. Почел а сам траж ит и своје лиц е, то јест
неко чијем тип у прип ад ам, али нек ако нис ам себе могла да смес тим ни међу
Европ љане, ни међу Кинез е, ни Јап анце, ни Етиоп љане. Чин ило ми се да ме
има свуд а помало, а нигде потп уно. Све то, знач и, на зем љи живи, мис лил а сам
са див љењем и ужасом. Сви ти људ и, па и ја с њима, осећају се сред иштем света.
И наједном ту, усред тих ликова, углед ам крупн им словима исп ис ан у ону
мудрост Динке о створењу света: „Бог је створио Сунце и оно се род ило и за
шло и врат ило. Зат им је створио Месец и он се род ио, зашао и поново род ио.
Створио је најз ад Човек а, и он се род ио, прошао, али се ник ад више није вра
тио.“ Кол ико мил ијард и људс ких ликов а се род ило, прош ло и више се ник ад
није врат ило!
Даље су се нас тав љале одаје са етног рафс ко-историјс ким збирк ама пун им
пос мртн их мас ки, глинен их и жел ез них дух ов а, бог ов а, бож ић а, ђав ол а, све
сличн их недонош чад и, али ја сам се већ бил а зас ит ил а разглед ања, мад а ми се у
почетк у чин ило да глад не мог у скоро утол ит и. Пол ако сам се упут ил а изл аз у
праћена чуваревим, чин ило ми се, подсмеш љивим погледом, као да у себи гово
ри ону изрек у из Гане која се примењује на човек а обу зетог залудн им пос лом:
„Ако знаш збиља шта рад иш – рад и.“1
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Играчке

Ж

енама остане из дет ињс тва неи ж ив љена пот реба да се играј у или да бар
пос мат рају играчке. Кол ико пута сам заједно с децом стајал а пред изло
зима пун им бића и ствари које подраж авају живот одрас лих људ и, нек ад благо
нак лоно, нек ад му се подс мев ај ућ и. Кол ико бајк и виђен их очим а детета ту је
било отелов љено. Кол ико лутк иц а помодно одев ен их, како сам у дет ињс тву
желел а да будем одевена и што ми је било недостиж но, иако се наша мат и узалуд
труд ил а да нас одене. У позориш тима лутак а увек ћете наћ и као публик у исто
тол ико жена, кол ико и деце. Ту деца нал азе оно што желе да дож иве, а жене се
сећају дож ив љеног или промашеног у живот у.
Ја стално траж им по излозим а играч ак а и по позориш тим а лут ак а давн у
лутк иц у коју сам сама нап равил а, немајућ и куп љен их, али све те које виђам не
мају њена сјаја ни њена живота. Она је за мене жива као за мал ишане Беог рад а,
па и цел е Србије, лутк а Чет вртко која у њим а живи двос трук им, слојевит им
животом – и оним у мозгу и свес ти и оним у маш ти и душ и којим живе живи
створови. Изглед а да позориш та лутак а пос тиж у најп ре тај уметн ичк и захтев
стварања потп ун ије илузије, или како се нек ад говорило естетс ке истине.
Први пут сам имал а прил ике у Швајцарској да вид им играчке и у музејима,
најп ре у цириш ком Landes muzeu mu, а зат им на универзитет у, у збирк ама по
свећен им етнолог ији и етног рафији. На универзитет у су то биле играчке које
су деца сама себи правил а. Међу лутк ама бил а је и једна слична оној коју сам ја
себи нап равил а од укрштена два дрвцета и старог комад ића свиле којом је бил а
прес вучена глава и од које је бил а саш ивена и хаљина. Било је ту лутак а нач и
њен их од самог дрвета, где су зглобови бил и прич врш ћен и гвож ђем. Све су оне
биле окићене ситн им ђинђув ам а как ве се куп уј у дец и по сеос ким вашарим а.
Једна беба-лутк а у колевц и, сва од крп ица, увијена у пелене и повоје, пок азива
ла је како се новорођенч ад оду век и свуд а на исти нач ин повијал а. Веров атно
да би се предс тавио развој овог занатс тва, а потом ове индус трије, у свет у, по
крај лутак а само дрвен их и само крпен их изложене су и марионете из Бурме и
позориште лутак а са острва Тах ит и.
Изложба лутак а у Landes muzeumu, то јест Народном музеју, бил а је далеко
богат ија, разг ранат ија. У маломе, било је ту све што пос тоји и у живот у, међу
људ има. У првим дворанама музеја су војн иц и у природној вел ич ин и, онак ви
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как ви су у разна времена и у разним крајевима бил и, затим оклопи, кациге, сабље,
мачеви, пуш ке, топови. Међу играчк ама се такође нал азе оловн и војн иц и и све
оружје пот ребно за њихов рат играчак а. У појед ин им одајама музеја прик азују
се нек ад аш ње ков ачн ице, стол арс ке, кач арс ке и хлебарс ке рад ион ице. Међу
играчк ама се нал азе такође све ствари и алатке које се мог у видет и по правим
рад ион ицама: стол ице, столови, диван и, пиле, наковњи, мехови, маш ице, пећ и,
ват раљи. Има ту цел их умањен их кух ињ а или спав аћ их соба, как ве данас по
стоје и как ве су некад биле. Све што постоји у живот у одрас лих људ и, само врло
умањено, нал ази се ту да дец и предоч и живот одрас лих.
Наједном ми се тамо учин ило да се и одрас ли људ и у ствари само играј у
живота. Све чин имо да не осет имо како живот прол ази, као што се деца играју
да им дан час пре прође: рад имо, вол имо, рађамо, певамо, пут ујемо, бавимо се
нау ком и уметностима, само да забаш уримо главн у мисао која нас прогон и – да
ће нас једном нестати. Гледајући играчке понекад ми се учини да старији од деце
живот прес лик авају.
Као што играчке по музејима показују какав је некада био живот људ и, како
су нек ад зал аг ивал и и себе и дец у, тако се савремене играчке труде да иду у ко
рак са савремен им животом: не зна се има ли више аутомобил а по улицама или
прод авн ицама играчак а, има ли више дечјих пиштоља или пиштоља за одрас ле,
има ли више телефона међу играчк ама или по кућама, такм ич и се број телеви
зора и рад ија за дец у са онима за одрас ле. Не зна се ко од кога краде моду: лутке
од жена или жене од лутак а, чија је кос а савремен ије очеш љана, ко има модер
није фриж идере и штедњ аке: жене или лутке. Мож да ћемо ускоро наћ и међу
играчк ама и цигарете, и жвак аће гуме и вис ки.
Има, међутим, међу савременим играчкама и так вих које не јуре за индустриј
ским достигнућима, има их које деци приказују домаће животиње, дивљач, птице,
звери. Негде у Цирих у сам видел а чак жабу гатал инк у од сомота, и жуте пил иће
од паперја. Има баш тенс ких алатк и, ствари пот ребн их за одрж авање вртова:
кантица за зал ивање, ашова, грабуља, што дец у подстиче на рад иност.
Напос летк у сам видел а и једн у чиг ру, древн у сеос ку чиг ру, али модерн и
зован у – не гон и се бичем, него нек им полугама скривен им у њен им груд има.
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Галерије

В

ол им1 и у граду, као у 2 шум и, да лут ам без пут ок аз а – па на шта наи ђ ем.
А приж ељк ив ал а сам уметн ичк е гал ер иј е, прв енс твено гал ер иј е слик а.
И упут ил а сам се у сам и центар, слутећ и да 3 уметн ичк и живот, да оно чиме се
он ман ифес тује, мора најп ре тамо бит и нагом ил ано. И, збиља, негде 4 у стрмој
улиц и која сил ази према рец и Лимат у5 углед ам, на своју радост и чудо, у излог у
некол ико слик а крцат их призора однек уд а ми из своје зем ље познат их. Биле су
ту куће и окућн ице наш их Војвођана, Тот ице забрађене, широк их шарен их су
кањ а, ђермов и нал ик на жирафе, куће с 6 проз орим а на забат у, крупн и коњ и
упрегн ут и у таљиге, Лале7 под шубарама, с лул ама, момц и који цеп ај у дрв а на
пању, жене с метлама, дец а која праве8 Снеш ка Бел ића, груд вај у се. Боје јарке.
Људс ке прил ике дет ињас те. И9 много их има на свакој слиц и, као на вашарима,
на процес ијам а. Пређем преко праг а,10 као преко Дун ав а,11 да бих стигла до
Ковач ице. Јер ту су бил а платна наш их слик арк и отуд, од којих неке већ имај у
светс ки глас; ту су, зат им, бил а платна већ чувеног12 наи вца Генерал ића.13
Већ од првог погледа опазим да су у галерији све сами наши наивци,14 из свих
крајева, особито из Хрватске,15 Србије, Словеније. Ишла сам од слике до слике16
као од познаника до познаника, исп уњена ту,17 међу наи вцима, нек им18 могло би
се рећ и19 наи вн им поносом: чувена цириш ка Алтштатс ка галерија, а исп уњена
све сам им Југос ловен има. Ослуш нул а сам људе20 око себе, и чул а 21 поред немач
ког22 и наш говор. Сопственик галерије, јер то није бил а галерија државна, пога
ђао се с купцем чини се напречац23 заљубљеним у наше наивце, али цене слика су
премашале и оно што је његово одушевљење могло поднет и. Осет ивши да с тим
купцем неће бити пазара, сопственик се окрен уо другима,24 и то право нама Југо
словенима, верујући да наше узбуђење долази само од усх ићења сликама. Позна
вао је биог рафије слик ара, говорио о наи вц има у свет у, привод ио нас понек им
платнима – говорио нам је све оно што сам већ одавно знала. Жеља ме је вук ла да
му кажем да сам и ја из зем ље одак ле су и ти сликари, али сам успела да оћутим, за
што је требало прил ично снаге. Срећом, за так ве ствари ја је имам, јер ми је увек
дража независност коју купим тиме што нешто прећутим. Али моја сабраћа нис у
могла отрпети и казала су да смо зем љаци сликара, главне атракције, бар у то време,
Алтштат-галерије. Наједном се сопственикова пажња према нама смањила – важно
је било оно што извозимо, а не ми као народ, а особито кад25 нисмо купци.
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Пос ле тога 26 било нас је срамота да се дуже ту задрж авамо,27 и изи ш ли смо
снебивајућ и се што нисмо оправдал и власникове наде да нас може преобратити
у купце. И није то јед ини пут да сам изаш ла из галерије са сличним осећањем не
лагодности. У улиц и која се пење према универзитет има наи ђем28 једне недеље
на излог преп ун дивн их слик а,29 и управо кад сам хтел а да забележ им име гале
рије, изаш ла је на улаз30 деж урна и пруж ила ми визиткарт у, с именом сопствени
ка, улицом и бројем и називом галерије – опет приватне, с примедбом да је и не
дељом отворено, што је зазвучало као позив. Ушла сам, мада у приватне галерије
више вол им да вирим споља, јер ми се чини да сопственици увек очекују да се купи
оно пред чиме се стане зад ивљено. Овде сам се зауставил а пред платном управо
једне швајцарске сликарке31 које је представљало балерине сличне онима как ве
је слик ао Дега. Не видећ и одмах име слик ара, упитал а сам да то мож да није он.
У истом час у сам била обас ута свом љубазнош ћу и свим платнима сликарке, крај
чијих балерина сам се зауставил а. Очигледно, чуварица галерије видел а је у ме
ни купца или имал а намеру да ме што дуже задрж и – јер један посетил ац мами и
другога да уђе. 32 Напос летк у сам јој морал а признат и да се само дивим сликама,
додуше,33 она ни после тога није била мање љубазна.
Те недеље сам имал а среће. Бан ул а сам и на сталн у изложбу јуж ноафрич
ких ткан ина. Човек ту запос лен био је створен нек ако на наш нач ин, или је та
кав пос тао34 живећ и две год ине у Заг ребу, што ми је рек ао кад сам примет ил а
да и у Југос лавији ткај у сличне прос тирке. Ја то, понек ад, наравно, и из љуба
знос ти 35 кажем, али су ове заис та лич иле на наше губере36 или пок риваче где је
основа танк а и упредена 37 а пот ка готово с прс та дебел а. И није само то бил а 38
сличност – све те ткан ине су биле од небојене вуне, беле, црне или сиве, поне
кад чак и нег ребане. 39 И поново се прен уло моје старо задовољс тво: нек ак ви
незнан и ми народ и – Зулу, Мак аи, Асант и, Нарид и, Квамбо, чу ткан ине как ве
су нек ад челе сељ анке у мом селу. Ову сличност су довршав але шаре као у на
ших ћил има: на белој основи црне клече, или40 на црној подлози беле. Једна је
поражавајуће лич ил а на стари српски грб – чет ири штампана слова ес 41 окрен у
та једно другом леђима. На самом улаз у стајал а је ткан ина с мот ивом Адама и
Еве, невешто извезен им, што42 је сведоч ило да је хриш ћанска прича о љубавном
грех у чак у Јуж ној Африц и побрк ал а људ има неке рач уне.
На моју вел ик у срећу изненад а се појавио прави, богат купац, кога није ни
чуд ил а ни пораж авал а цена ћил има од по две и по хиљаде франак а. Заборавив
ши и Југос лавију и Заг реб и мене, прод авац му се сав пред ао, одвијајућ и у свој
ширин и и дуж ин и свак у прос тирк у. Пот ом ме се опет сет ио, задов ољ ан што
сам још ту и што мог у изи г рават и сиромаш ног, разочараног купца.
Чет врт и пут сам ипак дос пел а у држ авн у, или градс ку Уметн ичк у галерију,
Kunst Haus,43 где сам могла мирно да се дивим44 чем у хоћу, а да, и кад бих хтел а,
не мог у куп ит и ниш та.45 Разглед авш и 46најп ре пред улазом46 вел ик а бронзана
Роденова Врата пак ла и Муров у фиг уру жене (над ам се да та огромна, такође
бронз ана фиг ура то предс тав ља), ушла сам у галериј у са олаком стрепњом да
ће бит и сиромаш на (богзна отк уд ми так ва мисао), али сам бил а зад ив љена бо
гатс твом и избором збирк и и слик а. Онај мој познан ик, који вер ује да треба
само имат и новц а, па ће свег а имат и, рек ао би 47 обревш и се у овој гал ерији:
234

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Снимци из Швајцарске ________

„Имал и па и створил и.“ И свак ој ак о је требал о мног о новц а да се гал ериј а
снабде чувен им слик ама Шагал а, Пик аса, међу којима су и48 Пик асов Пољубац,
Жена која клечи, Бели акт, да се снабде Роденовим Балзаком, и опет,49 његовом
Женом која клечи, нагонећ и посет иоце да их упоређују и питају се која је боља.
Има ствари које и морају, уосталом, бит и у једном светс ком музеју. Морају
тамо бит и и иконе – и има50 их, али се мора признат и не претерано.51 Мора тамо
бит и и клас ик а, али ни та збирк а није нароч ито богата. Међут им, Kunst Haus52
има ствари које се на другом месту не виде, као на пример53 фотог рафије египат
ских мум ија из II век а 54 по Хрис ту, или неке швајцарс ке иконе особите лепоте,
само врло мало нал ик на иконе. Памте се терасе са погледом на вртове, као у на
шој Модерној галерији. Памте се чет ири 55 лава на опрез у у једном пред ворј у.
Памт и се како је све прозрачно, светло, као арх итект ура сложено. И упамте се,
56
са поштовањем и дивљењем,56 збирке некол ицине њихових, циришких сликара,
које наводе на зак ључак, не знам је ли тачан, да им је слик арс тво богат ије од са
времене литерат уре. Помен ул а бих само двојиц у од тих дивн их сликара: Макса
Гублера, прем ин улог 1973. и клас ик а из XIX век а Ферд инанд а Ход лера. И јед
ном и другом су посвећене57 по две одаје. Макс Гублер је сликар лепота Швајцар
ске и особито Цирих а и његовог језера, а теш ко је бит и убед љив слик ар тих ле
пота. Њега су очарале измаглице и светлос ти над Цириш ким језером и реком
Лимат. 58 Глед аоц и остан у цело пре подне пред његовим Прол ећем на Лимату
или Кишом на Лимату, Пролећним пределом. Гублер је необу здан колорист, пред
чијом сликом предел а 59се човек осећа не само као да стоји59 у њем у, него као да
је 60 окупан његовим мирис има и ваздухом. Он је и као порт рет ист изванред ан.
Чувар61 те одаје запаж а моју зад ив љеност и пријатељс ки се смеш и, као и онај у
одаји где је класик Ферд инанд Ход лер, сликар сањал ица и мис лил ац, у исто вре
ме, а вероватно и добрич ина што се вид и по аутопорт рет у, по његовим насмеја
ним очима које 62прате ма куд се крен уло.62 Пет-шест његових вел ик их, клас ич
них слика: Младић зачуђен женама, Дан, Свети час, Пес ма из даљине, углавном су
фиг уре жена. Све би њих мож да могао и сликар које друге зем ље нас ликат и, али
из платна Месечина на језеру одмах се погод и да је Ход лер сликар Швајцарске.
Ако немај у богат у збирк у клас ичне скулпт уре, збирк а савремене, или оне
што треба да знач и њу, 63 пок аз ује да су отворен и и према крајње новоме. Ту је
Човек који иде под кишом, сав боље рећ и64 нац ртан него извајан од жице, онако
како би га нап равило ген ијално дете. Та фиг ура стоји под стак лен им звоном,
знач и драгоцена је, или бар одвећ крхк а. Порт рет и су пљос нат и, грађен и без
дорађивања. Пас Алберта Ђакомет ија је исто тако пљос нат, леп љен, чин и се да
је хрт65 или врло глад ан. Али, ма кога порек ла био, диван је! И у свем у томе жи
чаном, гвозденом, од мед и, тамном, наједном две муш ке фиг уре као од гипс а,
сличне људ има који су до малочас кречил и, те један преморен леж и лицем према
зем љи, а друг и стоји и глед а га зам иш љено.66
Напос летк у ме је заболел а глава од разних лепота и изненадности и изаш ла
сам оком ито, лифтом, на недељно сунце и расположење, да ништа друго не гле
дам до обале језера.
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уместо Хенрија Мура1

В

ећ мож да три недеље стоји изложба Хенрија Мура у парк у крај језера, између
Цирих а и Херл иберга, и како је бил а дугорочна, свак је мис лио имаће вре
мена да је вид и – и тако је проп ус тио. Тако смо Бран ис лав2 и ја пош ли управо
сут рад ан по зат варању. Дан је преко сваког обичаја био јасан и топао, те смо се
радовал и што ћемо уживат и и у лепом времен у и парк у, поред уживања у изло
жби. Али већ после двадесетак метара хода по парк у, дочекало нас је разочарење:
осећ ао се свуд а олак и неред као пос ле сваке светков ине – гом ил ице дас ак а,
карт он а, траг ов и шуш ке, људ и су се запос лено врз мал и, а нис и вид ео шта у
ствари раде. Изненада, на првој пољан иц и крај језера, 3 указа се чудовиш на нека
маш ина обл ик а сличног динос ау рус у с безброј точкова, точк ића, полуга. Није
се могло нас лут ит и чем у служ и и заш то је у парк у. И Бран ис лав 4 пок ушав а да
ме разв ед ри шалом да је мож да и маш ин а Муров о дело из раздобља њег ов ог
стварањ а које не познајемо. Разу ме се да нис мо у то веров ал и, али што смо је
више глед ал и све нам се више свиђал а. Бил и су њен и точк ић и без икак вог ред а,
нагом ил ан и јед ан крај другог, али се осећ ал а међу њима нек а загонетна зако
нитост. Пок ушал а сам да зам ис лим чега је она бил а уметн ик у симбол. И учин и
ло ми се да је то слик а рад а у мозгу, у човековој5 свес ти и подс вес ти. Жао ми је
што име уметн иково нисам упамт ил а – али и он би, да то зна, био задовољн ији
што му се пре сећам дел а него имена.
Са надом да ипак није све из парк а однето, нас тавил и смо шетњу и наи ш ли
на призор који је био нак над а за то што смо проп ус тил и видет и Мура, а зна се
да нак наде, Исидора је о томе дивно писал а, пос тан у чес то драже од онога што
су нак над иле: дванаес торо мале деце, загазило у плитк у воду језера, и измеша
ло се са паткама, лабуд има, округлим обалским камењем, понегде већим од деце.
Понеко се на камење пент ра, сед и на њем у. Како је сунце било упек ло управо у
тај кутак, чин ило се да мал и створови прс кају једно друго кап љицама сребра и
злата а не воде. Али да Мура потп уно не заборавимо, на зеленој травној узви
шиц и крај обале опазимо ипак вел иколепн у његов у фиг уру од бронзе. Шта би
представљал а бог јед ин и зна, а није ни важ но, на десетак ствари је опом ињал а у
исти мах и буд ил а десетак разних мис ли. Облине фиг уре биле су глатке, блиста
ве као добро отимарене сап и алата. Нек и дечач ић је ист рчао из језера и мол ио
мајку да га попне на славно Мурово дело. Бранислав6 се загледао радознало у део
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фиг уре који је могао напом ињат и и поп рс је младе жене. Био је задовољан што
смо ипак наи ш ли на једно бар дело славног вајара и,7 верујућ и да сам ја због тога
још задовољн ија, оставио ме је да пос мат рам8 а сам отишао да снима две грађе
вине, пос ледњ и крик грађ ев ин арс тва у Швајц арс кој, где су васк рс ле и нек е
древне источњачке појед инос ти:9 на терасама је рас ло шибље и цело дрвеће, не
што ваљда као Сем ирам идн и вртови. Једна од тих модерн их грађевина бил а је у
обл ик у терасасте пирам иде боје зарђалог гвож ђа. У ствари је10 и бил а саг рађена
од гвож ђа, и то збиља зарђалог, и то тако да је11 сама рђа штит ил а железо од ути
цаја временс ких промена, како су нам објас нил и. Било како било, обе те зграде
су се изванредно уклапале својом црвенкастом рком рђом у зелен ило парка, као
што је то овде, уосталом, увек случај са грађевинама.
Фотог рафисал и смо зат им и дец у на пољан и, доис та пољан и, јер је бил а ве
лика као ливада как вог некад имућног човека, и напос летк у двоје старијих људ и
загледаних,12 не мање зад ивљено него ми, у сунчани сат начињен од мед и и желе
за у обл ик у зем љине лопте, нагн уте по пропис у 23,5°, коме је сенка казаљк и пока
зивала тачно четири како је и било. Нас четворо, двоје старијих13 људ и и нас двоје,
чуд ил и смо се погледавши у своје часовнике како је сунчани сат тачан, уместо да
се чуд имо и будемо задовољни што су наши часовници тачни као сунце.
И мој прат ил ац и ја14 бил и смо тог дан а неу морн и физ ичк и и још жедн и
утисак а.
– Има овде пок рај парк а изложба неког Willy Wimpfhei mera15 који прави
зан им љиве фиг уре од гвож ђа. Да сврат имо?
Сврат ил и смо и није ми било жао. Још једна лепа нак над а за Хенрија Мура.
Неш то, бар за мене, ређе виђано него Мур. Фиг уре овог уметн ик а биле су та
кође изложене у слободном простору, и како је железо од кога су сач ињене било
доис та зарђало, чин ило се да је изложба дуго стајал а под кишом и у влази. Али
било је природно и што је под ведрим небом и што је зарђало16 јер је лич ило на
кот ве, на катарке, на куке. Све невероватно прив лачно, једнос тавно лепо, па и
не било нал ик на оно што17 смо свик ли зват и уметнош ћу.
Још нисмо бил и уморн и18 јер смо стално ходал и по пољу под гранат им дрве
ћем, а било је тек пол а пет и на нашем и сунчаном часовн ик у. Могло се сад ићи19
и у как ву музејс ку зграду. Нед алеко од нас се нал азил а балетс ка школ а Акаде
мије нау к а. Ту се, међут им, могла само разглед ат и клас ична, складна фас ад а и
баштенс ко биље. Али крај парк а је био и Музеј уметн ичк их заната, франц ус ког
имена Бел рив (Belle rive), где20 се трен утно изл агал а европс ка уметност лак и
рања,21 или боље рећ и лакован их предмета. Док су се22 предмет и на Вимпх ајме
ровој23 могли 24 одмах погледом обу х ват ит и, и свак и 25 посебно, и све уједно, на
изложби лакован их уметн ичк их израђевина крај сваке стварч ице се морало по
дуже остајат и: крај лакован их кут ијица за нак ит с цветн им узорц има, крај огле
далâ на столовима којима су свак ако бил и зак рчен и будоари жена XVII I век а.
Париз је ту излож ио и слике уметн ик а који раде овом техн иком зах валном за
слик ање цвећ а и живот ињ а. Уметн иц и лак ирањ а као да су хтел и да своје дело
очув ај у до вечнос ти, и нек а су се збиљ а, осведоч ило се на изложби, одрж ал а
нетакн ута у ток у два век а. И на слик ама и на мин ијат урама преов лађује црно
и црв ен о, главн е 26 лак бој е. Глед ал ац и сам прим ет и изв анр едн и сјај ових
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уметн ичк их предмета и ненадмаш ну прозирност лак а, а кус тос уз то пож рт во
вано објаш њава како се црна боја лак а добија кад се лак у дод ају пигмент и 27 из
хидрооксида гвож ђа, а црвена од оксида гвож ђа и цинобера. Прича да су особи
то чув ен и азијс ки лаков и по сјај у, пров иднос ти, чврс тин и и неос ет љив ос ти
према врел им течнос тима, мас ним материјама или алкохолу. Објаш њава как ве
су подлоге28 у бојеном лак у и како се припремају. Јед ино је моја29 нак лоност пре
ма слик арс тву учин ил а да кус тоса слушам с паж њом, јер се ипак јед ан предмет
друкч ије, дубље сагледа, кад се зна нешто о његовом постанк у.
На друг ом спрат у овог муз еја бил и су изл ожен и муз ичк и инс трумент и.
Пос ет е инс трумент им а смо се одрек ли, не зат о што бис мо приз нал и да смо
уморн и, већ што сам се ја сет ил а како је једном кустос30 у Трондх ајмском музеју
музичк их инс трумената у Норвеш кој рек ао уводећ и нас у прву одају:
– Инс трумент и нис у намештај и зато ћемо сад чут и редом глас свакога.
Како се горе није чул а ник ак ва муз ик а, лаке душе смо се одрек ли даљ ег
разглед ања.
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Изложба карикатура

П

ос ле дугог прижељк ивања как вог концерта или изложбе, јед ва дочек ас мо1
изложбу светс ке карик ат уре у Kunst Hausu2 – цириш кој уметн ичкој гале
рији. Неч увено много света је дош ло на отварање, да ли зато што су сличне изло
жбе ретке, или се у Цирих у нароч ито вол и карик ат ура, или су прос то Цири
жан и3 знал и грађанс ки ред.
Уметности су, ако би се смело рећ и, „порозне“.4 Нароч ито често се дод ирују
слик арс тво и вајарс тво са литерат уром, а и међусобно; блис ке су поезија и му
зик а, и, наравно, карик ат ура и сат ира и хуморис тичн а проз а. 5 6Те сроднос ти
између делâ разл ич ит их уметнос ти спонтане су, 6 јер се и талент и дод ируј у, те
се сликари, рец имо, морају свесно борит и да остан у само у царству сликарског,
у проблем има боје и лин ије. У крит иц и слик арс тва се, чин и ми се, чак као увре
да говори да је неко платно више литерат ура него уметност прос тора и боје.
Тај спој између слик арс ког и књижевног нароч ито је уочљив код карик ат уре,
на пример код нашег а вел иког карик ат урис те Пјера Криж ан ић а; мног о сам
људ и чул а где говоре да им је у Пјеровој карик ат ури дража легенд а7 него цртеж.
Људ има којима на срц у леж и друштвен и живот узимају хуморис тичне лис тове
да би у сажет ој форм и карик ат уре могли да се обав ес те о стању у пол ит иц и
своје зем ље, о проблем има којима је мучена. Људ и су некад куповал и Политику
само због Пјерове друштвенопол ит ичке крит ике изражене цртежом.
Мен и је Пјер, међут им, био ближ и и драж и у својим порт рет им а8 дос тој
ним психолошких ликова највећих књижевника хумориста, и питала сам се хоћу
ли на цириш кој изложби наћ и порт рет е вел ик их уметн ик а свет а, као што је
Пјеров порт рет Вељк а Пет ровића – она дуга црна верт ик ал а која се завршава
главом сличном ромбои ду,9 ако бис мо је поред ил и са геомет ријс ким слик ама,10
или хоће ли се срес ти порт рет као што је онај Бате Вук ад иновића,11 пом ињем
оне који ми прво пад ају на памет. Која славопојк а људс кој глави у тој карик ат у
ри Вук ад инов ић а!12 Шта мари што он тамо гот ов о13 нем а ног у. Зат о је глав а,
истин а карик ат уријс ки увел ич ан а, тако изразит их чеон их кос тиј у, да мораш
вероват и у мозак иза њих. Прижељк ивал а сам да нађем тамо дел а Дом ијеа, кога
је Пјер тол ико волео, или славне рус ке и франц ус ке карик ат урис те.
Свет се, као и код нас, тис као на улаз у ове изложбе врло прегледне, сис те
мат ичне, и веров атно,14 да најп ре нађе своје љубимце, ишао преко ред а – опет
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као код15 нас. Да пођ ем и ја и пот раж им најп ре своје љубимце, најп ре Пјера,
нис ам хтел а16 – унап ред сам знал а да се он ту не нал ази. Мад а слик а донек ле
лако17 прел ази гран ице зем ље у којој је18 нас тал а, дел а слик ара мал их народ а,
као и дел а њихових књижевн ик а, теш ко их ипак прел азе. Већ у првим дворана
ма примет ило се да изложба има амбиц иј у да дâ нау чн и преглед развоја кари
кат ур е. Снабд ел а се19 и уметн ичк им рец енз ент ом 20 кој и је тум ач ио правц е,
објаш њав ао ствари које нис у могле бит и сваком познате, идућ и пос тепено од
прег ратка до прег ратка, од једне врсте карикат ура до друге. Али су се гледаоц и
брз о зам арал и, нис у вол ел и сис тем ат ично преглед ањ е, и у трен уц им а ми је
било жао рецензента. 21 Морао је вребат и људе којим а би се обрат ио, прат ит и
шта кога зан има и прић и диск ретно да му помогне. Додуше, имао је и некол и
ко верн их слушал аца, али ми се повремено22 чин ило да остају уз њега више како
би они њем у помогли да изв рш и свој у дуж ност23 него да би он њим а тум ач ио.
Прет ечом 24 карик ат уре, објаш њав ао је реценз ент, смат рај у се оне глав е
око потк ров ља катедрал а, она лиц а унак ажена под теретом камена који поду
пиру. Али нек и слушаоц и се нис у могли с тиме слож ит и, тврдећ и да се карик а
тура увек за неш то25 или прот ив нечега бори, 26 и да се само у формалн им пре
теранос тим а те глав е дод ир уј у са карик ат ур ом. Уопш те се на овој изл ожби
мног о више спорило нег о на слик арс ким, веров атно зат о што је карик ат ура
бил а људ има јас нија, већ и самом својом блис кош ћу са литерат уром.
Карикат уре су најчеш ће биле груп исане по тем и, а не по ауторима. Било их
је из живота војс ке и из пород ичног живота, зат им из облас ти секс а и прос ти
туц ије. Понек ад су остајале на гран иц и реа л изма и хумора, на гран иц и суро
вос ти и саж аљења, обичне шале и црног хумора. Могли су се ту наћ и и слик ари
којима је карик ат ура бил а само јед ан звук у симфон ији њиховог стварал аштва,
као што су Микел анђело и Пик ас о. 27 Књижевн иц и и ђац и су зас тајал и украј
кориц а књига и илус трац ија, поред нас ловн их страна хуморис тичк их новина,
особито франц ус ких. А вајари су се чет ил и украј вајарс ких ремек дел а – кари
кат ура – порт рета дос тојн их ген ијалног психолога.
На изл ожби, као за преб ог ат ом трпез ом, где се изгладнел и гос ти наје ду
већ при предјелу, а кад дође печење, кол ач и и воће, буду потп уно сит и и не мог у
ни да глед ај у јел о, а камол и да се служ е, мног и су се, 28 и не доглед авш и све,
уморн и раз ил аз ил и. Так о се дес ил о нар оч ит о са оним а кој и су бил и верн и
прат иоц и рецензента. 29 Они самос талн и, то јест сладок ус ци, заус тав љал и су
се крај наји зразит ијих ствари, управо оних које су се њима чин иле наји зрази
тије. Неко је понео у сећању офиц ира предс тав љеног као петла богатога репа,
истакн утог грудног коша и изразито вел ик их, светлих канџ и. Неко је био осе
тљив на карик ат уре секс а и упамт ио лице старе овеш тале прос тит утке, али не
од оних измож ден их, нег о прет ерано гојаз них. Нек и су остајал и дуг о украј
карик ат ура живот ињског света, представљеног како се бори и пари. Жена нек а
се дуго, слатко смејал а пред стол ицом 30 на којој су бил а поређана јаја и над ко
јом је пис ало: „Стол иц а за кокош ку.“ Нек и старац се није миц ао од Дом ијеове
карик ат уре на којој31 двојиц а мршавих, слабо одевен их грађана стоје негде на
обал и и где јед ан примећује да прет и вел ик а олуја, пок аз уј ућ и на исток на чи
јем крупном сунц у пише: „Буџ ет.“ Чов ек и жен а стар инс ког тип а, гот ов о32
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увређено су пос мат рал и карик ат уру брачног пара – прем ладе, превеселе жене
и старог, орон улог муж а, сличн у познатој дивној слиц и у Трет јаковс кој33 гале
рији у Мос кви Неједнак брак.
Кад је зазвон ило да се зат вара, они преу морн и јед ва су дочек ал и мог ућ
ност да прек ин у пос мат рање, али су чувари морал и неке и мол ит и да нап ус те
дворан у, чудећи се о чем у се тако ват рено споре,34 и што не мог у од понеке слике
да се одвоје.
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парк Готфрида келера

П

аркови по наш им градовима, и вел ик им и мал им, па и по важ нијим сел има,
сад а су пун и спомен ик а1 пис ац а и остал их уметн ик а. Кол ико пута ме је
отмен и, изразито пес ничк и лик Војис лава Илића поздравио на стазама Кале
мегд ана. Кол ико пута ме је Рак ић, мад а зам иш љен, пог нуте главе, опазио и по
желео ми пријатн у шетњу по парк у којим је једном прош ла она жена са црном
орх идејом на шеш ир у, као предзнаком дуге патње која га је чек ал а од љубави
према њој. Кол ико пута сам готово2 на прс тима прош ла поред фиг уре Бранк а
Рад ичевић а да га не поремет им у сновим а док је увело лиш ће пад ало, такође
неч ујно, да га не би пробуд ило. Кол ико пута сам се у Љубљани крај она три моста
зауставил а3 пред спомен иком Франца Прешерна и сет ил а се стихова „Memento
mori“, или стихова „Врбе“, разм иш љајућ и о смрт и и жалећ и и ја што4 сам једном
нап ус тил а своје село. Кол ико пута ме је Гундул ићев спомен ик 5 опомен уо да се
коло среће неп рес тано врт и, да ће они који су горе бит и мож да једном доле, а
они одоздо да ће се успет и. Сви ти наш и пес ниц и, прет ворен и већ у бронз у и
камен, бил и су другови наш их студентс ких шетњи по парковима, у сутон у, чу
ли наше тих е љубавне разг ов ор е, наш смех и усам љен и плач, слуш ал и наше
књижевне преп ирке, слушал и рец итов ање својих стихов а. Ми своје пес нике,
бар на овај нач ин, не пуштамо да остан у усам љен и пос ле смрт и.
Зато сам се зач уд ил а како се у Цирих у, да поменем само најпознат ији ми од
швајцарских градова, може ходати по сат-два, а не наи ћи на споменик писца или
ког6 другог уметника. Има, додуше, поред језера бронзаних фиг ура чап љи,7 галеба,
дечака риболоваца. Има по парковима женских мермерних актова, затим камених
бикова, коња, лавова, чак и8 оваца, али од писаца ни трага. На улазу главне улице,
Станичне, стоји, на пример, уместо споменика как вом књижевнику или музичару,
фиг ура бика кога кроти човек. Ово, наравно, показује вел ик у љубав Швајцараца
према природ и, и зацело би њихови паркови бил и још више лишен и9 вајарских
уметничких дела, да није ових споменика немуштом свет у дивљачи и птица.
И кад а сам у парк у на обал и Цириш ког јез ера, прил ик ом једне шетњ е,
углед ал а спомен ик ром ант ич ар у, пес ник у Готфриду Келер у, чија бројн а дел а
су бил а врло поп ул арна у његово доба, у његовом народу, обрадовал а сам се као
как вом рођак у. Спомен ик је од белог камена и сас тоји се из два дел а: главе на
вел иком стубу, и вел иког квадра од истог так вог камена, у коме су10 исп ис ана
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дел а овог пис ца. Камен и Готфрид Келер, озбиљан, гус те косе, старинс ке браде,
или мож да аустријс ке, раздељене по сред ин и,11 глед а у овај замагљен и, сребр
нас ти део језера пун барк и и једрил иц а, који отиче у рек у Лим ат. Управо сам
бил а одал а у себи признање швајцарс ким књижевн иц има што су се, вероватно
они, одлуч ил и да под игн у спомен ик свом чувеном претходн ик у, кад на поз а
дин и квадра на коме су исп ис ан и нас лови Келерових дел а, проч итам да му је
спомен ик под игао савез нек их цириш ких осиг уравајућ их друштава прил иком
стогод иш њице оснив ањ а12 . Мож да се, уосталом, и не треба чуд ит и што неко
друш тво које нем а везе са књижевнош ћу диже спомен ик славном човек у, мо
жда је тамо обичај да спомен ик диже онај ко има највише новац а, али је чудно
што се ово није учин ило13 прил иком как вог важ ног дат ум а из Келеровог жи
вот а,14 нег о прил иком стог од иш њице оснив ањ а осиг урав ај ућ их15 друш тав а.
Али спомен ик је богат и леп и добро је што постоји, па ма чијом зас лугом. Неда
леко од Келеровог спомен ик а је још поп рс је природњак а16 Конрад а Брик лија,
уз само језеро. Међут им, верујем да сви овај стари арборум називају Келеровим
именом, јер сем Брик лија, све остале фиг уре у парк у су бези мене.
Песник је рођен 1819. год ине те је све то древно дрвеће већ и тада постојало,
и он је туда17 морао често прол азит и. А18 тада у парк у није још било мож да плит
ког вештачког језерца, у које су загазиле бронзане барс ке птице, а живе патке,19
с тамнозелен им тракама око врата, стајало је све то вековно биље, и сад исто то
лико здраво, кол ико и старо. Нигде нисам видел а тол ико здравих стабал а, нигде
ми није20 пад ало на ум да придев здрав стављам уз имен иц у бор, кед ар или пла
тан. Изгледа да влага, која људе у овом граду чин и реу мат ичн им, прија растињу.
Мора бит и да је Келер са див љењем пос мат рао ове парковс ке платане лиш ћа
широког и осунч аног као шаке ков ач а и зем љорадн ик а и с неж нош ћу се и он
морао наг ињат и над пат уљас те21 кленове, сиромаш ну сабраћу платана. И он је
зацело остајао зад ивљен пред прел ивима зелен их боја 22 у том парк у: од зелено
сивих, как во је лиш ће врба, до црно и модрозелен их, как во је у борова. Зацело
се, размиш љајући, заустављао23 под жутозеленим грањем, сличним првом април
ском лис тању. И у доба кад је он туд а шетао, те гране су морале бит и сличног
обл ика: неке као крил а как вих дивовских птица пред полетање, неке праве и во
доравне као руке када падне на час у гимнастике команда да се разброји. Верујем
да није равнодуш но прол азио ни поред оног дрвећа које је и у старости ширило
изд анке као дец а прс те кад се греј у крај огњиш та. Мож да је управо под тим 24
дрветом забележ ио чувени стих: „Овде се осећам повезан и са једним и са свима.“
Шетајућ и својим будућ им парком, зацело је на брзин у бележ ио план за дело
које се у том час у рађало – јер где би иначе у Цирих у, и тад а граду пос ловном,
граду банак а, 25 нашао тиш ин у и самоћу, ствараоц у неоп ходн у. Мож да је упра
во под овим26 дивовским стаблима, у чијој сенц и би се од сунца могло склон ит и
трис та људ и, бележ ио главне зам ис ли за своје Легенде, за Ром еа и Јулију. А, на
равно, није могао ни слут ит и да ће његов камен и лик вечност провес ти пок рај
оног тамнозеленог високог дрвета с лиш ћем као у бук ве, а с гранама као у жало
сне врбе, које као зелен и слапови на зем љу пад ају.
Прв о сам тако очим а чув еног швајц арс ког пис ца пос мат рал а око себе, 27
као да ме је он мол ио да то бујно зелен ило кроз моје зен ице и сам још 28 једном
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погледа, слично мртвом песник у у песми Добрише Цесарића, који мол и читаоца
да му срце на трен утак васкрсне читајући његове стихове. А пос ле сам се дала на
разглед ање онога што је вероватно нас тало и порас ло пос ле Келерове смрт и у
његовом, већ тад а његовом, парк у: оно плитко вештачко језерце са бронзан им
птицама, зат им простране зелене руд ине кратко покошене, управо на нулериц у
ошишане, које су и саме лич иле на мирна јаснозелена језерца. Зацело тад а нис у
могла пос тојат и ни она мал а чуд а техн ике, нис ки водос коц и нал ик на стак лене
полулопте где је стак ло, управо стак лас та вод а, тол ико танк а, да се чин и сваког
ће часа прснути у парампарчад. Али није прскала, остајала је стално без29 иједног
набора, без иједне пукот ине. Мада у скорије време саг рађен и, ови воден и полу
круж ни клобуц и не ремете склад 30 старом парк у, боље рећ и ботан ичком врт у,
где све има патин у прош лости и где влада31 углавном укус старог века. Међутим,
на нек их тридесетак метара иза спомен ика стоји гвоздена фиг ура црвено обоје
на, дуговрата, нал ик на дизал ице песка, па сам први пут је спазивши помислила да
је ту привремено и да је обојена црвено како не би рђала. Али када сам је и пос ле
год ине дана, и зат им опет пос ле две, наш ла на истом месту, установил а сам, по
дробн ије разгледавш и, да представља фиг уру жирафе, зацело дело неког модер
ног уметн ик а. Али, мад а необична по обл ик у, та жирафа је дивна црвена пега у
зеленилу парковског дрвећа. Уосталом, камени романтичар и не гледа у њу, испред
њега је32 фонтана, нал ик на оне из његова доба, пуна сићушних гејзера који се пењу
на прсте, такмичећи се ко ће се више испети.
Прош ла је прва, друга, трећа ретка једанаестица која вод и у друг у половин у
град а куд а је требало да се упут им, а ја сам их стално проп уш тал а, није ми се
остављао бел и усам љени споменик. Мож да сам прижељк ивала да се33 још ко крај
њега заус тави. Попнем се на травно, круж но узвишење, опточено клупама, где
лет и вероватно свира музик а и поглед ам: сам стоји Готфрид Келер. Одшетам34
до оближ њих магнол ија, зат им до мес та на обал и одак ле пол азе чамц и и једри
лице и поново траж им очима песник а. 35 Вид им човек и жена се заус тављају, чо
век вад и фотоа парат и хвата њиме жен ин у фиг уру ослоњен у о квад ар на коме
су36 исп исан и нас лови песникових дел а. Обавивш и фотог рафисање, одл азе. Још
мало почекам, мож да ће наи ћ и студент кога је у37 ово време, тако туђе романт и
зму, опио Зелени Хенрих. Неће ваљд а швајцарс ки пес ник, као Рак ићев Хрис тос
који „чека узалуд паству које нема“, остати те вечери без своје пастве.38 Уто су на
иш ли млад ић и девојк а, заус тавил и се пред квадром и почел и читат и зап исе на
њем у. Једног трен утк а млад ић је пребац ио девојц и рук у преко рамена. Је ли то
учинио прочитав наслов Ромео и Јулија? Обиш ли су тако загрљени око споменика
и упут ил и се према језеру праћен и зам иш љен им пес никовим погледом. Пос ле
њих наи ш ла је млада девојка, мож да мат урантк иња, извад ила малу бележ ниц у из
таш не, нешто зап исал а па је и она отиш ла, осврн увш и се са завијутка стазе, као
да јој се чинило да је пребрзо нап устила то место.39 Затим дуго није било никога.
Слете само птица за трен утак на постоље споменика.40 Лист прерано увео окрзну
га. Сунце при зал ас ку прик уп и пос ледњу снаг у и обас ја камен и бел и лик те он
постаде за час највид љивија светла пега у околном зеленилу.
Пођох тад а и ја даље, мис лећ и како негде на Калемегд ан у пос ледњи зрац и
сунца обас јавају спомен ике наш их пес ник а.
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о јас ном дан у виделе су се с наш их прозора у Херл иберг у у даљин и, лево,
планине – неке зупчасте као статистичк и графикон, неке као шатори и купе.
– Да се сут ра приближ имо оним зупчастим? – упитао је Бран ис лав петнае
стак дана пос ле мог дол аска – Цирих си разгледал а мало, сад треба поћ и и даље.
То је, наравно, већ бил а одлук а, саопш тена само у виду питања и сут рад ан
смо пош ли у правц у југоис ток а, прем а оним план ин ам а. Сунце нам је зас ле
пљивало вид док смо се возил и крај Цириш ког језера, али кад смо се испел и на
брдо, пут је свак и час правио окуке, и чим би нам се сунце наш ло иза леђа, плани
не, иначе замагљене, пос тајале су јас није. Ређал а су се сел а, прод авн ице, црк ве,
бензинс ке стан ице. Ретко би се видел а сама кућа усред поља, и тад а је лич ил а
на слов ен ачк е: кров гот ов о виш и од зид ов а, дуг дрв ен и трем под шир ок ом
стрехом, обл ице правилно истругане и сложене на забат у. Пут је углавном вод ио
кроз нен ас ељен а пољ а. Зато нам је готово као привиђење делов ао изнен ад ан
усам љен путн ик на коњу који је јах ао мирно као свештен ик кад а пође у парох и
ју. А што би људ и по пољу, пом ис лил и смо: у овој зем љи све је дог рађено, све је
порађено, у што сам се и кас није стално уверавал а, путеви су готови, бетонс ке
стазе воде кроз поља, куће су сазид ане, баш те оплев љене, мос тови, подвож ња
ци, надвож њац и дигн ут и. Јед ино би сад могло да се руш и саг рађено па да се
понов о диже. Прош ао је Мајл ен, Раперс вил, ускоро ћемо у Дорфвалд. Наше
зупчасте горе се сад добро виде: сунчеви зрац и сад падају на њих, уместо нама у
очи. Даду се пребројат и расел ине, усец и, камен и слојеви. Нис у изблиза онако
загонетне, вид имо их као на длан у.
– Да им сад зађемо иза леђа? – пита мој возач, а опет само саопштава одлук у.
– Овуд а нис и досад ишао?
– Ја нисам, али пут већ одавно овуд а иде – теш и ме он.
Никог нема да се упита да ли се збиља овим путем може доћ и до полеђине
зупчас тих план ина. А и да има, возач неће да пита, више верује возачкој карт и
кој у чес то отварамо. Ја разм иш љам: јут ро је, па и ако залутамо, до ноћ и ћемо
ваљд а изаћ и на прав и пут. И мен и се свиђ а да идемо мал о нас умце, тим пре
што смо већ дог урал и до чувене швајцарс ке лепоте: горе снег и крш, доле трав
њац и и баш те. Зал азимо у див ан шумовит тес нац, див љин а, снеж ни смет ови
враћ ај у у дет ињс тво и зав ич ај. На карт и уостал ом пише да ће се тако идућ и
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стић и у Букс. И збиља, пукне наједном пред очима раван Букс, чин и се необу
хватна, мож да зато што смо дотле ишли кроз тес нац. Стварно, вид и се да пут
зна куд а и камо иде. Ту се сад срећу свак и час људ и, свак те може упут ит и куд а
да кренеш; али возач је сад тол ико очаран ширином кол ико малочас тес нацем
и поверава се и даље пут у, па куд стигао.
Сад смо негде иза себе оставил и стат ис тичк и графикон, а са дес не стране
нам се наш ле оне заобљене, трапаве план ине. И оне су са усец има и пок ривене
чет инаром. Ти усец и су дубок и, оком ит и, састају се на једном месту у подножју,
те план ина лич и на камен у лепезу одбијене дрш ке.
Од пос мат рања ме опет отрже питање, то јест саопштавање нове одлуке:
– На само педесет метара одавде је град Кур, стар око хиљаду год ина, сед и
ште бис куп ије. Да сврат имо до њега?
Међут им, кад смо му се приближ ил и, тај древн и град нам се првих десетак
мин ута учин ио обичан, соц ијал ис тичког типа, тек нас тао: свуд творн ице, ди
зал ице, набрзо одгајен и паркови, вел ик а прод авн ица Мингос, поп ул арна због
јевт иноће, два град ил ишта. Знач и, наи ш ли смо на нешто што није сас вим завр
шено у Швајцарс кој, што нас је обрадовало више него да смо ушли у как ав град
муз еј. Али ова брз оп лет а рад ост је мал о трајал а. Кад смо се упут ил и прем а
цент ру, наш ли смо се у најдог рађен ијем мог ућем граду древн их улиц а и кућ а
чије су необичне фасаде биле збијене као чес ти зуби, те се одмах, и без вод ича,
видело да су из другог времена, другог укуса и других пот реба. Једна од тих врло
дог рађен их улиц а глед ал а је на рек у Плез ар, која је, како су нам прол азниц и
објас нил и, прит ок а Дун ав а, што ми је овај, по свем у туђ инс ки град, нек ако
приближ ило. Нова пријатност бил а је и то што нас је већ у идућој улиц и запах
нуо мирис топ лих кол ача, ван иле, паре експ рес кафе. Само у овој улиц и било је
дес етак слас тич арн и чији излози су лич ил и на излоге цвећ арн иц а. Веле да је
Кур у свет у познат по својој пос лас тичарс кој веш тин и, могло би се рећ и умет
нос ти, да је то његова трад иц ија. Јед ан излог нас је заус тавио ковачн ицом на
чињеном од чокол аде, друг и је био пун чокол адн их Црнац а и Арапа, у трећем
се шарен ил и пил ић и, птице, корњ аче од печеног шећера. Из сваке те прод ав
нице слатк иша, кад се отворе врата, груне мирис који опомене на дет ињс тво,
на навечерје вел ик их празник а. Улазимо у једн у радњу основан у пре сто год и
на. Прод ав ац говори франц ус ки и на франц ус ки нач ин је љубаз ан. Нуд и нам
пре него што смо ишта куп ил и неке бомбице од бад ем а, прос то да пробамо.
Оне су тол ико добре да Бран ис лав узима и по друг и пут, мад а је иначе снеби
вљив. Наравно, газ да нас је том љубазнош ћу задуж ио да куп имо, по пап реној
цени, целу кутију те пос ластице и да попијемо чај на спрат у. Чајева и кафа смо се
тога дана тол ико нап ил и, само да бис мо се могли изн ут ра наглед ат и тих збиља
дивн их слас тичарн и и кафеа, нал ик на одајице из деч ијих прича, пун их птич и
јих кавез а, кућ иц а у обл ик у план инс ких кол иба. Чуј у се одас вуд пап агаји, се
нице, канаринц и. Часовн иц и из улазног одељења се довик уј у са часовн иц има
из одаје где се једе и пије. Понегде се вид и зидн и часовн ик с клатн има која се
завршав ај у металн им круговим а, вел ик им и светлим као пун месец. Овак вих
мајуш них пос лас тичарн и, нам ирисан их ван илом и паром чаја и кафе, има свуд а
по Швајцарс кој, чак и по мал им сел има, као што код нас свуд а има прод авн ица
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„Борово“. Чес те су у Куру и прод авн ице уметн ичк их предмета. Понек ад су то,
разу ме се, и стварчице прављене за масовн у продају, а понекад предмети домаће
рад инос ти, клепет уше, музичк и пас тирс ки инс трумент и и пас тирс ке црвене
капе од вуне, с ћубама, као за бебе.
Кур има и своје древно срце, зидом опас ан и прос тор где се нал ази чувена
катол ичка катедрала, старински трг, бискупска кућа, у бидермајер стилу, две гале
рије слик а, и још неке старинске зграде – све збијено, све доп уњује једно друго.
Одатле је леп поглед на један део града и на једно раздобље његове историје.
Могли смо се врат ит и истим путем и поглед ат и оне своје план ине под по
под невном светлош ћу, али смо више волел и да кренемо нек им новим, то јест
волел и смо да лутамо, да трагамо за изненађењима. Ударил и смо путем који нас
мора провес ти с друге стране наш их зупчас тих план ина (које се у геог рафији
зову Курфирс тен). Под зрац има већ зал азећег сунца, свак а ситн ица се на њима
видел а готово као под лупом. Док је страна окрен ута северу и Херл иберг у бил а
сва у снеж ним и маглен им бунд ам а, ова је стајал а без иједног грумен а снега,
без иједног прамена магле, пок ривена оголел им лис топадн им чес тама љубича
стоц рвене боје, па је и Валенс ко језеро, које јој је било у подножј у, и коме смо
тек с мапе дознал и име, било љубичас то и, будућ и у завет рин и, потп уно глатко.
Сад су наше Курфирс тен план ине лич ил е на тврђав у са низ ом пуш карн иц а.
Пут је ишао самом обалом језера нас прамном оком итој обал и зупчас тих пла
нина, али опет подножјем нек их брд а, те смо свак и час прол азил и кроз тунеле
и полут унеле арк ад ама окрен уте према језеру, те су се његова живоп ис ност и
живоп ис ност друге обале дале прат ит и. Обал а није бил а разу ђена, а језеро не
одвећ широко, па су се лепо виделе куће на другој стран и, зас леп љене сунцем.
Чин ило се да бис мо се могли довик иват и са људ има који у њима живе, да бис мо
могли доп ливати до малога острва које се наједном указало у језеру. Било је вече
кад је пут зарон ио у зелено поље и кад је биље снаж но зам ирис ало нек им вла
жним дол инс ким мирисом.
– Сад знам још једно швајц арс ко јез еро поред Цириш ког – рек ла сам за
довољно.
– Дојад иће ти овд е јез ера – примет ио је воз ач глас ом као да су њем у већ
дод ијал а.
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чил а сам једном, разу ме се, како је Швајцарс ка пуна језера, знал а имена не
ких, али да их има овол ико, нисам могла слут ит и; а и друкч ије је кад им само
проч иташ имен а, а друкч ије кад се у њим а оглед аш и осет иш како диш у. Сад
ми се чин и као да је сва подземна вод а зем љине лопте хтел а у Швајц арс кој да
избије на видело, да мало овде има наше војвођанс ке и моравс ке зем ље, мас не,
тамне и прос тране.
Обузимала ме је завист кад бих се сетила како се у мом селу, богатом многим
лепотама, тешко дође и до воде за пиће, како су му реке мршаве, споре, извори у
стрм им јаругама. Да би се дош ло до ње, како се морају копат и дубок и бунари.
Празник је у мом крају, као, уосталом, у многим безводним крајевима, кад се нађе
вода у зем љи, весел и се као кад се диж у рогови на кући или испраћа рег рут у вој
ску. Три села наоколо знају кад неко копа бунар и долазе да прис уствују почетк у
овог свечаног посла, да савет ују, да нагађају кол ико се дубоко мора ићи у зем љу.
А овде у Швајцарс кој избија вод а под сваком стопом, избија из сваке стене
сама од себе, не мора нек и савремени мајстор Мојсије да удара својом пол ицом у
камен. Већ два десимет ра под зем љом и травом је вод а, док у Бранковин и до ње
има и преко двадесет метара. Дедовски бунар је имао и око тридесет. Пролазећи
у Херл иберг у поред неке чесме одак ле је и дању и ноћу шик љао дебео млаз, а ни
ко није пом иш љао да је штета тол ико воде бацат и, сећал а сам се како нам је тре
бало чет врт часа да изв учемо из бунара ведро, и како је претећ и звекетао син
џир, односно гвоздени ланац, силазећи у дубин у и ударала лимена кофа о камен.
Лет ос, опет, пред сам пол аз ак у Швајц арс ку, прис ус твов ал а сам вел икој
свечанос ти почетк а копања бунара у нашем селу. Много света се било окуп ило
на ливад и где је требало да се копа. Људ и су се сећал и како се нек ад на обрам и
цама вод а донос ил а са извора у јаругама, причал и кол ико је чији бунар дубок,
кол ико њих је копало и до тридесет метара, па није наш ло жице, и онд а како је
код неког срећн ик а шикн уо млаз већ на петнаес том мет ру, те се мајс тор умало
није удавио. Нек а сумњал ица је примет ил а:
– Пазите, људ и, да умес то воде не дођете до ват ре, не отворите вулк ан.
Нек и су се сагласил и да се може мож да доћи и до ват ре и до закопаног блага,
али, рекоше, окце у бунару више вред и него шак а златн ик а, јер се златн иц и по
троше, а вод а остане и чук ун ун уч ић има. И сви остал и ту окуп љен и осећал и су
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њен у вредност, осећал и страхопоштовање према њен им ћуд има, њеној вољи да
негде хоће, а негде неће да се појави – јер много пута зналц и, учен и људ и, обеле
же где је мора бити, и ти мирно силазиш у зем љу, а жице ниотк уда да заж убори.
И пос ле тога дођеш у Швајц арс ку која је сва поп лочана језерима, сва оку
пана водопад има, озвучена моћн им план инс ким рек ама, где се вод а нем ил ице
рас ип а. И, природно је, осет иш жељу да се тих језера што више наглед аш, да
одгонетнеш то чудо воде у једној јед иној зем љи.
– Да одемо данас до Луцерна? – упитао је Бран ис лав у жељи да ми пок аже
што више може.
– Само ако у близин и има как во језеро!
– Луцерн је на самом језеру. Свак и град, свака план ина овде држе у руц и по
језеро као огледало. И наше зупчасте план ине, видел а си, имају своје огледало.
И доис та, куд год смо крен ул и – у град, у дол ин у, у план ин у, свуд а језеро.
На улазу у Давос – језеро, у Енгад ин у – језера. Пођеш нек уд и не сањајућ и да га
тамо има, оно те зас леп и одблес ком или поздрави рупч ић има магле. Кренеш у
нек ак ав град Бург, и он на језер у, округлас том, боје нашег Бледс ког, опкоље
ном план инама, замагљеном. Глед ал а сам га са уживањем. Напос летк у, није ми
оно и није ми Швајц арс ка крива што мој крај не обилује водом. Прођемо кроз
Швиц, опет језеро, Лауерцерско, пространо мож да као наша два Пал ића. У њем у
два острвцета. На једном се вид и зград а и око ње шлепови норк и, а у лук ама ја
та једрил ица чије нагом ил ане катарке личе на ђермове за вађење нафте по чем у
смо ово језеро и упамт ил и. Пођемо на Арозу и тамо опет језеро, додуше слеђе
но. Обично језерс ке воде сил азе у дол ине, а ту се испеле на план ин у! Догод и
се, разу ме се, да се пут ује по сто километара, да се прође кроз више насеља, а да
се на ово оглед ало водено не наи ђе, а нек ад а су тако близ у, као ливад а до лива
де, да би се могла тал асима дозиват и, да им се магле и мириси мешају, да огледају
исте облаке и исте горе.
Крен ул и смо, дак ле, у Луцерн, нек им врло шумовит им, рек ла бих питом им
путем, на коме смо прво наи ш ли на град Цуг, и он на некој тамнозеленој мир
ној вод и.
– Опет језеро! – викн ух усх ићено, радујућ и се да их што више набројим.
Ускоро пос ле Цуш ког наи ш ло је Фирвалдш тетс ко, необично дуго и живо
пис но. Оглед ал а се у њем у многа скромна насеља, и светс ка летовал иш та која
су се у вод и чин ил а нек ако лепш а нег о у стварнос ти, као што се слик а чин и
лепшом кад се урам и. Пут је виј угао између језерс ке воде и лит иц а, на које су
се овде-онде биле сместиле куће са погледом на језеро. У месту Риг и зауставил и
смо се и изаш ли који мин ут на обалу. И становн иц и тога места су Фирвалдштет
ско језеро звал и својим: имал и су стот инак метара своје обале, имал и изл аз на
водено пространство – што је њима вероватно знач ило као нама изл аз на море.
И у Луцерн у смо овога пута више глед ал и његов у слик у у вод и него град у
стварности: и чувен и дрвен и мост пребачен преко језера где је оно било нају же,
и свет иљке продужене до самог језерс ког дна, и обалс ко рас тиње чији хлоро
фил као да се растапао у вод и. Тек прил иком другог дол аска у овај град, кад сам
се бил а мало отрезнил а од мис ли о језерима, уочил а сам да мост има и кров, да
је украшен као как ва галерија и жан р слик ама и призорима из Библије. Тек сам
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касније уочила куће с фрескама на фасад и, старинске пивнице, посластичарнице,
богате јувел ирс ке радње и часовн ичарс ке излоге. Сад је било важ но само језе
ро, његова огромност, непокретност, мирис воде сасвим друкч ији него у река.
Нек ад су нас језера чек ал а онде где је на мап и назначено да пос тоје, нек ад
су неочек ивано иск рс авал а, а бивало је да узалудно трагамо за нек им на мап и
назначен им, али забачен им далеко од аутос траде. Али као што се до свих про
нал азак а дол азило случајно и изненадно, тако смо и ми језера пронал азил и кад
бис мо већ прес тал и да их траж имо.
Тако се догод ило и са језером Егери. Знал и смо и да је у кантон у Швиц, и у
побрђу Егери, а ник ако да му уђемо у траг. И једном при повратк у из град ића
Ајнсиделн, прив уче нам паж њу језерце са два мос та, окружено план инама под
снегом. Било је то веш тачко, Сиде језеро, за које дотле нис мо ни чул и. У зем љи
са тол ик им природн им и једно вештачко! Али, оно је, као и природно већ било
обогаћено рибом, пос ећ ив ано, омиљ ено као как во дет е нахоче или пос војче.
А било им је, веле, и неоп ходно због тога што у том крају није било много воде,
па ју је требало на једном мес ту скуп ит и. Ту без много наде упитамо и за оно
своје, које нам је, као как ва див љач од ловца, стално изм ицало.
Готово смо се и разочарал и чувш и да је и оно ту негде у близин и, јер чин и
се, било нам је исто тол ико пот ребно да за њим трагамо, кол ико и да га нађемо.
И наш ли смо га. Ни одвећ вел ико, ни одвећ лепо, увијено у много велова магле
како му је и дол иковало.
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Сусрет с Деникеном

У

oШвајцарс кој сам срел а свега1 два Швајцарца које и друг и свет, ван њихове
зем ље, познаје. Једног случајно, на дан нашег народног празник а у новем
бру, кад су бил и поз ван и мног и угледн и Цир иж ан и у наш конз ул ат. То је
Едвард Вог, стари ком ун ист, вел ик и пријатељ наше зем ље, који је за време наше
обнове бив ао у Југос лавији и чија је суп руга као омлад инк а рад ил а на прузи
Шам ац – Сарајев о. Упоз нал а сам га у час у неког разоч арањ а због прил ик а у
свет у, пом ис лив2 да и он спад а у оне „који нис у умрл и на време“.
Другога, Ерих а фон Ден икена, који се канд а род ио ран ије него што је томе
у свет у било време, сама сам желел а да упознам, и нис ам чек ал а да га случајно
сретнем. Пон аш ај ућ и се како сав ет ује Викт ор Обурт ен, на ког а се Ден икен
катк ад позив а – „неко који чек а да неш то у њем у почне мис лит и, ник ад а неће
мис лит и. Мора се хтет и мис лит и, као и мол ит и, певат и, јес ти и пит и“, замол и
ла сам чув еног Швајц арц а, преко нашег конз ул ат а у Цирих у, 3 као как ва уче
ниц а мене, да ме прим и на краћ и разг ов ор. Одл аз ак к њем у није требал о да
буде као неко ходоч аш ће,4 јер је чов ек жив; нит и као пут у Јас ну Пољ ан у или
под купол е Рос тов а; још мањ е то треба да се смат ра као пос ет а некоме кој и
има вез у са виш им световим а. Жељ а да га упознам бил а је сличн а радознало
сти кој а нас вуч е вел ик им уметн иц им а или нау чн иц им а. Чит ај ућ и њег ов е
књиге имал а сам утис ак да тога човек а стално муче питања као и многе од нас.
Свеједно што ми друг и вид имо и дож ив љујемо Млечн и пут друкч ије него он,
што га пос мат рам о очим а пес ник а кој и су му прв и дал и то име, или очим а
оних који су га назвал и Кумовом сламом. Свеједно5 што Ден икен вид и ту зве
здан у путању као да је глед а изблиз а – и њем у и нам а она остаје тајн а кој у би
смо хтел и разреш ит и. Особито пос ле филм а Гласниц и богова виђеног у Цири
ху и рађеног по Ден икеновој књизи Мој свет у сликама, пожелел а сам да ми тај
вел ик и рад оз нал ац лично прот ум ач и грађ ев ине, црт еже, предмет е нас тал е
давно пре нашег времена; да поразгов арам с њим о тим силн им крил ат им љу
дима, крил ат им куглама, боговима у летећем строј у, о нап равама нал ик на ра
кете, о гран итн им громад ама геомет ријс ки обрађен им и дигн ут им на вел ике
висине, о камен им дивовским престол има, рефлекторима од камена, о кристал
ној лобањи од пре десет ине хиљад а год ина, израђеној тако како се данас не би
умело. Ма не бил а ниједна његов а претпос тавк а тачна, људе прив лач и к њем у
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његов а огромна жеђ да дозна чији су трагови на које наи л азимо, чињен иц а да
он стално мис ли о њим а, да му не даду мира. Желел а сам да ме кроз ар кап иј у
увед е у прос тор камо би мног и жел ел и да прод ру. Мож да они који уђу кроз
свечан улаз 6 књиге мање док уче него они који као рођац и уђу онуд а куд а дома
ћин сваког дана улази.
Ден икен је зак азао сас танак за пос ле подне. Како се његово село, Бонш те
тен, нал ази негде југозападно од Цирих а, сунце нам је ударало право у очи иза
сваке окуке која би изл азил а право на проп ланак, или отворен вид ик. Као сви
путеви у овој зем љи, и овај је био врло живоп ис ан. Није, истина, прол азио по
ред водопад а, глечера, необу здан их горс ких поток а, али је био час у сенц и врло
бујне шуме, час је ишао кроз нас ељ а, сеос ка или градс ка, која је врло7 теш ко
разл иков ат и. Прев ал ив два шумовит а брд а, наш ли смо се напос летк у у про
страној удол ин и обл ик а шкољке, чије име не знам. Било је то као читање леп их,
али непотп исан их песама.8
Овак вих путев а и путањ а кроз окол ин у Цирих а има више него пау кових
нит и око сред иш та мреже, и сви су бетон иран и, и сви пун и ознак а куд а треба
крен ут и према неком мес ту, исп исан их на вел ик им зелен им и плавим таблица
ма, тако да се кроз изм аглиц у учин и да вам у сус рет иде поворк а са транс па
рент има високо у руц и дигн ут им. Како смо се туд а возил и помало нас ум ице,
први пут, ни ознаке нам нис у много вределе, те смо прижељк ивал и да сретнемо
как во живо биће, како бисмо се подробн ије расп итал и за Ден икеново село. Али
људ и у пољима није било, па смо се питал и кад Швајцарци раде у пољу – по месе
чин и или у ран у зору. Међут им смо се наглед ал и крава, оваца, алпс ке див љач и,
од дивокоза до јелена и лосова, који у том крај у живе као слободњац и – ни за
творен и9 у тес ном обору нит и без икак вих огран ичења.
Возио ме је мој сес трић и усп ут смо брин ул и како ће нас прим ит и Швајца
рац чије књиге су дос ад штамп ане у више од двадес ет мил ион а примерак а, у
двадесет и пет земаља, на двадесет и осам језик а, које су, и код нас преведене,
дуго биле бестселер. Так вом човек у, ако не пои ма да је слава нес талн ија од љу
бави, теш ко је не бит и сујетан. Па и нек а буде! Претеран у гордост ми бис мо му
и разу мел и10 и опрос тил и и због смелос ти којом се оду п ире нех ају, презиру, не
схватању својих прот ивн ик а. Добро је неко казао да је пис ање књига као што
су његове „ствар храброс ти“. Теж ак је сус рет само ако оба11 саговорн ик а имају
у вел иком степен у нек у незгодн у особин у – ако су уображен и, ако много гово
ре, или много ћуте, ако ниједан не уме да слуша, или су подједнако нет рпељиви,
оба желе12 другог да надм удре.
Кад смо стигли пред скромн у (у швајц арс ком смис лу),13 вис окоп артерн у
кућу окружен у биљ ем, пош то су нас најп ре срел а два пса – јед ан врло мал ен,
жус тар и грл ат, а друг и дос тојанс твен, озбиљ ан, вел ик и готово као теле, поја
вило се умиљ ат о женс ко биће и саз навш и ко смо изг убило се да нас пријав и
домаћ ин у који је зат им и сам изи шао пред нас до кап ије.14 Нас двоје смо се из
вињавал и што смо због непознавања пута зак ас нил и некол ико час ак а, а Ден и
кен се извињ ав ао што нам се не може сав пос вет ит и, јер су му у међув ремен у
бан ул и незван и гос ти Бразил ијанц и. Одвео нас је у одај у где није прим ио Бра
зил ијанце, пун у књига и цртеж а как ви се виде у књизи Мој свет у сликама и по
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висок им, далек им стенама и пећ инама где их је Ден икен пронашао и изнео на
вид ел о. Пот раж ил а сам поглед ом ону чув ен у крис талн у лобању кој у сам на
филм у видел а. Али соба у кој у нас је увео, мад а је очигледно бил а радн а, није
бил а прет рпана оним чиме су му мис ли биле прет рпане. Бил а је ненаметљива
и озбиљн а, как вим нам се учин ио и Ден икен. И разг ов ор је спонт ано почео,
није требало усп ут брин ут и како ћу га започет и. Домаћ ин је, наравно, најп ре
диск ретно упитао, или боље рећ и пок ушао да дозна мало више о нама од онога
што су му вероватно људ и из конз ул ата рек ли, и да према томе погод и шта нас
је довело к њем у.
Морал и смо разгов арат и на два језик а: сад је Ерих фон Ден икен говорио
оним који он боље зна, а сад а сам то ја чин ил а. Кад сам му најп ре рек ла нешто о
томе како ми се чин и како смо ми, Словен и, највише склон и да будемо прис та
лице његових претпос тавк и и тврђења о времен у које је претход ило нашем, о
знац им а које је оставило за собом на планет и Зем љи, уз љубаз ан осмех ме је
разоч арао пох вал ив се како га ипак народ на Куби бољ е прим а, тако да је15 и
сам био зач уђен њиховим усх итом при дочек у.
Друге теме он се први дотак ао. Нас лућујућ и бар приближ но моје год ине,16
рек ао је како му се чин и да је смрт најс рећн ије што се човек у може дес ит и, или
дос ловно да „човек треба да је срећан што може умрет и.“ Искрено сам се зач у
дил а так вом миш љењу код човек а тол ико акт ивног, борбеног, и пош тено при
знал а да смрт не може предс тав љат и срећу, бар не за мене која сам и очима, и
слухом, и крв љу везана за живот.
– Смрт није потп уно нес тајање, пос тоји реи нк арнац ија – пок ушао је дома
ћин да буде сам илосан.
– Шта нам то вред и кад свес ни конт ин уи тет не пос тоји? – рек ла сам као да
њега за то опт уж ујем.
Он је још кратко нас тавио овај разговор у жељи да ме убед и да је реи нк ар
нац ија ипак нешто више од потп уног нес тајања.
Кад је17 почео разговор о његовим књигама, рек ао је да овима дос ад изд а
тим није потп уно задовољан: морао их је, вел и, писат и мање нау чно а више као
рек лам у и подс тиц ај свет у, нароч ито нау чном, да се дубље зам ис ли о загонет
ним траговима које срећемо на својој планет и. Морао је прве књиге писат и та
ко јер је у то време имао још много неп ријатеља својих тумачења. Дарујућ и ми
књиг у Мој свет у сликама, са пос ветом „да човек није прои звод18 само ове пла
нете“, примет ио је да ће књиге, или књига коју сад прип рема бит и много нау ч
нија. Књиг у19 сам нас ум ице одм ах отворил а, управо на стран иц и где су биле
слике у боји из Мадридског кодекса које су предс тав љале прибор за свем ирс ка
путовања. Разглед ајућ и их признал а сам да ћу слик ама „његова света“ вероват и
више него и његовом тумачењу.20
– Ниш та више не траж им него да се тим слик ама верује – слож ио се дома
ћин љубазно.
Питал а 21 сам га на крај у мог у ли пис ат и о томе да смо га посет ил и, што је,
чин и ми се, са задовољс твом дозвол ио, обећав да ће кад први пут буде дол азио
у Беог рад он мене посет ит и „као учен ик“ који жел и да упозна наш у зем љу чији
је само јед ан крајичак, у приморју, упознао. Пос ле фотог рафисања у двориш ту
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при зал аз ећем сунц у, раст ал и смо се. Ден икен нас је, како се рад и и у нашој
зем љи са гос тима изд алек а, исп рат ио22 до сам их кол а и пос тојао док нис мо за
шли за окук у.
Усп ут смо сад ја, сад сес трић, подсећ ал и једно друго на појед инос ти које
су нам се свиделе код тог скромног човек а, на његов једнос тавн и нач ин одева
ња, природно држ ање, топ лин у у разговору – која у Цирих у није чес та. Уто се
почело и смрк ават и и табле са ознак ама, на раск рш ћима путева, чин иле су нам
се сад збиља као транс парент и које високо дигн уте нос и нек а поворк а.
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Мис хортензија

Н

а огромном прос тору пред прев лаком која вод и на острво одблес куј у ра
знобојн и кров ови аутомобил а као как ве јез ерс ке корњ аче трен утно по
изл азиле на сунце. Боденско језеро зап љускује обалу пун у трске која је загазил а
дубоко у воду. Обалс ко шибље је гус то. Кроз њега се пров лаче рази г рана деца,
а кроз трс ку патке. Како се пређе прев лак а и плате улазнице за тај зем аљс ки
рај А категорије, наи ђе се на широке, сеновите алеје. Једне иду около јез ера,
друге се пос тепено пењу уз брд аш ца. Поред алеја је вековно дрвеће, мож да ни у
библијс ком рају није старије. Понеко од тог дрвећа и познајем, слично је ономе
које се виђа по ботан ичк им вртовима. Има стабал а која се пом ињу и у Библији,
као што је кед ар, има чет ин ара и лис топ адног дрв ећ а свих врс та. Има птиц а
шарен их као рајс ке, лепт ира, цвећа.
Немц и су на овом острвц у превазиш ли Швајцарце у дворењу цвећа. Одмах
на улаз у смо чул и да на острв у управо поч ињ е светковин а бирањ а мис цвет а
хортензије. Мис цвет а! Сет ил а сам се девојак а које су код нас и у свет у биле
биране за мис и њихових судбина. Први пут сам у Ваљеву, у раној младости, чула
за бирање најлепше девојке. На свечаном балу у Офиц ирс ком дом у изабрана је
доис та лепа девојк а. Нес рећна ваљевс ка мис тол ико је играл а те ноћ и кад су је
проглас ил и најлепшом, да је, исп ивш и у једном пред ах у, неко ледено пиће, на
мес ту остал а мрт ва. Ја ни тад ни кас није нисам ишла на забаве где су се бирале
мис, чак ни на студентс ке, патет ик а тога чина бил а ми је туђа, и туђа бук а која
се око тога диз ал а у штамп и; а ипак сам много прич а о биран им лепот иц ам а
попамт ил а. Било је у њима романт ике, хумора, призвук а траг ичнога. Говорило
се много о судбин и, о томе да лепота донос и нес рећу, да не треба ничега суви
ше имат и. Пале су ми ту крај будуће мож да мис хортензије на ум девојке које су
се поудавале за богаташе, за лутал ице странце непознатога порек ла и зан имања
зато што су пос тале краљице лепоте. И оне које су пос ле бирања за мис одмах
прим љене у позориш те. И она коју је њен обож авал ац помоћу силног новца на
некој добротворној забави, где су се бројеви за гласање куповал и, успео да учини
краљицом вечери. Сет ил а сам се неке збиља лепе девојке која је остал а неуд ата
због тога што је за муж а желел а имат и такође изу зетно лепога муш карца. Једн у
чија је лепота тако брзо прох ујал а, да је морал а увек рећ и како је једном бил а
мис у неком свет у, и лично сам познавал а.
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________ Десанка Максимовић ________

И сад треба бират и најлепш и цвет, најлепш у врс ту хортензије. У руц и ми
је на улаз у добијен лис тић на коме треба нап ис ат и име цвета, ко глас а, из кога
је мес та и зем ље. Ако би цвет за који ја будем гласал а, изабрал а већ ина, заједно
с цвет ом бис мо бил и проглашен и за поб едн ик е. Окол о су свет лел а јез ерц а,
кругови, квадрат и, троу гли, звезде где су цветале хортензије. Свак а звезда, или
круг, само су једне боје, а боја има небројено, поред оних основн их. Ми смо
случ ајно бил и наи ш ли на светковин у хортензије. Друг и пут су ту само руже,
или само лале. Редом се тако слави понек и цвет и бира за мис у своме царс тву;
а вер ов атно пос ле тог а одг ајив ач одаб ране врс те добија наг раду, како би се
цвећарс тво унап ређивало, јер сумњам да би се тек онако, из пус те докол ице и
љубави према цвећу, приређивал а овак ва свечаност.
Зал азимо међу хортензије. И зван ичн и и прив атн и фотог рафи трчк арај у
стазама, снимају гред ице с цвећем, снимају шетаче који ће ускоро бит и и гласа
чи, снимају изблиза, пок лекн увш и, таблице на којима стоји име цвета. Хортен
зије носе, наи ме, имена филмс ких глум иц а, певач иц а, балерина, влад арк и, на
учн иц а, креа т орк и мод е, слик арк и, свих чув ен их по неч ем у жен а у свет у.
Осврћем се широко око себе. У дол ин и преовлађују тамномодре, плаветне као
разл ичак и пепељас те боје, или оне које су мешавина црвеног и плавог. Пос ле
тога нас тај у жуте са својим посес тримама. Пењемо се узбрдо до крупн их хор
тензија боје нара. Поглед ам поново у дол ин у. Блис тај у разнобојн а цветн а је
зерц а. За који цвет да се одлуч им? Од свих ствари на свет у то ми је увек било
најтеже. И онд а кад у себи знам, осећам за што сам, ако буде пот ребно глас но
казат и, буде ми теш ко, колебам се. Професори добро знају ово стање душе: че
творк а или пет ица, тројк а или двојк а? Ако их ишта умори и онем ил и им рад са
децом, то је то одмеравање, то је мешање срц а, неж нос ти, уз многе друш твене
и моралне обзире, у зак ључке које донос и ум.
Али цветови нем ај у душе, и ако и не глас ам за најлепш и, он неће пат ит и,
неће ништа о том знати. А чим сам се сетила да се у ствари и не гласа за цвет него
за одгајивача, још лакше сам се одлуч ил а. Уосталом, бил а је хортензија на којој
сам се заус тавил а доис та леп а, имал а је бој у пуног мес ец а кад изг рев а и бил а
исто тако крупна и загонетна. Потп исах се на гласачк и лис тић, пожелев својој
изабран иц и да сви за њу гласају, не глед ајућ и пос ле тога друге цветове, да се не
бих поколебал а.
А дан сунчан, као поручен за бирање најлепшег цвета, као поручен за зе
маљски рај на острву Мајнау. Испел и смо се пол ако на зараван где је било топ ло
као у јулу. Дочек ал а нас је дрек а папагаја. Да су ћутал и, виђен и изд алек а, могли
су бит и смат ран и за рајске птице, јер им је перје блистало пуно злата, огња, мер
џана, бак ра, лис ног зелен ил а; круне царс ки богате. Бил и су у кавезима и са де
цом сам се морал а тис кат и, да их боље вид им. Како су се деца све више гом ил а
ла, отерал а су ме од кавез а. Срећом сам примет ил а да ту има још птиц а које
очаравају, биљака које дотле нисам бил а видел а. Посет иоц и су около разговара
ли да је острвце припад ало неком богаташ у, који га је са вел иком паж њом и љу
бављу уређивао, доносио биље и птице са свих страна света. Притом их је живо
пис но и драм ат ичн о расп ор еђ ив ао. Створ ио низ изн ен адн их нез ав ис них
зак утак а. Зак утак бан ан а и бамб ус а, а тле около пок рио дрвен им плоч иц ам а
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сличн им паркет у. Зак утак пат уљ ас тог дрвећ а на заравн и, не већег од крупне
биљке у саксији. Зак утак огромн их стабал а крај језера. То вел ико растиње и оно
на заравн и пат уљасто, опом ињало је на свет Гул иверов међу Лил ип утанц има.
На заравн и је и некол ико зград а а међу њима и рес торан где се и лет и слу
же јел а која се код нас само зим и кув ај у: грах, кис ел и куп ус, кобас ице. Усред
заравн и под дрветом вел ик им као наш платан у Топч идеру играју се деца.
Из овога царс тва боја, мирис а, свеж ине, широк их вид ик а, истерале су нас
сенке које су почеле нагло рас ти. И како у овом зап адном свет у све има нек и
устаљен и ред, враћал и смо се друг им путем којим су се и остал и упут ил и. Али
и он се пок азао зан им љив, управо зато што га нис у много дотеривал и. Било је
као да смо дош ли у как ву обичн у шум у на излет. На изл азу је пут прол азио крај
јаб уч ара. По трав и су леж ал и опал и плодов и, и како се зна да само црв љив и
опад ају, глед а се кроз прс те онима који их купе. Скуп љач и су бил и углавном ју
гос ловенска деца. Била су се осмел ила и зато што су знала да Немци нис у шкрти
као Швајцарц и.
Пос ле пет мин ута опет смо бил и на територији Швајц арс ке. Корњ аче на
равн и око прев лаке биле су се проред иле. Осврн ул и смо се још једном према
острву, где су се хортензије у сенц и пол ако гас иле као жиш ке под пухором.
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Рајнин водопад

П

ут ујућ и према водопаду Рајне од сап утн ик а сам крил а да сам нек ако бил а
заборавил а да она извире у Швајц арс кој. Иако реке не мог у бит и нич ија
својина, Рајн у сам смат рала само немачком, мало због песама које су јој посвећи
вал и немачк и песници, мало стога што су је Немци за време рата с тол ико охоло
сти пом ињал и, што је њено име улазило у њихов у ратн у пропаганду на рад ију,
што су тврд ил и да је Рајна с њима, као што су на војничк им кајасима имал и запи
сано да је Бог с њима. И необично сам се обрадовал а кад сам чул а да она своје
чувене слапове има у Швајцарској, недалеко од Цириха, и да ћемо их видети.
Буде страшан с пролећа и наш Перичн ик, и слапови на Крк и знају набујат и
и Плит вичк а лирс ка језера понек ад запене, али стравичне лепоте Рајн иног на
бујалог слапа мог у се мож да поред ит и само са Нијагарин им слаповима. Имал и
смо среће да га вид имо у доба највеће разјаренос ти. Грун уо је пред нас ипак са
свим изненад а, мад а смо прво још изд алек а, дол азећ и путем, опазил и испод ка
меног дугог мос та рек у гот ов о црн у и гус ту, као да у вод и нос и нек ак ва уља,
праш ин у нек их тамн их минерал а и знал и да му се ближ имо. Избил и смо нај
пре на бетон иран у зараван, одак ле би се водопад могао одмах видет и да тераса
није бил а ограђена висок им зидом. Изненадна бук а помахн итале воде која је
доп рл а до нас, обавес тил а нас је да водопад мора бит и сас вим близ у. Уто угле
дамо киоск и на његовим вратима стрел иц у „Водопад Рајне“. Само кроз тај киоск
зашећерен, шарен, пун скуп их сувен ира и фотог рафија запењене Рајне могло
се продрет и до терас а и стаза са којих се слапови лепо виде. Залуд су људ и који
нис у имал и довољно новца, ђац и и студент и, пок ушавал и нек ако, заобил азно,
с нек их недок учн их стаза, да провире бар мало у хук у која их је и привлач ил а и
плаш ил а, ниједног так вог кутк а, так ве пукот ине нис у могли наћ и. А нис у их
бесп латно пуш тал и. Јер слапови Рајне спад ају у експ лоат ис ане лепоте, у лепо
те које се крчме: за извес ну, почетн у, цен у можеш их видет и у цел ин и, са прве
терасе; али ако жел иш да их вид иш из веће близине, одак ле су и лепш и и стра
шнији, мораш нак надно плат ит и. И тако редом док се не стигне до угла одак ле
зас ијају у свој својој лепот и и зау рл ају као чопор љут их звери. Нас је бил а обу
зел а так ва коцк арс ка грозниц а, да смо бил и спремн и све да дамо, како бис мо
до дна исп ил и ту опојн у чаш у шума, сјаја, страхоте и снаге. Са прве терасе нај
пре се углед а готово црна рек а која се пред пад шири личећ и на језеро, или на
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прос тран у делт у. И није се знало шта је страш није – или та гус та загас ита вод а
која се устрем ил а према слап у или његов боговс ки бес. Рајна је до слапа прит и
цал а у безб рој пов ес ам а, кој а су се расп ред ал а, упред ал а, избац ив ал а пен у
увис, ковитлал а се и скак ал а уз обалс ке стене. На мес тима где су млазеви реке
пад ал и још неп рет вор ен и у пен у, она је наједном пос тал а зел ен а као зел ен а
шљива, као јед, или румена као вино, жута као лим ун, а неш то мало ниже пре
тварал а се у беле кум улусе, брујал а и хучал а као как ва патет ична музик а, мно
гоглас на. Без врт оглав ице се није могло поглед ат и у узав рео каз ан. Људ и су
због хуке све глас није говорил и, довик ив ал и једн и друг им а, и оним а који им
нис у бил и сап утн иц и, како је казан дубок тринаест метара, и не дај боже да се
неко доле отис не; како се у сек унду у њега сруч и хиљаду сто кубик а воде.
Делта Рајне, да је тако и даље зовемо, ту је широка сто педесет метара, мере
ћи ивиц у крша са кога пад а, а негде отп рил ике на сред ин и те стеновите бране
диже се некол ико камен их шиљак а, из нек их и дрво рас те, и на том крш у који
као да лебд и над водом стоји гом ил иц а млад их људ и, маше рук ама и као да се
смеје – од хуке се не чује. У доба суше каж у да се може, с камена на камен, прећ и
на друг у обалу идућ и самом оштрицом стена одак ле се слап сурвава, и да се и
за највеће његове необу зданос ти понеко усуд и доћ и чамцем до под овиш и гре
бен који цепа слап на два дел а. Истина, примећује се једно протегљас то језер
це, или вир, управо испод тог вис оког зупц а где је вод а потп уно мирн а. Али,
пом ис лил а сам, ја јој ипак не бих веровал а.
Али сам се храбро спустил а до пос ледње терасе коју пена зап љускује, где се
схват и заш то се водопад на тој разин и зове казаном. Бил а сам задовољна што
сам и у тај казан завирил а. Било је то као нак нада што не мог у да зађем у облаке,
што не мог у да погледам у дно мора, што не мог у да се спустим у дно планинског
теснаца, што не мог у да сагледам ни своју сопствен у душ у кад се усковитла.
Врат ил и смо се кроз исти киоск. Ту су се могли куп ит и албум и водопад а,
увел ичане фотог рафије појед ин их призора у време кад слапови прес уше, и кад
највише набујају. Снимц и сваке терасе напосе. Гребен усред водопад а где стоје
млад и људ и са швајцарс ком зас тавом високо дигн утом. Друга обал а, киос ци и
ресторанчићи на њој. Књиж ице где су забележени сви важ ни подаци о водопаду:
ширина, дубина, број кубик а воде која у сек унд и прот утњи за време највећег
водос таја и за време кад Рајна опадне, разне џиџе, значке.
Јед ва смо се спас ли тога киос ка. При повратк у смо се осећал и уморн и као
да смо стајал и под сам им тушевима Рајн иног слапа.
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Богат дан

К

ол ико само год ина нис ам бил а чул а реч Давос. Вероватно се код нас пре
стал а пом ињ ат и отк ако су се умешал и у лечење туберк улозе хир ург ија и
стрептом иц ин. У мом дет ињс тву богате жене из Ваљев а ишле су мож да више
да се нег ују него да се лече на алпс ким врховима. Биле су то жене богат их трго
вац а, адвок ата и лек ара, чувене у граду и по томе што нис у саме прале рубље,
нис у саме дојил е ни гајил е дец у, нис у саме ишле на пијац нит и саме кув ал е.
Путовање у Давос бил а је врховна њихова слава, круна свих друг их благостања.
Сет ил а сам се и Васе Савића, чувеног дугогод иш њег шефа леч ил ишта у Топол
шиц и. С кол ико нипод аш тавања је само он пом ињао Давос и старинс ки нач ин
лечења туберк улозе само чис тим ваздухом и боравком на вис инама. Имал а сам
тако још јед ан разлог за пут у Давос, сем посете врховима.
Како смо пош ли рано, а Давос није далеко, усп ут смо хтел и да се попнемо
донек ле прем а Ароз и, да прођ ем о кроз крај јун ак ињ е омлад инс ког ром ан а
Хајди. Свак ако нис мо могли наћ и село њеног деде, за то је требало више вре
мен а, али нам се зат о свако лепо сел о чин ил о Прет иг ан. На виј уг ав ом пут у
који вод и прем а Арози, пут у трећега ред а, који нем а оне беле црте по сред и
ни, али првога ред а по лепот и предел а кроз који се врзмао, по богатс тву при
зора које је нуд ио, видел и смо пуно црк виц а, засел ак а, слеђен их слапов а; чак
смо на залеђено језерце крај њега наи ш ли. Нароч ито кад смо се испел и мало
више изнад Кура, романт ик а је дош ла до правог израза. Стравичне урвине оп
кољене снеж ним врховима мам иле су управо својом страхотом да их глед амо.
На брд им а с којих су се већ вид ел и врх ов и Ароз е, оне су лич ил е на огромне
сребрне шкољке.
Пос ле једног час а под врхом Арозе, њих ања у стак лено-лимен им љус кама
над лит иц ам а, пож урил и смо да по подне стигнемо на снеж не врх ов е изн ад
Давоса, мад а су нас многа мес та крај којих смо прол азил и звал а да се заус тави
мо. Јурил и смо кроз шуме проц ветале ињем, коме ниједно пролећно цвеће ни
је било равно по бел ин и и неж нос ти. Ишли смо час кроз изм аглице, час кроз
прип ек е, мим о жив оп ис них сел а, мим о слеђ ен их јез ер а и вод оп ад а, мим о
огромн их леден ица које су вис иле са стења, и рас ле на њем у као свеће – нал ик
на стал акт ите и стал агм ите. Све је то било до врх а лепо, до врх а живоп ис но, да
је човек у било пријатно кад а наи ђе на как ву обичн у дол ин у, обичн у пад ин у,
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као детет у кад у сажетој, теш кој књизи наи ђе на дијалог, где се мало одмори.
Опет смо прош ли крај Валенс ког језера, које са једне стране ивич и ланац зуп
час тих лит иц а Курфирс тен а с друге пут с арк ад ам а отворен им прем а језер у.
Као да нис у у једној области, пад ине окрен уте северу биле су под снегом а јуж не
су се зелен иле као у пролеће. На једној плећ ин и, што рек ао Скендер Кулено
вић, стоји двадесетак разбацан их дрвен их кол иба и крај сваке гом ил ица снега
са северне стране, а како се свуд а около зелен и трав а, чин и се да су они који
живе у тим кућама лопатама снег из кол ибе избац ил и кроз врата или прозоре,
као што се из стаје избац ује балега.
До Давоса смо воду трип ут прегазил и, једном Рајн у а двап ут неке њене исто
тако бистре и брзе притоке, прош ли зат им кроз непознат завојит кланац који се
свак и час отварао и затварао, чије куће су се грл иле с маглама. Шума је постајала
све гуш ћа да се потп уно згусне на тринаестак километара пред Давосом, где су
се снеж не лит ице такм ич иле с чет инарима по висин и и усп равности. Изненада
се забелео Давос. Прво болн ица, светла зград а с прозорима лучно зас вођен им.
Пос ле још некол ико леч ил иш них домова, зат им и село и негде по стран и омале
но залеђено језеро, некако нап уштено као стари замак, али га ипак има.
– Имат и језеро овде је питање час ти – подругн у се Бран ис лав – као што је
питање час ти и гордос ти по градовима имат и стару општинс ку кућу, у чувеном
стилу, као што свако словеначко село има гас илн и дом.
Наи ш ло је још некол ико вел ик их зград а, нек ад а леч ил иш та, а сад а хотел а.
Биле су то у ствари врло једнос тавне зграде, как ве су свуд а болн ичке и војне,
те се ту није имало богз на шта разглед ат и, па смо се одм ах упут ил и жич ари
званој „Стрел а-бан“. Как во изненађење за Ваљевце чије се аутобуско преду зеће
зове „Стрел а“. Само се име нашег преду зећа овде изговара „Штрел а“. Требало
је испет и се још хиљаду метара изнад сел а у тој „Штрел абан“, па да се из обичне
жичаре уђе у оне љуш чице од стак ла и лима које клизе по жиц и.
Као наг рад а за прет рп љен и страх, на врх у нас је дочек ал а план инс ка кућа
сва у сунц у, жене у летњим хаљинама, чај, супа. Исп ред нас се указале план ине
под бел им панц ирим а, под шлемовим а без иједне тамне тачке. Чин иле се као
скуп ин а див овс ких бел их печ урак а млечњ ач а. Однек уд иза план инс ке куће
једна висок а засечена лит ица, троу глас тог обл ик а, зас ута снегом алевих одбле
сак а, бац ал а је на терас у сунчане лепт ире. На сунц у је 37 степен и изнад нуле,
те и ја скидох кап ут који је дотле био неоп ход ан. Око нас се прип итом љене ве
верице разм илеле као врапц и.
У Швајц арс кој човек свак и час наи ђе на Југос ловене, тако смо и у Давос у
бил и са мужем и женом Гајевић има, запос лен им у давос кој болн иц и као лек а
ри. Они су нас при повратк у прат ил и до изнад Валенс ког језера, да би нам по
казал и јед ан необичан спомен ик, усам љен међу стенама, иск лес ан из околног
камена. Наоколо ник ак ве зграде, ник ак вог чув ара. Иза спомен ик а дуга лит и
ца. Стој и ту као да га бран и од непог од а. Сам спом ен ик је у обл ик у грчк их
храмова, без крова, с три стране опас ан камен им зидом на коме је сугес тивно,
у вис ок им барељ ефим а, предс тав љен цео људс ки живот, од рођењ а до смрт и,
као на оним старинс ким икон ам а, где се људ и прв о пењу уз лес твице па онд а
пол ак о сил аз е с њих до у гроб. На лиц им а људ и и у пок рет им а израж ен а су
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упеч атљиво душевн а стањ а. У прочељу је као нек а капел иц а, с фас адом у дор
ским стуб ов им а, унут ра украшен а моз аи ком. Спомен ик је уметн ик, кој и је
иначе био поштански чиновн ик и познат цртач поштанских марак а, рад ио цел а
живота, крс тивш и га именом RAH, које је уцртано на троу глас том фриз у фа
сад е. Имен а уметн ик ов ог нем а на спом ен ик у, али лек ар, Гајев ић, реч е да је
лик вајарев у једноме од муш ких ликова на спомен ик у. Прича се и то да је био
усам љен ик, човекољубац. За мене је уосталом важ ан спомен ик, у зем љи где их
нем а много, на мес ту где ник ак вих друг их нем а. Само сам још у Ослу срел а, у
вел иком парк у „Фрогнер“, низ спомен ик а који предс тав љај у сав људс ки жи
вот, али су тамо целе фиг уре жена, деце, људ и, заг рљен их заљубљен ик а, сус та
лих стараца. Тај вел ик и норвеш ки вајар могао би целу Швајцарс ку прек рил ит и
само фиг урама из тога парк а.
На овом вел иком пут у предвече смо стигли у Лихтенш тајн, мај уш ну кне
жевин у под протекторатом Швајц арс ке, са бројем становн ик а ваљд а само де
сет ак пут а већ им нег о у оног црног орс ког сел а о коме Ерих Кош пише да је
хтел о свој у нез ав ис ност, свој парл амент, зас тупн ик а у Друш тву народ а, јед
ном реч и потп уно отц еп љењ е од мат иц е зем ље. Град Лихт енш тајн се сиј ао
као да је свак а кућ а имал а елект ричн у цент ралу. Све стрехе су биле оивичене
сијал иц ам а. А негде горе, у брду, губи се кнежев дворац у сум рак у. Богзна за
што је кнез волео да остане тако нез ап ажен. Та кнежевина играчк а, међут им,
и њен главн и и јед ин и град имал и су све што држ ави и граду треба: пош ту, са
мопос луге, бријачн ице, хлебаре, пос лас тич арн ице, кафане и, наравно, школе.
Бил и су богат и свиме што би могло прив ућ и модерне пирате, али их је њихова
мај уш ност штит ил а више нег о ког а огромност – јер заз орно би сваком било
ударит и на ту играчк у држ ав у.
Пос ледњ а лепот а и изнен ађ ењ е овог бог ат ог дан а бил о је мес то Верд ен
берг, старо три-чет ири стот ине год ин а и нед авно обнов љено, онако како са
мо у Швајц арс кој знај у: ниједн а појед иност није склоњ ен а, преи н ачен а. Боја
или олај чим е је прем аз ив ано дрв о сач ув ал и су му прв об итн и изглед. Зан а
тлијс ке радње и прод авн ице биле су снабдевене свим оним што се нек ад дав
но ту израђив ало и прод ав ало. Сад је мес то под заш титом завич ајн их влас ти.
Улич ице и дрв ене куће, понек ад на каменом темељу, личе на стари Охрид, на
онај део око музеја и црк ве Свете Софије. Само дрво им је више слик ано него
рез барено. Проз ори су мај уш ни, али зат о су бројн и. На понекој фас ад и је по
осам так вих мал их прозорац а с чет ири ока. Куће су махом двос пратне и тро
спратне. У приземном делу, у луковима ходника, наслагана су истругана и исцеп
кан а дрв а. Она стоје под кон ац као нац рт ан а. Све је као прец из ан старинс ки
цртеж. На улаз у у тај зак утак света, на једном углу је нек ад аш ња пат риц ијс ка
кућ а с гот ичн им зап ис ом негде око фриз а на старом језик у: „Diss Hus ist min
und doch nit min.“**
Тога вечера кад смо Верденберг први пут видел и, делов ао је потп уно му
зејс ки, оглувео, али кад нас је случај тамо по дан у довео, под сунцем је оживе
ла та прош лост. Људ и који су туд а ишли чин ил и се из оног а давног времен а.
*

„Oва кућа је моја и ипак није моја…“
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Чек ал а сам само да и из пат риц ијс ке куће изађе ко, да се појави на дрвеном бо
гато украшеном балкон у. Али кад су наи ш ла однек уд кол а натов арен а сеном,
наједном су све то врат ил а у сад аш њост. Да тај утис ак доврше, наи ш ле су и де
војке у потп уно сав ременом оделу и говориле сад аш њим језиком, далек им од
зап ис а на пат риц ијс кој кућ и.
Кроз потп ун у там у смо се враћ ал и. Утис ци су се укрш тал и, борил и јед ан
с друг им о првенс тво, па сам мис лил а да би боље било, кад би се имало време
на, свакој тој лепот и пос вет ит и по јед ан дан. Ипак смо и у идућој шетњи на
правил и исту греш ку.
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редео око Цириха већ смо добро познавали и Лидија Вог, која нам је опет била
сапутница, немајући шта да објашњава у том крају, сликала нам је лепоте које
нас чекају, призор врха Јунгфрау и њене сабраће – како се изразила. Пред Луцер
ном нас је припремила да ће одмах после њега наићи нека дивна дол ина. Али после
Луцерна смо ушли у маглу која нам је скрил а обећан у дол ин у и планине иза ње.
Лид ија је показивала руком пут магле, сад млечне, сад модре, говорећи да је тамо
негде овај или онај врх, и ми смо се старал и да га дочарамо у магли. Ово ме је опо
менуло на јутро када ме је један наш млад песник повео у Улицу 29. новембра да ми
покаже где ће добити стан. Зауставил и смо се код Ботаничке баште наспрам голог
вел иког прос тора, између нек их нис ких кућа, који се отварао према дунавс кој
страни и нечијим двориштима. Песник је уперио руком некуд косо према том про
стору рекавши: „Ено, онамо ће бити стан, на петом спрат у.“ „Дивно!“, приметила
сам с тугом гледајући плац где још нису бил и почел и ни темеље да копају.
Лид ија Вог умало што није плак ал а од жалос ти због магли, са осећ ањ ем
кривице, као да је она бил а задужена за њихово кретање. А и било је то збиљ а
жал ос но као кад предс тав а треба да почне, а главног глумц а, у овом случ ај у
сунца, нема. Управо смо мис лил и да ћемо вас дан лутат и кроз магле крај дол ина
и језера, а негде према нама јед ан прамен се зац рвене и прогоре га сунце опто
чено ореолом дуге, пос ле чега се указа низ снеж них врхова, а зат им и целе пла
нине. Гран иц а између светлог и мутног пос таде наједном оштра, као негде на
врх у Иван план ине између топ лог и хладног. Нал азил и смо се, мис лим, на пре
вој у Брин иг. У призем љу се указал а лепота как вој се само у природ и смеш ди
вит и, и којој само ту можеш веров ат и. Бран ис лав примет и да би то на слиц и
био кич, а Лид ија Вог дод аде да би то био ипак едел кич.
Бран ис лав мене упита:
– Шта рад и слик ар кад наи ђе на лепот у овак ве врс те, на, рец имо, племен и
ти кич?
Рек ла сам да сликар, вероватно, или бар нек и сликар, заобиђе так ву лепот у.
Али ако ипак пожел и да тај призор прик аже на слиц и, а да то не буде кич, шта
чин и, наваљивао је он. Рек ла сам да би сликар вероватно, како би се спасао пре
слик авања природе, увел ичао сунце два, три пута, прет ворио слик у у сунчан и
ореол, растоп ио сунчеву светлост у магли, као што се метал на ват ри топ и.
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– Ово сунце растоп љено у магли – слож ио се он – и јест најлепше у овом
зак утк у.
Лид ија је искорис тил а овај разговор да каже како људ и у насељу Бријенц
нис у досад учин ил и ниједног кича ни у чем у, а особито не у град итељству, нис у
нигде изневерил и добар укус. Погледал и смо дрвене куће око себе, све прил аго
ђене бојом и обл иком сред ин и у којој су, као што су јој прил агођен и инсект и,
пузавци и уопште сав нем ушти свет у природ и. На свем у је била патина времена,
испод свега темељи трад иц ије. Чак у Интерл акен у, помодном одм арал иш ту,
светс ком стец иш ту турис та, све су грађевине биле у складу са сред ином, као
што ни у Мирен у, где смо се касније наш ли, ниједна план инска кол иба није ре
мет ил а склад. Наш добро обавештен и вођа пута нам је објаснио да су људ и тога
краја уметн ичк и обд арен и, да је цео тај предео сред иште резбарске уметности,
од које и живе, и то од памт ивек а. Дал и смо се на разглед ање предмета који се
ту израђују. Излози су их бил и пун и, а особито у Гринделвалду. Биле су ту све
врсте птица, од врло омиљених у Швајцарској орла и јастреба, па до најситнијих,
биле су зат им дивокозе, овце, овнови, краве, коњић и, веверице и све друго што
човека који живи у природ и окруж ује; али било је и иконица светаца и предмета
пот ребн их у домаћ инс тву. Видел и смо овде драгоцен их уметн ичк их израђеви
на из рук у нес уђених сеоских вајара, али и предмета који би се у овој уметности
могли огласити такозваним, тога дана често помињаним, кичем, или због њихове
неж не наи вности, или због кићености, претераног богатства детаља.
Неосетно смо стигли до под Јунгфрау, висок у преко чет ири хиљаде мета
ра, и оставивш и ауто у подножј у пред ал и своје животе жич ари која путн ике
под иже до висок их заравн и одак ле се врхови боље виде. Целога пута сам стре
пел а од сус рета са том огромном план ином, од пењања, али чим сам ушла у жи
чару, осет ил а сам се храбрије. Увек кад сам већ у опас нос ти, или у ономе што
смат рам за опас но, лакше ми је него док чек ам. Усх ићење од призора снеж них
врхова и гом иле гол их стена учин ило је да заборавим да сам над понором. Чак
сам ужив ал а да се над њега наг ињ ем. Из жич аре смо ушли у малу железниц у
која нас је довез ла до Мирена, оне пад ине засејане план инс ким кол ибама, пре
ма врховима Јунгфрау, Менх а и Ајгера, које су као зачаране глед але у те снеж не
план ине пред собом.
Ту смо се наш ли у потп уној зим и. Иако је сунце сијало, снег је шкрип ао
под ногама. Ајгер са оштрим бел им врхом био је мало под аље, а право исп ред
нас Менх и Јунгфрау, громаде пуне бел их, сунцем јарко осветљен их снеж них
пега и модрих онде где сунце није доп ирало, пуне плаветн их оглед ал а глечера,
тамн их мрља чет инара и гдегде гол их стена боје пепел а, дима и мож дине.
– Да ли би био кич сад све ово овак во како је нас лик ат и? – врат и се Бран и
слав и овде на малочаш њу тем у.
Лид ија прих ват и разговор са дос та прекора:
– Зашто би лепоте Швајцарс ке увек на слиц и морале бит и кич! Али то није
важ но – важ но је да нико живи не може нас лик ат и то тако како је ту.
Бран ис лав, да би је одобровољио и пок азао да се његово питање не однос и
тол ико на лепот у којом смо окружен и, него на однос уметн ик а према њој, обја
сни да и он у ствари мис ли исто што и она, само је питање невешто форм ул исао.
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– Жал им – додаде – што нисам сликар, па да сву лепот у ваше зем ље понесем
собом, све ваше залеђене водопаде, залеђена језера, глечере који се обу рвавају
и оне који одблес куј у као оглед ал а, снег који тече низ лит ице као вод а, магле
над језерима, сунце које се топ и у магли.
– Бран ис лав је пог реш ио профес иј у – обрат и ми се она весело и пођос мо
према Гринделвалду да пос мат рамо сил азак скијаша са северне стране Ајгера.
Наравно да се смучари не пењу до самог врх а ове план ине, где би усп ут мо
рал и срести три ледена поља и пуно друг их заседа. Стручн и план инари су се на
ову теш ко сав лад ив у план ин у први пут попел и лет и 1938, друг и пут у март у
1961. и трећи зими 1966. У подножју се вид и вел ика карта са уцртаним путевима,
дуж им, краћ им, преч ицама. Као и на нашем Триглав у смелост и веш тина пла
нинара се оглед а на Ајгеру. Пуно је на тој геог рафској карт и тачак а које указују
куда се сме, куда се најл акше прол ази. Та обележена места, наравно, имају и сво
је називе. Јед ан ми се нароч ито свидео. „Преч ица богова.“ Да ли је то преч ица
којом се само богови мог у провућ и? Свакојако је неко врло опасно место.
У подножј у је нас туп ило код свих стање раздраганос ти, као кад се пос ле
вож ње на узбурк аном мору, опет стане ногом на копно. Раздраган и су бил и и
смучари који су се пос ле смучања по северној оснеженој стран и план ине вра
тил и срећно. Свима нам је пријал а гуж ва и жагор у којима смо се наш ли пос ле
вис инс ке тиш ине. Враћ ал и смо се мис лима свакод невног живота, разглед ал и
радознало опреме скијаша: беле војн ичке комбинезоне, капе с кићанкама, капе
с визирима и нау ш ницама, дечје дрвене скијице, округлас те као потковице; ра
сејано смо слушал и смеш у свих мог ућ их језик а.
Тек кад су се пос ледњи зрац и сунц а на снеж ним врховим а Ветерхорн а и
Метенберга угас ил и, упут ил и смо се кућ и.
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породично скијалиште

Н

ем а у Швајц арс кој снеж ног врх а око ког а се није исп реп лет ал а мреж а
скијаш ких трагова, нач ин ио сајам скијаша из цел а света. Не би се, међу
тим, смело рећ и да Швајцарц и сав свој снег дају странц има на уживање. Њихо
ве целе пород ице, као наш и Словенц и, пењу се на врхове са скијама и санк ама.
Вратоломн у Диа волец у, Давос, Арозу, Ајгер, оставил и су странц има, такм ича
рим а или најс мел ијим или најбогат ијим, а на Флумс ерберг и сличне, средњ е
врхове, чин и ми се, пењу се углавном они са пород иц ама, што не знач и да се и
странц и не мог у срес ти на мањим висовима, и да Швајцарц и не уживају у спор
ту на вис ок им план ин ам а. Међ ут им, по нек ој доб рој правд и, овај скромн и
Флумсерберг сунчан ији је него многа скијал иш та. На огромној валовитој ува
ли од око 1500 метара надморс ке вис ине, заш тићеној са свих страна од вет ра,
има пуно план инс ких кућ а, кол иба, које се по повољној цен и целе изнајмљуј у
пород ицама на уживање. Те кол ибе су снабдевене свиме што је пот ребно за ду
жи боравак на план ин и: кревет има, кух ињом, пос уђем, пећ има, топ лом водом,
само се креветс ко рубље, убрус и и салвет и собом доносе. У скромн ијим кол и
бама пос теље су нек ад сличне јас лама, са сламариц ама, или прос то сеном из
међу дас ак а. Сопс твен иц и кол иба су нас тањен и у Флумс у, Куру или Цирих у и
не дол азе док су гос ти у кућ и или кол иби. Има се узајамно поверењ а. Дуж ни
сте само да одл азећ и оставите све у потп уном реду.
Флумсерберг углавном ври од деце, она се туд а роје као пчеле. Мал ишане
са јед ва две год ине став љај у на смучке и ослобађ ај у, трчк арај ућ и уз њих. На
том благом терен у су и курсеви скијања за дец у, кој у род итељи мирно повера
вај у так вим школ ам а. За сваког а на Флумс ерберг у има прос тора. И за смел е
млад иће који се спуш тај у са врхова околн их побрђа на ову благос ловен у висо
рав ан, и за усам љен ике, добре смуч аре, који овде нађу још много нетакн утог
прос тора. Јед ан так ав је једном прос как ао мимо деце као коњиц и замак ао ме
ђу чет ин ар е веш то их заобил аз ећ и и изв од ећ и око њих нек у, ваљд а врх овн у,
смуч арс ку веш тин у. Дец а која су се нед алеко санк ал а, нас тавил а су санк ање,
навик ла на ове смеле смучаре. На овом прос тору је много весел ије него на те
рен им а вис ок их гора, где је опас но заус тавит и се, реч проговорит и, да се па
жња ни на час ак не успав а. Изу к рш тан и, загонетн и трагови скија тамо су као
путеви судбине.
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Око подне на заравн и угреје сунце као у мају, а кад завирите доле низ пад и
ну где је град ић Флумс, па све према Саган у и Валенском језеру комеша се магла
као у котлу и све вам зас тре. Понек ад се понек и појас, пог нан вет ром, пров уче
чак до гол их осунч ан их врлет и курс ког план инс ког ланц а, оног што лич и на
стат ис тичке форм уле, час зас тирућ и куће, путеве, заравн и, час се са њих повла
чећ и. И пешац и радо дол азе до на тај обронак да посмат рају ову игру магле, као
што се радо посмат рају плиме и осеке на мору, и уопште сви широк и вид иц и.
Мало је теже пос ле ове шетње у подножј у испет и се поново на висораван.
Овде се, чудно за одмарал иш те где има тол ико деце, пење у отворен им корпа
ма, управо на клупама са по два сед иш та, где ти ноге висе, а само једна алум и
ниј умс ка преч аг а те чув а да не исп аднеш. Прит ом се мора страх ов ит о брз о
усед ат и. И бог душ у чек а, каже народ, али ове корпе никог не чек ај у – ако хи
тро не ускоч иш, може да те одг урне и трес не о зем љу. Ипак деца ту најх рабрије
сед ају. Једно које је крај мене једном седело, није се ни рук ама држ ало за шипке
носаче корпе, изазовно се смејућ и мом страх у да не испаднем.
Пос ле шетње или санкања на заравн и те дочека ресторан од чамових дасака
где се може пит и и јес ти на излетн ичк и нач ин: комбиновано своје са куп љен им
у ресторан у. У сред ини је модерно елект рично огњиште са димњаком, снабдеве
но роштиљем. Ту обично деца пек у кобасице на гвозден им виљуш кама, чин и ми
се пек ући их више што им се ова забава свиђа, него што су гладна. Унут ра је при
јатно ући кад се умори или прозебе; али кад се опет изађе на ваздух, поређење
између рес торана и снеж не висоравн и је нул а према десет у корист висоравн и.
Ако је ко гледао слике сликарк и наи вк и из Ковач ице, лако може зам ис лит и
слик у овог пород ичног скијал иш та: на блис тав о белој поз ад ин и тит рај у све
пос тојеће боје, и то оне как ве воле деца и људ и са сел а. Неко сед и на клуп иц и и
пос мат ра како му се унуче санк а, то јест испад а из санк и. Неко крај барач ице
где се вешај у ствари прес влач и дец и уквашен у обућу или одећу. Неч ије капе,
жуте и црвене, ваљају се у снег у. Неко се хот им ице бац ио у мало целца на искра
ју да се слик а, неко пот рбуш ке пао. Нек и дед а преко целог прос тора који врви
од санкаша носи унук у у плавом лончет у млеко или чај. Неко се груд ва. Требало
би још ту да се нађе как во теле, как ав ђерам, бач вица, пањ са сек иром, метла – и
ето ти Војвод ине на слиц и наи вке из Ковач ице.
Као што прос тор за санк ање и скијање деце лич и на слике наи ваца, тако су
призори који се виде по околн им сеос ким двориштима, по сенарама, оборима,
кух ињама, као пресликани са чувених платна низоземских сликара. На Флумсер
берг у се може наглед ат и швајцарс ких крава теш ких, млечн их вимена, снаж них
волова, тел ад и руменкасте њуш ке, стаја уређен их на најсавремен ији нач ин.
Бил а је то Швајцарс ка, али је било као и свугде у свет у где се деца груд вају
и санк ају и где се људ и са знањем и уживањем баве сточарс твом.
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несрећно село Голдау

Д

ок смо се возил и у село Голд ау, које је пре сто сед амдесет год ина у ток у не
кол ико мин ута било зат рпано пеш чарс ким коритом изу м рлог глечера су
седне план ине, одв аљен им од здравице, мис лил а сам на многа изу м рл а мес та
која је време сах ран ило или која су људ и збрисал и са лица зем ље. Наметале ми
се слике виђене за време бомбардовања Беог рад а: располућене куће из којих је
куљао цео јед ан полом љен, исп реметан живот; склон ишта где се видел а људс ка
тел а измешана са зем љом; зат рпан и подрум и пун и људ и, одак ле није било изл а
за; изваљена врата и прозори који као да су се о конц у држал и; куће где је јед ино
степен иште остало читаво, као кичма изу м рлог сисара.
Изл аз ил е су ми пред очи слик е Скоп ља пос ле зем љот рес а: жел ез ничк а
стан иц а с часовн иком заус тав љен им оног час а кад се зем љот рес објавио, као
што се срце заус тави кад смрт нас туп и; вел ике гом иле камена и бетона испод
којих су људ и узалуд дозив ал и у помоћ, живи закоп ан и. И у Скоп љу се зем ља,
као у швајц арс ком селу, изнен ад а зат рес ла, и у некол ико мин ут а библијс ког
ужаса прог утал а готово цео град и људе у њем у.
Пал а ми је на ум мож да најс личн ија нес рећ и сел а Голд ау, нес рећа у Помпе
ји, где су лав а и пепео зат рп ал и град од 36000 становн ик а, омиљено помодно
излет иште Рим љана, мрт ви људ и у Помпејском музеју који још стоје у положају
у коме су се затек ли кад су бил и зат рп ан и и кад су схват ил и да им нема спас а,
на чијим се скамењен им лиц има и пок рет има чита ужас, људ и скамењен и у љу
бавном заг рљ ај у, људ и који избез ум љен и чуп ај у себи косе, људ и згрчен и у му
кама. Под стењем швајцарс ког сел а, по јамама из којих није било изл аза, веро
ватно стоје исто тако скамењ ен а избез ум љен а лиц а, до којих се ни до дан ас
није могло доп рет и.
Не знам заш то људе вук у мес та трагед ије, заш то смо сви јед ва чек ал и да
стигнемо у Голд ау, заборав љајућ и да пос мат рамо дивно језеро Цуг и шуме око
њега, зашто смо стигав пред шум у којом је село током времена обрас ло и где је
смештен сад а зоолош ки врт насељен полус лободном див љач и и зверима европ
ских шума, пох итал и да што пре уђемо. Људ и који су већ једном бил и посет и
ли Голд ау с нес трп љењем су причал и сап утн иц има појед инос ти страш ног до
гађаја. Знал и су тачно и дат ум – 2. септембар 1806, као да је био дат ум смрт и
некога њима блис ког, знал и су да се стена одлом ил а предвече и да је јед ан део
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становника био подаље у пољу и тако се спасао. Међутим, сва знања о томе дога
ђају су оскудна, јер није све на време зап ис ано, јер се тачн их пред ања мало са
чувало, и врло мало предмета нађено прил иком откопавања. Што је најч удн ије,
у пес ништву швајцарс ког народ а није тај чудовиш ни догађај обележен – као да
је стена пал а у оближ ње језеро Цуг и тамо под авил а само јата риба.
На улаз у у бивше село – гробље, вел ико пол а квадратног километ ра, стоји
спомен ик девојч ице и дечак а на плоч и крај омање фонтане. Ту сам одмах пок у
шал а да останем сама изм ич ућ и нап ред стазом која се пров лач ил а између од
ломак а стена у обл ик у квадра и коцке вел ич ине план инс ких кол иба, као што се
горс ка рек а пров лач и кроз тес наце нем ај ућ и снаге да прок рч и прав пут кроз
стене пред собом. На први поглед све наоколо чин ило ми се само необично,
али не и страш но, и обу зело ме је расположење слично разочарању. Било ми је
неверов атно да је тих педесетак прво виђен их стена могло разорит и око сто
тин у кућа, чет ири црк ве и капеле, побит и око трис та педесет грл а марве и око
пол а мил иона људ и. Али већ пос ле пол а мин ута пењања сруч ил а ми се на душ у
страхота виђенога: неп реглед ан прос тор стен а гус то нав аљ ан их једн а преко
друге, као да се море негде изл ило и разорив околне план ине доваљало их по
лом љене у Голд ау, те је пут јед ва имао куд да се вере. Знач и, ужас нул а сам се,
испод тог стењ а зап рем ине чет рдесет мил иона кубик а, негде дубоко у зем љи,
ако нис у у прах прет ворен и, стоје људ и скамењен и при пос лу на коме се зате
кли кад су их стене зас уле: мајк а једн им јед ин им рук ам а пок ушав а да обг рл и
чет воро деце која јој се веш ај у о скут; ков ач дув а у окамењ ене мехов е; сељ ак
упрт ио ашов и мот ик у на раме, око скамењ ене старице дес ет ак скамењ ен их
кокошака; мајка окамењена над окамењеном колевком; неко биће такође у камен
прет ворено на надг робној плоч и.
Чет рдесет мил иона кубик а, пише на штампаној цедуљиц и коју су нам дал и
на улазу, а мен и се чин ило да их има и више у тим стенама, огромн им као брд а,
као црк ве, као трок атн ице. И све су се одл амале под правим углом личећ и на
дивовска геомет ријска тел а, на коцк у, на квадар, призму, ромбои д, те се чин ило
да их је нек и демон, ген ијал ан математ ичар, прво обрађивао па тек онд а одлу
чио да бац и на село. На понек им стенама се јасно видело где је пеш чар отк ин уо
и комад стене уз који је био вековима приљубљен, јер је здравица бил а из једног
комад а а пеш чар лич ио на груби мозаи к. Ова геомет ријс ка камена тел а у паду
су се нас лањал а једна на друга, сметал а једна друг има да легн у свом теж ином на
тле и тако су град ил а уске тунеле, пећ ине, прос торе са свих страна ограђене, у
које се кроз тан уш ни процеп јед ва дало завирит и а и так ве у које нис и ни оком
могао доп рет и, где леже у мук ама згрчен и људ и као у Помпеји. Срећом ме ова
мисао није дуго мучила, јер сам чула кад је неко у пролазу рекао да су сви ти људ и
већ у првим сек ундама пом рл и од неч увеног прит иска ваздух а.
Стене су временом обрас ле маховином и чет ин аром. Корењ е боров а као
канџе држ и омање комађе стена. Понек а стабла промаљај у само зелен у крун у
из процепа суседн их стена, понек а као барјац и рас ту из самог пеш чара, у коме
су временом и силом биљног живота наш ла услова да опс тан у. И тако је сад а то
страшно гробље четинарска бујна шума у којој посетилац среће размажене срне
и јелене. За нас који нис мо из Швајц арс ке било је мало нес хватљиво кад а смо
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ту наи ш ли и на вукове, лис ице и мед веде, па и див ље свиње у оборима. Као да
сама нес рећа сел а Голд ау није бил а довољна да људе привуче овамо, као да јој је
требало нешто дод ават и – мад а је та стеновита област, та план инс ка атмосфера
бил а вероватно по ћуд и див љач и ту смештеној.
Нед ал ек о од сел а наз ирал е су се две план ине: једн а ониж а, зар убљен а,
слична мож да Авал и, на којој се црвенел а нек а огуљена урвина, и мало под аље,
са друге стране – друга, висок а и тајанс твена у измаглиц и. Са једне од њих две
ју глечерс ко старо корито се морало отис нут и, и свима се чин ило да се отис ло
са високе. А у шум и нигде ник ак ве терасе одак ле би се те план ине могле добро
разглед ат и, и ник ак ве табле на којој би пис ал и пот ребн и под ац и, што је чудно
за ову зем љу пун у ред а и обд арен у за туризам. Не знај ућ и подробно физик у и
мех ан ик у, стајал и смо пред тим горама као пред чудом из Библије. Тек у зград и
музеја донек ле је све објаш њено: пеш чарс ко глечерс ко корито било је једном
главица сад а ниже, зарубљене план ине. И кад а је богзна из којих узрок а нап у
кло, вероватно због саме своје теж ине и атмосферс ких утицаја, одлом ило се и
сруч ило на Голд ау, по нек им закон има мех ан ике.
У музеју, окружена слик ама и фотог рафијама сел а как во је било пре нес ре
ће, са страхом смо слушал и кус тоса који је причао како се од два сата пос ле по
ноћ и, 2. септембра, чуло неко необично брујање које је бив ало све јаче, да би
око чет ири часа пос тало као подземна тутњава громова; а око пет увече уз хук у
и дрхтање зем ље далеко наоколо почело је лом љење и пад ање стена које је тра
јало само пет мин ут а. Поред оних који су се у том час у нал азил и изв ан сел а,
још чет рнаес торо се успело спас ит и богзна којим чудом. Само, у так вој нес ре
ћи кад су ти сви блис ки побијен и, кад се све село зат рло, ни оним а спас ен им
живот није много вредео.
Не знам заш то, али ствари нађене између стена пос ле трагед ије нис у мно
го узбуђивале нит и давале одговор на питања која су посет иоце муч ил а. Мен и
се чин ило као да пос ле слушања неке романт ичарс ке траг ичне опере читам не
маш товит роман, натегн уто пис ан. Али, ма како музеј био оскуд ан, ипак се по
оно мало изложен их предмета дало зак ључ ит и да је село било сиромаш но, пре
теж но зем љорадн ичко и занатлијс ко, те је та нес рећ а која га је задес ил а људе
још више дирал а. Ишли смо кроз омању одају и питал и се: у чијим ли су рук ама
бил и ти сребрн и и бак арн и новч ић и, те пуш ке кремењаче, пијуц и, мот ике, ре
мењ е, улубљено пос уђе. Шта ли је мис лио обућ ар коме је прип ад ао тај зан а
тлијс ки прибор кад је осет ио дрхтање зем ље? Како да зем љорадн иц и који знају
како зем ља дише, чије алатке ту такође стоје, нис у предосет ил и нес рећу? Како
ли су смрт дочек ал и стари који су се зим и грејал и уз пећ, чије само комад иће
вид имо у музеју?
Пред само вече смо се опет поред језера Цуг вратил и у Цирих. Чим смо изби
ли на пут, план ина на којој се црвенео ожиљ ак с кога се корито глечера одло
мило, указал а нам се много јас није него глед ана из шуме. Не бих рек ла да ми је
и тад а било јас но како су стене теш ке мил ијарде килог рама могле одлетет и чак
до сел а, али сам бар схват ил а да с оне друге, под аље план ине, нијед ан зам ах,
нит и физичк и закон, не би могао бит и так ва полуга да их добац и на даљин у од
некол ико километара.
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Црна Богородица

М

ноге Богород ице сам у живот у видела, али још не чувен у Црн у Богород иц у
која столује у катедрал и град ића Ајнсиделна, чувеног и по својој старој
богомољи и по Богомајц и црнк ињи. Да је как ва бел а Богород ица не бих крен ул а
на пут да је глед ам. У живот у сам се наглед ал а Мајк и бож ијих свих народности,
по свима зем љама. Прву сам упознал а у свом родном крају на вел икој сликовн и
ци иконос таса бранковинс ке црк ве. Осећал а сам према њој дивљење, поштова
ње и помало страх а као према својој учитељиц и. А било ми је и жао, ваљд а зато
што сам знал а да ће јој дете, кад буде одрас ло, убит и. И она као да је то слут ил а,
имал а је лице врло суморно и преко главе нос ил а пребачен дуг рубац, као у жа
лос ти. Пок азивал а је ђац има бранковинс ке школе своје дете стармалога лик а
као да је хтел а рећ и: „И један међу вама издао би га.“ Али греш ил а је: ти бранко
винс ки ђац и су из дубине душе мрзел и Јуду, више него и Вук а Бранковића. На
вел икој сликовн иц и иконос таса бил а је она малтене јед ино женс ко биће, па се
њеног лика више сећам него и Исусовог или ликова евангел иста.
Нагледал а сам се Богород ица и по наш им друг им сеоским црк вама, по ико
нос тас има које су рад ил и чувен и војвођанс ки слик ари; древн их Богород ич и
них икона рађен их на дрвет у и оних богато уоквирен их, под стак лом, донет их у
деветнаестом век у из Русије, из првих хришћанских земаља Грузије и Јерменије.
Знам за Богород ице деве чудот ворке, којима се на колен има иде на пок лоњење
и заветовање. Знам Богород иц у Љевиш ку којој је и црк ва под игн ута.
Ниш та мање нем а Мадон а ни у катол ичком свет у које су слик ал и вел ик и
мајс тори Итал иј е са Раф ае л ом, Мик ел анђ ел ом, Бот ич ел иј ем на челу. Ту су
Мадоне које Христа држе уз недра, као у чау ри материнске љубави; Богород ице
које се више поносе својим сином него што га воле, пруж ај ућ и га на длан у по
гледу верн их, Мадоне румене као да су слик ару биле модел и сеос ке девојч ице,
и дуг ол ике, блед е, плем ићког порек ла, чије исп упчене чеоне кос ти блис тај у
као месеч ина.
Мадона као вајарс ких дел а особито много је у катол ичком свет у. Тих ваја
них Марија дева, Богород иц а дева, Матера божјих има по свима школ ама, су
довима, апс анама, пок рај путева, на раск рс ниц ама. Особито данас беспомоћ
но делуј у оне сеос ке од гипс а, с венч ићем око главе, у капел ама украј стаза, од
сунца и кише избледеле. Уз так ву једн у сам се везал а у Мојс тран и, на гран иц и
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ливаде и шумс ког пута, прос то зато што ми се чин и да је потп уно заборав љена.
Њен Исус има окрњен прст на једној нози, жичан и ореол више њене главе мало
се накривио, а на даш чаној настреш ниц и, која пол ако труне, вид и се да је давно
нис у зак ивал и.
И наједном пос ле тол ик их бел их, европс ких, у чувеној барокној црк ви у
град ићу Ајнсиделн у, Богород ица црнк иња и Исус такође црн, мада се у тој зем љи
и данас ретко сретне црнац, а камол и у доба кад је катедрал а зид ана. У хладној
северној зем љи и хладној катедрал и, у чет вртас тој капел и од тамног мермера,
стоји сама усред црк ве, обу чена у белу као краљевс ку одору. У почетк у нис ам
могла погледом све у тој црк ви обу х ват ит и: сводове, свод иће, стубове поз лаће
них кап итол а, венце, крстове, капеле које се ниж у уз зидове, да ми се пос ле мало
изд воји чета анђел а. Не анђел а нас лик ан их, не у барељефу, не поз лаћен их, већ
млечно бел их, гол ишавих, који су попад ал и по свем у: по орг уљама, по кап ито
лима, крс товима, где год су наш ли мес то да се мог у мало одморит и. Било их је
кол ико врабац а на дрвет у. Ник ад ми анђел и нис у бил и тако блис ки, тако оче
лов ечен и, као ови, ник ад тол ико вес ел и. Почел а сам да их бројим, али ко ће
птице и анђеле пребројат и! Рец имо, има их стот ин у и уживају у прос торнос ти
сводов а и у њиховој осветљенос ти. И сви као да су запос лен и: једн и, чин и се,
свирају на орг уљама, друг и страж аре пред дверима, трећ и носе неке венце; по
нек и дочек ују верне у паперти, понек и дворе Црн у Богород иц у и Исуса, понек и
се начет ил и око розета и вире кроз њих, понек и као да читај у зах валн ице који
услишен и верн и остав љај у у једном кут у катедрале Црној Богород иц и. Ту је
око две-три стот ине икон иц а са једн им јед ин им: Хвал а! Обично без имен а
онога који зах ваљује. Кад их је Црна Богомајк а чул а док су мол ил и и знал а ко и
шта мол и, како не би и сад знал а ко јој зах ваљује!
Још лепше него под сводовима катедрале било је кад смо изаш ли под ведро
небо, у огромн и храм природе где је безброј бел их паперјас тих облач ића заме
њивало анђеле, а понек и и лич ио на крил ато анђеоско биће. И ови на небу бил и
су немирни као они у црк ви, спуштал и се на дрвеће, на кровове зграда, на црк ве
не звон ике и, као прави, живи анђел и, час дол азил и с неба, а час се на њега вра
ћал и. Атмосферу око овога славног храма ремет иле су само силне прод авн ице
сув ен ира нач ичк ане с обе стране узбрд ице која је вод ил а к њем у, прим ај ућ и
посет иоца у своја наручја пре него што му се отворе црк вене двери.
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пут у енгадин

Л

ид ија Вог већ некол ико дан а гов ори само о Енг ад ин у, о њег ов ом неб у, о
брд им а и дол ин ам а енг ад инс ким, о енг ад инс ком план инс ком стилу гра
ђев ин а, све то на нач ин као кад ја почнем гов орит и о Бранков ин и, о брд им а
колуб арс ког слив а, о тип у сел а у мом родном крај у. Она је ком ун ист, нем а
обич ај да се крс ти кад уђемо у црк ву, што у том свет у понек ад и ком ун ис ти
чине, и чудно је било кад је рек ла: „Бож ић се не може бољ е прос лавит и него
пут ем у Енгад ин.“ Жел ел а је свак ако да нам она буде вођ и пош ли смо збиљ а
на први дан катол ичког Бож ића.
Цирих је у јут арњ ој магли као зач арано мес то. У осам још све спав а или
живи нек им инт имн им бож ићн им животом иза зидова. И бензинс ке пумпе су
зат ворене, што није добро кад се крене на даљи пут. Лид ија нам чес тита Бож ић
као да смо и ми Швајц арц и, што је и природно, пош то се не рад и о рел иг ији
већ о самој лепот и тога древног празник а који је почео већ на Бадње вече кон
цертом извођен им у некој франкфуртс кој црк ви. Свеш тен ик је између пес ме и
пес ме мол ио за убоге и болес не, за бродоломн ике, за залутале и за све врс те не
срећн ик а и позив ао на мир, на милос рђе. Док је он гов орио, мис лил а сам на
празновање Бож ића како га је Вук код нас опис ао и како сам га дож ив љавал а у
дет ињс тву: слама и неот ребљен и орас и по поду, отребљен и и мед на столу, све
ћа, Очен аш, пев ањ е проз еблих сен иц а иза проз ора, удаљ ен лав еж, звецк ањ е
порцел анс ког пос уђа у кух ињи – не свакод невног лименог. Напос летк у, све
једно је чиме се нек и дан изу зима од друг их, главно да је пот ребно неке изу зет и.
И Лид ија, која је рад ил а на нашој омлад инс кој прузи, која још није заборавил а
пес му Омладина Титова, хоће да изу зме два бож ићна дана излетом у Енгад ин,
Сен Мориц и на алпс ки врх Диа волеца.
Полазећи из циришке магле мало смо и стрепел и хоће ли нас у планинама, у
Енгад ин у и на Диа волец и, дочекат и сунце. Али већ на пут у према Куру магла се
под игла и шуме и шибље су нам честитал и рађање сунца. Као ми из магле, и оно
се испетљавало из облачн их јасал а, из сивих чау ра, сад их прогоревајућ и, а сад
се опет враћајућ и у њих. Поља где се снег задрж ао чин ил а су се пуна биљурн их
скак ав ац а, а огољ ене њив е бил е су сив е као ћебад у Србиј и за време Прв ог
светс ког рата. Све пок рај чега прол азимо Лид ија стално довод и у везу са Енга
дином. Нисам се труд ил а да попамт им сва та имена сел а, шума, дол ина, сем кад
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наи ђе неш то као, рец имо, залеђено језеро, још једно, крај мес та Ленцерх ајде.
Ту смо и зас тал и да забележ имо име мес та и да се наглед амо до миле воље леде
ног оглед ал а. Свеједно је, најзад, како се зове тај див љи поток, где само мат ица
није залеђена и где се чин и да се лед као шећер топ и у вод и, тај поток крај кога
су нач ичк ане чес те под ињем, снеж не кол ибе, снеж на нек а ужад раз апет а од
дрвета до дрвета, преко кога су пребачен и мос тови уски као брвна, с оград ица
ма оков ан им сребром. Шта мари што сад не знам како се зов у она узас топн а
ситна језера под ледом, слична нис ци тал ира – главно је да та језера пос тоје и
да су се, како Лид ија рече, Швајцарц и из све снаге упел и да ни енглес ки, ни не
мачк и, ни тал ијанс ки богат аш и не почн у град ит и ту своје вил е и хот ел е, као
што им не дозвољавај у ни да их граде крај језера у Силва План и, енгад инс ком
селу камо странц и стално над иру због увек ведрог, осунчаног неба.
Лид ија свечано објави да улазимо у романс ки предео. Према нама је пад и
на пун а кућ иц а мај уш них прозора и врло оштрих кровов а, пун а црк ав а сад у
барокном стилу, сад у строгом протес тантс ком. Ређају се разнол ик и звон иц и и
куполе, нек и пут су као главица лук а, нек и пут као зарезана оловк а. У нек их су
кровови као крил а у птица кад а полећу. Све су оне махом на висовима, па су ме
подсећале на ону немачк у песму учен у у гимназији: „Drohben steht die Kapelle“.1
Свак и час наи ђе на вис у понек и бург, средњевековн и град, с кул ам а чет врта
стим као наш а Небојш а на Дун ав у. У том крај у их има око три стот ине – три
стот ине зид ан их спомен ик а из времена кад Швајц арс ка није бил а ујед ињена,
кад се влас тел а из тих градова између себе крвил а.
Из овог снеж ног предела, врло широког и врло немирног брдовитог вид ика,
који се пред нам а свак и час смењив ао као пок ретна позорн иц а, пос ле насељ а
Савон и, Бивио, Рана, стигли смо до превоја Јул ијс ких Алпа, нашавш и се најед
ном сам и самцат и у огромном прос тору високом око две хиљаде метара, гдегде
оснеженом, гдегде огољеном, где зем ља и стене имају боју кам иље длаке. Чет врт
сата никог нема, пол а сата, опет никог, још чет врт и у сус рет нам дол ази ауто с
једн им јед ин им путн иком, који радос но поздрав ља Бран ис лава. Шта би било
да се наједном пок варе кола у тој каменој пустињи тол ико далекој од свих насеља,
којом ретко ко иде! Срећом, што смо даље ишли, бив ало је светлије те смо се
осет ил и мање усам љен и. Једног трен утк а углед амо дол ази нам у сус рет омла
ђи, румен човек, трчећ и као да трен ира; не чин и се ни уплашен нит и човек који
има нек и циљ: прос то трч и план инс ком пус тињ ом. Одак ле се наш ао на том
превој у? Да му кол а нис у негде у стран у склоњена? Да није усам љен ик? Нек а
врста јуријског пустињака? Али био је сувише здрав за пустињака који се хран и
само, рец имо, скак авц има. Остал а је за нама та раст рчана загонетк а.
Убрзо се отворио пред нама жуђен и Енгад ин. Мис лим да је то био Горњи:
сунце и небо као у пролеће, а под њима блис таво, оснежено побрђе. Поч ињале
су куће енг ад инс ког стил а, с проз орим а уоквир ен им црт еж ом, са бог ат им
фризовима и са шарама дуж верт икалн их саставака два кућна зида. Биле су овде
махом геомет ријс ке шаре, на разне нач ине комбинов ане коцке, троу гли, кру
гови, ромбови. Друг и украс ових кућа бил и су балкон и од кованог железа, где
су верт ик алне шипке елипсас тог обл ик а. И мног и прозори су бил и исто тако у
гвоз деном панц ир у, преп летеном на више нач ин а, с крун ам а на врх у, слично
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оград ама нек ад аш њих двораца и оград ама између олтара и лађа у катол ичк им
црк вам а. Вођ пут а, Лид ија, не би бил а жив а, да нам није скрет ал а паж њу на
свак у шару, свак и прозор и балкон. У том њеном тумачењу мешало се див љење
према енгад инс кој уметнос ти са нац ионалн им поносом.
У Сен Мориц у се нис мо заус тав љал и. Пос ле старих енгад инс ких кућа, чи
нил и су нам се безначајн и огромн и помодн и хотел и у план инс ком стилу, није
нас зан им ал а раскош Сен Мориц а, слична раскош и свих светс ких одм арал и
шта. Лид ија је увек кад наи ђемо на так во мес то с омалов аж ав ањ ем склап ал а
пал ац и каж ип рст као кад се броји новац, у жељи да пок аже да та мес та зан има
ју само бог ат аше. Негде испод хот ел а ишла је стаз а за боб, ограђ ен а са обе
стране и сјајн а као оглед ало. Њу смо удос тојил и паж ње, бил а је сас тавн и део
леден их лепота око нас.
Наш пут срећом није био залеђен. Путовал и смо као по летњем друм у према
Висок им Алп има, не срећућ и много света. Али је на Берн ина превоју већ заг у
стило, срел а нас је и вел ика хладноћа и навал а туриста, бож ићн их скијаша.
Пред жичаром за Диа волец у морал и смо дуго чек ат и. Овог пута био је то
читав висећ и вагон, преп ун људ и и жена спортс ки одевен их. На ногама су сви
имал и обућу по некол ико кил ог рам а теш ку, нек у врс ту жел ез ноп лас тичн их
панцира за стопало. Није се могло стати од руксака, од шуме скија, од свих врста
обезбеђењ а прот ив нес рећног пад а. Вагон се њих ао над пров ал ијом, где су се
у дубин и вид ел и скијаш и мал и као дец а. Снег је сав био у мреж и скијов оз а.
Понегде би син ул а као огањ понек а црвена капа, понеко би се прет урио.
Горе, на вис ин и од 3000 мет ара, сунч ал о се већ пуно људ и. Особит о па
жљиво су жене изл агале сунц у лица богато намазана кремом. Около су скак ута
ле птице, рођаке врабац а, белот рбе брдс ке сен ице и прип итом љен и жуток љу
ни косови, кљуцајућ и мрве око столова. Пред људ има су стајале зделе са топ лом
супом, пићем, порученим ту у планинској кући и сенд вичи донети собом. Сунце
се брзо клонило паду, а сви су желел и до последње зраке да га искористе. Ми смо
ужив ал и у погледу на чуке још више од наше. Са огромне пад ине прем а нам а
снег се обу рвавао и испод њега остајао го глечерски лед, као на телу болно место
с кога је кож а огуљена. Биле су на пад ин и исп ред нас три так ве вел ике сребрне
ране. Како је ваз дух био ред ак, срц а су нам морал а вредно рад ит и. Бил и смо
сви као у неком беза лкохолном пијанс тву. Лид ија је с људ има лако заподевал а
разговор – осећала се добро кад је била окружена светом и наше пријатељство се
на овак вим излет има продубљивало: она је волел а поново да вид и план ине куда
је у раној младос ти прол азил а, а ми смо желел и да се с њима упознамо, и она и
ми смо волел и горе, и одазивал и се на њихову лепот у.
Ипак смо за вид ел а усп ел и да прођ ем о кроз нез аб ор авн и Нац ион алн и
парк, то јест план ин у где је био и превој. Пад ало је вече. Прил ично изн урен и
боравком на Диа волец и, пријатно смо се осећал и у шум и Нац ионалног парк а.
Умор који је нас зах ватио чинило се да зах вата и планине преко којих је пут вију
гао. Оне су биле смирене као стад а предвече, модрик ас те, нешто су заједн ичко
мис лиле тон ућ и у себе, спуш тај ућ и се са својих врхова нек уд до свог најс кро
витијег срца. Ту на превоју било је мало снега, четинари су се црнел и као у јесен,
и тле је под њима било руменк ас то. Над ал и смо се да ћемо видет и јелене и срне
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јер су њих ов а хран ил иш та и појил а бил а ту, мало дубље у шум и, али мад а су
они вероватно морал и имат и поверења у људе осет ивш и њихово старање, нис у
сил азил и до пута да их сус рећу.
Прошавш и кроз најн иж у дол ин у у Швајцарс кој, Минс тертал, дос пел и смо
готово до гран ице Итал ије, у село Санта Марија, где смо преноћ ил и. Гос тио 
ница као све гостионице у Швајцарској, присна, китњаста, а газдарица као наше
жене, с пунђом на зат иљк у, просед а, с широком кецељом за рад у кух ињи, вод и
нас у своју кућу где има собе за преноћ иште. Чис то, заг рејано, зидови широк и.
Поч иње мраз. На удаљеном снеж ном врх у зеленк аст одблесак. То се вероватно
мес ец био однек уд у њега заглед ао. Зат им звез де. Све крупне као вечерњ ач а.
Нема их много, али све као увел ичане.
Ујут ру дор уч ак комбинов ан с џемом од кос тјан ик е, црв ене бобице које
има пуно у Ратеч у. Брзи у склапању срд ачн их односа, и овде смо се свидел и га
здариц и и она нама – на рас танк у нам је чак дал а стак ленце план инс ког џема,
што се ипак ретко догод и у зап адн им крајевим а. Наравно, овај дар је Лид ија
углавном извојевал а својом срд ачнош ћу.
Бил и смо радосни што ћемо, враћајућ и се истим путем, опет видет и превој
Националног парка и радознал и да што пре вид имо села Доњег Енгад ина – Гвар
ду, Скоулу и Шулс. Наи л азе и нове лепоте, као дол ина реке Ин, која је овде још
горски поток, на матици још незалеђен, и која ниже око себе мале залеђене рукав
це, као језерца. У ретороманском селу Гварда дочекало нас је –12 степен и и хла
дан ветар, али смо ипак изаш ли да разгледамо то насеље старо око хиљаду год ина.
Енгад ински стил био је ту у јек у. На свакој кући пород ични древни грб, на нек и
ма, где по две пород ице живе, и два грба. Ту су зидови кућа невероватно дебел и,
што обелодањују прозори као пушкарнице, увучени дубоко у зид, мал и. Понегде
су нал ик на окца телевизијских апарата. На свакој кући су тешка дрвена врата са
полукруж ним сводом; так вих врата дотле још нисмо бил и видел и. Она су из два
или три дел а: мог у се сас вим отворит и, зат им се може отворит и сред иш ни део
као обична врата, и најзад само јед ан капак на горњем делу обичн их врата; ако
домаћ ин неће да изађе или не жел и да прим и неког, он отвори само тај део и по
прича са суседом и намерн иком. Свуд а у овом делу Енгад ина, и у овом реторо
манс ком селу чес ме су са вел ик им дрвен им или камен им корит им а, понек ад
елипсас тог обл ик а. Прозори на свакој кућ и су опточен и цртеж има те опом ињу
на чувене јарос лавс ке нал ичн ике. И овде нек и имај у само крун у – цртеж над
горњим делом рама; али много чешће су уоквирени венцем сплетеним од ситних
геомет ријских узорак а. Некол ико их је у железном, решетк ас том панц иру, чије
верт ик алне шипке при дну пос тају елипсас тог и полукруж ног обл ик а. Изнена
дило нас је што смо и у овом древном селу наи ш ли на клизал иште од једно чет р
десетак квадратн их метара где је нека млада жена, потп уно сама, на вет ру и сту
ден и извод ил а зам ршене фиг уре. Између гом иле старих кућ а вид и се понек а
новосазидана, али у потп уно старинском, домаћем стилу, као и свугде у Енгад и
ну и у Швајцарској. Овај смисао за чување трад иц ије, овај укус, схватање основ
них закона прил агођавања зграда окол ин и особито се ист иче у селу Гварда.
И даље се овај стил наставља. У селу Скоул а, где пада у очи да су нал ичн иц и
комбиновани из биљног света, а понегде зак ићени са стране и цртаним букет има,
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замол ил и смо да уђемо у први део једне куће, најз ан им љивији. То је хол ста
ринс кога, или алпс кога стил а: по зидовима око тридесетак јеленс ких рогов а,
старинс ке фотог рафије. На столу, или шкрињи, нисам упамт ил а шта је, стајал и
су бак арн и судови свих врс та: тањири, зделе, лонч ић и, котлови обешен и о та
ван иц у, тако да чине утисак да су над огњиштем, које је мож да нек ад ту и било.
Зград е које уоквир уј у старинс ки трг, као и свугде, бил е су нар оч ит о бог ат о
украшене. Шаре око прозора су из биљног света, као венци. На једној кући изнад
венац а стоје полук рузи, као как ав зал аз ак сунц а или пресечен точ ак. На кап
цима разних боја нацртани су витези. Дрвене клупе пред кућом нис у као обично
пос тав љене уза зид већ стоје укос о исп ред свеч ан их улаз них врат а – која су
увек истог обл ик а, али друкч ије изрез барен а. Веров атно су се сопс твен иц и
утрк ивал и чија ће бит и лепша, већа, теж а, као што се у Војвод ин и наш и такм и
че ко ће имат и лепш у кап ију. Овде су зидови кућа при дну шири, те се чине као
засечене пирам иде.
Да бисмо ишли мирн ијим и опет новим путем, врат ил и смо се кроз Аустри
ју, преко Ланд ек а, прем а Брег енц у. На гран иц и смо мирно прош ли, мож да
због Бож ића. Већ пос ле чет врт часа осет ило се да смо у другој зем љи. Прво, не
како је одмах иза гран ице нес тало снега, било топ ло као пролеће. Било је чис то
и овде, али не упад љиво чис то. Влад ао је и овде ред, али не упад љив као у Швај
царс кој. Мањ а нас ељ а су опом ињ ал а на наш а војвођанс ка, док су швајц арс ка
лич ил а на словеначк а. И овде су, додуше, новопод игн уте куће биле у стилу сво
јих сусед а. Јед ино су помодна летовал ишта вод ил а о томе мање рач уна.
Ипак смо заус тав љен и на немачкој гран иц и иза Брегенца, на Боденс ком је
зеру, јер мој сес трић, нал ик на мене, није понео собом ни пасоша ни дозволе за
улазак у Немачк у. Додуше, то нис мо ни намеравал и пол азећ и, али као што апе
тит дол ази једућ и, тако пут уј ућ и човек у дол ази жељ а да иде све даље. Кратко
време смо бил и збуњен и и преп лашен и да ћемо морат и нат раг кроз Аустриј у,
али нас је плава стрел иц а са натп исом Сен Гален опомен ул а да се може према
Цирих у не враћајућ и се ни до Брегенца.
Тако смо неп лан ирано видел и и старинс ки град Сен Гален, верс ко сред и
ште, с дивн им клостером у барокном стилу. Ушли смо чак на вечерње, и слушају
ћи орг уље разгледал и унут рашњост клостера, тек обновљеног, освеженог белом
и плаветном бојом. И овде су, као у Ајнсиделн у, полетал и свуд а бел и мај уш ни
анђел и, седел и на ивицама икона, око двери, али их ипак није било као у храм у
Црне Бог ор од ице. Влад ал а је бож ићн а атмосфера и по блис тав им улиц ам а:
елект рика је дочаравал а звезде, цвеће, ниске златних новч ића. И свугде је мири
сало на печене кол аче, ван илу и кафу.

278

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Снимци из Берна

О

д Цирих а до Берна, аутос традом, прође се пут ујућ и јут ром кроз пределе
магле и предео вет ра. Овде је тачно обележено све што човека може снаћ и
у пут у. Црвене зас таве истакн уте дуж аутос траде опом ињале су нас да дол ази
ветар, међут им, и метеоролози се преваре, уместо вет ра негде око сред ине пута
срел а нас је магла што ме је обрадовало, јер на аутоп ут у она мало смета, особи
то дању, а предел и су далеко привлачн ији, обећавају много, нагоне на сећања и
снове, узбуђују много више него предео јас но оцртан. Али моја сес тра, а наро
чито Бранислав, бил и су љути због магле, јер се он био спремао да снима у Берн у.
Наи ме, много Југос ловена нам је рек ло да је Берн град живоп иснији од Цирих а,
да су предел и око њега такође живоп ис ни.
Срећом, кад смо стигли у Берн, магла се већ бил а дигла, и из једног парк а
на вис ин и, близ у наше амбасаде, цео град нам се јас но указао, његови торњеви
и мос тови преко реке Аре око чијих бреж уљк ас тих обал а леж и. Са једне стране
улице покрај Аре, куће на другој стран и обас јане изненадн им зраком некол ико
сек унд и, под луковима гвозденог високог мос та, учин иле су нам се као увел и
чане старинс ке фотог рафије у китњас тим металн им рамовима. Све на два-три
спрата, зид ане током три век а, једн а по једн а, имале су свак а и неш то своје и
печат времена у коме су нас тале.
Берн нам се учин ио превел ик и за број становн ик а од око трис та хиљ ад а,
али су нам објас нил и да зато у Берн у нема стамбене кризе и да свак а пород ица
има бар онол ико одаја кол ико има чланова, да странц у са двоје-троје деце неће
да издају стан мањи од четири собе, да се не би нарушио стандард. Како се чудне
суп ротнос ти нађу у две готово суседне зем ље: негде пород иц а од пет чланова
мора да се задовољи са две собе, а негде нипошто не сме да живи само у две!
Прво смо се снал азил и како смо сам и умел и, а зат им смо сврат ил и у наш у
амбас аду да пот раж имо савете шта треба рад ит и, а и да јој, како је ред, учин и
мо под ворење. Иако, вероватно, мног и дол азе са сличн им жељама, два су млађа
чиновн ик а радо пош ла да нас проведу кроз град. Упут ил и смо се право у цен
тар, у старе трговачке улице, кућа једнач ит их, збијен их, дуж којих са обе стра
не тек у арк аде, чији зид ан и стубови стоје мало упоље као ноге у папк ара кад
сил азе низбрдо. Тих арк ад а има око шест километара. Мис лим дa је трговина
старог Берна бар двадесет посто због тога више цветала, јер је човек и по највећем
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невремен у могао да зас таје пред сваком прод авн ицом и на миру бира шта жел и
да куп и. Ту се и данас, под тим арк ад ама, мог у наћ и и најређи ант ик витет и по
ред најпомодн ијих ствари. Бољи музеј од излога под арк ад ама у Берн у не треба
траж ит и: све што је нек ад а било крик моде у намештају, у пос уђу, у одевању, ту
се дâ видет и.
Стал и смо очаран и пред, сах ат-кул ом из 16. век а, која пок аз ује пол ож ај
сунц а, мес ец а, планет а и звез да; која бел еж и мес еце и нед ељ е. То је једн а од
најлепш их грађевина у Берн у пред којом не само деца и не само странц и чек ају
кад ће часовн ик почет и да отк уцава, како би видел и фиг уре које се пре тога јаве
на кул и. Слична мис лим да пос тоји и у Праг у. Друга атракц ија пред коју су нас
довел и наш и из амбас аде бил а је Мед веђа1 јам а, кој у још зов у и позориш тем,
мож да зато што људ и стално тамо дол азе да глед ај у мед веде у бетон ираном и
дубоком округлом прос тору подељеном у три дел а. У сваком је по једно високо
дрво уз које се мед вед и пент рај у до врх а. Како су мед вед и у грб у Берн а, чије
име дол аз и од реч и мед вед, на нем ачком Bären, Мед веђ а јам а има намен у да
Швајцарце на то подсећа. А кад смо чул и да су мед вед и, у које смо и пре тога са
симпат ијама глед ал и, довезен и из Бос не, Бран ис лав је на њих ист рош ио ваљд а
цео филм. И нек а! Босанс ки мед вед и усред Берна нешто значе!
Заус тавил и смо се и крај модерн их грађевина: железничке стан ице која се
тек завршава, али у чијим завршен им деловима, испод скел а, човек већ сад мо
же наћ и све што му душа зажел и, од јел а и пића до новина и књига. Ова вел ик а
грађевина у изг радњи уверил а нас је да ни у Швајц арс кој није ипак све дог ра
ђено. Прил иком те посете Васа Мих аи ловић, наш амбасадор, причао ми је како
се код нас и не слут и кол ико су Швајцарц и радн и и кол ико се кроз школе нег ује
култ рад а. Они својој дец и говоре да је њихова зем ља најс иромаш нија на свет у,
да има још много да се урад и, да су на високом култ урном нивоу само зато што
су оду в ек мног о рад ил и и да би одм ах пок лек ли ако би се задов ољил и оним
што је већ створено. У разговору с њим дознал и смо и то да је Швајцарс ка, иако
неу т рална, војн ичк и необично спремна, да има подземне болн ице, осиг уране
од атомс ких напад а, да је зато тврд орах бил а и за Хитлера.
Као примерак модерне арх итект уре наш и су нам пок азал и и нову поштан
ску зграду сву у стак лу и тамномод ром мермер у, зид ан у тако лукс уз но јер је
Берн нек а врс та пош танс ког цент ра. Ту сам се сет ил а рат ов а и швајц арс ког
Црвеног крс та, сет ил а се дуго чек ан их првих пис ама наш их заробљен ик а које
смо добил и преко швајц арс ке пош те, преко које смо пос ледњега рата слал и и
пакете својима заробљен им у Немачкој, сет ил а се дуг их редов а људ и пред на
шом пош том крај железничке стан ице и како су те пакете држ ал и неж но у ру
кама, као да држе своју нек ад малу дец у, а сад а невољне заробљен ике у туђин и.
Кол ико радос ти је донос ило пис мо стигло2 у то доба преко швајцарс ког Црве
ног крс та! Кол ико су људ и, за време рата изг убљен их у свет у, Швајц арц и про
наш ли преко својих пош та. Мож да су управо пош те из Берна, пом ис лил а сам,
биле те које су их пронал азиле и слале нам њихова пис ма. И било ми је сас вим
природно што је управ о у Берн у дигн ут спомен ик пос већен стог од иш њиц и
оснивања Светс ког савеза пошта, 1974. Спомен ик се нал ази у дивном прос тра
ном парк у, крај веш тачког језерца. Врх мрке стене, узете ваљд а онако како ју је
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динам ит одвал ио од план ине, лебд и вел ик а камена лопта око које се као венац
плете некол ико женс ких фиг ура које предс тав љају конт иненте како јед ан дру
гом дот урај у вес ти. При самом дну стене, у једном удубљењу украј фонтане је
Хелвец ија у полулежећем полож ају, предс тав љена као што су се нек ад предс та
вљале виле. Срећн и људ и, пом ис лил а сам, који не под иж у велелепне спомен ике
изг ин ул има у рат у него пошти.
Пош то смо сним ил и и спомен ик, спус тил и смо се до реке Аре, на путању
опточен у брез ам а. Како је ова рек а у горњем ток у брз а и опас на, кроз град су
је утишал и пресекавши јој укосо пут помоћу некол ико устава. Око воде су виле,
рес торанч ић и франц ус ког типа, мос тови виш и и ниж и који спајај у обале а ди
вље пловке и лаб уд и дај у овом зак утк у град а изглед зас ањ аног одм арал иш та.
Mеђу рес торанч ић им а углед амо јед ан кој и се зов е Далм ат инс ки! Нис мо се
расп ит ал и отк уд је та реч ту залут ал а да не исп аднемо нез нал иц е, и тек код
куће сам у лексикон у наш ла да се један крај у близин и Аре зове Далмази. Знач и,
у журби смо проч итал и умес то далмазинс ки, далмат инс ки. Ипак смо сним ил и
фирм у тог а рес торан а, да се подс ет имо како смо се узалуд бил и обрадов ал и
нечем своме у туђин и.
Прил иком друге пос ете Берн у сам и смо пош ли кроз град, смат рај ућ и га
већ својим познан иком. У Швајцарс кој ретко у јесен буде сунчан, топао дан, на
как ав смо овог пута наи ш ли на обал ама Аре. Штета само што смо бил и набаса
ли сут рад ан пос ле неке феш те, како су тамо и Југос ловен и називал и прос лав у
оснивања града. Међут им, украси су се тек скидал и, заставе су још вијориле, на
улицама је бил а гуж ва, те смо се утеш ил и што смо јед ан дан зак ас нил и. Утисак
лепог дана се добијао управо због застава јарк их боја, које су представљале разне
рад инос ти, боље рећ и грбове старих цехова. Преов лађивало је црвено, жуто,
лил а. Свак а пета бил а је швајцарс ки бел и крст на црвеној основи. Бран ис лав је
био прес рећан што је узео собом филмове у боји, јер се није знало чије су заста
ве, или грбови, живоп ис нији, грбови хлебара са жутом перецом и две лопате,
или месара с жут им биком и овном, поред укрштен их сек ира, или заставе са пу
шкама, трубама, срповима, змајевима огњен их језик а. Ова игра боја влад ал а је
око прозора, у поткровљима, а доле, на улиц и, шумел а је радна атмосфера: скла
пале су се и односиле даске од јучераш њих трибина, звецкало се, куцало, шкри
пало, подвик ивало, бодрило, али не ипак тако глас но као код нас. Како је бил а
недеља, род итељи с децом, усам љен иц и са псима, заљубљен иц и, зас тајал и су и
са задовољс твом пос мат рал и шта се рад и. Излози под арк ад ама пун и као саће
меда и светлуцави. Мало даље, трећа паралелна улица, бил а је у ствари тераса са
које се видел а Ара у дубини, град иза ње, нек и диван мост, црвени кровови обл и
ка сад као шатори, сад као капе милос рдн их сестара, као крил а авиона. По зако
нима сећ ањ а и по сроднос ти и по конт рас ту ови кровови су ме опомен ул и на
дивне дубровачке кровове нашег сликара Драгомира Глишића, исто тако црвене,
али по обл ик у блаже, покривене старинском топ лом ћерам идом. Свет празнич
но одевен седео је окрен ут лицем према вод и и према сунц у. Млад ић и девојк а,
заг рљен и, нис у ни на кога обраћал и паж ње, нит и ико на њих. По так ву дан у би
ла је схватљива пот реба да се заг рл и, да се насмеје. Две трудне жене, идућ и тера
сом, прош ле су и мимо нас осмех ујућ и се нечем у у себи. Све се радовало сунц у
281

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

и живот у, па ни ја ниједном тога дана нисам пом ис лил а на смрт и које су се већ
догод иле, ни на оне којих ће у живот у још бит и.
Тако заблес нут и сунцем, пос ле мало, ушли смо у црк ву кој у у Берн у зов у
катедралом; а судећ и по слик ама на вит ринама, зацело смо ушли у црк ву – за
дужбин у цехова. Строга, без анђел а, икона и друг их украс а, тамна, већ је про
мен ил а наше расположење. Дот ук ле су га вит рине које, сем јарк их боја, нис у
имал е у себ и ник ак ве рад ос ти. С дес не стране, на доњ им окн им а, одм ах се
углед а слик а нек их страд алн ик а и натп ис: „Теш ко народу, његов Бог га је на
пус тио.“ Катол иц и и верн иц и зацело знај у који су то страд алн иц и и заш то их
је бог нап ус тио. На остал им окн има био је измешан биљн и, живот ињс ки свет,
змије, анђел и у црвеном, ни нал ик на нашег Милешевс ког белог анђел а, зат им
анђел и прет ворен и у птице, лабуд и, грбови. Све врло зан им љиво, али зас тра
шуј уће и туж но.
Заш авш и дубље у кат ед ралу, потп уно смо заб орав ил и осунч ан у терас у,
Ару, црвене кровове, двоје заљубљен их, трудне жене задубљене у себе: на про
страној вит рин и, издељеној на тридесет оканац а, сачек ал а нас је истина о не
миновнос ти смрт и, истина о томе како она чек а и вреба свакога, од старога до
детета у материној утроби, од прос јак а до краљ а и кард инал а. Смрт предс та
вљена као кос тур на једном од тих окана прик рад а се пузећ и човек у који је не
опаж а, на другом хвата некога за грло, на трећем свира у ухо неком влад ик и да
ће и њем у доћ и, иде зат им пок рај витеза и сама у панц ир окована, крај трудне
жене раск ал аш но игра.
Ту никоме није било до снимањ а, а веров атно је и забрањено бавит и се у
црк ви овим световн им пос лом, али је зато катедрал а споља мам ил а да се у њу
упере фотоа парат и што су мног и и чин ил и, изу зев Бран ис лава који је изглед а
још био под утиском оне застраш ујуће вит рине. Кол ико је изн ут ра бил а строга,
тол ико јој је спољ аш ност бил а китњ ас та, готово радос на, у биљн им орнамен
тима, окићена с безброј цветол ик их торњића који се ниж у око терасе и крова.
И вел ик и, главн и торањ лич и на биљк у која се у сваком црк веном орнамент у по
навља, купаст је, с безброј камен их заперака. Људ и из Берна, навик ли на његову
лепот у и необичност, нис у дизал и погледа према њем у, четећ и се до самог суто
на око весел их застава и радн ика који су односил и пос ледње даске и ногаре.
Прок лето људс ко сећ ање, и сад ме много чеш ће него на Ару, на осунч ан у
терас у, Мед веђу јам у, вел икол епн и спомен ик пош ти, опом ињ е на вит рине у
катедрал и.
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oЖеневи је требало главна зан им љивост да буду зграде Ујед ињен их нац ија,
а мене је зан им ало то до које мере је човек Франц уз пос тао и Швајц арац.
Мож да детињасто, очек ивала сам чим наиђемо на франц уски део ове зем ље, да ће
се то одмах приметити. Али, како смо крен ул и преко Бадена и Берна, кроз Берн
ски Оберланд, кроз срце немачке Швајцарске, нисам неко време очек ивала ника
квих промена и спокојно сам посмат рала пределе. Пролазил и смо кроз типичн у
Швајцарску: горе планине и снег, доле ливаде и цвеће, свуд црк вице из доба Луте
ра с дрвеним крововима. Дуж целог пута прати нас горска река Симен, која се гла
си интернац ионалн им жубором. Ништа још да наи ђе што би наговестило да се
ближимо француској области. Наједном на радију, који смо отворил и управо зато
да нам јави где смо, зач ујемо словеначк и – богзна како залутао до наших кола.
Опет се умиримо. Пос мат рамо стад а ошишан их овац а, с клепет ушам а и,
што још до тад а нис мо бил и сретал и, примет имо стан ице за скуп љање млек а,
које сељаци из окол ине ту доносе да би се затим даље у градове одвозило. Нисам
могла пог од ит и да ли су ову орг ан из ац иј у изу мел и нем ачк и или франц ус ки
Швајцарц и, као ни то ко је у том шумовитом крају, где се дрвеће руби, смис лио
да га слаж у у обл ик у кућа с кровом, како би се вода брже сливал а. А река Симен,
с мостић има покривен им даском нас стално прат и, зарек ла се да ће нас довести
до предел а франц ус ког говора.
Није много прош ло, наи ђемо на насеље на чијој једној зград и пише: Бул ан
жери. Знач и стигли смо. А како је и то Швајц арс ка, крај насељ а је језеро Мон
Салв ан, опточено каменом обалом као кејом. И нед алеко, обавезно, црк виц а
дрвеног крова. Сад се већ увел ико осећ а франц ус ки дух, франц ус ки натп ис и,
на јеловн иц има истакн ут им пред гостион ицама франц уска јел а, замкови фран
цус ког стил а. Заус тавил и смо се код замк а Гријер, који је у исто време и музеј и
мес то где се у једном зак утк у може ручат и. Двориш те замк а је као манас тир
ско, чет вртас то, пок ривено шљунком; а по одајам а су му старинс ка огњиш та,
камене клупе, степен иште камено, увојито. И свуд а слике бојева, што је такође
знак франц ус ког дух а. Пос ле ручк а смо посет ил и мајуш но чаробно село, веза
но својом историјом за замак, пуно радњи са израђевинама од дрвета и метал а,
пуно ткан ина домаће рад инос ти. Пред скромн им гос тион ицама изложен и ту
рис тичк и јеловн иц и – мен и турис тик.
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________ Десанка Максимовић ________

Желећи да се час пре нађемо у Женеви, у Лозан у смо свратил и само да вид и
мо чувен и сунчан и сат. (Није Швајц арс ка узалуд названа зем љом часовн ик а!)
Али већ једном у граду, нис мо могли одолет и да се не спус тимо испод бројн их
надвож њака до луке, да не прођемо крај чувених школа. Што смо више залазил и
у град, све нас је дубље у себе мам ио.
– Пож уримо, хоћу за дана да вид им Жан Жак Русоа – рекох Бран ис лаву.
– Прво њега? – упита он безвољно, очигледно поремећен у неком свом пла
ну, али одмах крете према Женеви.
Заис та смо прво сврат ил и у парк поред језера и тамо наш ли међу жбуњем
Русоа. Њем у који је волео природу, споменик и стоји у зем љи свих природних ле
пота. Додуше, осуђен је да гледа само у језеро у коме се огледају низови свет иљ
ки, на раскош ни водоскок у сред ин и, нал ик на гејзер дуг ин их боја, да посмат ра
језерске птице и барке под разнобојним засторима од којих се обала шарени.
Пос ле шетњ е по парк у пош ли смо у стари град, остав љај ућ и за сут рад ан
посет у Ујед ињен им нац ијама. Улице старе Женеве су пок алдрм исане, и већ по
томе пос тале су нам прис не. Није та калдрма, додуше, бил а у франц ус ком дух у,
али није бил а ни у цириш ком. На сваком корак у смо наи л аз ил и на гал ерије
слик а. Јед ан цео чет вороу гаон и светларн ик, опкољен висок им кућ ама, у при
зем љу је био пун гал ерија свих прав ац а. Ту у близ ин и је и вел ик а кат ед рал а,
с шиљ ат им торњ ем од окс ид ис аног бак ра, који прив лач и много више паж ње
него нелепа, гломазна фасада. Недалеко од галерија и катедрале је градски арх ив,
на чијем се вел иком трем у у прочељу виде три мозаи к а са историјс ким темама,
чак из римс ког времена. Около свуд кафан ице франц ус ког типа, пуне млад их
људ и, споља би се рек ло све сам их уметн ик а. Ту пред једном од њих сретнемо
се са Беог рађанком, Вером Плем ић, ћерком домара у Савезу књижевн ик а, која
се још са студ ија у инос транс тву нек ако романт ично удал а за имућног Итал и
јана те тамо и остал а. Свет је мал и, у исти мах смо пом ис лил и и она и ми. И тако
у туђем свет у осет ил и смо се као рођац и. С њен им мужем и њом ушли смо у
једн у од боемс ких кафан ица, где су, видело се, чеш ће навраћал и.
– Јес те ли видел и зграде Ујед ињен их нац ија? – упитал а је она.
– Још нис мо, сут ра ћемо. Видел и смо спомен ик Русоу.
– И онај доис та диван водос кок у језеру – дод ао је Бран ис лав.
Вера је зак ључ ил а да су нам зграде Ујед ињен их нац ија девета брига, па је
разговор скрен ул а на ноћн и живот по женевс ким боемс ким кафеи ма, на своју
кућу и пород иц у, позвавш и нас да је посет имо.
– Видећете како се овде живи – дод ал а је с прил ично поноса. – Кућа нам је
већа него наш Савез у Беог раду.
Сут рад ан смо, посет ивш и је, разу мел и њено задовољс тво: живи у засебној
трокатној кућ и са двориштем, где се иза жбуња назире и базен за купање. Пока
зал а нам је библиотек у и радн у собу свога муж а, дечје собе, салон. У дворишту
нас је срео и исп рат ио и обавезан пас, опасан, троу глас те главе. Пас је већ био
чисто швајцарска навика и знак швајцарског стандарда. А врло образована, неу
дата сестра њеног мужа, која се брин ула о школовању деце, о навици читања, која
је због тога и живела заједно с њима у кући, у засебним одајама, припадала је више
обичајима Франц уза или Руса – судећи по франц уским и руским романима.
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________ Снимци из Швајцарске ________

Пос ле ове посете посет ил и смо и наш конз ул ат, где смо се упознал и и са
члановима наше мис ије при Ујед ињен им нац ијама, од којих нас је јед ан повео
да нам покаже зграде те тол ико важ не установе. Од њега смо чул и да је за њихо
во зид ање и улепшавање свак а зем ља дал а понеш то. Југос ловен и су дал и вен
чачк и мермер, Совјет и су у парк у Друштва народа под игли велелепан спомен ик
у част совјетс ког полетањ а у кос мос, сличан мос ковс ком. Једн и су дал и дрво,
друг и украсе по зиду, ткан ине. На једном огромном зидном ћил им у модерн их
шара стоји уткан потп ис ткаље Олге. Које Олге, из кога краја света, остало нам
је непознато. Ходн ик који спаја нову зграду са старом сав је у стак лу, као ходн и
ци којима се из светс ких аеродрома изл ази на пис ту. Из њега смо могли видет и
и парк који окруж ује зграде, и језеро, пос мат рат и исте призоре које су пос ма
трал и вел ик и пол ит ичари, завириват и у одаје у којима се кроји судбина народа.
Изашавш и из зграде још једном смо је споља погледал и, оби ш ли око њен их
петн аест улаз а, установивш и да наше Изв рш но веће лич и на њу. Пос ле овако
слободног ходања, по овом за многе забрањеном простору, мис лил и смо да ћемо
моћ и ући и у баш ту совјетс ке амбас аде, али она је бил а зат ворена, видел и смо
само споља круне дрвећа и куполе рус ке црк ве.
У пов ратк у смо имал и прил ик е да пос ет им о у Коп еу зам ак гос пођ е Де
Стал. И док сам прол азил а кроз њега и бивш у њен у баш ту с два граната стара
дрвета, разм иш љал а сам о томе шта све не дож иви кућа једнога човек а, ствари
које су га окруж ив але, баш та по којој је ход ао, кад њега више нем а у живот у!
Однек уд из Југос лавије, из нек ак вог српс кога сел а за које гос пођа Де Стал није
знал а ни да пос тоји, дол ази нек а жена и као дух шета по њеном замк у!
Из ових сетн их мис ли наједном нас пут нанесе на прос лаву бербе грож ђа у
Нојшателу. Дођоше намах и незване на ову прос лаву и бербе грож ђа у Бранко
вом Страж илов у, и оне ириш ке, и бербе у дедовс ком виног раду. Зам ирис а по
ред нојш ат елс ког грож ђа и ситн а жут а тамњ ан ик а, рас уше се по зем љи као
трњина црна зрна камен ичарке, прозирн и ћил ибари смедеревке, хамбурга, за
мирис а шира и џибра. Помеша се стварна прос лава са онима из сећања, из на
ше зем ље. Хтело нам се да се помешамо са том гуж вом, али се од аутомобил а
окићен их цвећем и нагом ил ан их у подножј у варош и није могло проћ и, није
имало где заус тавит и, па смо као изг нан и из раја весеља морал и нас тавит и пут,
и задовољит и се одмором у гус тој шум и пок рај језера Бил а, које је као тачк а на
крају речен ице дош ло на крају нашег пута кроз франц ус ки део Швајцарс ке.
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Регистар имен а
Arosa
Äger isee
Biv io
Bern inapass
Bil
Brunnen
Brünigpass
Bregenz
Bregenzwald
Buchs
Calandra
Chagall Mark
Chur
Churf űrsten
Coppet
Davos
Diavolezza
Dorfwald
Eiger
Einsiedeln
Engad in
Fau lensee
Flums
Geiser Karl
Giacometti Augusto
Gubler Max
Genève
Ghana
Grindelwald
Gruyère
Gua rda
Herl liberg
Hod ler Ferd inand
Interlacken
Jann
Jungfrau
Landeck
Lauerzersee
Lenzerheide
Lichtenstein
Limmat
Mettenberg

Mei len
Moor Henr i
Mönch
Mont Salvant see
Münsterthal
Mürren
Oberland
Pläsar
Prätigan
Picasso
Rappersw il
Ragatt
Rheinfall
Rosenthal
Roden
Sagans
San Galen
Savon i
Schaffhausen
Scou la
Shuls
Silva Plana
Simen
Spiez
Stahl
Schwiez
Thai land
Thunersee
Unterand
Ütliberg
Vierwaldstatt
Vorarberg
Vulpera
Wallensee
Willy Wimpfhei mer
Winterthur
Werdenberg
Wetterhorn
Wolfgang
Zug
Zürich

286

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

иси

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Текстови о књижевности

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

<Немиримладости Вере обреновић Делибашић>

С

арадн иц а Мис ли Вера Обренов ић Дел ибаш ић изд ал а је ових дан а прв у
збирк у својих пес ама. Као што и сам нас лов говори, ове пес ме су пуне не
мира младос ти и чежњâ њезин их. И ритам ових песама пун је свеж ине, лакоће
и неке опојнос ти, и чин и једн у од главн их драж и ове збирке. Он чин и те човек,
почевш и да чита ове нем ире младос ти, не заус тав ља се до краја књиге.
Али под овом младош ћу и овом спољаш њом лакоћом наи ђе се чес то на по
нек и горак тал ас. Пес ник иња зна већ да су „сузе одговор свем у“. Она се пита:
„Где ли ће пас ти мрт ва звезда моја“. Једном се наг иње над судбин у свиј у нас, и
пошто је најс наж није осећа над својим срцем, вел и:
Ја ћу уз горак осмех, жута лица,
Остат и жељна неба, пес ме тица.
Има леп их опис а прир од е; фин их пров идн их пејз аж а. Мног и стих ов и
остају у сећању својом сликовитош ћу:
Цичô је ветар хладн и
и1 танком вит ицом својом,
зат ресô2 пап рат сух у. 3

(„Исп раћање“)

Или:
Зас мејало се црн им смехом,
и расц вало се слатк им грехом пролеће.
Над реком воден коњиц круж и...
Пруж и ми вреле усне, пруж и;
кратак је лет.
По трави пале с врба сене,
и цвеће цвате –
и цвеће вене –
довек а. –
Пруж и ми вреле усне,4 пруж и:
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над 5 реком воден коњиц круж и;
кратак је лет!

(„У пролеће“)

Или кад опис ује зим у:
Ишарал а ми јут рос чудне шаре
ледене,6 беле, кô радос ти моје
на мутна окна;
па7 се лагано
у моју собу
увук ла хладна...
– Нис у јој дос та чет ири зид а –
и срце траж и
да на њем’ лако
леденом руком
уреже драж и
блис таве своје...
Ишарал а ми јут рос на окна
ледене шаре,
кô радос ти моје...

(„Зима“)

Нис ам се могла заус тавит и, а да не наведем обе пос ледње пес ме у цел ин и,
јер тол ико намећу своја расположења, и чини ми се свак и стих је у њима по једна
пес ма.
Ист ич у се својом музиком и својим зан им љивим мот ивима пес ме „Сап ут
ница“, „Прича“ и „Трио“ које примам љују неч им тајанствен им и наи вн им у себи.
Некол ико љубавних песама при крају збирке пуне су туге, пркоса, одрицања,
чеж ње, кокетне женс ке неж нос ти, и свих нијанса љубавног осећања.
Ова збирк а зас луж ује све наше симпат ије некол иц ином својих врло леп их
пес ама и једном пес ничком осетљивош ћу која провејава кроз целу књиг у. Ако
се у њој и нађе стихова, који нис у на опш тој вис ин и, то не знач и ниш та; зар ко
зна как ву збирк у песама, где би све пес ме биле лепе?
(1927)
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Дора пилковић: УклетисаН, Београд, 1931

П

ес ме госпођице Доре Пилковић пуне су неж ности, свеже су и непос редне.
Већ при првом читању поделе се свак а у своје засебно лирс ко биће, наро
чит их ознак а. Ипак, све имају и неш то заједн ичко: благ у музик у, сликовитост
и смисао за стварање расположења.
Ево некол ико леп их слик а из ових песама:
На сунце је прос трл а ливад а
сјај свог зеленог скута.
(„Са јутарњих стаза“)
Небо је модри понор са једном звездом на дну.
(„Ноћ у шум и“)
Слан и пољупц и мора цветају ми на лиц у.
О, беле стене, да иск рвавим на вама дланове,
да вас заг рл им оштре, опоре!
(„Шкољк а“)
Пуна ми наручја вет ра и очи сунца нес талног,
Кроз поцепане облаке смеју се цветови неба:
још су ми влаж ни образи од плахе кише пролетње
и бих да пот рч им брат у вет ру са ливад а
и нас мејана да му дам ову радост ненадн у,
што рас те ми из срца кô рос на црвена булк а итд.
Пос ледњи навод је из дивне пес ме „Мартовс ки занос“ која потп уно суге
рира прва пролећна расположења. Песма „Ослобођење“ исто је тако сугестивна.
Ритам њен је узнем ирен, пун слутње:
Све тамн ије, све дубље тонем у ову ноћ без звезда.
Очи се тихо склапају.
Страх ме од чудн их, незнан их звукова
од себе саме
од свог нем ирног срца.
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Чудно ме страх:
ја нисам крива што сам цел а
од нем ира и таме,
па зашто је онд а некоме жао,
некоме жао на ме?
И извес на уздрж аност и чедност су врл ина ових песама. Сан о љубави овде
је чист и под велом. И то песмама Доре Пилковић даје потп уно младалачк и лик:
Ја не знам шта је то тихо зап лак ало у мен и
при пом ис ли на његов ник ад невиђен и лик.
О зашто слут им да му је осмех сетан и благ?
Зашто се бојим да ли ће икад нам очи се срес ти...
(„Пролетњи поздрав“)
Далек и, далек и граде, тек у сну плахом виђен и,
на твом су плочн ик у корац и неч ији кас ни остал и.
О зашто свим бићем чујемо тај тамн и туробн и шум?
Ја не знам отк уд су ми тако блис ки пос тал и
ти1 беск рајно далек и корац и низ ник ад невиђен и друм.
(„Корац и“)
Кроз ове песме тако пуне јут ра и пролећа, провлач и се већ танка нит сумње
у живот. Нич у прва нес покојна питања:
Зла нек а сил а којој не знам имена
кид а ми радост са душе кô чедне дрхтаве цвет иће.
И сваког дана све дубље, и сваког дана све горче сазнајем
да бесц иљност је чек ат и и сниват и
имаг инарн у срећу сплетен у од звезда и лаж и итд.
(„Слутња“)
Свакоме ко не ужива у извештаченос ти, ко вол и осећање отворено и непо
средно, биће збирк а песама Доре Пилковић увек врло симпат ична.
(1931)
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поезија алојза Градника

А

лојз Градник је један од најснаж нијих југословенских песника, и врло цењен
у Словеначкој. Словеначк и крит ичари га врло чес то упоређуј у са Отоном
Жупанч ићем, желећ и тако да истакн у што жив ље лик и једног и другог, јер су
њих двојица разл ич ите лирс ке природе. Јос ип Видмар у предговору пос ледњој
Градн иковој књизи Svetle samote вел и: „Жупанч ић је пес ник претеж но форма
лис тичког типа, увек је блис тав у реч има, чак кад говори и врло инт имне и ве
личанс твене ствари. Жупанч ић говори из ’вихора инс пирац ије’...
Њег ов а пое з ија има више пол ет а и занос а нег о топ лине. Њег ов а моћ те
очарава, али не да би те освојил а, и не да би те врло инт имно, а камол и с нед и
скретнош ћу, ако тако смемо назват и безобзирн у искреност нек их вел ик их ли
ричара, па међу њима и Прешерна – приближ ил а пес ник у...
Градн ик је пес ник суп ротнога, претеж но исповеднога типа, ма како се на
први поглед чин ило мож да парадокс ално ово тврђење о пес ник у, у чијој анто
лог ији има половина пес ама скоро сонетн и обл ик. Његова инс пирац ија је жи
вот, који га приморава да се исповед а... Реч му је само средс тво, не опија га и не
занос и; не игра са њом и обично јој не уме да дâ ни лакога полета ни светлог
блес ка, чес то му је то средс тво непокорно и с муком га сав лађује. Сва његов а
паж ња је окрен ута осећању, коме жел и да дâ израза...“
Као што се већ и из овог малог навода може наслутити, Градник је песник то
пао и суморан. Код нас није нико тако много певао о смрти ни тол ико топ ло о љу
бави. Мисао о смрти се врло рано увук ла у песникову душ у, да је више не остави.
Још у пролеће сам видео твоје лице,
Кад треш њама си кид ал а цвеће са главе.
––––––––––––––––––––––––
Сад а је јесен. Сад већ се не мичеш од нас.
––––––––––––––––––––––––
(„Mors victrix“)
У почетк у је ова мис ао бил а болес на грозниц а, која га је морил а, без које
није могао ништа почет и ни заврш ит и. Осећање љубави се прел ивало свак и час
у мисао о смрт и. У дивн им песмама из круга „De prof undis“ песник се разговара
са драгом покојн ицом, чин и му се да му она говори из гроба:
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О, како сам сама, сама!
Што ме себи звао нис и?
О, како је тес на јама!
Заборавио зар мене ти се?
Дозивам те тихо и плачем,
плачем увек без покоја
иако те нема, још те чек ам
и само сам твоја, твоја.

(„De prof undis“, IX)

У часовима самоће чин и му се да му црв пева:
––––––––––––––––
И ти мој ћеш мрт вац бит и,
Све понос не мис ли, сање
исп ићу ти из лобање,
у ништа те прет ворит и.

(„Črv“)1

Из сталног пак ла ове мис ли пес ник, међут им, изл ази све мирн ији, све зре
лији и бољи. Оно што му је било извор највећ их нем ира и болов а, пол ако по
стаје његовом утехом. Од млад ића бива човек. У пос ледњој пес ми из групе „De
prof undis“ глас из гроба већ говори утеш но:
Samo smrt svobode2 zor je:
v nji spet najdeš, 3 kar si ljubil,
večnosti ti vrne morje,
kar si ljubil in izg ubil.4
––––––––––––––––
Увидевш и да су, по божјој вољи, „све ствари само жрт ва друг им, и да све
прол ази“, Градн ик није пао у очајање због тол ике хладноће природн их закона.
Као вел ик и пес ник нем илос рднос ти природе, Алфред де Вињи, и Градн ик је
осет ио усам љеност осетљивог човек а у огромној неосетљивој пус тињи вас ио 
не; али као Словен, он је брзо опрос тио Бог у за овак во уређење природе, и по
куш ао да нађе неког смис ла свом жив от у на зем љи, да прим и ту неос ет љив у
филозофију свеопштег живота, па се мол и:
О, Боже, кад паднем нек’ отпаднем зрео,
нек а ме твој дах пред жет ву не слом и,
––––––––––––––––––––––––
Ако прође мимо ме глад ан сиромах,
нек а само његови жудн и длан и
за мном се пруже и нек а ме ран и
и нек’ му будем сав сочан, слад ак.
(„V zoreči jeseni“, II)5
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Овак ве 6мирне песме, пуне утехе чак,6 све су чеш ће код Градн ика, што бива
зрел ији. Пом ис ао да ће поч иват и једном мирно у родном крај у, „на оној њиви
коју само смрт оре,“ пун и га скоро неком мел анхол ичном срећом:
Pokojno spanje v nji bo, brez blazine
in belih rjuh, brez krikov zlih skov ira.
brez sanj varljiv ih in brez ur nemira
in brez omamnih strupov mesečine.
Srce pa klilo bo, kot klije seme:
vse še neizgovorjene besede
rast gnale bodo iz njegove srede.7
––––––––––––––––––

(„Vrnitev“, I)

Страх од смрт и побед ило је сиг урно и уверење да ће неко продуж ит и наш
живот. Песник је у свом детет у најзад видео смисао живота и победу над смрћу.
Љубав према њем у га је нау ч ил а да „смрт и нема и да је све само прел аз“. „Шта,
шта бих био без тебе, о мој сине? Ти мал и вире из срца ископан, ти мал и пламен у
мојом руком ужежени, ти мало стабло врх мога корена!“ Тако се пита, а одговара
потом себи: „Без тебе би био само осут и цвет, само усахн ул а кап ља, само плод
што се самотан изг уби у пус тињи“.
Најзад и извес тан умор и горч ина од живота чине да онај, који је нек ад то
лико страд ао при пом ис ли да ће нес тат и у ништа, сад говори скоро спокојно да
га се кад умре „неће тицат и ни пролеће, ни да ли су пун и грож ђа виног рад и, ни
да ли је црв гнус ан а руже лепе“. Јер свак и час се сретн у код Градн ик а стихови
који сведоче о самов ању, о одриц ању, о томе да је у жив от у „имао само своје
празне руке“. У пес ми пос већеној својој мајц и вел и:
–––––––––––––––––––––––––
Твој нас ледн ик сам, о мајко, и није срећан
живот мој.
–––––––––––––––––––––––––
(„Materi“)
Исто тако љубавн их пес ам а Градн ик има дос та. Оне морај у бит и блис ке
нароч ито женам а, прво због необичне искренос ти која је у њим а и због несе
бичнос ти и пот ребе за пок лањ ањем себе. У целом једном круг у пес ам а Град
ник се потп уно уживео у женску психологију, усвојио женски начин исповедања
љубави. То су чувена његова „Pisma“:
Ник ад ми опет мож да неће бит и дато
да те вид им. Па ипак да смо једно,
да смо једна душа, знам, и да никоја
те сил а неће мен и ник ад отет и.
Сјед ин ил и смо се ми боловима
које нико не вид и. Два кладенца
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на зем љи смо удаљена. У дубинама
ипак се јед ан у другог прел ива.

(„Pisma“, V)

Још је карактерис тичн ија пес ма VII:
Ако другога живота нема, зашто,
зашто беж иш од мене? Поглед ај груд и
моје су кô млеко беле и као саће
уста су ми слатк а. Мед а
се на њих нап и’. Исп и’ ми из жил а
сву ову врелу крв, да уморан будеш
од слас ти, да, кад а живот прође,
смрт у мен и не нађе ничег више.
Али овај нач ин је женс ки само по пред анос ти и искренос ти која је у њем у,
али по жес тин и, по страс ти што гори у Градн иковим љубавн им пес мам а оне
нис у женс ке (то јест ако се женс ким зову пре пес ме пуне неж нос ти него пес ме
пуне снаге). У Градн иково срце љубав никад не улази као неко утеш но осећање,
нешто што блаж и животне муке. Нит и овак ав пес ник познаје љубави које про
лазе кроз срце не остављајућ и трага. Код њега је љубав нешто огњено, траг ично,
судбинс ко и према томе свето:
Јер једноме је љубав чаша вина
и другоме је сва зачетак грех а.
А мен и је као пот мул а болест
што ни у дубокој ноћ и не прес таје.
––––––––––––––––––––
(„Melankolija“, II)
Као и свака друга љубав код Градн ика, тако и љубав према домовин и прел а
зи у неодољив у страст. Као уметн ик, пес ник, он зна да јед ино својим, матери
ним говором може изразит и до краја свој у душ у, да је тај говор услов за живот
онога што му је најдраже, и пева химн у словеначком језик у, и мол и се:
О, благос лови нам, Боже, наша Брд а.
–––––––––––––––––––––
И благос лови говор, благос лови,
и нек а увек све слађи сокови
очврс ну реч и наше дрво пус то.
А где отпадне с њега лист, о дај,
да кад сунчан и опет дође мај
стот ин у нових развије се лис та.

(„Molitev“)8

Неке од Градникових песама, које се односе на родни му крај Брда (Медан у),
мог у дос тојно стат и уз дивн у и славн у тол ико Прешернову пес му „Vrba“.
298

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Разни списи ________

O, kako daleč, daleč si Medana,
ti moja tiha, draga rojstva vas!
Ko mislim nate, skrivam svoj obraz
in vem tak rat, kako je solza slana.
–––––––––––––––––––
Triglav in Krn, še dalje Dolomiti:
tako te vidim in krog tebe Brda
in iščem zate sladk ih besedi.9
Najslajša je beseda mi pretrda10
in jezik je ne more raztopiti
in kakor kamen v srcu mi leži.11

(„V tujini“)12

Обичн о род ољуб ив а осећ ањ а наг он е чов ек а на уског руд ост, на мрж њу
према народу који тлач и наш народ. Код Градн ик а нема мрж ње према Итал ији.
Те његове родољубиве пес ме прожете су само хум ан им осећ ањем. Он са бол
ном рез игн ац ијом опис ује убог о истарс ко сел о, чије су куће „као јат а црн их
птиц а, које су у беж ању другом уморне и гладне отпоч ин уле“, или низ пог ру
жен их сељ ак а чије су „жеље суморне“. Чеж ња за завич ајем бив а чес то тако ду
бок а, да му се већ чин и да је закон природе при крај у живота се врат ит и онамо
где се ник ло:
Pov rnem se domu – ker vse se vrača:
od daljne gore v širno morje reka
in v zemljo zrno, hrast ki se poseka,
in v prah trdnjava, mesto in palača.13
––––––––––––––––––––

(„Vrnitev“)

Свеч ан у тамн у лепот у Градн икових пес ам а чин и и то што нем а код њега
нек их безброј прел ива осећања, или нек их намерно тражен их ретк их располо
жења. Осећања с којима се сретамо у Градн иковој лириц и су она која пок рећу
сва људс ка срц а, али мног о дубље, разу ме се, проо с ећ ан а, и изражен а с нео
бичном снагом. Снази израза доп ринос и много једнос тавност којом су пес ме
речене. Та једнос тавност чин и и да се свак а Градн икова реч прима као истина,
поред тога што звон и лепотом. Код Градн ик а се најбоље вид и како дубок а, сна
жна осећања немај у времена да траже неке заобил азне путеве, већ се изл ивај у
оштро, наједном.
Има нек их мот ива код Градн ик а, који би у лириц и кога другог пос тал и ба
налн и и не би се могли попет и до праве уметнос ти и неке узвишенос ти, до које
су се код њега попел и. То су нароч ито сонет и које је пос вет ио своме син у. Баш
због те упрошћености израза има у њима нечег тако општељудског и опет нечега
тол ико изу зетног, да мог у бит и блиски и најскромн ијој и најс ложен ијој људској
душ и. У њима је наш ла мес та и Градн икова филозофија и способност врло сна
жног осећања. Навеш ћу цео трећ и сонет:
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Zapuščam vse ti, kar sem sam prejel:
vse, kar od matere je in od očeta,
vse, kar me z njih umrlimi prepleta,14
kar je njih duh, odsev in njih odmev,
kar sem sejal in nesam15 še požel,
kar sem iskal in se mi še obeta,
kar blagoslov je in kar je prek leta
usoda, zlo, ljubezen, srd in gnev.
Ne morem reči ti: „Izberi, živ i
vse svoje dni le v mojih16 dobrih delih!“
Nikomur samo luč sreče ne sveti
in tudi boš moral piti kelih,
ki ga še večni Oče in nek riv i
ni mogel sinu svojemu odvzeti.17

(„Sinu“)18

Већ из ових навод а видело се да су Градн икове пес ме и мисаоне поред тога
што су врло осећајне. Ова склоност ка разм иш љању вид и се нароч ито у пос лед
њим пес мама, пес мама скоро рел иг иозне садрж ине. У њима поред једнос тав
нос ти израза има и неке особите тихе свечанос ти:
Na koncu19 pota! – Kaj je vse končano?
Kam nam odpiraš vrata, temni Bog?
V puščavo prazno, v zeleneči log?
Kje bo, kako, ležišče nam postlano?
Če noč si zapri in zaceli rano,
pusuši solzo in zaduši jok,
–––––––––––––––
Izbriši črne dneve iz spomina
in potniku, ki truden hišo išče
in tava in se zgublja v pozni uri,
odpri mu tiho hiše temne duri20
in mu pokaži postelj in ognjišče.21
(„Jeseni v Medani“, III)
Овај призвук филозофије сретамо и у љубавн им пес мама:
–––––––––––––––––––
In vendar čutim tajni boj dveh struj
in da sem val, ki v breg u se razk raja
in veter, ki stremi nazaj k izvor u.
Kako naj duša vsa se duši daja,
ko pa še sebi samemu sem tuj
in sam s seboj v nenehajočem spor u?22
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Пад а вечерња сенк а, вечерња сенк а живота и пес ник у се чин и да чује:
Сад пут и куће у дољи не вид иш више,
сад стаза горе иде и глед аш кам.
О, шта је с тим што све више си сам
и што крај тебе све тише је и тише.
Ах, нек’ те не плаше ни вис ине саме,
ни сумњи мос тови трош ни ни змија,
сумњиви, опрезни корак.
И нек’ те не плаш и ни дубина мрак.
Само где су звезде, риче ћутање таме
и само где су горе, понор зија.
(„Večerna senca“)23
Градн ик је дао и низ превод а из тал ијанс ке, шпанс ке, франц ус ке и источ
њачке лирике, који говоре врло реч ит о, прво, о пес никовом сиг урном укус у,
друго, о његовој дубокој и суморној природ и, јер све су ове пес ме или изразито
болне, осећ ајне, или врло мис аоне. Ист ич у се нароч ито превод и Микел анђе
лових сонета. До сад је објавио три збирке пес ама: Padojoče zvezde, Poti bolesti,
De profundis. Осим тога има пуно песама рас ут их по часоп ис има словеначк им и
наш им (Срп<ски> књ<ижевни> гласник). Прил иком своје педесетогод иш њице,
1932. год ине, нач ин ио је избор, антолог ију, из свих својих досад аш њих песама,
у збирц и Svetle samote.
(1933)
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Радослав Драгутиновић

23. феб руа ра умро је Рад ос лав Драг ут инов ић, пес ник дет ињс тва, љубав и и
смрт и. Мад а је у једној од својих песама поруч ио потомс тву:
А кад а умрем нек а ме не жале,
радош ћу, смехом, нек ме забораве“...
немог уће је не жал ит и тако драгог песника, човека који је тако млад умро. А не
хот ице сад баш пад ају на ум његови најт уж нији стихови:
„Млад сам и било би ми знам ја, тако жао
кад цвеће не бих више мирисао,
руж а радос них пио дах.
Кад пријатеље добре не бих поздрав љао,
кад сунце и пролеће не бих дочек ао
са свога прага зам иш љен.
(„Она и живот“)
Или:
Ја нећу да умрем.
Ја нисам стигао куд а сам желео,
ал’ смрт би ипак требал а да дође,
пом иш љам чес то.

(„Па ипак“)

Покојн и Драг ут иновић заис та није стигао куд а је желео, ни док ле би си
гурно стигао да је остао у живот у. Па ипак он је испевао тол ико неж них, дир
љивих, леп их пес ам а; он нам је ипак успео да остави слик у своје сетне, про
шлос ти окрен уте душе. Ми знамо из те поезије да је другове волео, да је склон
био платонс ки да љуби, да је био усам љен ик, да се надвиривао чес то над тамн у
провал ију смрт и.
Што Драг ут иновићев е пес ме чин и нароч ит о прив лачн им, то је она лак а
измаглица туге, која се ник ад са њих није дизал а, ни кад је певао девојк ама, ни
кад је поздрав љао другове, ни кад се сећао дет ињс тва:
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Дет ињс тво дођи! Давно већ те чек ам,
да вид иш дођи, твог негдаш њег друга,
како је њем у без игре и цвећа,
како без пес ме, без сунца и луга
како без сјаја у очима плавим –
поход и свога брата уморнога.
(„Позив дет ињс тву“)
Тај дан, тај дан чаме
ни радост, на душ у што пад а,
тај дан прође... Вече,
вече снегова првих дође,
дође кô мирн и невин и сан.
(„Вечерње звоно и први снег“)
То је она дол азил а вечерас мен и,
седел а крај моје пос теље дуго,
и глед ал а ме у мис лима теш ким,
а ја се нисам буд ио из сна.
То је она устал а, отворил а прозор
и пус тил а месец да дође и мен и –
ја вол им меко шуштање дрвећа,
ја радо слушам вечерње воде.
Нико сиг урно код нас није певао тол ико о другарс тву као покојн и Драг у
тиновић. Те пес ме својом топ лином и сетом опом ињу на рус ку поезију:
Свечери ми снивас мо
како је добро друг друга да вол и:
ту лако очи нађу се и склопе
и душа не бол и“...
(„Реч и о друг у“)
Вас се ја сећам, друзи моји мал и,
вас, што у там и поч ивате гроба
у родном крају и под небом старим,
где су се рана сус рел а нам доба.
Јес те ли сретн и? Ил’ је теш ка драга
зем ља, кад поље тихо зазелен и?
(„Завичајн и другови“)
На зумбуле пом иш љам који ће доћ и.
Друга сретнем ли,
изг убљеног друга
за опроштај ћу мол ит и га леп и.
И да ли се сећа – питаћу га – катк ад
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борове шуме и месечн их поља,
љубави кад смо јед ан другом своје
причал и прве...

(„Друг у“)

Већ и из ово мало наведен их примера вид и се како је осећање другарс тва
било код Драг ут иновића дубоко и топ ло. Он му се радо предавао, могао да буде
због њега и врло срећан и да много пат и.
Драг ут иновић је само за некол ико год ин а свога књижевног рад а дао две
збирке песама: Азурну зем љу и Лишће пева. Сарађивао је по свима наш им часо
писима. (У Мис ли је своје прве песме објављивао.) Бавио се и прозом. Кад будемо
имал и ту туж ну радост да без њега дочек амо штампан његов роман, који је био
готов некол ико дана пред смрт Драг ут иновићев у, моћ и ћемо уживат и и у дру
гим особин ам а његовог дух а. Јер поред ове благос ти, спос обнос ти за лирс ка
расположења, Драг ут иновић је имао и фин у интел игенц ију, и смис ла за хумор
и дар запаж ања.
Знам да га они који су га познавал и, неће ник ад моћ и заборавит и, да ће га
се увек са вел иком тугом и љубав љу сет ит и.
(1933)

304

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Gervais: Čakavskistihovi

И

није истина да је пое зија уопће на умору: она само хоће да се окупа и да
се пом лад и у вод ама својих најс таријих извора. Она, код нас, хоће да – од
нечега ослобођена – дахне, напокон, својим дахом и живи својим животом.
Ријеч – та нос ил ица Звук а и Ритма – још је увијек1 жива и дјелот ворна, као
што бијаше у почетк у.“
Овим реч има Влад им ир Назор завршава свој топ ли, врло живи предговор
Чак авс ким стих ов им а Драга Жервеа. И збиљ а су они врат ил и пое зиј у, бар за
некол ико часак а, у њен у младост. У њима нема поетских украса, ни сложености
и свес нос ти как ва се јавил а кад је поезија, како се то обично каже, бил а на свом
врх унц у, лепот а ових мал их пес ам а је у њихов ој једнос тавнос ти, наи внос ти,
врло разнол иком, живом ритм у, најзад у нечем у што се не би могло анал изирати.
Оне личе највише, ако би хтело да се упоређује, на пес ме наш их романт ичара:
„

Armunika cvili, bas rompota.
Tanac se širi,
ziblje i giblje,
simo, pa tamo
tancamo.
V nar učaj moj se j’ stisnula mala,
tiho noj šapćen,
pa se smeje srdačno i srećno...
–––––––––––––––––
Srce mi j’ puno jubav i,
umret bih tancajuć s malun tel.
Mala tancajuć s manun.
Kad tanac fini s malun ću poć –
vanka, va lepu noć,
pred kuć un ćemo njijun sedet,
pa se skrpet,
dok le se mesec, stari mladić
ne skrije za oblačić.
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Пре него што почне читат и, човек би по нас лову књиге пом ис лио да ће уну
тра наћи песме сличне трубадурским, помало хладне, са велом прош лости, далеко
од живота. Песник је, међут им, умео да дâ овом старом наречју тол ико свеж ине
певајућ и о људ има што сад живе,2 о свом родном крају, сликајућ и пејзаж у ком је
провео детињство. Ево једног необично финог цртежа, датог само у неколико речи:

„Moja zem lja“
Pod Učkun kućice
bele,
miće, kot suzice
vele.
Beli zidići, crljeni krov ići,
na keh vrapčići
kahtaju.
Mići dolčiči, još manje lešice
na keh ženice
kopaju.
Cestice bele, tank i putići,
po keh se vozići
pejaju,
i jedna mića, uska rečica
pul ke se dečica
igraju.
Na sunce se kućice
griju
na turne urice
biju.
Пуна је сете, међут им, и сам илос ти пес ма „Кмет и“, јер:
––––––––––––––
Sve cesti su kmeti zgradili,
sve kući su kmeti platili,
svu gospodu nahranili
i vavek su vekon nosili
po cestah ke peju va grad.
––––––––––––––
Дирљива је врло и пес ма „Бог Домовина“; као Шант ићева „Остајте овдје“3
и она је ник ла из вел ике љубави према убогом сељак у наш их кршева, који због
глад и мора да нап ус ти домовин у, који „gre kruha po belen svetu iskat“.
Као у Дом јан ићевим кајк авс ким стиховима има и овде нечег прис ног и до
маћег, блис ког свакод невном живот у, освеженог хумором. Како се, уосталом,
и мож е друкч ије пев ат и на нар ечј у које нас тол ик о веж е са дет ињс твом, са
очинс ким кровом, са симп ат ичнос меш ним прил ик ама родног сел а или варо
шице. Чим проговори овим наречјем пес ник мора да се сет и „Триј у нон иц а“4
(бак ица), које пред кућом крит ик ују цео свет, „од осме до полна“:
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–––––––––––––
A kad je polne zvonilo,
jednoj je doma poć bilo.
Su dve ustale
i nju kritikale.
И како да се не сети „нонића“ који траж и своју лулу цело јут ро и куне лопова,
бије мачк а, буд и лупом суседе, а:
Najzad nesrećna se j’ pipa našla,
je pod baretnu nonu bila.

(„Pipa“)

Или како да му у сећању не иск рс не слик а старца који:
Svaku nedelju pred crk vom su stali.
Pipi fumali,
šerja bradi česali
i povedali
štorje od mora i sveta.

(„Nonići stari“)

Најж ив ље су нас лик ан а међу овим порт рет им а „Три краљ а“ која по селу
ходе, певају, просе. На глави су им круне од харт ије, браде су вунене, у зелен им
су огртач има а појас и су им црвен и. Нап ивш и се:
–––––––––––––––––
Su pozabil, da sveti kraji su bili,
pa su se potuk li
i po pode vuk li.
Kričali i razbijali
Čogod njin je v ruk i prišlo...
–––––––––––––––––
И безброј је ту још познан ик а пес никових из родног краја. Ту је и „фак ин
од порта“:
Ki umrl je grdo. Va kanale;
ту је мат и која плаче за сином кога су ухапс ил и:
Moj sin,
moj mili sin,
je va tamnicu šal
zač je puli vas prav icu iskal;
ту је „Марија лавандерк а“ која је
sedan dece imela
и Лепа Јеле око које су „фант ин и“ залуд облетал и, па ипак на крају:
se j’ zajubila
i oženila.
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Поред тога што ова књига прив лач и својом једнос тавнош ћу, искренош ћу,
мелод ијом у пес му став љене чак авштине, она може да буде и корис но штиво по
нашим гимназијама. Нешто што је ученицима наших крајева сасвим апстрактно,
што им представља само извесно мрт во граматичко правило, постало би сасвим
блис ко и разум љиво, кад би ове стихове проч итал и. На најп ријатн ији нач ин би
могли нау ч ит и некол ико главн их особин а овог наречја, могли би унекол ико
ући и у акценат овог говора, јер су све песме акцентоване. Поред тога су снабде
вене и објаш њењем непознат их и ретк их реч и и израза.
Књига се може добит и у књиж ари С. Б. Цвијановића.
(1935)
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Бугарске дечије приче

П

ревод ил ац је у предговору дао слик у развоја деч ије књижевнос ти у Бугар
ској и карактерис тике истакн ут их писаца, разу ме се, све укратко. Скреће
нам паж њу да „ваљд а нема ниједног, ни старијег ни млађег савременог бугар
ског писца, који се није забавио и дететом“, да су нек и „готово сав свој књижевни
рад посвећ ивал и дец и и штампају књиг у за књигом и прештампавају“, да се „бу
гарс ки књижевн иц и, слик ари, бугарс ки изд авач и скоро утрк ују у раду за дец у“.
У збирц и се смењују приче пуне хумора са веома туж ним, и бајке у дух у на
родном са приповетк ама чији је мот ив уметн ик створио; али их ипак има нај
више које су пис ане по угледу на народн у приповетк у, с обзиром на тем у и на
чин изл агања. Ово је врло добро, јер дец а имај у маш те и воле чуд а; воле епс ка
пон ав љањ а зат им, једнос тавност израз а и дог ађ ај, а мот ив и нар одн их бајк и
овим обилуј у. Међу припов етке са овак вим тем ам а спад ај у нароч ит о: „Про
клет а пећ ин а“ Георг ија Караи в анов а,1 „Луцн ут а жен а“ Алекс анд ра Спас ов а.
„Буба-мара“ Георг ија Рајчева има 2 такође мот ив који се чес то срета у народн им
приповетк ама: о девојц и у коју се заљубио царевић, а мaћех а је отерал а од куће
да би своју кћер пот урил а царевићу; али пис ац иде даље, уплиће са овим бајк у
о постанку буба-маре што је чисто његов песничк и проналазак. Елизабета Багре
јана је исто тако своју прич у „Ђаво и царс ки син“ освеж ил а фин им пес ничк им
дет аљ им а. У припов ец и Свет ос лав а Минков а „Свако за својом срећом“ има
оне исте прон ицљивос ти, ирон ије и горч ине на које нас је навик ао и у својим
дел има за одрас ле, а ипак је све прил агођено деч ијем схватању.
Међу приповетк ам а које спад ај у у ону врс ту дечје књижевнос ти која као
да је писана и за старије читаоце најбоља је „Страшан празник“ Доре Габе. То је
дивна визија пож ара ноћу, глед аног очима детета. Способност деце да уочавају
детаље тачно је опажена и уметн ичк и дата. Овамо би дош ло и узбуд љиво сли
кање једног догађаја из дет ињс тва Добри Нем ирова – „На пут“.
Дец а врло радо читај у приче о живот ињама. У овој збирц и су две необич
но успеле так ве приповетке: „Храбра друж ина“ Орл ина Вас иљева и „Пиле Пип
и мачак Пижо“. Обе су пуне хумора и лаке.
Треба бит и уметн ик па сак рит и веш то од деце да жел имо да их поу чавамо
причајућ и им тобож нешто забавно. Они ник ако не воле ове ствари. А ипак, ду
жност је чов ек у понек ад и да их у овом погледу васп ит ав а. И треба да једн а
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прич а или пес ма имај у све уметн ичк е особине па да се уз њих нек ако и ово
прот ури. Ту су дивно успел и Кал ина Мал ина 3 у „Књизи“, Ран Бос илек4 у „Ђа
волчет у с бел им репом“, Ангел Карајл ичев у „Добром дед а-Ган у“. Ангел а Карај
личева знају наш и мал и читаоц и већ и из збирке „Дук ат и“, имал и су прил ике да
се диве његовим причама пун им поезије.
Умеш ност прев од ио чев а ће такођ е доп ринет и успех у ове збирк е. Он је
знао увек да нађе одговарајуће изразе, да подес и тон, да осет и ритам речен ице
кој у превод и. Драгом ће је учин ит и наш им читаоц има и то што је изабрао ве
ћином приповетке у којима су мотиви из народне бугарске књижевности, а како
су они скоро исти као и код нас, имаће утисак да читају своју рођен у књиг у.
Збирк а је у врло лепом изд ању, украшена је цртеж има Влад им ира Жедрин
ског, Ђорђа Поповића, Милоша Вуш ковића, Антона Хутера, Дан ице Ант ић.
(1939)
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Јованка Хрваћанин: откиНУтолишће

К

ао и прва збирк а песама Јованке Хрваћан ин (Пес ме Невиђеном1) и ова чин и
цел ин у. Док пес ме из прве збирке вез ује млад ал ачк и мот ив снова о Неви
ђеном, овде је та унут раш ња веза још јача, остварена усредс ређен им и сложе
ним душевн им животом. Збирк а није скуп појед ин ачн их пес ам а, иако су оне
нас тале у разна времена и изазване разл ич ит им узроц има, него је као нек а лир
ска поема као што су Змајеви Ђулићи или Вразове Ђулабије.
Мени је особито драг у овој поезији и призвук народне песме. Међу многим
добрим стварима у својој револуцији романтичари су и ово добро осетил и: да пе
сник мора имат и везе са душом свога народ а. Имајућ и призвук народног у себи
наша књижевност не само да ће бити природнија него и за странце заним љивија,
као и све што је самоник ло. Бугарски књижевници, на пример, то много боље ра
зу меју него ми. А ако се већ наслањају на коју стран у књижевност, онда је то увек
пре руска него западне. И пос ледњи наш и савремен и песниц и, који се, иначе, са
романтичарима не слаж у у многим другим стварима, који не желе да су онол ико
личн и, који се и са Јованком Хрваћан ин мимои л азе у томе, имају са њом зајед
ничко то што осећај у нароч ит у љубав за народн и језик, за ону сетн у мелод иј у
народне реченице. Призвук народног се нарочито осећа у цик лус у „Из завичаја“:
Анице душо, Анице,
баш ми те жао, преж ао:
куд нађе њег’ да завол иш
од ког свак главу окреће.
––––––––––––––
У три те сел а не беше,
пес ма ти славу пронесе,
ко смеде да те поглед а,
камол’ да прос и у мајке!
Иако не тако приметно, то се осећа и у овој пес ми пуној свеж ине:
Тамо негде усред шуме дубоке
испод једне свеже гране зелене,
тамо негде усред шуме далеке
момче једно чес то мис ли на мене.
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________ Десанка Максимовић ________

Иако је пес ник ињ а свес но оставил а, разу ме се, призвук народног, ово се
не може тумач ит и као прос то углед ање на народн у поезију, него као сродност
нек их особин а пес ник ињ е са тол ико ист иц ан им врл ин ам а народног пев ач а,
као што је, на пример, његов озбиљн и став према љубави. Ово, мож да, дол ази
отуд а што је Јованк а Хрваћан ин из краја где се још ствара народна лирик а.
Озбиљност је и иначе једна од главних врл ина ове поезије. За поезију се често
каже да је неприродна начином свога казивања. Она то и јесте ако јој се прилази
иск ључ иво разумом, или код оних песама које, у ствари, нис у пес ме него как ва
логика стављена у стихове. Права поезија нађе начине да врло много смањи, учи
ни скоро невид љивом, чак и за врло хладног и скепт ичног читаоца, ону извесну
неп риродност пес ничког гов орењ а. Тако пес ме Јов анке Хрв аћ ан ин, нос ећ и
својом топ лином, не дај у утис ак нек ак ве свес не грађенос ти него природно и
озбиљно речене емоц ије. То, опет, не знач и да језик Јованке Хрваћан ин није по
етс ки, није фиг урат иван, него прос то да се она тиме не вол и да игра и размеће.
Код ње нема оне дет ињ ас те страс ти за звуц има и реч има која је код нек их пе
сник а тол ико истакн ута и која чес то може да смета. Навеш ћу једн у од мног их
песама где је једноставност и природност изванредно постигн ута:
Цик ламе, неж ни цветови мирисави,
не од витеза, већ од човек а, друга –
најп ре ме мирис ваш такн уо као туга,
а очи кô да још траже и да се чуде:
свик ла сам од младос ти на снове, не на људе,
па отуд сета.
Ал’ ево вал топ лине, не измештан
него из људс ког срца,
душ у ми срета.
Искреност је нека врста смелости, и увек поштење, и ње, како сам већ рек ла,
има много код Јованке Хрваћан ин. Човек неу метн ик обично се стид и више да
призна, рецимо, да је несрећан, да нек и свој сан није остварио, него да је учинио
штогод руж но. Разу ме се, у овом казивању своје нес реће може се бит и неу ме
рен и прећ и у јад ање, али пес ник иња се овога сач увал а. И овде је одрж ал а нек у
врс ту, такоз ване, муш ке озбиљнос ти. Не може бит и стих ов а отвор ен иј их а
уједно и уздрж љивијих него што су ови:
О како ми је горак свак и дан
и како ми дот уж ио пут!
Нит и ми светли нек ад аш њи сан,
нит мира пруж а старог дома кут.
Живот ме нос и кô лист отк ин ут
и ван мене је цео божји свет.
О како ми је дот уж ио пут
и овај мучн и а без циља лет.
Ово отворено казивање бол а нас не вређа, нађена је мера а то је у овим ства
рима врло важ но.
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Већ у првој збирц и гос пођице Хрваћан ин осет ио се смис ао за рефлекс ију.
Иако је и врло осећајна, она вол и и да мис ли и ово такође под иже њен у поезију.
Ово, дабогме, није как ав изг рађен, дос лед ан став прем а свет у, нег о су, како
уосталом увек у лириц и и бива, мис ли које су ник ле из осећања, не објект ивне
него нек ако личне као и само осећање. Чин и ми се да ће ова пес ма добро пок а
зат и шта мис лим:
Сто страна има свак а људс ка душа
а мож да са две, са три иде светом,
и ко ће знат и шта коме говори
очима, гласом, осмехом и кретом.
Неком се чин и стеном, неком цветом –
шта твоја драга напаћена крије?
––––––––––––––––––––––
Јованка Хрваћанин не пише много. И као што често бива са так вим песници
ма, њени стихови нек и пут добију так ву спонтаност и сажетост и тол ико покаж у
сву душ у, да се не мог у заборавит и, као на пример ови:
–––––––––––––––
али кад а ја некога вол им,
ја се не бојим даљине.
Или:
–––––––––––––––––––––
У мом живот у све бива по једанп ут –
Лепше је то иако је болн ије.
Најзад, треба напомен ути и то да ове песме према ранијим звоне још убед љи
вије, да су више прож ив љене и да су у погледу форме свеж ије. Пес ник ињ а се
много ослобод ил а оних уобичајен их стега, доп ус тил а је да јој осећања наметн у
ритам и обл ик. Тако јој поезија има пуно музике, пуно ритм ичке разнол икости.
(1939)
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песме николе Шопа

П

роч итал а сам збирк у Пјес ме Николе Шопа и мог у ово о њој рећ и:
Збирк а се сас тоји из двадесет пес ама, из спева „Пораз дјеце пред не
бес ким врат има“ и мале драме у стиховима „Ноћ пос ледњих занатлија.“
„Пораз дјеце пред небес ким врат им а“ је најлепш и део ове збирке. Ово је
узб уд љив, чов еч ан и пун фант аз ије спев. Спад а у она књижевн а дел а која са
подједн ако ужив ањ а мог у читат и и дец а и зрел и људ и. Сас тоји се из три дел а.
У првом гладна деца на мећави стоје пред хлебарн ицом и пос мат рају како хле
бар, брат Криш пин, сав бео од браш на, пече тес то. Гладној и опијеној мирисом
хлеба учин и се дец и да је и сам брат Криш пин пос тао огроман хлеб. У другом
делу гладна деца траже реп у у зам рз лој зем љи, копају укочен им прс тима и кад
најзад наи ђу на једн у јед ин у, не мог у да је ољуште јер јој је кора одрвен ил а а њи
хови прс ти смрз ли. Снег мал ишане завеје и „из укочен их дјет ињих усана изле
те у вис ине мутне јато леден их голуба“. У трећем делу огорчена, од глад и и зиме
пом рл а дец а јуришај у гневно на небес а. „Драг и Бог“ шаље анђеле да је благом
музиком ублаже и понеко већ спушта изм учен у главу анђелу на крило.
Ал’ пос ледњи се онај из поворке сјет и
свега што је на зем љи било,
свих гладн их дана што су сек ли бритко,
анђелу једном долет и,
слом и му гуд ало витко.

Хор анђел а беж и пред разјареном децом с чијег се лиц а изг убио „осмјех
благ и“. Дец а ће као страш ни поб едн иц и ући у неб о. Гос под тад шаљ е олуј у
играчак а да завара дец у, али се она ни сад не дају заварат и: узјаш у на дрвене ко
њиће, узму сабље у руке и опет јуришају. Најзад се јав ља добри преблаг и Хлеба
Дух. Он опојно мирише, „свакоме пруж а у мрз ле прс те по јед ан хљеб врућ и“.
Деца се смирују, сабљице које су међу играчк ама наш ла бацају из руке и „пон и
зно стиж у пред Бога драгог“.
У „Ноћ и пос ледњих занатлија“ пес ник и везиља разговарај у. Везиља је не
стрп љив а кад ће стари стол ар сврш ит и намеш тај па да се она и пес ник узму.
Чин и јој се бољ е да намеш тај пор уче у некој творн иц и. Пес ник је нес рећ ан
што се она дал а завес ти причом о стројевим а који раде све умес то људ и, пат и
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што се ближ и крај пат ријарх алној култ ури. Пред врат им а град а чек ај у нек и
странц и да уђу и искориш ћујућ и градс ки водопад да оснују творн ице. Пес ник
сав ет ује страж ара да их не пуш та унут ра. Врат арев а жен а међут им даје кљу
чеве град а странц има.
Драма се овде изненада завршава. У њој нема, истина, онол иког племенитог
полета као у спеву „Пораз дјеце пред небес ким врат има“, зам исао није онол ико
хумана; али има исто тол ико поезије, уз то хумора, психолог ије, прил ично жи
вос ти. Пес ник нам се и овде, као увек у својим пес мама, пок азује као човек који
уме да осет и поезију ствари и поезију прош лос ти; он је усам љен ик, боји се ци
вил из ац ије, прив лаче га стара времен а. Рад о се сећ а дет ињс тва, свог а дом а,
родног краја. Ове су му пес ме пуне необично благе туге и топ лине.
И у овој збирц и Шоп се врат ио на свој у омиљ ен у тем у о Исус у, тол ико
ориг иналн у, а ипак тол ико нет ражен у. У пес ми „Кас на пос јета“ пес ник се нуд и
Исус у да му место анђел а носи по свет у штап и огртач, у другој му опет са пуно
ирон ије и горч ине причао људс кој одећ и:
Цил индром продуж ују људ и свој стас
високо, све до димњак а.
Ал’ ипак шеш ир мал и дуже живи.
Зат им га пита: „Јес и ли видео кап ут са два репа“ и износ и му судбин у оних
који носе та одел а.
У Николе Шоп а гот ово и нем а љубавн их пес ам а. А и онде где има неш то
љубавног тона, он је тол ико чед ан, да је скоро дет ињаст („Довед и попца“).
Шопова поезија је онак ва как ву је сањао Дучић: тиха, чедна, нек ићена. И по
темама и по нач ин у писања Шоп се свакако изд ваја од остал их. Он има довољно
чврстине да буде свој у доба кад су сви понети модом. Ако су и његове песме сами
лосне, оне су по себи так ве: так ве их је спонтано писао и пре него што је настал а
мод а бит и сам илос ан и соц ијал ан. Он не жал и као сав ремен иц и само гладне
хлеба, нег о и све нес рећн ике, усам љен ике, скитн ице („Кишоб ран“, „Пјес ма
најмањем човек у“, „Пјес ма слепом разносач у новина“, „Незнаном бдиоц у“).
Стил нем а упад љив е фиг урат ивнос ти, али свак и стих нос и у себи нек у
скривен у драж и осетљивом читач у се чини да је јед ини он вид и, да се то песник
само њем у обраћа. И то је оно што Шопову поезију чин и тол ико привлачном.
Због свих ових особина Шопове пое зије, због њене свеж ине, човечнос ти,
јасности и ориг иналности мис лим да би збирка његових песама бил а радо чита
на и зато је искрено препоруч ујем за „Савремен ик“. Предлож ил а бих само, како
збирка није вел ика, да се у њу унес у и неке песме из збирке Исус и моја сјена, јер то
би опет бил а нова цел ина; уз то ова збирка је штампана лат ин ицом па је код нас
скоро и непозната. Мислим да ће овај предлог и господ ин Шоп радо прих ватити.
(1939)
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наша дечја књижевност

К

њиге Алекс андра Вучо и Бранк а Ћоп ића пок аз ују како пис ац са талентом
може као праву поезију да дâ садрж аје који би код пис ца без талента мора
ли звон ит и као племен ита истина, али као поу к а. Александ ар Вучо се у својим
Титовим пионирим а узбуђив ао узбуђењем мал их пион ира берач а јагод а, гра
дитеља зем ун иц а, пион ира уход а неп ријатеља. Проосећав сâм њихов родољу
биви занос, могао је да пок аже лепот у и моралн у вредност тога занос а. Пес ма
„Грађење зем ун ица“ је нeобично успел а песма око које лебд и она тип ична изма
глиц а пое зије, светлуц ава и тајанс твена. Док је ова пес ма сва у сетном израз у,
дотле је „Пион ири беру јагоде“ сва жива, полетна, у ритм у неједнол иком.
Поводом ових двеј у пес ама би се уопш те могло говорит и о ритм у у дечјој
пое зији. И пес ниц и који иначе пиш у у слободном стих у дец и се обраћ ај у не
ким уједн ачен ијим ритмом, стих ов им а са једн ак им бројем стоп а. Међут им,
понек ад би ваљало дец и дат и и пес ме у нем ирн ијем ритм у, са сликовима на ме
стима где их деца не очек ују, на пример на цезури (као у пес ми „Пион ири беру
јагоде“), јер деца воле неочек иванос ти. У сваком случају би им понек ад требало
пруж ити сложенију музик у стиха. Разу ме се, ово важ и углавном за дечју лирик у.
Приче у стиховима ипак је мож да боље писати у монотонијој музици, као што се
чини већином, и како је и Ћопић дао своје Пес ме пионирке, успелу књиг у за дец у.
Бранко Ћоп ић има све особине пот ребне дечјем пис цу, свеж у фантазиј у,
обиље хумора, језик пребогат, смисао за фабулу и алегорију, стихове течне, с оби
љем рим а. Хумор Ћоп ићев е пое з ије за дец у изв ире из смеш них, изнен адн их
сит уа ц ија, из изнен адн их, необичн их сликов а, звуков а који звоне ком ично.
Све је у овој поезији у радњи, у пок рет у, и то је добро. Деца воле и у живот у да
сав лађуј у теш коће и воле књиге које о томе говоре. Најзад, дец а воле да им се
поверавај у дуж нос ти које и вел ик има. Овде су дате дец и озбиљне дуж нос ти и
она су их увек с успехом изврш ил а. То је вел ик а морална вредност ових песама,
оно што би се звало поу чно и иде упоредо с њиховом уметн ичком вреднош ћу.
Књига има пет песама овећ их, деца у свакој од њих савлађују нову теш коћу.
Једн у своју такође истакн ут у особин у: пластично цртање типова, Ћоп ић је
пок азао у „пион ирс ко-зверињој игри“, Ударницима. Карактерис тике лица, деце
и звериња, дате на почетк у књиге, нароч ито су зан им љиве, пуне хумора. Зверке
су овде, као <у> бас нама, слике одговарајућ их људс ких карактера. Нароч ито је
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плас тич ан Лис ац мудријаш и вевериц а (у првој слиц и). И дечји карактери су
дос та диференц иран и. У Ударницим а дец а су такође изврш ил а озбиљ ан удар
ничк и зад атак, пресек авш и телег рафс ке жице и оборивш и стубове, и тако по
могла парт изанс ким одред има у борби прот ив неп ријатеља.
Као што у Ћоп ићевим пес мама, да се по трећ и пут на њега осврнемо, има
увек помало деци тако драге фабуле, тако су његове Приче партизанке пуне пое
зије. Он је кроз њих исп ричао нашој дец и и омлад ин и борбе наш их народ а за
слоб оду. Из пуног дух ов ит ос ти, сликов ит ог предг ов ора вид имо да су оне у
борби и нас тал е: „Једн а прич а је започет а лан и код град а Кључ а, па се, пред
надмоћн ијим неп ријатељем, морал а онако недовршена, гол а и бос а, заједно са
мном повлач ит и... Најс тарија прича морал а се крит и са мном у подземном бун
керу... И тако су ове приче прет уриле преко главе све славне згоде и теш ке не
воље парт изанс ког живота...“ У парт изанс ким причама све живи људс ким жи
вот ом, има вис ок и морал нов их, препор ођ ен их људ и: Грмеч и Коз ара диж у
устанак; рог уље су понос ите што су сав лад але ват рено оружје; југос ловенс ке
реке су глас ниц и борбе за слободу наш их редом пок рајина; нис у више гран ица
између наш их народ а, већ заједн ичк и крвоток наше зем ље. Ту во нариче над
пог ин ул им чобан ином, који га је вод ио на паш у, пас завија над јунаком, својим
гос под арем, коњ стид љиво туж и за својим коњовоцем. Ту и „сијед и полус лије
пи Сутон и његов лијеп и нас мјешен и унук Сан“ доносе уморн има одмор. Ту су
подвизи деце који својом лепотом и вел ичином позивају и друг у дец у на подвиге.
Сви ће сад дечац и хтет и да буду Богд ан, „курир пете чете“, или неко из Прп и
ћеве десет ине. (Мот ив обрађен у позориш ној игри „Ударн иц и“ дат је овде као
приповетк а.) „Причом о вел икој офанзиви, о Мил ан у и Милк и и о Аџи с бије
лом брадом“ пес ник ће изм ирит и многе зав ађене мус лим ане, прав ос лавне и
катол ике. Ових тринаест прича би требало да се препоруче као лект ира дец и
уз изу чавање наше најновије историје, као што се народне пес ме читају уз изу
чавање старе историје.
Нек и пут преовлада у дечијој књизи сликарски моменат. Каткад што је тале
нат слик ара био већ и од талента пис ца, катк ад се хоће да књига буде сликовн и
ца, а стихови само споредност. Обично су дос ад у тим сликовн иц ама стихови
бивал и испод сваког уметн ичког нивоа:
Опа-цупа, меде,
цуре вас гуш чије гледе.
Или:
Аутомобил, шта вел иш,
брзо вози куд жел иш.
Сад вид имо у изд ању Нопок а, у едиц ији за „Мало ђаче“ под уредн иш твом
Бранк а Сучевића, народн у пес му „Пош ла кок а на пазар“ као сликовн иц у, што
је изв анредно добар почетак за низ так вих књиж иц а које би илус тров але, ре
цимо, наш у народн у хуморис тичн у лирик у, пес ме о живот ињ ам а („Жен идба
врапц а подунавц а“, на пр. итд.). Овде би могли и слик ари да буду иниц ијатори
так вих књига и да траже песнике сарадн ике који би њихове већ готове зам ис ли,
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изражене бојом, изразил и стиховим а. Нароч ито би жене слик ари требало да
се заи нт ерес уј у илус тров ањ ем дечјих књиг а. Оне лако улаз е у туђу зам ис ао,
психолог ија дечја им је блис ка, лакше ће савит и рук у око мањ ег цртеж а, оне
најз ад имај у смис ла за стил из ац иј у у цртеж у, за орн амент, па би се овом гра
ном уметнос ти са успехом бавиле.
Цуца Сок ић је, на пример, са успехом илус тровал а Вучове Титове пионире.
Цртеж јој је пун1 опт им ис тичке лирс ке атмосфере. На руж ич ас тој поз ад ин и
реа л ис тичан у детаљу и сав прозрачан, дат је као мале композиц ије. Нароч ито
су успел и „Пион ири преносе мун иц ију“, „Пион ири беру јагоде“, „Пион ири ди
верзант и“ и „Грађење зем ун ица“.
И Ћоп ићев и Ударн иц и су зан им љив о илус тров ан и: пре нег о што драм а
почне, крај пиш чеве карактерис тике лиц а, стоје слике, у тамнобел им пегама,
које такође ист ич у карактер лиц а. И најбоље је у њима тај погођен и карактер
личнос ти (Лис ац муд ријаш, Прп ић). Истим тим нач ином, више слик арс ким
нег о црт ачк им, исти илус трат ор, Иво Куш ан ић, је проп рат ио и Ћоп ићев е
„Приче парт изанке“. И ту има изванредно верно дат их пок рета и сит уа ц ија.
Сликовн ица Пош ла кока на пазар је у упрош ћеном цртеж у, где је свак а ли
нија карактерис тик а. Нароч ито је успел а физионом ија коке. Цртач је ушао у
народн и хумор.
Илус трац ије за књиг у М. Иљина, о којој ће кас није бит и говора, пок аз ује
док ле може ићи цртеж уз карактер књиге. У овој књизи, која прича о борби чо
вековој за осветљење, цртеж и су решен и као игра, управо као борба светлос ти
и таме. Прем а сам им илус трац ијам а читал ац може прат ит и човекове напоре
док није дош ао до сад аш ње елект ричне свет иљке. Ту су низинс ке светлос ти
огњиш та које осветљавају одоздо и само у једној димензији, па светлос ти луча
са свих страна напад ане пом рч ином, па зрак ас те светлос ти свећа чији ореол и
личе на светлосне оазе у мрак у, па светлост пет ролејских фењера око којих оби
грав ај у светлош ћу опијен и инсект и и на кој у магле стално набац уј у велове, и
тако редом док светлост елект ричн их свет иљк и није прог утал а мрак и обас јал а
предмете у свима димензијама. Штета што не знамо име илус тратора. Да нис у
илус трац ије пренете из совјетс ког изд ања?
(1946)
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<БорБеНаомладиНа>

О

вај зборн ик је изд ат прил иком двад ес етпет ог од иш њице лењинс ко-ста
љинс ког комсомол а и садрж и пес ме педесет седморице совјетс ких пес ни
ка, од којих су двојиц а, Џамбул и Стаљс ки, народн и пев ач и. Пес ниц и су кроз
стихове дал и лик савремене совјетс ке омлад ине. У зборн ик у су се стек ле три
пес ничке генерац ије: пес ниц и ник ли из комсомол а и који су га опевал и (Бјези
менс ки, Жаров, Свјет лов; Гол одн и, Утк ин, Пјерв ом ајс ки; Голв ан ивс ки), пе
сниц и из времена соц ијал ис тичке изг радње (Е. Долматовс ки, М. Мат усовс ки,
К. Симонов, М. Алигјер и др.), најзад песници старијега покољења (Багрицки, Ни
колај Тихонов, Демјан Бједни, Павле Тичина, Максим Риљски, Вера Инбер и др.).
Ова збирка, као право уметничко дело, буд и и код нас изванредно жив инте
рес и може да буде диван моралн и узор омлад ин и. Објав љена 1943, она говори
о совјетској омлад ин и, која је показал а чуда у јунаштву, бранећ и култ урна и сва
друга блага домовине што их је делом наслед ила, а делом и сама умнож ила, гово
ри нам о „разнос ач има нове вере која је лепот и дал а жељен и тон“, како се каже
у Мајаковскога уводној песми зборника, о „тим младенцима које су по Иродовој
заповести побил и, а младост, као да ништа није било, опет живи“ (Мајаковски).
Пес ник и писац предговора А. Сурков, који је и сам нап исао пес ме као што
су „Девојке наше зем ље“, „Девојке у шињелу“, „Пес ма смел их“, тачно је приме
тио да је „младост у сва времена и код свих народ а бил а омиљена тема усмене и
уметн ичке пое зије“. Народн и пев ач Сулејм ан Стаљс ки каже: „Ја славим мла
дост“, а Џамбул у „Песми младости“ изражава веру да ће комсомол, „ако се само
дигне у свој својој моћ и и ширин и, сат рт и сваког неп ријатеља“.
Већ и по сам им нас ловима песама би се могла нас лут ит и садрж ина зборн и
1
ка: „Борбена омлад ина“, „Комсомолц има“, „Пос лан ица омлад ин и“, „На гробу
парт из ан а“, „Пес ма младос ти“, „Пес ма о Зоји Кос мод ем јанс кој“, „Омлад ино
света, слушај Мос кве глас“, „Три покољења“, „Анк а парт изанк а“, „Млад и родо
љуб“ и т<оме> сл<ично>. Али ако је тема увек слична, неисц рпне су уметн ичке
израж ајне мог ућнос ти, бог атс тво ритм а, раз нол икост основног тон а, језгре
догађајне из којих су песме план уле. Мајаковски је как вог га оду век знамо, сажет,
оштар као мач. Два народна певача су бис три и у својој личнос ти мирн и и све
чан и. Тихонов, самос вес тан 2 , понос ан моралном снагом совјетс ке омлад ине,
кип и мрж њом прем а угњетач у и позив а да „пес ма народне освете замен и све
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друге пес ме“. Као биљк а горе реч и Антокољс ког: „Омлад ино света, слушај Мо
скве глас“. Баг рицк и је сав у прел ивима народне пес ме, сетан.
Конс тант ин Симонов је пун млад их гласова, благо лиричан, с призвуком
наи внос ти у том лиризму, али пес ма „Уби га“ (тј. Немца) стално се пење, прел а
зи преко ивица ове благе лиричнос ти, добија широк размах, речен иц у свечан у,
пун у мрж ње. Дем јан Бједн и, познат пре рата као пес ник са смис лом за хумор и
ирон ију, пес ник антолог ијс ких песама „Свећа“, „Порек ло“, „Ваш“, „Кларинет и
свирал ица“, за време рата се осећајно подм лад ио, прешав из песама што крит и
кују у пес ме што славе („Комсомол“, „Анк а парт изанк а“).
Има међу овим песмама дирљивих до суза, када оплак ују смрт деце и девоја
ка хероја, и песама које пламте као буктиње. Све заједно оне се труде да помогн у
млад им душама да изађу из млад ал ачког романт изма свељубави, да схвате да је
осветољубље у даном час у најпознат ије осећање совјетског грађан ина. И неж на
Вера Инбер, која уме да говори с тугом:
И суратн ик из јед ин ице,
над реком, у снег у меком,
у претп ролећној гори
рећ и ће над њен им гробом:
– С бел им метком у срц у црвеном –
рећ и ће он3 – тебе смо
сах ран ил и.
–––––––––––––––––––––
Као извидн ичк а ват ра што згара
ти си згорел а. Али зато
кол ико твојих сес тара
сад а је у живот у.
(„Наша девојк а“)
– понек ад проговара с муш ком снагом и мрж њом:
Туц и неп ријатеља. Растоп љен им металом
прет варај га у пепео и дим,
да бих са поносом могла клицат и:
’То мој је учин ио син!’
Над главом ти леп рша
свил а рус ке зас таве у руц и.
Свак и Немац кога убијеш дар је
домовин и. Неп ријатеља туц и!
(„Туц и неп ријатеља“)
Мож да не тако директно, али још израж ајн ије пок аз ује пут којим треба
поћ и пес ник ињ а Алиг јер, и пис ац чув ене пое ме о јун ак ињ и „Зоји Кос мод е
мјанс кој“,4 у „Рус ком пилот у“:
Он је изабрао чаробн и, птич ији,
понос ит и и зли занат.
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У бој жес ток и, не знајућ и страх а,
с браћом је изашао заједно и славно,
изашао млад ић рус кога размах а,
кога је Лењин предс казао давно.
Развиј у се теме и херојс ке теж ње пос ле овак вих стихова и пес ме у којој се
кас није каже:
Домовина ти, рус ки пилоте, као кћи
вел и: ’Оче’, и као мат и говори ти:
’Сине’.
Нема ниједног пес ник а у овој збирц и чије пес ме не би подс тицале омлад и
ну на борбу прот ив Немац а и на подвиге. Једна од најус пел ијих пес ама у овом
смис лу је Бергољцева „Бал ад а о млађем брат у“:
– Где ти је старији брат, рец и!
И гнев бес мртн и озари очи дечак а.
Да, рећ и ћу где је старији брат.
Он је ту, и тамо, и овде,
где год вас неп ријатеље тук у,
мој старији брат је ту.
Да, он је огромна стаса,
рук а је у њега огромна.
Руком он дот иче звезде
и чак до морс ког дна.
Мој старији брат ме је волео,
он осветн ичк и вол и рат...
И бајонет фаш ис тов га прободе,
и умре млађи брат.
Чије срце не би хтело да се свет и пос ле овак вих стихов а, и ко не би радо
пошао да бран и домовин у пос ле узбуђења које осет и проч итав ово доле:
Ако будеш рањен, мој мил и, у рат у
нап иш и о томе зацело мен и.
Одговорићу ти
још исте вечери.
То ће бит и топ ли одговор и неж ни:
Све прол азе ране,
позно или рано,
а љубав, мој мил и, не прол ази, не!
Изневерићеш ме, мож да срес ти друг у
и о томе можеш нап исат и мен и,
одговорићу ти,
ал’ не исту вечер...
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Али веруј мен и одговор ће доћ и:
јер и та ће рана
кас но или рано,
пос ле суза, туге, али ће ме проћ и.
Али се у пис му ник ад не усуд и
о изд ајс тву зем љи да нап ишеш мен и.
Ни у коју вечер
писат и ти нећу.
Одговор би био јед ан теби само:
све прол азе ране
кас но или рано,
презирање према изд ајн ик у не.
΄ Утк ин)
(„Ако будеш рањен, мил и, у рат у“, У.
Песници у Русији су и овог пута извршил и свој задатак: пошто су прво бил и
вес ниц и времена које је дош ло, па сарадн иц и вел иког стварања пос ле револу
ције, сад а су пок азал и омлад ин и прави пут, подржал и њен занос, опевал и њено
јунаштво, и благе човечне реч и казал и над гробовима изг ин ул их.
(1946)
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<мисмостаљиНовивојНици>

У

oмногом погледу је зан им љив и подс тиц ајан зборн ик пес ама млад их укра
јинских песника с предговором песника Павла Тич ине. Како се вид и, издат
је такорећ и још у ток у рата, у доба кад је зем ља још страд ал а у вел икој мери од
пос лед ица окупац ије, још чин ил а надљудс ке напоре да неп ријатеља избац и из
пос ледњег кута. Али у час у кад су тол ик и совјетс ки пис ци умирал и на бојном
пољу, прис тиз ал а је нов а снаг а, „треће омлад инс ко пок ол ењ е“, или „зел ен и
изд анци“, како га зове Павле Тичина. Међутим, само то што су „зелени изданци“
прис тизал и не би још било довољно, него је важ но как во је то „треће омлад ин
ско поколење“. Свих двадесет и пет млад их пес ник а (од којих је пет пес ник и
ња) имају међу собом некол ико заједн ичк их црта: дубок у, борбен у љубав према
домов ин и, мрж њи прем а окуп ат ор у, осећ ањ е тес не вез е са вел ик им људ им а
своје зем ље из прош лос ти, веру у живот домовине и живот уопште.
Човек мора да стане узбуђен и зад ив љен пред овол иком вољом стварал а
штва. Мада и ми дел имо Његошеву мисао, да вел иком народу није тешко да чини
чуда, како у погледу как воће, тако кол ич ином стварал ачком, у први мах станемо
пријатно изненађени. Не зна читалац чем у би се пре радовао: или разнол икости
и свеж ин и талента, или моралном здрав љу ових пес ник а. Кроз њихово ствара
лаш тво још једном, до краја јас ан буде подвиг украјинс ког и свих сов јетс ких
народ а. Ово осећ ањ е одг ов орнос ти пред својим народом снаж но је израз ио
Иван Неход а у стиховима којим зборн ик и поч иње:
Пос ле смрт и блис ких учи нас рат
да живимо без одмора и сна.
––––––––––––––––––––
По ожиљц има из битк и по телу и лиц у
сећамо се дат ума
ми, што смо смрт презрел и,
ми – Стаљинови војн иц и.
Пес ниц и, како каже Тич ина, до пред рат још неж на деца, који су као Нехо
да1 певал и:
Кол ико неж нос ти, мил ине
бије у срца дубине!
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– сазрев у рат у пос тају људ и и говоре:
Неж ност, искреност, љубав,
у свет и гнев преобрази!
Има у поезији млад их Украјинаца нечега што подсећа на лирик у наш их ро
мант ичара. И код њих се свак и час меша мот ив љубавн и са родољубивим, и код
њих има много призвука народне поезије, народн их реч и и поређења, бистрине
и ритм ичнос ти народне поезије. Марија Грудњицк а пева:
Спремал а драгога, спремал а,
алевим рупцем му мах ал а.
– Мож да ћемо се још срес ти ми.2
– Може бит и.
– Само драг у немој ти,
немој заборавит и!
И пес ник иња Љубов Внучко поруч ује:
Ако домовин у изд аш,
изневериш где гин у,
у име домовине, живота,
твоју бих прок лел а судбин у.
Да би смрт уз твоје плеће
стално бил а, да те сат ре.
Да би презрен и без час ти
на тихој горео ват ри.
Моје љубави света снага
мрж ња би пос тал а зла.
Без предом иш љања, мој мил и,
угуш ил а бих те ја.

(„Вољеном“)

Вис ок а свест о дуж нос ти прем а домовин и, дубоко схватањ е озбиљнос ти
преж ив љенога, главн и су мот иви дел а украјинс ких пес ник а.
И стасал и смо ми, сазрел и, ојачал и до рок а.
Мат и домовина је неж но волел а, њих ал а нас.
Увек нас је вод ил а по пут у широком.
И стасал и смо ми. И стигао је иск ушења час.
(„Кијев“, Олес ка Новицк и)
Ови млад и пес ниц и су ишли и са Црвеном арм ијом, бележећ и дож ив љено:
Живот мој није
извијање славуја –
Иза дима се дигла Украјина
и неп ријатељс ка крв
у сед ам стот ина рек а тече.
324

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Разни списи ________

САДРЖАЈ

Животе мој!
Иду војн иц и кроз ветар,
и чује3 се куцање уморн их срца,
пукот ине звезда тихо светле,
и умире рањен и борац.
А над гробом јаблан болно глед а,
и клас плаче једрал им зрном.
(Мих аи ло Стељмах)
Али страдања нис у песнике поколебала. Поражава обиље вере и срчаности.
Пет ро Биба у дивној симбол ичкој пес ми „Дрвеће“ каже:
Смео срцем само једном умире,
а плаш љивац – много хиљад а пута.
Олга Громова прет и:
За наше страд ање врат ићемо пуном мером.
Сав неж ни, уст рептао лирс ки пес ник Вас иљ Швец, који је испевао стихове
као што су ови:
Северјанко, у тебе глас је диван,
али пес ме украјинс ке не пој гласом млад им
јер од песама ми теш ко бива,
срце, срце, шта с тобом да рад им.
(„Рус кој девојц и“)
– уме и овако да говори:
Немачк а, ти нас нећеш понемч ит и,
или:
Нисам окорео, мад а сам био у боју,
нисам се охлад ио крај лафета.
И овде ја бран им живот твој
суровош ћу војн ик а и неж нош ћу пое та.
(„Љубав је јача од смрт и“)
Марија Грудњицк а говори у име Украјине:
Здерал и су ми везен у одећу с тел а,
у комаде иск ид ал и рупце шарене.
Жива сам на страш ном огњу горел а,
али Немац робом није учин ио мене.
И још једном да подв учемо, пес ниц и нис у пев ал и овако, они су заис та на
бојном пољу и на другим тешким местима доказал и своју љубав према домовини.
(1946)
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луј арагон и лујза Триоле у Москви

П

рил иком боравка Луја Арагона и Елзе Триоле у Москви давао се низ вечери
које су привук ле бројн у публик у.
Араг он се виђ ао гот ов о свуд а. Могли сте га срес ти у прос торијам а Уни
верз ит ет а у Мос кви, где је у име Парис ког унив ерз ит ет а поз драв ио студ ен
те, чет вртком на лит ерарн им сас танц им а ред акц ије „Комс омољс ке правд е“;
у Цент ралној библио т ец и стране књижевнос ти, као и у ВОКС-у, у Удружењу
совјетс ких пис ац а, у Дворан и стубов а у Синд ик алном дом у и на мног им дру
гим мес тима.
Арагон, кога Москва није видел а већ девет год ина (био је у њој 1936), много
је овога пута говорио о књижевном живот у у Франц ус кој у ток у вел ик их дога
ђаја пос ледњих год ин а и о дел им а франц ус ких пис ац а која су се појав ил а за
време немачке окупац ије. Износио је херојско држање франц уских писаца који
су се борил и у Пок рет у отпора.
Зато је лако разу мет и узбуђење с којим је московска публика прим ил а Ара
гона и Елз у Триоле, ове праве предс тавн ике франц ус ке књижевнос ти. У ток у
свих ових год ина совјетс ки интелект уа лц и су се стално интересовал и за Ара
гонова дел а. Тај интерес је пос тојао чак и за време рата, кад а су, услед ник ак вих
ком ун ик ац ија, његове књиге само као нек им чудом стизале, те се тад а чин ило
као да доносе поздрав овога далеког пријатеља кога је удаљил а сурова снага до
гађ аја. Више њег ов их пес ам а, прев ед ен их на рус ки, појав ил о се у сов јетс кој
штамп и. Много друг их је укључено у збирк у А н т иф а ш ис т и ч к е пе с ме, обја
вљен у у држ авном изд ању. Оно се сад а спрема да изд а и једн у збирк у Арагоно
вих изабран их дел а.
„Књижевна дел а која су се појавил а илегално за време окупац ије понос су
франц ус ких родољуба“, рек ао је Арагон. Он о томе неп рес тано говори, као и о
илегалним листовима под носом хитлероваца и људ и из Вишија. Прича о храбро
сти раст урач а брош ура и новин а и тум ач и како су сва средс тва бил а упот ре
бљена да се оживи ант ифаш истичка пропаганда. Зауставља се много на плејад и
млад их песник а и прозних писаца која се форм ирал а за време рата. Са вел ик им
интересовањем су у Мос кви слушал и изл агање о храброс ти и хладнок рвнос ти
франц ус ких родољуба, а узбуђење је дос тигло врх унац кад а је сам Арагон про
чит ао своје пес ме: „Јорг ов ан и руже“, „Рич ард Лав ље Срце“, „Викт ор у Игу“,
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„Бал аду о ономе кој и је пев ао на мук ам а“, страс ну и неу т ољ ив у „Рад ио Мо
скву“.1 Неке од тих пес ам а су већ и ран ије бил е познат е под потп ис ом Жак а
Дестена. Али ко је тада могао под овим непознат им именом нас лут ит и Арагона!
Арагон је огромно заи нтересов ао мос ковс ку публик у говорећ и јој о сво
јим пос ледњим дел има што их је нап исао за време рата и упознајућ и је с новим
дел има Елзе Триоле, прве жене пис ца која је добил а Гонк урову наг раду.
Овај нови сус рет са Арагоном и Елзом Триоле сведоч и још једном о тесним
везама које пос тоје између совјетс ког народ а и народ а франц ус ког.
(1946)
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Славко Јаневски: распеаНиБУкви

С

ам им крајем прош ле год ине изи ш ла је из штампе ова у мног оме успел а
дечја књига, сав ремен а и пун а свеж ине. Пат рио тс ке пес ме у њој су дат е
прис тупачно, и за најмању дец у. У врло ритм ичној пес ми „Реп ублик а“ Јаневс ки
је умео да споји родољубиви момен ат са остал им а на које треба да се обрат и
паж ња деце. Навеш ћемо на македонс ком некол ико стихова те пес ме да се вид и
свеж ина и полет овога језик а који се књижевно тек развија:
По градот се крене врева:
– нап ред, чето!...
Лева...
Лева...
Знам ињата шумот в свил а –
реп ублико наша мил а,
жива бил а,
жива бил а!...
На крају се каже да деца у реп ублиц и виде спас и свако ће дат и свој глас за
њу и Тита, а тај глас ће бит и пет ица.
У овим пес мам а има дах а и стил а народне пое зије, тако познатог и нам а,
Србима, и Македонцима, и Бугарима и Русима. У песми „Писмо совјетских пио
нира“ то пис мо је управо у овом стилу: „Македонц и, браћо мил а, кад је сунце
није тама – кад се знаде, слеп их нема, кад а је леност, живот гас не – кад се рад и,
срећа буја – ко се плаш и, у ропс тву је – а ко учи знат и мора.“
Збирк а има песама и о птицама и живот ињама, о дец и ударн иц има, има пе
сама ожив љен их предел а. У њима је писац, поред тога што је врло забаван, што
је за дечј у пес му важ но, успео и да нен амет љив о суг ерира поу к у. Пис ац, на
пример, кроз уста мајуш ног врапца који посмат ра са својим другом мед вед ићем
рад деце у шум и вел и: „Што се чуд иш, мечк ин син – едно дете – един џин.“
Ритам, речн ик, пое тс ки израз ове дечје поезије је тако богат, да се не би ре
кло да је то језик који се тек сад књижевно развија. Ако је једна од улога песника
да реч има које већ у живот у пос тоје дâ право мес то и у поезији, и тако их обо
гат и смис лом, дâ им крил атост, Јаневс ки је у овом смис лу збиља успео.
(1947)
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Јубилеј Совјетске украјине

У

крајина, друга реп ублик а вел иког Совјетс ког Савеза, на дан тридесетого
диш њице свога живота у Савезу, добил а је низ чес титак а од удружењâ књи
жевн ик а друг их реп ублик а; низ пес ам а најис такн ут ијих пес ник а било је по
свећ ен о култ ур и и књиж евн ос ти украј инс кој. А. Прок оф јев наз ив а овај
празник вел ик им празником целе совјетс ке држ аве; Евген ије Долматовс ки га
осећа такође као свечаност свега народ а; Јак уб Кол ас га зове светлом радош ћу,
Наи ри Зарјан – славн им јубилејем.
Волод им ир Сос јур у пес ми „Љубит и домовин у“, пос већеној овоме дан у,
каже:
Љубит и домовин у, љубит и увек
поља јој рос на, зелен и луг,
и не жал ит и за њу ни живот млад и,
ни крв у биц и, ни зној, ни труд!
Алексеј Сурков у пес ми „Украјино, моја Украјино!“ вел и да су тако певал и
у пољу и на марш у и Урал ац, и коз ак, и Сибирац, да су тако у сну шаптал и, на
нем ирном ноћ ишту, и становн ик Мос кве, и Јермен ин и Узбек.
Књижевн ик Сов јетс ке Јермен ије, Наи ри Зарјан, у име својих другов а са
зах валнош ћу пише: „Многог рана култ ура Совјетс ке Украјине својим сјајн им
пос тигн ућ им а богат и сву совјетс ку култ ур у. Пис ци као што су Тич ина, Кор
нејч ук, Баж ан, <који> већ давно су зау з ел и поч ас но мес то у сов јетс кој књи
жевнос ти, пос тал и су и за нас, Јермене, наш и стварал ачк и сарадн иц и.“ Мирза
Турс ун-Заде, књижевн ик Таџ ика, признаје да му је једно од најдраж их дел а која
је нап исао лик Украјинца Миколе у поем и „Син домовине“.
Нароч ито је карактеристичан за ову љубав и повезаност совјетских народа,
за њихово узајамно пош товање и познавање, поздрав који су упут ил и украјин
ским књижевн иц има књижевн иц и Јак ут ије:1 „Теби, Украјино, братс ки поздрав
Јак ут ије! Вама, украјинс ки пис ци, пламен и поздрави за тридесетогод иш њиц у
слободног стварал ачког пос тојањ а ваше књижевнос ти! Сунце ваше књижев
нос ти свет ли и наш им тунд рам а. Пријат ељс тво нашег а нар од а са рус ким и
украјинс ким утврђивало се још у оно доба кад а је рус ке и украјинс ке револуц и
онере царс ка влад а прогон ил а у наше крајеве. Давно и давно је прош ло то вре
ме, кад а смо први пут чул и за Корољенк а – због тога што се није хтео зак лет и
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новоме цару био је прогнан к нама у јак утс ку област; три год ине био је обућар,
копао зем љу и нап ис ао дивн у приповетк у – ’Мак арев сан’. Зах ваљуј ућ и Коро
љенк у наш и људ и су се упознал и са Гогољем и с књигама рус ких и украјинс ких
писаца, које су буд иле дубок и одјек у наш им срц има.
Али зах ваљуј ућ и само Вел икој октобарс кој соц ијал ис тичкој револуц ији,
далек и северн и народ зближ ио се са украјинс ким народом. Вилујс ки сточари,
олекм инске дрвосече, ловц и тундре и тајге, риболовц и с реке Лене читају књиге
Бажана и Сосјуре, Тичине и Гончара. Комаде Корнејч укове гледају рудари злат
нои ндус тријс ког Алд ана, копач и угља. Млад а интел игенц ија Јак ут ије – агро
ном и, лек ари, нас тавн иц и – добро зна украјинс ке књижевн ике и пес нике.
Књиге Шевченк а, Коц убинс ког, Љесе Украјинке нама су драге као и књиге
вел ик их рус ких књижевн ик а...“
Совјетска власт учинила је врло много за зближење књижевности на тол ико
удаљеним језицима као што је украјински и азербајџански2, или руски, туркмен
ски и таџ ијс ки. У Бак уу, Топ риме, данас изл ази вел ик а књига превод и из дел а
савремен их украјинс ких пес ник а Сос јуре и Баж ана, Тич ине и Првомајс ког; а
украјинс ки пес ниц и, са своје стране, преводе на украјинс ки клас ичн у и савре
мен у књижевност Азербајџ ан а. У Азербајџ ан у знај у Шевченков у „Кат ариј у“
све нап редне жене. Њен а траг ичн а судбин а је сличн а судбин и азербајџ анс ке
жене до револуц ије. Туркменс ки пис ац Берд и Кербајев прич а да је слушао са
узбуђењем како су „Катарију“ рец итовал и ђац и у Мурганској дол ин и, у колхозу
Горелде, као и стихове Павла Тич ине, а десет хиљад а глед ал аца Туркмена пље
ска ком ад им а Корнејч ук а у држ авном туркменс ком поз ориш ту пос већеном
Стаљин у. Не каже узалуд Маријета Шаг ињ ан да је златн им нит има пријатељ
ства повезана вел ик а пород ица народ а у Совјетс ком Савезу. Не треба ни напо
мињат и, наравно, да се пријатељс тво совјетс ких народ а не оглед а само у живој,
топ лој сарадњи књижевн ик а, у томе што свак и совјетс ки књижевн ик смат ра за
дуж ност да бар понек им преводом из књижевнос ти друге реп ублике обогат и
књижевност језик а на коме пише; оно се оглед а у мил ион има ствари и појава,
„оно живи и дише у цифрама газдинства, у све већим графиконима град ил ишта“.
Кад а су се, на пример, на дал еком сев ер у Маријет е Шаг ињ ан град ил и нов и
градови, стот ине украјинс ких комсомол ац а пријавило се да град и те градове.
Кад се изг рађивао Дњеп рос трој многобројн и одред и из далек их сел а дол ази
ли су и драговољно се јав љал и на пос ао. Фјодор Глатков у својој чес тиц и Укра
јин и назива Дњеп рос трој гордош ћу свег Совјетс ког Савеза. Млад а пес ник иња
Совјетс ке Лит ве, Мирдза Кемпе, опева снаг у и лепот у Дњеп рос троја и између
остал их топ лих стихова, којима поздрав ља Украјин у, говори и ове:
Испол инс ке турбине
исп иле ти, Дњеп ре, моћ,
у златнос ветли тал ас
прет ворен, разгон иш ноћ.
Шумећ и поток нем иран,
радује ват рама нас,
разд ан ило се Запорожје,
звезде јурн уле у Донбас.
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Марг арит а Алиг јер жив и са пес мам а украјинс ке пес ник ињ е Љес е Укра
јинке, која је још пре револуц ије сањ ал а о будућој срећ и своје отаџбине. Она
је не разл ик ује од рус ке пес ник иње, превод и је на рус ки као и Леон ид а Прво
мајс ког, кроз чиј у силн у мрж њу прем а неп ријатељу, кроз чиј у је страш ну сна
гу и вер у у победу ижив љав ал а своја осећ ањ а у доба рат а. Она смат ра да је и
превод им а тих пес ам а на рус ки бар мало доп ринел а побед и. Евген ије Долм а
товс ки нав од и имен а књижевн ик а који су се раме уз раме борил и за слободу
Украјине – Корнејч ук а, Баж ана, Вас иљевс ку, Првом ајс кога, Голов ан ијевс ког,
уз Гајд ар а, Крим ов а, Бези м енс ког, Твард овс ког, уз узб екс ког књиж евн ик а
Исмаи л а, Грузин а Мел ик адзеа и татарс ког лирик а Кат уја, па младог белор у
ског пес ник а Син ичк ина, и азербајџанс ког драмат урга Мамедх анл ија.
Природно је да они који су се заједно борил и за слободу заједн ичке отаџ
бине празник тридесетогод иш њице Совјетске Украјине осећају као заједн ичк и
празник.
(1948)
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књижевници о Совјетској армији

К

њижевн иц и СССР широко су обележ ил и прос лав у Совјетс ке арм ије уче
ствујућ и у свима приредбама које су се тога дана у зем љи одрж але, по вој
ним устан ов ам а, школ ам а, књиж евн ичк им дом ов им а. У Цент ралн ом дом у
књижевн ик а у Мос кви Савез књижевн ик а је орган изов ао вел ик у изложбу са
темом: „Совјетс ка арм ија у књижевнос ти“. Сем тога, Литературнаја газета од
21. јан уара сва је исп уњена чланц има и пес мама о Совјетс кој арм ији.
Подвизи Совјетске арм ије из доба грађанског рата, кад се она тек стварал а,
опеван и су у дел има као што су Жељезни поток, Слом, Како се калио челик, Тихи
Дон, Партизанске приче. Вел иком отаџбинс ком рат у пос већена су најваж нија
уметн ичк а дел а пос ледњих год ина, одл икована Стаљинс ком наг радом. Млад а
совјетска поезија пуна је романт ике ратног подвига. За време Вел иког отаџбин
ског рата стихови нис у сил азил и са стран иц а Црвене звезде и остал их лис това
који су изл азил и за војс ку. „Ник ад а поезија није бил а тако блис ка са војн им чи
таоцем, није тако узбуђивал а срца као у доба рата. Совјетс ка арм ија није за пе
снике бил а обична тема, већ пос вед невн и живот, дел а бораца бил а су и њихова
дел а, зато је њихово стварал аш тво тако урас тало у мис ли и осећ ањ а борац а.“
Совјетс ка литерат ура је рас ла упоредо са Совјетс ком арм ијом. И дел а која су
пос ле рат а нап ис ан а, или која ће се тек нап ис ат и, већ су се тад а заметн ул а у
стварал ачкој машти књижевн ик а.
Не прос лављају, дак ле, књижевн иц и Совјетску арм ију од дат ума до дат ума,
по дуж ности, већ су подвизи ове вел ике арм ије од самог њеног постанка инспи
рис ал и књижевн ике. Не дај у они ни сад а, прил иком прос лаве тридесетогод и
шњице Совјетске арм ије, само свечане изјаве. И овде се све везује за конкретно,
за дож ивљено. Они дају низ узбуд љивих анегдота, порт рета личности, бораца, са
којима су се у рат у сретал и, причају подвиг који су својим очима видел и. Кочер
га се сећа, на пример, како је генерал Ват ућ ин 6. новембра 1943. год ине разго
варао телефоном са Мос квом:
– Зашто не спаваш? – упитао је своју малу кћер.
– Нико у кућ и не спав а – одг ов орил а је дев ојч иц а – чек амо ослобођењ е
Кијева.
М. Мат усовс ки слик а младог пилота Вас ил ија Олејн ик а, једног од најбо
љих на северозападном фронт у, пог ин улог над језером Иљмен. Међу његовим
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белеш кама Мат усовс ки је нашао и ову недовршен у: „Врло много мис лим на до
мовин у и своје блис ке. Где су мој отац, браћа, сес тре и сес трић и? Где је Шура?
А Григориј – шта је с њим? Та он је тако млад и неиск усан био у живот у! Никога
немам сем себе самога, човека који је готов да дâ живот за ослобођење отаџбине.
Отаџбино, за тебе се борим с фаш ис тим а, за тебе сам готов и умрет и свакога
трен утк а...“ Сви совјетски књижевн иц и ист ич у као најлепш у одл ик у Совјетске
арм ије њено јед инс тво које смат рај у као непобед ив о оружје и прот ив атом
ских бомби и прот ив дол ара. „С тим оружјем Совјетс ка арм ија је бил а, јес те и
биће најјача арм ија света, непобед ива арм ија соц ијал ис тичке држ аве.“
Совјетс ка арм ија није само уздан ица совјетс ке зем ље. Леон ид Првомајс ки
се са узбуђењем сећа како је у Чешкој народ дочекао војску ослобод итељк у, како
јој је клицао: „Како да заборавим чеш ку мајк у која је на трг у у Леден иц и пољу
бил а пуш ку нашег војн ик а?“ Још 1919. чеш ки пес ник Стан ис лав Најман нап и
сао је пес му: „Поздрав совјетс кој Рус ији“, која се завршава реч има:
Ти си наша мат и,
реп ублико Совјета,
заштитн ице, уздан ице света!
Освајач и те кун у свуд а,
изд ајн иц и грде лук аво,
ти светлост донос иш свет у радном.1
Јачај, пењи се вечно млад а,
Нек Крас не арм ије моћ и слава
грме с краја на крај света!
Зем љо Совјета,
здраво!
Леон ид Првомајс ки, украјинс ки пес ник, поредећ и војс ке и кап итал ис тич
ке зем ље са својом зем љом и њеном арм ијом каже: „Они хоће да поробљав ај у.
Ми стојимо на стран и слободе. Они хоће да влад ају – а ми да град имо, зид амо,
как о би се нар од и кор ис тил и плод ов им а мир а и цив ил из ац иј е. Њих ов о је
оружје прок лето – наше благос ловено.“
(1948)
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уметност је – увек оружје

Н

ед авно је у Литературној газети изи ш ло отворено пис мо Сергеја Обра
сцова под нас ловом „Уметност је – увек оружје“ упућено енглес ком пис цу
Макоуен у поводом његовог чланк а где је тврд ио да је „позориш те изнад бор
бе“. Обрас цов низом примера док аз ује да је ово тврђењ е нет ачно, да је свак а
уметност увек оружје уперено прот ив некога или нечега, али, према томе, она
и штит и некога и нешто, па ни позориште није „изнад борбе“, изнад мрж ње или
љубави. „Питање је само за кога и за што се ви борите тим оружјем и да ли оно
доноси корист или штет у.“ У исто време Обрасцов узима у заштит у књижевника
Арнолд а д’Исо који је у позориш ном часоп ис у Њу театр објавио чланак „По
зориште не може бити неу т рално“, због кога га је и напао његов зем љак Макоуен.
Ово није усам љен случај да совјетс ки књижевн иц и прит ич у у помоћ уметн ик у
који правилно мис ли. Они не дозвољавају да се так ав човек осет и осам љен.
У Новом мир у од марта ове год ине изи шао је зан им љив чланак са сличном
темом, а пис ан са истом убед љивош ћу, Алекс андра Исбах а, „О ’жрец им а људ
ског дух а’ и изд ајн иц им а људс ког род а“, где је најп ре дат историјат теорије о
пот реби уметн иковог „бекс тва у кулу од слонове кос ти“, и зат им пок азано како
су многе прис тал ице ове теорије пос тале изд ајн иц и свога народ а. Кол ико је
овак во миш љење о уметнос ти било раш ирено на Зап аду пок аз ује и то што је
јед ан 1уметник – реа л ист, као што је Густав Флобер,1 могао рећи: „Треба, не обзи
рућ и се ни на шта, независ но од човечанс тва, које нас одбац ује, живет и за соп
ствен и позив, пет и се на кулу од слонове кос ти и боравит и тамо сам са својим
маштама...“ Како нељудски звоне речи и Пола Валерија: „Нема ничега осим мене.
Нем а ничега осим мене. 2 Нем а ничега осим мене, мене, мене... Ја без жаљ ењ а
мог у да изг убим кол ико хоћете читал аца.“ (Мног и пес ниц и дек адент и су про
паг ирал и ово одрицање од читал аца.)
У чланк у се даље пок аз ује како став бекс тва од стварнос ти, који вод и крај
њем них ил изму, има ослонац у реа кц ионарној, ант их уман ис тичкој филозофи
ји, а кас није пос таје мас ка за изд ајн ике. У најс траш није год ине патње, кад а су
Немц и окуп ирал и Франц ус ку, Андре Жид је пис ао: „Може се срећно живет и
чак и у крлец и. Тајна се сас тоји у томе да се подједнако одмакне од сва чет ири
зид а“;3 а америчк и књижевн ик порног раф Ханри Мил ер је гов орио: „Кад а је
теби лично добро, зар није свеједно как ва ће се застава вит и над твојом главом“
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или : „Ми смо имал и изд ајн ике расе, отаџбине и вере. Али нис мо још одгајил и
праве изд ајн ике, који би изневерил и људс ки род. А управо то нам је пот ребно.“
Као тип ич ан пример књижевн ик а који је путем од „жрец а људс ког дух а“
дошао до издајн ика навод и се Езра Пау нд, један од главн их пропаганд иста апо
лит ичне уметнос ти, који је у доба рата пос тао рад ио-коментатор итал ијанс ког
фаш ис тичког рад ија и позивао своје суг рађане Америк анце на изд ају. А кад а је
пос ле пораза фаш ис тичке Немачке и Итал ије став љен на опт ужен ичк у клуп у,
нашао је у Америц и заш титн ике који су изјавил и да уметн иц и имај у само јед
ну отаџбин у без гран иц а – која је он сам, и да се уметн ик у не може суд ит и јер
је неод говоран. Нап редн и америчк и књижевн иц и су, разу ме се, са негодов а
њем пис ал и о томе искориш ћав ању „куле од слонове кос ти“ као мес та одак ле
ће се боље пуцат и на народ и на све нап редно у човечанс тву.
(1948)
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публицистичка хроника

У

oједном од пос ледњих бројева Литературнаја газета донос и необично за
ним љив чланак Сергеја Љвова о публицистичкој лирици, где се истич у чети
ри одељка:1 у првом расп равља о праву песника да се зове млад им, у другом даје
карактерис тик у публиц ис тичке лирике, у трећем говори о страс ти и равноду
шности (бестрасности); четврти део чланка даје карактеристику поезије уопште.
Он узим а пред а се књиге стихов а пес ник а чији узраст, доба старос ти, не
зна и труд и се према пес мама да је одред и. У руке му дол азе збирке млад их пе
сник а, који пиш у као да им је „педесет, осамдесет, сто год ина, најзад некол ико
векова“, и наједном иск рс не стих:
Нек а живи час мој најлепш и –
Моје двадесет прво пролеће.
И јед ино тако дознаје се да је пес ник млад ић. Међут им, код стихова нек их
пес ник а, каже пис ац, не пад а чов ек у на ум да се пит а кол ико је пес ник стар:
„Његове пес ме су младе као звук који зове у борбу, као младо страс но осећање
позива на борбу с тамн им сил ама реа кц ије <...> Ствар2 није у старости песника.
Има старачк их пес ама у пес ник а млад их према пасош у, и млад их пес ама у пе
сник а који се штампају већ више од десет год ина. Али се и у иск ус них пес ник а
понек ад, кад немају шта да каж у, десе стихови где тиш ина, месец и остало лир
ско шуморење замењуј у как ве хоћете личне ознаке, и ознаке покољења и вре
мена.“ Љвов прави затим парафразу стихова Маргарите Алигијер где она каже да
треба отворит и очи и живет и онако како нам живи наш народ и наша држ ава:
„Право да се назива млад им пес ник у не даје доба старос ти, већ стварал аш тво.
Јер он не пруж а пасош читаоц у, већ пес ме. Млад им пес ником смат рамо онога
који пише као врс ник наше младе епохе, као учес ник борбе за ком ун изам.“
Свака добра лирика данас мора и најл ичнију тем у, каже писац у другом делу
чланк а, реш ав ат и тако да пес ма добије прав и друш твен и одраз, али да то не
знач и да је то довољно, да не треба неговат и прав у публиц ис тичк у лирик у, да
нема разл ике међу данаш њом личном лириком и публиц ис тичком. Сама пол и
тичк а тема не даје право пес ми да се назове публиц ис тичком, она мора бит и и
обрађена донек ле друкч ије него остал а пое зија. Овде пос тоје две опас нос ти,
каже Љвов. У бојазни да ће пос тат и реторс ки и дек ларат ивн и, понек и пес ниц и
пол итичку тем у обраде сувише сложеним језиком, она им буде повод за песничке
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фок усе – смат рају да ће их сама тема спасти од прекора да су формал исте. Песме
овако озбиљн их тема не подносе вел ик у игру са римама, то јест да се за љубав
звонке риме дâ слик а која зас мејава умес то да делује озбиљно: „Озбиљна тема
се комп ром ит ује песниковим пое тским играма.<...> Формал изам3 убија публи
цис тичк у пес му, као што убија уопште уметност.“
У одељк у „О страсти и бестрасности“ писац чланка каже да директан и јасан
језик, којим публиц ис тичк а поезија мора да говори, ник ако не знач и упрош ће
ност, шемат изам, сухост, теж њу да се говори готовим форм ул ама, јер би то бил а
друга опасност публиц истичке поезије. Ту не сме нипошто бит и општих места,
бан алн их рим а. Пис ац нав од и епиг раме Марш ак а као так ве пес ме:4 прос те,
једноставне, а ипак не баналне. Али ни овај начин Маршаков није јед ини. Песма
не мора бит и тако плакатно решена, нап рот ив, многе идеје захтевају да се обра
де чес то пое тс ким нач ином, у слиц и, само која је потп уно јас на. Љвов навод и
пес му „Крчевина“ Сем јона Гудзенко:
Пањ
жил ама шчепао тла –
зем љу никоме
не би да дâ!
Узећемо је ми!
Ми смо силн ији!
Пањеве ми ћемо поч упат и,
али не сут ра,
не ових дана –
пол а планете је чворноват и
пањ до пања.
Вредност ове пес ме је, како се вид и, у јас нос ти, нед вос мис ленос ти њене
слике и у њеној страс нос ти, без чега нема поезије.
У чет вртом делу пис ац се пита има ли довољно так ве пое зије у СССР-у и
утврђује да је има много. Тема ком ун изма, на пример, је најчеш ћа у овак вој пое
зији. Инвект иве бац ане у лице светс ке реа кц ије све гневн ије, све јаче звоне у
совјетској поезији, оне су пуне жежене мрж ње, патоса правог грађанског осећа
ња. Тема совјетс ког пат рио т изма такође је чес та, али она најмање поднос и ка
лупе, она захтева да буде казана нач ином који се не да поновит и, с необу здан им
осећањем. Так ву једн у свеж у, осећајн у строфу писац навод и:
Пођи на запад, пођи на исток, знаш
пејзаж је увек исти – бор, њива,
паша! –
по ударима срца разазнаш
где је туђа зем ља, где наша.
Чланак се завршава реч има: „Права публиц истичка поезија – поезија вел и
ке мисли, високе страсти, простих речи – постоји“. Љвов њен даљи развој и успех
вид и у учењу код највећег пес ник а овак ве поезије, Мајаковс ког.
(1948)
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како су превођене песме у XIX књизи М. Горкога

У

скор о ће изи ћ и у изд ању „Култ ур е“, Беог рад, књиг а Горк ог а Бел еш ке из
дневника – успомена у којој има и стихова. Међу њима су строфе које Горк и
прип ис ује својим јун ац им а и једн а пес ма за кој у вел и: „Нап ис ао сам неш то
слично пес ми.“ Кад ми је дато да те стихове препевам, учин ило ми се ник ад не
ћу успет и. Виђал а сам чес то дрвосече како прво дуго обил азе око чворноватог
стабла које треба да оборе, разглед ају с које му се стране може најл акше прић и,
пре него што навале на њега пил ама и сек ирама. Тако сам ја више пута проч и
тал а па оставил а пес му „Из дневн ик а“, за кој у Горк и вел и да је неш то слично
пес ми, глед ал а сам с које стране јој се може прис туп ит и, где јој је језгро, где
главн и камен спот ицања, предс тав ља ли мис аон и или ритм ичк и проблем, или
јој је лепота у нечем у неу х ватљивом, што је, разу ме се, најгоре – за превод иоца!
Први камен спот ицања било је за мене то што сам тих дана бил а сасвим друкч и
је расположена него Горк и у тој пес ми, ник ако се нисам могла одазват и дубоко,
искрено на његов у туг у, а без тога се ник ако није смело прис туп ит и преводу.
Истина, већ при првом проч итав ању стал и се нек и српс ки стихови укрш тат и
као муње, понек и стих је зазвон ио као да га читам на матерњем језик у, нароч ито
из прве строфе чију сам слик у бил а нед авно сама у селу дож ивел а. Само, све је
то било мало, душ у пес ме ник ако нисам могла да ухват им.
Тек за време суђења Вујковићу и подсећања на рат, Бањиц у, Јајинце, веша
ла на Тераз ијам а, сећ ањ а и мис ли у мен и приближ ил и су се пес ми Горког а.
Оживел а су сећања на оне ратне полум рачне собе које осветљује јед ино месец,
на сенке по поду што су добијале страш не обл ике у маш ти преп лашен их или
ожалош ћен их људ и. Поново сам живо видел а немачко бомбардовање, кад сам
први пут с ужасом пос мат рал а како „све чиме се раз ум понос ио, што је за сре
ћу дато, крвави вихор у час у прет вара у прах и пепео“, да се пос луж им строфом
Горког „Из дневн ик а“. Кад сам у так вом расположењу узел а поново пес му да
читам, учин ило ми се да сам је ја нап ис ал а нек ад давно. Сад је много стихов а
из ње израж авало мис ли и расположења која смо бар ми, позад инц и, имал и за
време рата. Бил и су пун и питања којима смо се понек ад ми питал и, пун и слик а
које смо сами видел и. Као нешто врло познато звониле су ми и речи које претхо
де песми: „Неподнош љиво туж не ноћ и финске јесен и. У врт у – као зла вештица
шапће киша; она пада већ трећ и дан и канда неће ни сут ра ни до зиме престат и.
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На махове као огромн и пас на изд исању урл а ветар. Мок ру там у пробијају
зраци рефлектора; сиве хладне траке приг ушене светлости пробијају сиви бисер
киш них кап и. Туга. И људ и пун и мрж ње. Нап исао сам нешто слично пес ми“.
Сад више није било теш ко превод ит и. У ток у једног часа сам заборавил а да
је слобод а, да је двориште пуно благог ми’ољс ког лета, потп уно се преносећ и у
финску ноћ Горкога и наше окупационе ноћ и и песма доби отпрве српски обл ик
у коме је већ било рима што се пос ле нис у померале, ритма бар донек ле сличног
руском ритм у. После овога је тај заметак будућег превода упоређен стих-по-стих
са оригиналом. У оригиналу се сликају скоро свуд мушким сликовима други и че
тврт и стих, чега у скиц и превод а није увек било, а што се морало сач уват и по
што-пото – само не по цен у мисли која су у делу Горкога поред топ лине свакојако
има прво место. Само тај наш богати, тако звонк и језик, кад се дотле дође, најед
ном као да осиромаши. Има, разу ме се, једнослож них рима кад се пише своја пе
сма, оне иду органски повезане с миш љу, али при преводу човек је често као неко
ко треба везаних руку да изврши дела за која би требало четворе руке. Са завишћу
сам прочитавала руске јамбовске риме, и у двослож ним речима: лун у, усну, полу,
углу, сумел, онемел, дворца, свинца, принесет, спасет. Шта Србин или Хрват ту да
рад и! У Словенац а, Македонац а и Бугара је много лакше превод ит и с рус ког.
Тамо и двос лож не, обичније речи, имају због свога нагласка на пос ледњем слог у
музичк у лепот у и снаг у коју им ми не можемо дат и. Сва срећа што песма Горког
није сва у јамбовс ком слог у, што има у њој и нама прис них трохејс ких сликова.
Она прва строфа што се превел а као сама од себе гласил а је у првој верзији:
Облак а подеране крпе
гоне у небо месец жут,
вид им опет горке ноћ и те се
зас пат и не може ни мин ут.
Пок ушав ам најп ре да слик који ми је спонтано пао на ум свес но замен им
нек им бољим, али ни на пуш комет није било ник ак вог другог бољег, сем ако
нис ам хтел а да мењ ам пиш чев у слик у и мис ао, те тако уверим себе да дуж ина
другога слога реч и мин ут звуковно пом рач ује нагласак на првом слог у и стапа
се са оним жут, па оставим како је било. Оставим, али теш ка срца, свес на да је
овакав слик не само привидан него и банал ан. При поп рављању1 ове строфе реч
крпе замењена је са ресе, да би се добил а рима, зат им је умес то облак а речено
облач ина, умес то небо – небес а, да би стих био дуг бар кол ико у рус ком. Кад
није тако, има се утисак да њихова стопа корача, а наш превод трчк ара.
И друга строга је бил а преведена најп ре пуштајућ и се осећању, као кад пи
шеш за себе. Чин и ми се да се увек успеш није превод и кад се тако рад и, него кад
се прво превод и дос ловно па пос ле препевава, јер се овако лакше ухват и ритам
и нађе многа скривена драж песме. Разу ме се, овако се рад и кад се песма потп у
но, дубоко осет и. Ова строфа је најп ре глас ил а:
Грање бора у прозор ми тиче,
у пос тељи сам, туђ себи душом свом,
удара моје срце као птица,
мал а птица пред совуљагом.
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Опет је прет ил а опас ност да дуж ин а слога замењује наглас ак, па се опет
морао свес но траж ит и прави једнос лож ни слик. Најп ре се чин ило да се ствар
може поп равит и мењ ај ућ и само чет врт и стих овако: „мал а птиц а пред совом
злом“. Да, али је сад а запажено, нак надно, да <је> израз „туђ себи душом свом“
много шири и мења руско „сам не свои“, које је у преводу више лич ило на прево
диоца него на Горког. Зато је при поправци тај израз прво преведен „као да нисам
ја“ а чет врт и стих, римом спојен за друг и, преведен је „кад пред њега иск рс не
сова зла“. Најзад је одлучено да се израз „сам на свои“ преведе „себи самоме туђ“,
а чет врт и стих „кад а пред њега иск рс не ћук“.
На сличан нач ин су прок рит икован и једнос лож ни сликови у целој пес ми.
Нек и од њих, и то најус пел ији (сам, храм; сам, рам; пир, мир) наметн ул и су се
већ при првој, спонтаној верзији превод а. Нек и, мад а и нис у успел и, остав ље
ни су, да се смис ао не би мењао. Међу њима има оних привидн их рима, које су
ближе слух у него виду, као: злу, свуд, сву, ум. У рус ком су овак ва сликовања до
звољена, јер је рус ки наглашен и самоглас ник тол ико снаж ан, да се остал и са
могласници, зат ворено изговорени, мало чују. Наш оштри акценат има по снази
неке сличнос ти с рус ким, па се зато и код нас мог у да дозволе овак ви привидн и
сликови у једнос лож ним реч има оштрог акцента.
Свак и превод илац песник зна да трагање за римама не долази на прво место,
да је то радња која нас не сме опч ин ит и, па ипак су сви у опас нос ти да понек ад
пренебрегн у смис ао због ових ефек ата форме. Због опч ињенос ти сликовим а
умало није претпос ледња строфа преведена овако:
Ка слобод и и срећ и братс кој
отрови мрж ње прече смер.
Крвавом чељус ти мљацк а
смрт – безу мна свиња, звер.
Овде би друг и стих чак као синтакса био нес претан, на стран у то што није
леп. У поп рав љеном обл ик у ова строфа одс туп а од ориг инал а само речј у сад,
кој е там о нем а. Друг и стих је прев ед ен мног о верн иј е, али је, истин а, реч
отров, јед преведена као јад. Те звон и мало арх аи чно.
Најз ад још само једн а напомен а о слик у у вез и са прев ођењ ем. Чес то се
превод ил ац пол аком и на риме које исто значе у нашем и рус ком и пренос и их у
превод да олакш а пос ао; међут им, нем ај у исте реч и исту музичк у вредност у
нашем и рус ком језик у,2 њихов рус ки акценат, помакн ут увек унап ред, чин и их
неу пот ребљивим за наш слик. Те реч и треба повлач ит и с краја, па у истом стих у
пот раж ит и друге које ритм ичк и боље одговарај у. Ако се овим померањем по
мера и смисао, боље је, разу ме се, не дират и у њега него окрњит и ритам.
Понек ад се мис ао рус ка, мад а то ређе бива, дâ сажет ије казат и у нашем је
зик у. Кад се то догод и у прози, не смета; али у стих у пос таје невоља, као и ми
сао која код нас изис кује више реч и, јер морате стих да поп уњавате неч им чега
у пес ми нема. То се догод ило на некол ико мес та и у овој пес ми. Да би ово ши
рење било са што мање штете по пиш чев у слик у или мис ао, прибегло се пара
фрази и превођењу метафоре на основн и појам. Тако је, на пример, урађено у
петој строфи, трећем стих у. У ориг иналу се само каже да зем ља цвета крвавим
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цветом, али да би стих добио још једн у стоп у и рим у, метафора крв ави цвет
је преведена речј у раном. Иначе је цел а строфа готово дос ловно преведена, а
ипак је заз вон ил а као пес ма и на нашем јез ик у, пош то је још само промењ ен
ред реч и прв ог а стих а у ориг ин алу: речено је сток ом нао р уж аном, умес то
наор уж аном стоком. У једној другој пес миц и ове књиге израз обес на глава
парафразиран је изразом мис ли пус те, да би се превод ритм ичк и приближ ио
ориг иналу. Тако је, с друге стране, према пот реби и саж имано, на пример израз
мал а птица у птиче, хиљадугод иш њи у вековн и. Да прос тор није огран ичен,
требало би се на овоме подуже задрж ат и, јер су ред акц ије часоп ис а и новин а
прет рпане превод има где може да се вид и как ве све прои звољне мис ли прево
диоц и – почетн иц и прид ај у сир от им пес ниц им а које прев од е, и још мож да
уображ ав ај у да их поп рав љај у. Понек ад ови прев од иоц и – поп рав љач и нис у
задовољн и ни са формом пес ама које преводе, па се догод и да пес ма претеж но
мис аона, топ ла, у преводу звон и готово празно, ефект и форме прет рпај у у њој
оно што је главно. А за превод иоца би требало да је важ но само оно што је било
так во за пес ник а.
Има, наравно, случајева да језик на који се превод и нуд и више мог ућнос ти
да се нек а мисао или слик а лепо каже него језик на коме су оне нап исане. Исто
тако је истин а да добар знал ац јез ик а и добар прев од ил ац – пес ник понек ад
осети где је песник – писац због особина свога језика, или везаног слога поезије,
морао да каже нешто друкч ије него што би било природно – и ту би збиља пре
вод могао да нак над и проп уш тено, али за так ве тананос ти треба имат и много
иск ус тва и тален ат бар приближ ан и по врс ти и по мери са пес ником с којим
жел иш да улазиш у так ве комбинац ије.
Бил о је прил иком прев ођ ењ а ове пес ме и друг их теш коћ а и нед оу м иц а,
изнен адн их зас ед а. Мног о мук е је, на пример, бил о око тог а да ли да се реч
лив, упот ребљав а у пет ој строфи, пренес е из сас вим друг е облас ти (лив то
пљеног гвож ђа, врелог олова) у поезиј у и да ли управо на овом мес ту сме да се
упот реби, иако Горк и гов ори о теж ин и вод а, а оне опом ињу на топ љен и ме
тал. Отварање нових реч и, давање новог значаја реч има познат им, пресељавање
провинц ијал изма у књижевн и језик свак ако је дуж ност пес ник а и превод ил а
ца, па ипак пом ало стреп им за овај лив, јер није реч о мојој пес ми већ пес ми
Горкога. Двоу м ил а сам се и да ли да у чет вртој строфи оставим реч шије чиме
би се сач увал а пос тојећа рус ка рима са змије, која је уз то и трохеј као код нас,
па сам и оставил а, јер је реч о живот ињи, гмиз авц у. Ред реч и и речен ице, ред
стих ов а у строфи такође ме је понегде муч ио, па сам себи изв ојев ал а понеке
превод ил ачке слободе.
Напомен уто је да ова књига Горкога садрж и још некол ико мањих пес ама,
строфа, које је Горк и прип ис ао личнос тим а у књизи. И ту је иск рс ао зад атак
који се чес то јав ља пред превод иоцем с рус ког: шта да се урад и са дем ин ут и
вом рус ке реч и који се код нас не да зам ис лит и ни у стих у? На пример, како
превес ти в золотом песочк а, да се не упот реби дем ин ут ив, а ипак изрази не
жност. Одлучено је најзад да у преводу атрибут златан пос тане злаћан, те узме
на себе улог у да покаже како је тај песак мек и сјајан или како се песник из наро
да према њем у разнеж ава. На српс ком та строфа сад звон и:
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Низ сребрнас ту рек у
цурице ја сам младе
све по злаћаном пес ку
траж ио куд траг се краде...
У „намерно смеш ној“ пес миц и, како вел и Горк и, коју је изм ис лио и пева је
онај љубитељ рус ке лепоте Корцов, прва строфа је у преводу добил а овај обл ик:
Сен ица птич ица сива,
пева ми ваздан из баште.
Прекос ут ра ће снет и
она малено јајаш це.
Дем ин ут ив јајаш це, да ли због привидног слик а са речју баш те, да ли што
се често не чује, стоји и код нас, чини ми се, природно као у оригиналу, па је зато
и остав љен.
Није у овој анал изи, наравно, исц рпен ни приближ но сав низ теш коћ а на
које наи л ази превод ил ац стихова, нит и, још мање, сав низ грешак а које притом
чин и. Њоме се жел и да укаже друговим а који поч ињу овај пос ао шта их све у
њем у чек а, а читаоц им а превод а – пес ме „Из дневн ик а“ кроз а шта је све про
шла до свог крајњег обл ик а. Било би зан им љиво и корис но за младе да и друг и
наш и превод иоц и изнес у своја иск ус тва, па их ова анал иза на то и позива.
(1949)
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Хорска рецитација као средство при обради поезије

Х

орс ко рец итовање се развило у друштву где је друштвен и живот узео мах а
над личн им. Док појед ин ачно рец ит ов ањ е може бољ е да израз и пое з иј у
инд ивидуа л ис тичког правца, лирс ку пес му инт имнога карактера, дотле је хор
ска рец итац ија подес нија за тумачење осећања колект ива. У новој школ и која
траж и прав у, другарс ку блис кост између нас тавн ик а и ђак а обрађив ање хор
ских рец итац ија је јед ан од најзах валн ијих обл ик а рад а при којима може да се
дође до овак ве блис кос ти и да умногоме помогне уметн ичко дож ив љавање по
езије. Скупно рец ит ов ањ е развија и друг арс тво између млад их људ и, учи их
дис цип лин и, код бојаж љивих развија смелост, код уображен их сузбија сујет у.
Пос ао који претх од и раду са хором је паж љив о изу ч ав ањ е пес ме која се
жел и овако обрад ит и. Пре него што се пређе на сам у рец итат ивн у обраду по
требно је учен иц има објас нит и тем у и уметн ичк у идеју пес ме у цел ин и и њено
развијање у појед ин им стиховим а или строфам а, да извођач и схвате оно што
тум аче. Најп ре се мора одред ит и основн и тон стихов а који се имај у пред со
бом, да бис мо га пос ле рец итац ијом истак ли. Код нек их пес ама треба наглас и
ти тихост, код нек их раздраганост; нек и су стихови необу здан и, па се то под
влач и, а нек и су пун и ономатопеја („И цврч и, цврч и цврчак...“, В. Назор), па се
прави план како да се оне звуковно искорис те. Кад се то сврш и, пес ма се раш
члањава на логичке и осећајне ставове. Иде се од стиха до стиха и одређује мело
дија, ритам сваког, траж и се која је реч сред иш на да је хор подв уче, разм иш ља
се којом брзином и снагом треба појед ине стихове изговорит и. Тако је, дак ле,
и свак и стих цел ина за себе и сви су повезан и основн им тоном пес ме.
Нек и пут чов ек буд е понет лепот ом неке пес ме, па је зам ис ли као штив о
за кол ект ивно рец ит ов ањ е и тек у раду, при пробам а вид и да је пром аш ио у
избор у. Не само по смис лу, већ и звуковно, прем а томе како су компонов ане,
нис у све пес ме за овак ав гов ор, а нек е се опет намећу да буду овако, хорс ки,
каз ане. Пор ед пес ам а које тум аче осећ ањ а нек е груп е људ и, згодне су за за
једн ичко казив ањ е и пес ме које у себи имај у конт рас та, које су сад благе, сад
бурне, па пес ме са рефреном („На Лип ар у“ од Ђуре Јакш ић а), па где се може
под раж ав ат и глас овим а из природе; добро се искорис те и штив а где може да
буд е сол о парт ијâ, као наше нар одне пес ме, које и иначе одг ов арај у овак вом
нач ин у дек ламов ањ а.
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Пошто смо пес му срећно изабрал и и проу ч ил и је, одређујемо шта ће гово
рит и који глас ови, трудећ и се да вис ин а глас а одгов ара осећ ању иск аз аном у
штив у које тај час изговара, да на пример, нек и ведри соп ран и не добију да ту
маче нек а суморна осећања или да се басовима не повере стихови сличн и цвр
кут у, ћарл ијању – речено у грубим потезима. Мора се исто тако вод ит и рач уна
и о боји гласа, а не само његовој вис ин и, па удруж иват и гласове исте боје. Кад а
сам сам а први пут обрађив ал а хорс ку рец итац иј у са учен иц им а, бил а сам на
првим вежбама збуњена: нек и соп ран и и алтови које сам бил а удруж ил а по три
у груп и, звон ил и су расп ред ено, да је немог уће бил о слуш ат и. Тек тад а сам
примет ил а да је то зато што су бил и глас ови разних боја. Мож да сам негде и
бил а проч итал а пре тога да на то треба пазит и, али док сама нис ам чул а тај не
склад, није ми то пало на ум. Свак и мора сам, на раду, прек ал ит и знање које је
читањем стекао. Нек и пут се мора да проба по двадесет сопрана, или других гла
сова, док се нађу три који јед ан уз другог иду бојом или који одговарају уст реп
талос ти неког стих а. Није довољно дат и неке стихове ма којим соп ран има, већ
при проч итавању са хорис тима треба одред ит и да ли да ти соп ран и буду метал
нога звук а, или свил ас ти, мек и, или с грлен им призвуком. Битно је тачно одре
дит и функц иј у свакога глас а у хорс кој рец итац ији према њиховој боји, јач ин и
и психолош ко-драмс кој природ и да би се тачно израж ав але мис ли, пес ничк а
мес та и динам ичко-ритм ичк и елемент и пес ме. Ваљ а и то напомен ут и да није
ник ак ва свет ињ а штамп ан и нац рт за рец итов ање неке пес ме, на који можемо
наи ћ и овде-онде. Музик ал ан, обд арен инс трументатор може у њем у да чин и
измене; ако, рец имо, нем а топ лих друг их соп ран а, он ће мож да узет и млађе
алтове. Може, уопш те, схват ивш и нач ин рад а, за исту пес му траж ит и своје ре
шење – као што два композитора компон ују исту пес му на два нач ина. По себи
се разу ме да нијед ан од њих неће туж ну пес му ставит и на веселу музик у, или
лирс ке љубавне стихове отпеват и убојно, громко.
Прем а свем у се вид и да је најодговорн ији пос ао инс трументатора (да га
назовемо као Рус и који су усаврш ил и хорс ко рец итовање), онога што у својој
радној соби ствара нац рт извесне хорске рец итац ије. Да би је звуковно исп рав
но пос тавио, није довољно да успеш но одред и мелод ију сваког стих а посебно.
Много теж и пос ао од тога је одред ит и прел азе између глас а и глас а, како, на
пример, у одређеноме штив у звуковно иду тенори пос ле соп ран а. Најбоље је
кад инс трументатор већ у ток у свога плана проба са хором, и кориг ира се.
По школ ам а су обично и инс трумент ат ори и диригент и нас тавн иц и ма
терњег језик а. Они треба већ у ток у увежбавања рец итац ије да одреде обд аре
ног учен ик а са слухом и темпераментом који би при крају обу чавања преду зео
нас тавн ичк у дуж ност. Тако се учен иц има пруж и радост да самос тално изводе
одређено штиво.
Как ав пос ао остаје нас тавн ик у који је добио гот ов нац рт за рец ит ов ањ е
извес не пес ме? Врло заморан и врло одговоран. Пош то је одабрао учен ике са
добрим гласом и слухом, поч иње с њима прво вежбе правилног дубоког дисања.
Зат им са цел им хором чита изабрано штиво сад сас вим тихо, сад врло глас но;
сад сас вим пол ако, сад убрзано; зат им га више пута проч ита весело, раздрага
но, а одм ах зат им необично туж но, дај ућ и прит ом лиц у одг ов арај ућ и израз.
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Пос ле овога увежбава хор да изненад а, на његов миг, прек ине читање, да би га
зат им опет изнен ад а нас тавио. Овим се пос тиже неоп ходн а дис цип лин а без
које не вред и ни поч ињат и пос ао. Хорс ка пес ма где јед ан удара у клин, а друг и
у плоч у није ништа и постиже сасвим супротно од онога што треба: уместо лепог
и дос тојанс твеног добија се руж но и смеш но.
Нас тавн иков пос ао је и одређивање пау зе. Оне се у колект ивн и говор мо
рају унет и много више него у обичан. То се примет и кад се увежбава у вел икој
дворан и где одјек пос ледње реч и глас но изговорене пад а као сенк а на идућу и
смет а јој. Треба увек сачек ат и да се одјек изг уби, па тек онд а почет и идућ и
стих. Нас тавн ик ће одмерит и вел ич ин у, трајање ових пау з а прем а дворан и у
којој извод и рец итац иј у. Пау зе нис у важ не само због овога. За време њих слу
шаоц и сваре оно што су чул и, рец итатори удахн у дубоко ваздух, саберу се; ако
су почел и брзат и, пау за их успори. Те пау зе, уосталом, нис у празне, неме, већ
исп уњене одјеком изговореног и, према томе, најдуже су пос ле громко изгово
рен их стихова, где је цео хор учес твовао.
Нас тавн ик мор а вод ит и рач ун а о опш тем распол ож ењу груп е хорис та.
Учесници радова на прузи ће зацело најлепше извести хорску рецитацију у којој
се говоре њихова расположења и иск ус тва. Некол ико год ина пред рат учен иц и
гимназија су са одушев љењем извод ил и пес ме са соц ијалном темом, док су се
пред сам рат одазивал и само на родољубиве и убојне песме. Колект ив има своју
психолог ију и о њој се мора вод ит и рач уна. Нас тавн ик не сме прис туп ит и хору
у час кад сам нема одушев љења, је не може се дат и другом оно што се нема.
Једна од првих рец итац ија изведен их у гимназији где сам ја служ ил а бил а
је „Домовина“ од Душана Вас иљева. Ево нац рта према коме је ова пес ма изве
дена хорс ки:
Домовина то није мртва
г р у д а – – – – – – – – – – – – – цео хор, снаж но;
која нас г в о з д е н о м руком
веже; – – – – – – – – – – – – – –
то је љ у б а в за облак што плови о в у д а, – – – – – – – – – – – соп ран II, соло, чеж њиво, сви у једном
					
правц у поглед ају;
за п е с м у што се о в д е раз-	
леже – – – – – – – – – – – – – –
љубав за песму––––
Љубав за к л а с ј е што б о г а т о буја, – – – – – – – – – – – –
за р у ж е што су н а г р о б љ им а свеле, – – – – – – – – – – –
на гробљима свеле––––
за т р е с а к бесних, летњих oл у ј а, – – – – – – – – – – – – –
за т у г у п т и ц а које се селе,
					

соп ран I, соло, осећајно, полетно;
три соп рана II, тише;
три алта;
три соп рана II, врло осећајно;
хор алтова, тише, суморно;
цео хор, силно, одсечно;
алт, соло, сви као да глед ају за тим
сел ицама;
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з а т у г у п т и ц а к о ј е с е селе, соп ран II, соло, јед ва чујно;
Домовина то није мртва
груд а – – – – – – – – – – – – – – цео хор, снаж но;
која нас г в о з д е н о м руком
веже. – – – – – – – – – – – – – –
Д о м о в и н а т о с у с в е оне споне – – – – – – – – – – – – – – – – соп ран и и алтови;
којима нас ж и в о т за се спаја;
Д о м о в и н а т о с у с в е оне споне – – – – – – – – – – – – – – – – тенори и басови; ако је женс ки хор,
којима нас живот за се спаја; – – ова два стих а изговоре прво соп ран и па
					
алтови;
радост кад н а ш а звона зазвоне, соп ран II, соло;
звона зазвоне – – – – – – – – – алтови, развучено, ономатопејс ки,
					
а израз лица као да ослуш кује та звона;
т о п л о т а мајч иног заг рљаја – – соп ран и;
Д о м о в и н а т о с у ж е љ е т а ј -	 соп ран и и алтови, у женс ком хору, у
н е – – – – – – – – – – – – – – – – мешовитом хору тенори и басови;
ж е љ е т а ј н е – – – – 		
соп ран II, тихо, приг ушено;
м а г л а ш т о преко поља п л о -	 соп ран II, развучено, благо
в и, – – – – – – – – – – – – – – –
м а г л а ш т о п л о в и, – – – – – – соп ран II, соло, још блаже;
то су наше б а ј к е бескрајне, – – соп ран и и алтови;
Д о м о в и н а т о с у с в и наши
снови – – – – – – – – – – – – – – цео хор, снаж но;
то су с в и н а ш и с н о в и – – – соп ран I, мек, врло тихо;
Домовина то није мртва
груд а – – – – – – – – – – – – – – цео хор, снаж но;
која нас г в о з д е н о м руком
”
веже – – – – – – – – – – – – – – – ” ”
Д о м о в и н а т о с у с в и наши цео хор, приг ушено, тихо.
снови – – – – – – – – – – – – – –
Израз лица рецитатора је пун топ лине и љубави, а уз то достојанствен. Како
се према горњем нац рт у вид и, и свак а реч у стих у живи својим животом, има
израз. Међу првим вежбама које нас тавн ик чин и са хорис тима је, пре него што
подел и пес му на појед ине гласове, изразито читање стих-по-стих, где се сад па
жња обраћа само на смис ао, на лог ик у. Водећ и рач уна само о смис лу, траж и се
где треба глас почет и дизат и, а где га зат им спуштат и. Овом прил иком се иско
рене навике мног их читача да пос ледње реч и стих а, сликове, распевају, јер из
говорит и неш то распев ано није исто што и узб уђено. Подв учене реч и у овој
пес ми су оне на које пад а наглас ак, које се ист ич у у стих у. У речен иц и, на при
мер, „Дом ов и н а то су све оне споне...“ наглашене су реч и д о м о в и н а и с в е .
Заш то је тако учињ ено? Пок уш ајмо да ту мис ао кажемо овако: „Домовин а је
збир спона којима се вез ујемо за живот...“ и одмах ће нам бит и јас но заш то на
глашавамо с в е а не, рец имо, споне. Наравно, може неко почет и да разм иш ља
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с неког другог краја, па ће мож да наглаш ав ат и друге реч и. Углавном, мора се
схват ит и да и стих који изговара група људ и мора бит и изговорен по свима за
кон има лог ичког читања.
У истој школ и извођена је једном и хорс ка рец итац ија Змајеве пес ме „Ала
је леп овај свет...“ Ево њеног нац рта:
Ала је леп овај свет, – – – – – – – – 		
ала је леп – – – – – – –		
						
						
овде поток, – – – – – – – – – – – – –		
онде цвет, – – – – – – – – – – – – – –		
тамо њива, – – – – – – – – – – – – –		
овде сад, – – – – – – – – – – – – – –		
ено сунц а, – – – – – – – – – – – – –		
						
ено сунц а, – – – – – – – – – – – – –		
ено сунц а, – – – – – – – – – – – – –		
ево хлад, – – – – – – – – – – – – – –		
тамо Дунав – – – – – – – – – – – – –		
						
						
злата пун, – – – – – – – – – – – – – –		
злата пун, – – – – – – – – – – – – – –		
овде трава, – – – – – – – – – – – – –		
						
онде жбун, – – – – – – – – – – – – –		
Слав уј пев а, – – – – – – – – – – – –		
пева – – – – – – – – – –		
						
ори с’ луг, – – – – – – – – – – – – – –		
ја га слушам – – – – – – – – – – – – –		
и мој друг – – – – – – – – – – – – – –
ала је леп – – – – – – – – – – – – – –		
						

цео хор, раздрагано, громко;
соп ран и, чеж њиво, тише,
I соп ран, с пуно модул ац ија;
изненађено;
II соп ран, соло, неж но;
алтови;
оба соп рана и алтови;
I соп ран, соло, врло високо,
радос но;
алтови;
цео хор, громко;
алтови;
тенори, или ако је само женс ки
хор или дечји, II соп ран и
и алтови;
цео хор;
цео хор;
II соп ран, соло, живо, као да
се утрк ује;
три алта;
I, II соп ран и;
II соп ран и, врло осећајно,
распевано;
цео хор;
тенор, соло;
тенор, соло;
цео хор, тихо, јед ва чујно,
за време док тенор соло говори.

Основн и тон пес ме је радост, разд раг аност. Сви рец ит ат ори имај у лиц а
као очарана том лепотом. Кад изговоре, рец имо: „Ево сунц а“, сви поглед ај у у
правц у тога зам иш љеног сунца, као да му окрећу лице да га огреје. При сваком
новом стих у у коме се пес ник диви лепот и света, рец итатори поглед ај у у дру
гом правц у – у правц у где се нал ази та новозапажена лепота. У очима као да им
се чита изненађење. У стиховима „Ја га слушам и мој друг“ хор, сав, има израз
као да ослуш кује славуја. И сви личе на скуп млад их људ и који је изашао у поље
и диви се природ и. Гласови који се смењују као да јед ва дочекају да узму реч, да би
своја осећања исказал и; они то показују својим нестрп љивим изразом, али реч не
смеју у ствари узет и пре него што протекне пау за коју је нас тавн ик назнач ио.
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________ Десанка Максимовић ________

Ову пес му врло успеш но мог у извод ит и и пион ири.
Од народних песама обрађено је „Ропство Јанковић Стојана“ и наи ш ло је на
вел ико одобравање. Вел ик и део тога успеха леж и свакако у чињеници што су све
учен ице пес му дубоко осећ але и што њена свечаност и озбиљност одгов арај у
хорској рецитацији. Како је песма дуга овде ћемо дати нацрт само за неке делове,
главне, и упутс тва за осталу обраду. „Ропс тво Јанковић Стојана“ се може разде
лит и на оно што пес ник нарат ивно саопш тав а о дог ађ ајим а („Кад’но Турц и
Котар поробише...“) и на реч и Јанковића Стојана, Илије, сватова, мајке и љубе.
Најузбуд љивија места где мајка туж и за снахом и Стојаном говори нежан устреп
тао сопран као соло. Реч сватова говори цео хор. У недостатк у тенора реч Илији
ну и Стојанову код нас су говорил и алтови, а у мешовитом хору се те партије дају
соло тенорима. Мирне нарат ивне делове говоре алтови, пол ако, као да причају
нек у повест, и као да се чују издалека. Кад у тим стиховима наступе нек и психо
лош ки прелом и, изненађење, набрајање, онд а се гласови мењају, да би се паж ња
слушалаца буд ила и ти преломи истак ли. Ево како је то урађено у почетк у песме:
Кад’но Турц и Котар поробише, – – – – алтови, споро, нарат ивно, као да
			
			
се чују изд алек а;
пох араше дворе Јанковића – – – – – – –			
”
заробише Смиљан ић Илију, – – – – – –			
”
заробише Јанковић Стојана, – – – – – – 			
”
У Илије млад а оста љуба, – – – – – – – – соп ран и II, сетно, с изразом лица
млада љуба од петнаест дана, – – – – – –
који одговара стиховима;
у Стојана млађа оста љуба, – – – – – – – соп ран и I, још сетн ије, и истим
млађа љуба од недеље дана. – – – – – – –
изразом.
Стихове „млад а љуба од петнаест дана“ и „млађа љуба од недељу дана“ по
нови хор јед ва чујно, приг ушено. Даље опет алтови нас тав љају нарац ију. Соло
парт иј у Илијин у, тенорс ку, треба говорит и нек им пов ерљивим глас ом, а два
пос ледњ а стих а полетно, раздрагано. Та два стих а цео хор понови распев ано.
Стојан зат им говори раст ужено. Идућу нарат ивн у парт иј у говоре алтови, со
пран и I и II, убрзан ијим темпом, као утич ућ и се једн и друг има у реч, што оста
вља утисак да се у неком скуп у људ и вест преп ричава. Стихове:
Наг рабише небројена блага,
па узеше два добра коњица,
побегоше у Котаре равне –
говори цео хор, стално диж ућ и радос но, победонос но глас.
Реч и мајке које поч ињу са: „Жив ми и здрав, дел ијо незнана...“, да не би било
сувише соло парт ија, говоре заједно соп ран и и алтови. Овај део је иначе пот
пуно нарат ив ан, па и ово омог ућ ав а да га изу змемо од друга два лирс ка дел а.
Њене реч и које се завршавају стихом: „Јес и ли се уморил а, мајко?“ говори, како
смо већ напомен ул и, сол о соп ран, али пос ледњ и понов е још једном тенори.
Цео хор говори и стихове:
Лепо Стојан оправио мајк у,
Како царс ки ваља и требује.
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Још би се на крају могла учин ит и напомена да хорови у којима су само жен
ски гласови треба да узимају лирске песме сличне овима које смо анал изирал и.
Ту алтови имај у улог у муш ких гласов а. У мешовитом хор у треба да има више
женс ких него муш ких глас ов а, а ако су хорови женс ки, пот ребно је више со
прана него алтова. Рец итатори зау зимај у мес та као на хорс ком певању. Најзад
се мора учин ит и и напомена да хор не треба да је мањи од тридесет гласова, а да
се хорови од преко сто гласова не дају лако уједнач ит и ни дис цип линоват и.
(1950)
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Ђорђе Радишић: даНиизтамеисвијетла
(нопок, 1950)

С

а вел иком радош ћу и надом се отвара књига младог пес ник а. Безброј пи
тањ а се у исти мах у нам а буд и: „Шта донос и ова мал а збирк а? Блис тави
изр аз, слик ов ит и јез ик, својс твен сам о пес ник у? Или мож да једнос тавн им
људс ким говором пес ник успев а да нам узбуд љиво иск аже оно што га је нате
рало да пише? Мож да је рак ићевс ки озбиљ ан, уздрж ан, свак а је реч истин ита
као зак лет ва; или је дуч ићевс ки раскошан а прец из ан у израз у? Мож да доно
си духовност и зрачност Жуп анч ићев ог стих а, мож да Прешернов у снаг у пе
сник а на вел ик им прек ретн иц ама?“
Са так вим пит ањим а се отварај у књиге млад их. Они су још, истин а, као
једна пород ица, са пуно заједн ичк их црта, али већ некол ико њих можеш позна
ти и кад се не потпиш у: Миру Алечковић по хармоничности, по топ лини и сети,
нен аметљивом а спонтаном израз у; Вес ну Пар ун по изобиљу језичног блага,
по сликовитос ти и извесној свечанос ти ритма; Слобод ана Марковића по бран
ковс кој бујнос ти, пое тс кој зрелос ти која леж и више у талент у него у иск ус тву;
Славк а Вукосав љевића по благој лиричнос ти, по смис лу за композиц ију пес ме,
за ант итез у; Вас у Поповића по дару да обичан догађај дож иви пое тс ки и каже
ориг ин ално; Стев у Раи чковић а по стих у који је нагов еш тај, по уск лик у који
стопос тотно уверава да је морао бит и уск лик; Ивањија по инвенц ији, по изне
надн им спојевима нес појивих појмов а;1 Бран им ира Живојиновић а по необу
зданом оптимизму, у чијем језгру је дивљење природ и. И тако редом. Набројани
су прос то први који су пал и на ум.
Ђорђа Рад ишића много ћеш пре познати по оним простосрдачним песмама
пун им доброте и искренос ти него онима где преов лађује слик а. Ако наи ђете
гдегод на стихове као што су ови:
А понек ад опет прес ретнем човјек а
што топ лији буде него рук а твоја.
Да су ми, кô кап ут, груд и на дугмета,
раскопчао и њих ја бих, мајко моја.
(„Фрагмент и из пис ма род итељима“)
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– знајте2 да су то његови стихови. То је оно њем у својс твено поверење у људе,
она готово дет ињ а доброта, искреност којим а су пуне његове најбоље пес ме.
Пес ник је у овом пис му јесењиновс ки и сетан и нес ташан, и пун смернос ти и
пес ничке самос вес ти кад род итељим а, на пример, поруч ује да ће „умес то ди
пломе донет и срце и књиг у стихова“. Он овде осећање пред аје обичн им говор
ним нач ином, и по ко зна који пут пот врђује да поезија није само у сликовитом
изразу. У ову врсту спад ају и „Зап иси о јуриш има“, трећ и део, који је по песнич
ком изразу и снази зрел ији мож да од свих његових песама:
Ту нема смрт и. Јуриш је мајк а
што свак и пут људе рађа.
И након јуриша кад се пребројимо
увијек нас је више, и наша чета
пос тал а је млађа.
Сузе радос нице брзин у ти на очи
Кад друг у твом човјек груне у груд има...
Друга врс та Рад иш ићевих пес ама је она чије је језгро, жиж а из које су на
стале, слик а. У пес ми „Крен уо је лед“ так ва слик а ми се чин и:
Јут рос је бијело стадо јагањаца
Ријеком зап ловило...
У пес ми „Вече на Дунаву“ то су сликовит и стихови:
Вече је топ ло крило лас тавице
Што с неба румен у пау ч ин у паје.
Међу овим сликовит им пес мама најдорађен ије су, најус пел ије, „Пролећна
киша у мом граду“ и „Свећарице“. Пес ник 3 их је одрж ао на вис ин и стихова као
што су ови:
У моме крају по пољима и небу
овце бијеле, пребијеле,
пас тири и вјет рови тјерају.
(„Пролећна киша у мом граду“)
Звијезде ли су ноћас љепоте жедне
сиш ле на пуч ин у да је пију...
У остал им пес мама те врс те Рад иш ић сред иш њу слик у парафразира и тако
мут и и разблаж ује; оно што једном доч ара, пос ле нев еш тином отера исп ред
нашег поглед а.
Уопш те се овој збирц и мора замерит и њена неједнакост. Има у њој песама
по којима се никад Рад ишић не би могао познати, рађених на брзин у, без вел ике
пес ничке одговорнос ти. А ми очек ујемо од младог пес ник а да из сваке пес ме
изиђе већ и, као што је чета, о којој пише Рад иш ић, из јуриша изл азил а.
(1951)
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осећање природе и језик у роману
крозНичијУземљУ од Вере Делибашић

К

рајем прош ле год ине појавио се у изд ању сарајевс ке „Прос вјете“ и друг и
део док ументарног романа Вере Дел ибаш ић Кроз ничију зем љу. Он у први
мах зап лаш и чит аоц а са својих шест стот ин а стран иц а. Побојиш се да ли је
свака та реч, од њих отп рил ике двеста чет рдесет хиљада, опека без које ово дело
не би чврс то стајало. Почнеш ли, међут им, читат и, заборавиш на ову брзоп ле
ту плаш њу и нерадо га исп уш таш из рук у, прив учен углавном сликовитош ћу,
свеж ином језик а и обиљем лица и догађаја. Човек у у овом роман у не смета не
дос татак главног јунак а и главног, сред иш ног зап лета. Овде је јунак цео бор
бом узв ит лан и народ. Важ ност, судбонос ност народне борбе за ослобођењ е
наметн ула је писцу најприроднији, најједноставнији од свих начина компонова
ња, начин писања хронике. Не значи да је он изабравши овај пут морао мање сти
лизоват и, да је мање стварал ачк и дел ао него да се одлуч ио на освешталу форм у
романа. Нап рот ив, требало је озбиљне уметн ичке зрелос ти да се обиљу најра
злич ит ијих догађаја дâ онако природ ан ток. Још мање би се смело пом ис лит и
да овај роман нема драмат ичности; он је, нап рот ив, мозаи к узбуд љивих сукоба,
подвига, и све се то слива у општи вел ик и подвиг, у народн у борбу за ослобођење.
Само, ја не бих сад говорил а о овоме. Ја сам нароч ито дож ивел а језик Вере
Дел ибаш ић у овој књизи и његов у сликовитост, зат им осећ ање природе; зато
бих о тој сликовитости и том језик у казала своје утиске. Вера Дел ибашић свак и,
и најмањи догађај пос тави у нек и предео; много лакше га и сама поново дож и
ви и саопшти кад га смес ти у оквир природе, у атмосферу неког догађања у њој.
Смењивање дијалога и психолош ке анал изе са пејзажем није нек а њена припо
ведачка вештина, већ она људе вид и нераздруж но повезане са тлом на коме живе,
са поднебљем. Борба народа са непријатељем била је у исто време и борба са при
родн им сил ама, дод ир са зем љом у те дане био је необично прис ан, па је и ово
разлог што писац људе и њихове радње ни трен утак не изд ваја из овог оквира.
Већ у другој речен иц и романа сус реће нас слик а: „Хладно јесење јут ро по
мол ило се над Санџаком. У небес кој магличас тој сивин и лебд и сунце као одлу
тал и дјечји балон.“ Пис ац ник ако не може да се отргне од чарол ије тог сунца у
магли па га мало ниже поред и са „беск рвн им, хладн им уштапом“ и не може да
не дод а да очи „не трепћу глед ај ућ и га“ и, најз ад, „да му се не осјећ а топ лота,
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вид и сјај“. Њен и опис и природе су пун и конк ретн их појед инос ти, она их нек и
пут и нагом ил ав а јер тог зап аж ајног блага има у сећ ању много; тако у опис у
олује у сеоском дворишту њој ни једна ситн ица није промак ла, да најзад заврш и
сликом како вихор „овц ама под иже руна, витла коњима гриве и репове“. Вера
Дел ибаш ић уме да се заглед а и у нек у ситн у појав у у природ и, коју обично по
смат рамо кад смо у самоћ и, кад имамо пуно времена. Свак и од нас је у сличн им
трен уцима посмат рао игру јеленака: „Уз крун у старог храстовог стабла окомито
облећу тврдокорн и јеленц и. Око невид љивих женк и које се негде скриле изво
де у овој месечевој ноћ и мужјачке борбене игре. Тврд а тијел а плаховит их удва
рача сударају се са гранама“, али само онај који жедно посмат ра вид и да јеленц и
у том час у о к о м и т о лете. Опис и Вере Дел ибаш ић имај у чес то осећајн у при
мес у, дај у нас лут ит и да су неке ствари уочене још у дет ињс тву, да су још тад а
стек ле име у њеном речн ик у које она ни сад не мења, као кад слеђене барице у
отиску копита назива огледалцима. Још у детињству је вероватно, скривена у гу
стиш у повртњак а, запазил а и како град „цепа широко лиш ће крас таваца и бун
дев а“. Понек ад она пад а у пог реш ку, слик у жив у, упеч ат љив у, парафразира и
ослаби први утисак, као кад је за сунце у магли, пошто га је упоред ил а са дечјим
балоном и уштапом, још дод ал а да нема сјаја ни топ лоте, што се по себи разу ме
ако лич и на уштап или дечји балон.
Вера Дел ибаш ић не дож ив љује природу само очима; она чује како на „сан
џачк им бјелосивкастим каменим цестама одјек ује и тих и ход опутњака“. Опис у
јућ и ветар који „чупа лишће са грана, проређује крошње дрвећа“, она запажа један
од ретко запажених трен утака у шуми: „Кад вјетар умине, чује се шум опалог ли
шћа“, пре тога заглушен олујом. Или: „Као да једнол ично кап ље вода, тако се отк и
дају, опадају листови са грана“. Цело ово запажајно благо, слагано још од детињ
ства и оживљено прил иком тесног зближења с природом у народноослободил ачкој
борби, виђено је сад под новим, могло би се рећ и свечан им, осветљењем.
У роман у Кроз ничију зем љу има мало психолош ких анал иза.
Читајућ и роман Кроз ничију зем љу има се утисак да је народ пок рен ут бор
бом за ослобођење наједном осет ио у себи пробуђене све своје снаге и дарове,
па и дар говора, запаж ања, хумора. Народ у овом роман у говори отрес ито, ду
ховито, умно, сажето, ни трага овде нема од оне навике код нек их пис аца да се
говор народ а предс тав ља недоз рел им, готово недот уп авн им, пун им стран их
рђаво упот ребљен их реч и. Сељак Вере Дел ибаш ић за све ствари овог живота
уме да нађе свој израз, он стран у реч упот реби где треба и како треба. И то не
само сељ ак у борби преображен, прос већен, већ и онај који тек поч иње да се
диже. Кад Радов ан у тал ијанс ком зат вор у разм иш ља о лубањи кој у је у Лим у
наш ао, његов е мис ли тек у истим редом и израж ав ај у се истим језиком, само
богат ијим, као и у ма кога другог грађан ина, становн ик а град а: „Нек ад бис мо
рад прегажене кокош ке заус тав љал и воз, а данас јуриш, прот утњиш поред људ
ских лешева, само да изнесеш живу главу. О оној лубањи нико неће повес ти ра
чуна нит пот рагат и чија је ни како је ту стигла. А ђе би стигли кад би почел и да
испит ујемо бројке погин ул их!“ Овде те изненад и зрелост, топ лина размиш љања,
а мало даље се зад ивиш поређењу пуном хумора: „Остра је као нека директива!“,
или реа л истичном гледању на живот, као у речима: „Задржаваш ме ту и затежеш,
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кô да преговарамо о миразу“; сад те зад иви нова сликовита реч: „А виђи оне не
помен ице“, „Што си заш ла старкоша међу ђец у па их зађев аш“, а сад заус тави
запаж ање, сажет израз: „Скубе свак себи, а јадна сјерот иња, кам и јој у зубе и у
дроб, оста свега жељн а“, сад опет ирон ија: „Бел и су их неђе нагазил и ђе их је
љуто забољело, ако је сва та сил а пош ла на парт изане.“
У дијалог у је сач ув ан а изв орност и свеж ин а изг ов ора, реч и су бел ежене
онако како се у изговору чују, са саж имањем, метатезама, са испад ањем сугла
сник а, њих ов им једн ачењ ем, смекш ањ ем: одок ја, надрљак, нејм а, чојеч е, оћу,
страу, пуор, љуцки, пцовка и сл. Идућ и за овим нач ином бележења писац је под
вук ао танан у гран иц у између изговора Бос анаца и Црногораца правос лавн их
и мус лимана, између нач ина израж авања пок рајине и пок рајине.
Језик Вере Дел ибаш ић је богат, нароч ито за конк ретне појмове, за све што
је дож ив љено видом и слухом. Она зна обиље назива за птице, кукце, рибе, ра
стињ е; за сав живот сеос ке куће и окућн ице, обиљ е глагол а у чијој је основи
ономатопеја. Њена речен ица је тип ична речен ица нашег народног говора, она
говори слично личнос тима своје књиге, истим богат им речн иком и истом син
таксом. Упот реба глаголс ких обл ик а, веш то смењив ање сад аш њег времена са
пређаш њим свршен им даје њеном причању свеж ин у и живост.
Учин ил а бих једн у замерк у интерп ункц ији, управо једном ман ир у у њој,
који се ник ако не слаже са овим речен ицама што се држе чврс то једна уз друг у
као зглоб уз зглоб: то је пречес та упот реба триј у тачак а. У понек им одељц има
је свак а речен ица одвојена од друге тим знац има и нема стране на којој се ово
не вид и, чак и где нема ничег усп лах иреног, иск ид аног у говору, или недорече
ног. Срећом, ова омаш ка лако се може отк лон ит и у идућем изд ању.
(1951)
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< Мира алечковић:звездаНеБаладе>
о писцу

Б

ио је у ток у мог нас тавн ичког рад а у Првој женс кој гимназији јед ан разред
у коме сам већ од почетк а стек ла вел ик и број вредн их, обд ар ен их и на
предн их девојч иц а, где сам бил а разредн и стареш ин а и који ми је био мож да
најм ил ији. Кад је дос пео до више гимназије, у њега је дош ла смеђа, милол ик а и
блага девојч иц а, пес ник иња Мира Алечковић, моја познан иц а још из времена
кад је бил а сас вим мал а, и одмах пос тал а душа разред а. Давно сам желел а да и
њу имам међу својим најом иљен ијим учен иц има, али је Мира основн у школу и
ниж у гимназиј у полож ил а приватно учећ и у Франц ус ком заводу у Беог раду, а
свак и разред пос ле пол агал а на српс ком. Тамо је она нау ч ил а франц ус ки језик,
свик ла се на дис цип лин у и пос тојан рад.
Мирино прво дет ињс тво прош ло је по сел им а Војвод ине, по Далм ац ији,
на Косову пољу, у Беог раду и Новом Саду. Већ од три год ине постала је ђак – гост
у разреду своје тетке, а у чет вртој год ин и је нау ч ил а да пише. (А ипак ме је за
мршеним рукописом својих задатака тако нам учила.) Мирина мати била је теле
графс ки чиновн ик, па је зато тетк а васп итал а ову девојч иц у врло рано жељн у
слова, књига и прича. Читал а јој је светске класике, народне песме, наше песни
ке романт ичаре. Много стихова Мира је тада знал а напамет, а особито туж них.
Мира Алечковић се развијал а пред мојим очима и као човек и као пес ник.
Њен и зад ац и су бил и пун и љубави за природу, пун и топ лине, лог ичн и и чита
ни увек пред цел им разредом међу најбољим а. Цео разред се радов ао њеном
успех у, а ни њој није никад било жао кад би најбољи био задатак Емил ије Јакшић,
Неде Див љан или које друге од њен их најближ их другарица.
Кад би как ав школски посао разреду успео, онд а би, за наг раду, Мира чита
ла своје најран ије пес ме, ону још из основне школе коју је као плућн и болес ник
нап исал а на мору:
Лет и мал а једрил ица,
као бел а морс ка птица,
у њојзи је увек мир.
Туж но море тихо жубори,
на Јадран у једна барк а
плови по вод и.
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Њена мат и ми је једном пок азал а пис мо у стиховима које је од Мире доби
ла у то време:
Драга моја Мам ице,
ујк ице, дед а, мајк ице,
на мору је лепо,
врео ваздух ври,
да сте барем овде
дош ли и ви сви,
да вид ите море,
љубичас те вале,
да глед ате лађе
вел ике и мале.
И рибарс ке чамце
кад се с вет ром боре,
да вид ите дивно,
пен ушаво море.
Ове своје, основ ачке, пес ме Мира је објав љив ал а у Дечјој правди, Дечјем
времену и Веселом четвртку.
Догађаји у Абисин ији, Шпан ији, Пољској учин ил и су да ове девојч ице брзо
сазру. С Миром сам тад а чес то разговарал а.
Трпел а је мног о због кап ит ул ац ије Франц ус ке, зем ље чиј у је култ ур у и
књижевност рано упознал а и заволел а, а зат им још више због пропас ти Пољске
и Чешке. Тада је, после дуго неписања, написала прву зрелу, дубоку хуман у песму
„Свел и су млад и љиљан и“ поводом 14. децембра, чији је учес ник случајно бил а.
Тада је, први пут у живот у, видела погин уле људе, наслутила шта значи револуци
ја и шта све људ и мог у дат и за идеј у. Ову пес му је пис ал а и под утиц ајем стре
љања сто тридесет и чет ири Пољак а средњош кол аца који су освајача дочек ал и
са пок личем слобод и. Већ сут радан, 15. децембра, ова Мирина песма је постал а
чувена међу нашом омлад ином. Мира је дал а Стан иц и Ђуровац, председн иц и
литерарне друж ине, а она даље, те је те исте вечери била рецитована на Правном
фак ултет у, на комеморац ији пал им а, зат им на сас танк у литерарне друж ине у
нашој школ и. Одмах иза овога Мира је постала члан одбора Новог средњошколца.
Догађаји у нашој школ и и нашем разреду, као и у свет у, ређал и су се вел и
ком брзином. Мин ис тар Божа Максимовић пос тавио је захтев директору наше
школе да исп ита да ли је песма „Љиљан и“ писана поводом 14. децембра. Мири и
Станици Ђуровац, као и другима у нашем разреду и литерарној друж ини, прети
ла је опас ност да буду удаљене из школе. Како је Мирина пес ма својом лепотом
бил а преш ла из сразмера песме која жал и само наше пог ин уле дечаке и постал а
протест прот ив рата и убијања уопште, нас тавн ик који је руковод ио друж ином
даје пис мен у изјав у да је пес ма читан а у његовом прис ус тву недељу дан а пре
14. децембра. Литерарна друж ина је нас тавил а рад, али је Мири саопштена на
редба да убудуће не сме штампати ништа без одобрења Министарства просвете.
У то време је Мин ис тарс тво узело у своје руке све средњош колс ке лис то
ве: а средњош колс ки пис ци, међу њима и Мира, нис у хтел и објав љиват и своје
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радов е под тим услов им а. Због пос тав љањ а мин ис тарс ке ценз уре на њихов е
листове, избија побуна у свим беог радским школама, са Седмом мушком гимна
зијом на челу. Вел ик и број средњошколаца траж ио је протестним писмима да им
се врат и њихова штампа. Учен ице Мириног разред а биле су слож не и поводом
потписа: кад су се потписи на протестна писма скуп љал и нис у одбиле да га даду,
иако неке од њих нис у биле борбене; а кад је Мин истарство пос ле трагало за во
ђама овог средњошколског покрета, ниједна није издала. Оне су се с правом поно
силе својим другарством, и није чудо што су стек ле симпатије и код оних настав
ник а који су иначе строго осуђивал и овај пок рет. Миру је нас тавн ичк и савет,
као млађу, оставио у школ и, али је Стан ица Ђуровац бил а иск ључена као учен и
ца осмог разред а са још једном осмак ињом. Како је пос ле било страш но ући у
разред где нема Стан ице, најозбиљн ијег човек а који је икад а седео према мен и
у осмом разреду. Како је био рад у литерарној друж ин и јад ан пос ле свега овога.
Сад а су средњ ош колц и могли објав љив ат и своје радов е само по разред
ним лис товим а, руком штамп ан им. Мира је вод ил а лист Бези м ени, на коме је
пис ало да га „уређује – ко хоће, чита – ко хоће“ и где „сарађује – ко хоће“. Нај
ближе сарадн ице су јој биле Емил ија Јакш ић и Нед а Див љан. Ту је објав љена
Мирина дивна парод ија на мелод ију Лил и Марлен „На источном фронт у“, која
је брзо пос тал а поп ул арна:
На источном фронт у већ је пао снег,
Хитлерове хорде дале се у бег.
Пад ај, пад ај, снеже, пок ри’ тле,
да Хитлер главом плат и све,
што пре, што пре, што пре...
–––––––––––––––––
Бези мени је изл азио повремено две и по год ине. Јед ан примерак је сач ува
ла другариц а Мирине мајке, закопавш и га у лименој кут ији. Оловк а се где-где
отрл а, мастило од влаге под иш ло; али и овакав какав је, Бези мени је важан док у
менат о оном времен у кад се и „поезија хапсила“, како је лепо једном рек ла Мира,
док уменат о дух у наше нап редне омлад ине и о другарс тву Мириног разред а.
Ето, пион ири, како се стварао пес ник Мира Алечковић, која је увек бил а и
одл ичан ђак. Ако неш то нико у разреду не зна, знај у она и њене најближе дру
гарице. Мира јед ан јед ин и пут, у шес том разреду, није добил а наг раду, иако је
бил а одл ичн а, јер је бил а каж њен а због прот ес та прот ив у укид ањ а средњ о
школс ких лис това.
Ту једном проп уш тен у наг раду у школ и она је пос ле нак над ил а кад је на
грађена на конк урс у Омладине 1945. год ине, часоп ис а Младости 1947. и кад је
добил а држ авн у наг раду реп ублике Србије за поезију 1948. год ине.
Њене књиге за дец у ви зацело знате: Подземне хероје и Дане разигране. Поред
овога објавил а је и збирк у песама за одрас ле Три пролећа још и лепш у него што
су књиге вам а пос већене, а сад ће штамп ат и пес ме о времен у из окуп ац ије и
борбе, назване Балада о другарици.
(1952)
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Мали Гундулић и пастирица Дубравка

У

oизд ању „Дечје књиг е“ објав љен а је поз ориш на игра за дец у и одрас лиј у
омлад ин у Мали Гундулић од Душана Лончаревића. Ова1 „дечја историјс ка
игра у три чина“, како каже писац, књига је как ву први пут вид имо у нашој деч
јој књижевнос ти. Ми смо се дуго нал азил и пред проблемом позориш не публи
ке од десет до чет рнаест год ина, то јест оне у ниж им средњеш колс ким разре
дим а, која поч иње да се упознаје и са дел им а наш их и светс ких клас ик а, чита
Јаднике, Ајванха, Илијаду и Одисеју, а мож да већ са радозналошћу отвара и Мати
Горкога и Андрићев у На Дрини ћуприју. Та публик а је, међут им, упућена јед и
но или на пион ирс ка позориш та лутак а или на позориш не и биос копс ке пред
ставе намењене иск ључ иво одрас лима, а тамо не вид и себе, своје проблеме ни
своја решења за њих. Мали Гундулић ће бит и први комад где ће публик а ниж их
и средњих разреда гимназије наћи себе, дец у свога узраста, са сличним мислима
и теж њама. Она ће овде видет и Гундул ића у оном узрас ту кад другови поч ињу
да га „дирају“ што пише пес ме и кад он то још крије. Ту ће упознат и и Бун ића и
Стијеп у Ђорђ ић а као деч ак е. Та публик а ће већ у дет ињс тву нау ч ит и да су
Гундул ић, Ђорђић и Бунић бил и донек ле савременици, да су Рањина и Златарић
још бил и у живот у кад су они поч ињал и да се буде као пес ниц и. Сад аш ња деца
ће у овом комаду сазнат и за прил ике које су навеле кас није Гундул ића да пише
своју Дубравк у. Дело Мали Гундулић није добродош ло само зато што је пис ано
за узраст коме дос ад а нис мо имал и шта пруж ит и, већ што је на дос та срећ ан
нач ин реш ило проблем како Гундул ића, вел иког пес ник а, како, уопш те, вел и
ког човек а приближ ит и дец и. И наш и и стран и књижевн иц и су то пок ушавал и.
Сувише су познате прераде дел а као што је Сервантесов Дон Кихот, Дикенсов
Давид Коперфилд, где се углавном дело скраћ ивало избегавајућ и преп ричавање,
или прерада Илијаде и Одисеје, које су дец и казане прозом. Наш највећ и песник,
Његош, узг ред речено, са својим Горским вијенцем још чек а да га приближ имо
учен иц им а првих разред а гимн азије. Онај јед ан пок ушај да се Горс ки вијенац
каже прозом неус пео је, па је и остао готово непознат.
Шта је добро, срећно, у Лончаревићевом прил ажењу Гундул ићу и његовој
Дубравк и? Срећн а је, и сав ремен а, мис ао да се делу не приђе само као фаб ул и
и да се она нек ако прил агођав а дец и, и да се о Гундул ићу не говори као о не
чем стат ичном, готовом, већ да се дâ сред ина у којој је он живео, да се зам ис ли,
реконс труи ше догађај који је могао пес ник а навес ти да Дубравку нап ише, да се
358

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Разни списи ________

већ дец и пок аже како је пес никово дело неразд војно од његовога живота, од
сред ине и времена у коме је живео. Лончаревић нас, дак ле, у првом чин у упо
знаје са сам им Гундул ићем, његовом сестром и род итељима, као и са друговима
дечац има од чет рнаест и десет год ина, Ђорђићем и Бун ићем, па и пријатељима
његов а оца, Злат арићем и Рањином. Зат им на сцен у изв од и уплашен у, убог у
пас тириц у Дубравк у, која, гоњена својим злим гос под арем, гос паром Грд аном,
са улице беж и у кућу Гундул ићевог оца. Зли Грд ан гон и Дубравк у што није ње
гове псе отребил а од бува. (Ова појед иност одмах детет у покаже какав је однос
био између племс тва и народ а!) Мат и Гундул ићев а на молб у деце скрив а Ду
бравк у од крвожедног гон иоца. Утом дол ази са својим оцем, суд ијом Перетом,
уображен и Млечан ин, дечак Тадео, школски друг будућ их песника, и дознавш и
да се Дубравк а склон ил а у Гундул ићев у кућу, зове с улице оруж нике и Грд ана,
који још трагај у за пас тирицом. Он с охолош ћу изјав љује да је на стран и злог
господара. Пос ле некол ико часака разбеснел и Грдан улеће у кућу и прети Џиво
вим род итељима да ће их туж ит и суду ако му Дубравк у не пред аду.
Грданова суровост, неправда, тол ико су узбудиле Џива Гундул ића, да се, у том
час у, преж ив љен и узбуд љиви догађај прет вара у његовој машти у дивн у слобо
дољубиву прич у, кас није разрађен ију пас тирс ку игру Дубравку. Ту своју прич у
у другом чин у Гундул ић прич а друговим а свога оца, пес ниц им а Златарићу и
Рањин и, не би ли их одушевио да се на суду зау зму за Дубравк у. Прича се одвија
као сцена на сцени: деца и песници гледају пастирску игру Дубравку, у којој Грдан
траж и пас тириц у да би бил а робиња и његовим „племен ит им псима“. Златарић
и Рањина, дирн ут и даром младог Џива, обећавају да ће спас ти Дубравк у.
У трећем чин у дец а будућ и пес ниц и помогн у да се отк рије подм итљивост
суд ије Перета и да се Дубравк а спасе. Она с чуђењем отк ривају да се све дого
дило „као у Џивовој прич и“, Џиво је унап ред знао да ће правд а побед ит и и Ду
бравка отић и међу пастире са Миленком. Лончаревић тако увод и дец у и у тајн у
стварал аштва, показујућ и како сред ина, људ и с којима живи, закон и који влад а
ју у томе времен у, пол ит ик а зем ље, обичаји, утич у на уметн иково дело. Дечак
који је са јед анаест год ина видео Мал ог Гундулића на сцен и, кас није ће много
лакше схват ит и дело и живот овог вел иког пес ник а.
Није лак о нап ис ат и ни историјс ки ром ан и драм у за одрас ле, а камол и
историјску драм у о деци и за дец у. Њихов живот, њихова размиш љања и поступ
ци разл ик уј у се од жив от а, мис ли и пос туп ак а одрас лих које је заб ел еж ил а
историја. Деца датог времена морају се створит и, изм ис лит и, према знањима о
том времен у и Лончаревић је створио живе ликове, нароч ито деветогод иш ње
Марије, сес тре Гундул ићеве, и деч ак а Тадеа, и то са мало реч и, мало пок рета
на сцен и. Лончаревић се добро снал ази у оном времен у (почетак сед амнаес тог
2
век а) и у оној сред ин и. Како није навод ио литерат ур у, вид и се да је читао и
Енгел а, Стојановић а, Решет ара, Керблера, Арм ин а, Водн ик а, Комбол а и др. 2
Из једне јед ине пркос не реч и Маријине упућене Тад еу: „У Дубровн ик у су и
мал а деца паметна!“, пок азује се и нарав те девојч ице као и сва она самос вес на,
култ урна сред ина која је овак ву девојчиц у дала. Али писац њу није начинио стар
малом, она свугде реа г ира као дете, она Џив у и његовим друговима, сазнавш и
да је Тадео нак лоњен Грдан у, добац ује да подлог дечака баце у подрум, јер „тамо
359

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

има мишева“. Она се дет ињски, природно и шеретски смеје своме брат у маломе
пес ник у: „Хи, хи, хи, пес ник – Иван Џиво Гундул ић!“
Лончаревић пок аз ује и извес ну сценс ку веш тин у у овој својој првој позо
ришној игри. Он успева већ у првим реченицама да карактере личности нагласи,
и да живост с којом је радњ а почета одрж и до краја. Он има осећ ање сценс ке
фразе, живе, кратке, изненадне.
Са најм ањ е среће је пис ац преб род ио теш коћу око дуб ров ачког гов ора.
Како да говоре Дубровчан и и њихова дец а оног времена, а да то са сцене буде
јас но србијанс кој дец и? Лончаревић се одлуч ио да избегава све провинц ијал и
зме, остав љајућ и само оне који се и данас говоре, чије се значење према сит уа
цији може лако разу мет и, а у којима има, међут им, доста локалне боје, као израз
„ајме мен и“ или „мој гос пару“, и тиме је својим мал им јунац има дао неш то од
боје дубровачког језик а.
Кад је реч о језик у у овом комаду, треба истаћ и Лончаревићеву штед љивост
у речима. Ако је драма књижевни род у коме се теж и да личности говоре сажето,
да с мало реч и пуно изразе, онда се овде и у том погледу успело. Ова позориш на
игра је отребљена од сувиш них реч и, разговора, што је такође знак да се на њој
озбиљно рад ило, а што није чест случај код младог пис ца, нес трп љивог да дело
изнесе пред публик у пре него што се оно избис три, сталож и.
Пот ребно је рећ и и коју о опрем и ове књиге. Она, као и друге књиге у овој
серији, снабдевена је упутствима сликара декора и костима, стручњака за позо
риште, Сташе Беложанског, Саве Рајковића, Мил ице Бабић и Данке Мит ровић.
Глумц им а дец и је до танч ин а објаш њено како се намеш та позорн иц а и граде
кул исе, како се шију кос тим и, како деца која играју птице или живот иње треба
да се држе, да би пос тигла жељен и ефек ат, и како се, најзад, рук ује канапом ако
нек у личност – животињу представља лутка. Дат је овде чак и списак боја пот ре
бан за израду кул ис а и исп ричано је како се грунд ира, како се кува каша за тај
посао. Све је ово речено једнос тавн им језиком, тако да се негде и у селу на Ме
дведн ик у људ и мог у подух ват ит и да створе дечје позориш те, само ако добро
проу че ова упутс тва и ако имају, како вел и Сташа Беложански, „много искрене
љубави за позориште“. „Што се тиче извођења Малог Гундулића, не треба управ
ниц и позоришта и ред итељи да се уплаше од реч и у одељк у „Одевање Дубровча
на у Гундул ићево доба“, где се вел и: „... Племићи су носил и одело од сукна, велура,
свиле... Појас је обично био од свилене материје... Преко појаса су носил и црвен
каи ш украшен сребром. На јелец има су бил а сребрна и златна дугмета...“ Треба
примити савет сликара Саве Рајковића, који је дао упутства за израду костима и
декора у овом комаду, кад каже да се у недостатк у правог материјала „може узети
обичан, па чак и америк ан, али га офарбат и одређен им бојама“. На успелој еми
сији Рад ио Беог рад а комад а Мали Гундулић видело се да успех позориш не игре
завис и углавном од глумаца, мад а се не одриче ни вредност визуе лног момента.
„Дечја књига“ добро рад и што ову врс ту књига доп уњује и овак вим комен
тарима које уз њих даје. Вел ик им својим делом ови савет и, тумачења, цртеж и,
мог у бит и корис ни за пос тав љање на сцен у било кога дечјег комад а.
(1952)
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први превод Рибеира коута код нас
(Рибеиро коуто, Дуги дан, издање „Зоре“, Загреб, 1952)

Д

огод и се да књиге вишеструко успеју. Так ва је и превод Анта Цетинеа збир
ке песама Дуги дан бразил ијанског песника Коу та у издању хрватске „Зоре“.
Као увод у књиг у стоји чланак самог песника о тешкоћама и природ и прево
ђења поезије, а на крају је есеј о Коу т у од познатог итал ијанског песника Енције
ди Попа који је готово истовремено са хрватс ким преводом изд ао на тал ијан
ском, под истим нас ловом, збирк у Коу тових пес ама. Има неш то необично до
вршено, култ урно, топ ло у целој овој књизи. Пре него што заглед ате у превод
песама, Рибеиро Коу то вам са несебичношћу правог уметника, са вел ик им иск у
ством, говори о превођењу пое зије уопш те, о њеној неп ревод ивос ти у ствари,
да своје разл агање заврш и пох валом Цет инеовог превод а своје поезије. Успех
превод иочев писац је објаснио прво вел иком његовом страш ћу према лат инској
поезији, а затим подударнош ћу живота свог и превод иочевог, сличнош ћу подне
бља где су ник ле пес ме и где превод и. Коу то вел икодуш но пок лања своје дело
Цет инеу, изјав љујућ и да је Цет инео од његове поезије нач ин ио „своју ствар“.
Тако сам, пре него што сам почел а читат и пес ме, нас лут ил а, знал а, как ав је
песник. У том једном поступк у, у то некол ико речи из увода, видела сам песника
надасве хуманог, са вером у људе, са чеж њом за пријатељством, са осетљивош ћу
за неу х ватљиво, и частољубљем живим као јасиков лист. Коу то, на пример, вел и
у свом чланк у: „Предност чињен ице да сам први бразил ијанс ки пес ник чије су
пес ме објав љене на стран иц ам а збирке пес ам а на хрв атс кос рпс ком језик у не
треба да наведе читаоца на пом исао да врш им улог у ’амбасадора бразил ијанс ке
поезије’. Никак ва забуна, никак ва двосмисленост, не би ме – као ова – нагнала да
поцрвеним“, и онда имен ује низ вел ик их песника своје отаџбине „који чине част
лат инс ким језиц има“ и који су ван своје зем ље мало познат и само зато што не
пиш у на ком вел иком светс ком језик у, не говорећ и да и сам спад а у те пес нике.
Как ав је био у овом уводу у збирк у својих пес ама, так ав је и у својој поези
ји, отвор еној, спонт аној и сетној. Коу т о у свет у око себе или вид и скромне
ствари и људе, пес мот ворце, богос лове, слик аре самотн ике, занатлије кварта
Сен Силп иса (из песме „Париз“), или далеке путеве и вид ике под маглом. Чин и
се да би пес ник хтео да буде заштитн ик свем у немоћном, скромном и кротком.
Он вол и:
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Весел а ока старца на сунц у и осам љен у дјевојк у
и мисаон у сјет у старинара...
(„Париз“)
Ја вол им ону стан иц у усам љен у,
ону стан иц у далек у, бези мен у,
гдје се врш и само кратк и зас тој и смјена...
(„Дјевојк а са сиромаш не стан ице“)
Он вол и „убоге врапце и тиш ине оснежене“, „оне о којима новине ник ад не
зборе“, али као да се бран и од ове неж нос ти која би све да обу х ват и. Има у томе
неш то слично оној динарс кој уздрж љивос ти у иск азив ању љубави. Међут им,
овим заш титн ичк им осећ ањ ем пес ник ник ад себе не став ља изн ад друг их, у
смис лу људс ког дос тојанс тва се он сећ а једн ак с њим а. Пев ај ућ и о мрш ав ој
шваљиц и чији му живот „болно изглед а“ жел и да нап ише роман који ће се баш
њој свидет и, „пун драмат ичн их сцена, да се овлаж и сузом њена мал а зјена“. Он
једног час а поверује да је усам љена девојч иц а са оне бези мене стан ице мож да
бил а „од живота очек ивана жена“.
Осећање прол азнос ти, узалуднос ти, такође лебд и кроз ову поезију нек аза
но, неу х ватљиво, да би се у пес ми „Цик лус“ сажело до реч и, до конс татац ије.
Бац ивш и стихове из младос ти кроз прозор на ветар, говори:
И једног дана, мож да у времен у још далеком,
у времен у у ком не знам сиг урно как ав ћу бит и,
пронаћ и ћу у једној лад иц и сад аш ње стихове,
нове стихове, у којима осјећам да живим,
рећ и ћу кад их проч итам с тугом: стихови стари!
И пос ледњи дио мене кроз прозор ће проћ и.
Као лепотом и даљином, песник се опија и својом носталгијом. У песми „Про
налажење бразил ијанске поезије“ пева како је слушао „неког чудесног човека, гла
сника тропског нових стрем љења,“1 где му говори: „Жел им сунце у твојој и твојих
пријатељ а пое зији. Бразил је пун сунц а! Бразил је пун снаге! Треба створит и
поезију Бразил а!“ слушао га је „с очима благог подозрења“, а „случајно је слатк а
заромињала киша, у једнол икој ноћи што је већ измицала“ – и песник 2 завршава:
Остал и смо дуго у шутњи
и пос мат рал и трг под лаганом кишом.
Тамо даље под кишом прош ла је једна жена.
Али овај писац је пун изненађења. Одмах после некол ико трен утака уверите
се да је његова тихост и сета само обуздана снага и радост, јер кад је написао поему
о својој отаџбини, била је још сунчанија од оне о којој је говорио „чудесни човек“:
У мојој крви се пометено ковитлају гласови.
Порив ме гон и да вичем зем љи која спава.
Осјећам у својој нут рин и ритам њезина сна
и љупкост вјет ра је као свјеж ина њезина дах а.
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О, зем љо Нороес те,
тако чис та сад а у дјевичанс тву јут ра.
Прва зорина свијетла
обавијају те дражеш ћу дјет ињс тва
и изнад пејзаж а твог големог опорог тијел а
чин и се да још увијек тајанс тво стварања круж и.
Он радос но, гордо пева о домовин и која се цивил изује:
Утрен ик се стално пробијао.
Дан и сунца од ког се обам ире.
Дан и кише множећ и се у обарању стабал а.
Дан и олује с урл иц има вјет ра стравичнога. 3
3

Утрен ик се стално пробијао.
Ноћ и осуђен ичке усам љенос ти.
У нел агодној тјес ноћ и барак а,
Са4 сиктањем кобре и завијањем тиг ра.
Бурн и огањ изд изао се ка звијездама,
И5 у станк ама барбарс ке тиш ине
Чул а6 се туж аљк а сеос ке гитаре.
(„Нороес те“)
Необу здана љубав према домовин и, див љење „Сан Паулу свих људс ких ра
дости, Сан Паулу који рис кира, Сан Паулу који прод ире, Сан Паулу осионе пу
столовине рад а“, нис у код Коу та умањил и див љењ е прем а друг им народ им а,
другом свет у:
Ја сам твој син, о, приморс ки граде,
нос им у себи нагон путовања,
љубав према странц има и народ има.
(„Пјес ма о родном граду“)
Овај човек који вол и људе, тол ико друштвен и присан и са странцем, осећа
природу као да је усам љен ик, „мис ли на звијезду која не мис ли на њега“ и овако
се обраћа месеч ин и:
Јес и ли ти то, мјесеч ино, коју сам нек ад вол ио,
која си се исп ињал а бијел а између кровова
да исп ун иш пјес мом идилу перивоја?
Овдје, у забран у, све је самоћа.
И мрмор поток а у којима се одбљес кујеш
вод и ме до скромне, нес хватљиве исповијес ти7
саме ноћ и, расточене у шумове...
Објас ни ми, о, мјесеч ино, изг убљена у забран у,
значење гласова самоће.
(„Јав љање мјесеч ине у забран у“)
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Поезија Коу та, као музик а, мам и да је слушаш кол ико и да је читаш. У њој
су исп реп летан и сви ритмови, од снаж них, иск лесан их,8 до крил ат их и сетн их.
Лак је и пок ретљив као дим у „Елег ији“:
С вјет ром на твоја
врата ћу доћ и,
али не зим и,
у црне сате
студене ноћ и.
С вјет ром ћу доћ и
пролећа блага.
Из уста твојих
њеж ност ће зборит
и мирис цвијећа
што цвјета ван и
у топ лој ноћ и.
У „Јутарњој луц и“ је миран и раван као мирна пуч ина:
Даљина коју удишем дубоко из вјет ра слана
има укус тијел а што се свјетлуца и мирише
само мен и из једног незнаног океа на.
У „Арији хармон ике“ као да се трза, јеца:
Умре ли она, што ћу да рад им?
Више нит ко? Све дођавол а!
Нит ко да ме чек а крај мол а?
Боже мој, да ме још душа нек а чек а.
У „Пас торал и“ чујеш глас као да се расп лак ано дете умирује:
Кад будеш зас пал а под стаблом паи нере9
птице ће ист их а пјеват и. У сорд ин и
птица казат ћу безу т јеш ни поздрав.
Воде, које прот ич у близу, влажећ и зем љу,
тећ и ће све пол аган ије да виде твој лик.
Хтела сам да у мреже речи ухватим неу х вативу драж ових стихова, али се бо
јим да ми је измак ла. Није она ни само овај сан, ова нос талг ија, овај вечно жив,
покретан ритам као у потока, ни намерно недоречена топ лина, ни светла визија
природе, већ још нешто што све то повезује на нач ин тако природан, неодољив,
као што се дише и као што се говори. И због тога већ чим проч иташ збирк у, вра
ћаш се поново на песме као што су „Поздрав дјевојц и утоп љеној у Сен и“, „Арија
хармон ике“, „Пас торал а“, „Дјевојк а са сиромаш не стан ице“ или „Поздрав дје
војк ама из пук а“, нећеш ли као дјевојк у на купању уловит и ту необичн у лепот у.
(1953)
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Из савремене поезије америчких црнаца
(нопок, „Мала књига поезије“, 1953, Београд. – превод Драгослава
андрића, белешка о поезији америчких црнаца Светозара Бркића)

У

право у нем ирне дане првога пролећа кад сам опет почел а упорно мис лит и
како ли се буд и зем ља у крајевима које зацело нећу ник ад а стић и да вид им,
как ви су тамо сутон и и јут ра, как ве су очи и груд и жена, како оне тепају неж но
сти, шта људ и мисле под звездама, дош ла ми је до руке збирка поезије америчк их
црнаца. Мало ми је која поезија рек ла тол ико о људ има као ова, и уверила ме да су
сви људ и исти у понос у, у љубави, у болу, у свима основн им осећањима. И црнц у
пес ник у Џемс у Велдон у Џонсон у, пре више од пол а век а, чин ило се да „звезде
нис у сјајне тако, да сунце не сија више, да је дан два пута дуж и“, кад је отиш ла
она кој у вол и; и Фентон Џонсон мис ли заједно са „женом у црвеном“,1 „која је
нек ад бил а добра као Света дева“, да је алкохол, џин, „бољи 2 но сва вод а Лете“.
И тај далек и песник осећа кад је неко добродошао, да је као „љубич ица у март у“,
и пес ник иња црначк а из народ а пева: „Ах, волећу свога драгог до судњега дана.
Требало би да вид ите тога мог гаравк а... од поноћ и црњи је он, најц рњи у граду,
зуби су му бел и као зас таве прим ирја, од куп ина црњи је он и од мед а слађи“.
Из стиха у стих имала сам неко осећање сатисфакције, особито кад сам у ове
дане жудње за мирисом зем ље прочитала речи песника црнца: „Уморан сам од ци
вил изације“. Било ми је утеха за сопствен у туг у и умор, кад сам у ове дане поп ла
ве сете наиш ла на стихове песникиње Џорџије Даглас Џонсон из којих сам видел а
да се људ и свих боја, у целом свет у, „прво надају да ће их живот обасјати“, а после
„виде као и сви људ и, како се мех ури расп рскавају“ и нау че се да се с тиме мире.
Имај у ове пес ме пес ник а црн ац а свеч аност и непос тиж ну једнос тавност
прас таре пое з ије свих људ и; у њим а је осећ ањ е дат о гол о и овејано као зрно
пшен иц е, и обичне жив отне истине да је „туг а за домом страш на, страш на
ствар“ звоне као да их негде на обал ама реке изговарају древн и пророц и. Имају
так ву озбиљност, да сам се осећ ал а као крив ац, мад а живим негде на светлом
југ у далеко од Ленгс тона Хјуза, кад је он проговорио у име црнаца Америке:
Требало би да имамо зем љу сунца,
вел ичанс твеног сунца,
и зем љу мириш љаве воде
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где је сум рак блештава шарена марама
румена и златна,
а не ову зем љу
где је живот леден...
Поезија америчк их црнаца ретко је отворен протест и позив у борбу као у
пес ми „За мој народ“ Маргарете Абигејл Вокер: „Нек а нас туп и друго и храбро
поколење; нек а се дигне народ што вол и слободу. Нек лековита лепота и снага
пос ледњег хватања у коштац заструји кроз наш у крв и дух. Нека се убојне песме
пиш у, нек а ишчезну тужбал ице. Нек а се узд игне раса правих људ и и узме све у
своје руке.“
Ова пое зија се боји да говори о безнач ајн им стварим а, о ономе што није
битност човекова. Ретко себи доп ус ти и опис, а још ређе је тај опис боја и све
тлост. Зато се изненад имо кад наи ђемо на овак ве стихове Хелене Џонсон:
Флам инго је румена пега
на тамнозеленом дрвећу,
не зна се да л’ су му ноге
танан ије од врата.
–––––––––––––
Из грл а нас мејаног језера
извире занос на пес ма
и успав љује лењог гуштера.
Овак ви стихови нас овде обрадуј у као да се туж но дете одједном нас меја
ло, јер је црн ачк и пес ник прет еж но туж ан, јер чес то мис ли о смрт и. „Где ћу
умрет и, да ми је знат и?“, пита се Ленгс тон Хјуз. Њихове асоц ијац ије, пес ничке
фиг уре свак и час се враћају на смрт: „Ко смрт су мирне тополе тамо“; „Мудријих
нема од умрл их људ и, јер они знају дубин у корења, и кол ико се дуго зрно буд и“;
„За мене више среће нема и волео бих да сам мртав“; „Кад будем у гробу свом,
проб уд ићу се катк ад из сна, да бих могао плак ат и.“ Стерл иг Брау н у „Разм и
шљањима о смрт и“, да поменемо само његово име међу мног има, каже: „Смрт
је као сиви гангс тер што ноћу жари и пал и... као војс ковођа који упорно опсаду
вод и... као црна гуја која се шуља по жбуњу прошараном љубич ицама“. Намета
ње овак вих асоц ијац ија пес ник у црнц у у Америц и бив а јас но кад се проч ита
пес ма Франк а Маршал а Девис а о Чајл зу Џонсон у, човек у „који је имао чет ири
фак ултетс ке дип ломе, знао разлог овог и порек ло оног, могао држ ат и говор на
лат инском или псоват и на грчком и нау ч ивш и так ве ствари он је умро од глад и,
јер није хтео да поду чава нит и је могао да буде слуга“. Ова пес ма нам боље него
икак ва соц иолош ка расп рава тумач и прис ус тво туге у овој поезији.
Књига превода савремене поезије америчк их црнаца садрж и и некол ико пе
сама тужбал ица из народне поезије америчк их црнаца, а проп раћена је пот реб
ним белешкама о поезији и песницима чије су песме преведене. Превод даје ути
сак да није сиромашио оригинале, кол ико је уопште у преводу поезије то мог уће.
(1953)
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Жене књижевнице

П

рош ло је време када су људи, па и многе жене, тврдили да је жена на овај свет
дош ла да изврши само свој главни задатак, да изроди децу и обав ља пос лове
који су са тим е у вези. Пос ледњи велики догађаји су показали да је жена велика и
равна човек у и у другим озбиљним људским задацима, због чега је данас у нашој зе
мљи изједначена у правима са човеком и има могућности да све своје дарове богато
развије. Али дар који човек носи у себи је као биљка која мора да никне из зем ље, па
бил о сунца или не, па су најобдареније жене снагом своје обдарености избијал е на
видело још од најстаријих времена, па било то за добрих услова или не.
Прве српс ке, анон имне додуше, књижевн ице биле су жене из народ а или
влас тел инке које су поред људ и стварал е наш у народн у лирик у. Иако им не
знам „имен а ни лиц а“, убеђен а сам да су само жене и девојке могле створит и
ове женс ки узбуд љиве стихове:
Двије сес тре брата не имале
па га вију од бијеле свиле,
од бијеле и још од румене.
Зацело су жене створиле и пес му о неверном Конд и и многе друге где се
вид и израз ит о женс ка осећ ајност. Јед ин а влас тел инк а књижевн иц а из овог
времена чије име знамо јес те Јефимија. Истина, широк им слојевима је мање по
зната њен а пох вал а упућен а кнез у Лаз ар у, него стихови Мил ан а Рак ић а који
нам о њој говоре:
Јефим ија, ћерк а гос под ара Драме,
и жена дес пота Угљеше, у миру,
далеко од света, пуна верс ке таме,
везе свилен пок ров за дар манас тиру.
Прва наша позната песник иња, која је своје стихове штампала, била је Мили
ца Стојадиновић Српкиња, или Србк иња, како се пре Вука још писало. Када неко
ужива нек у слободу, њем у се чин и да је она бил а од памт ивек а, као ваздух или
сунце. Данашњи нараштај и не слути как ву је борбу морала издржати прва српс ка
песник иња, савремен ица наш их вел ик их романт ичара, са својом сред ином која
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је сматрала да је срамота жени писати песме, бавити се послом тако неозбиљним.
Због тога је објав љив ал а само пес ме пат рио тс ке и моралне садрж ине. У књи
жевном свет у, и нашем и страном, уживала је, међутим, у оно време вел ик и углед.
Нешто пре Исидоре Сек ул ић и Мил ице Јанковић јавила се Јелена Димитри
јевић, жена нем ирна, радознал а дух а, која је оби ш ла Европ у, Америк у и изв р
шил а пут око света. Њу су зан имал и обичаји и нарави људ и па је брзо са песама
преш ла на путопис, приповетку и роман. Напредна, она је међу првима била при
стал ица ослобођења жене. Писал а је зато пуно о живот у харемских жена, а њен
узбуд љиви роман Нове (1912) говори о нап редн им Турк ињама и њиховој борби.
За време свог студентс ког доба имал а сам прил ике да Јелен у Дим ит ријевић ви
дим и с њом разговарам: имала је изглед и држање странк иње, говорила дубок им,
мало пром ук лим алтом, и готово слепа није се одвајал а од свог штапа.
Нек ад као гимназистк ињ а у свом Ваљев у ни у сну нис ам могла сањ ат и да
ћу се нек ад лично упознат и са којим од књижевн ик а, али сам се, поред Јелене
Дим ит ријевић, више пута кас није виђал а и са Милицом Јанковић, пис цем Испо
вести (1913), новеле „Пре среће“, романа Плава госпођа, да поменем само њена
познат ија дел а. Упознал а сам је тек кад је болеш ћу пос тал а зау век везана за по
стељу и инвал идска кол ица. Њено лице пуно сунчаног осмех а тако је одударало
од непом ичног лежећег полож аја, од рук у које је под аг ра кривил а, али у којима
сам јој скоро увек зат ицал а харт ију и оловк у. Друге људе би тако вел ик а нес ре
ћа учин ил а злим, а она је бивал а све боља, што је више трпел а; а већ и ран ије је
Скерл ић, кад се као млад а девојк а јавил а у књижевнос ти, писао да је њено дело
пуно „неус иљ ене и симп ат ичне прос тоте, слов енс ке неж нос ти и сам илос ти,
тихе и прос те ’истине срца’, нечег сас вим српс ког и домаћег“.
Јед ан од најв ећ их пријат ељ а Мил ице Јанков ић бил а је Смиљ а Ђаков ић,
влас ник часоп иса Мисао, који је изл азио између два рата. Смиља Ђаковић се ја
вљал а под псеудон имом Јованке Пет ровић. Њене приповетке су имале хумора,
личнос ти у њима су биле живе, необичне. Њена пат рио тс ка приповетк а „Бео 
град се неће бран ит и“, објављена у Политици, привук ла је паж њу необичнош ћу
и снагом. Смиља Ђаковић је писал а и један роман са соц ијалном темом. У њем у
је решавал а проблем задруга, на свој нач ин, независ но од маркс ис тичке нау ке.
Смрт је спреч ил а да га сама доврш и, а до данас се није нашао неко ко би то учи
нио у дух у њене зам ис ли.
Смиља Ђаковић, или Јованка Пет ровић, била је најзаним љивија жена писац
кој у сам упознал а. Много је утиц ал а на младе и старије пис це који су се оку
пљал и око Мис ли; бил а је дух који вечно комбин ује, који је увек спреман за ве
лике подух вате. У нашој сред ин и онд а она је бил а жена как вих су Франц узи, на
пример, имал и у XVII I и XIX век у. Разговори који су вођен и у скромној ред ак
цији Мис ли, или њеној кућ и, над ахн ул и су чес то књижевн ике, охрабрил и их,
дал и им мало онак ве сред ине как ва је пот ребна ствараоц у. Ту се, поред млад их
писаца реа л истичког правца и поред уредн ика Симе Пандуровића и Вел им ира
Живојиновића – Мас уке, често могла срести Исидора Сек ул ић, Даница Марко
вић, Јел а Спиридоновић, да поменемо само најпознат ије.
Са Исидором Сек ул ић сам се и упознал а у ред акц ији „Мис ли“. Дуго ме је
пред њом држ ал о осећ ањ е учен ик а пред проф ес ор ом, пров инц иј алц а пред
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светс ким, вел иковарош ким човеком, пес ник а пред вел ик им прозним пис цем.
У разговору са њом, у ток у од пол а сата, ви прођете кроз све књижевнос ти, до
такн ет е се свих нау к а, од астроном иј е до биол ог иј е, прох уј ит е кроз мног е
историјс ке епохе; у сваком поновном разговору вас поново очара богатс твом,
живош ћу свог унут раш њег живота. Ово огромно знање њој не смета да најп ре
поштује свој народ и његове трад иц ије. Јавивш и се књигом Сапутници исте го
дине кад и Мил ица Јанковић (1913), она неп рек идно од тад а богат и наш у књи
жевност дел има високог уметн ичког и интелект уа лног домета. У књизи Записи
о моме народу њено се родољубиво осећање пење до узвишеног, књигом о Њего
шу показује смисао за филозофију и апстракц ију, док су јој пос ледње приповет
ке и новеле из Хронике пал аначког гробља пуне сетне поезије. У нашој сред ин и
јед ино она, слично вел ик им европс ким пис цима, рад и и сад а кад а би се могла
на слави одмарат и.
Прош ле су љубич ице!
И моја кратк а и нес тална срећа
са дахом њен им у неповрат мин у,
април у цвет у и у сјају син у,
и све, о, друже, што ме на те сећа
сад само туг у у мом срц у буд и,
а узд ах теш ки разд ире ми груд и.
Преко ових стих ов а у ант ол ог ији Богд ан а Попов ић а упоз нал а сам прв и
пут песник ињу Даницу Марковић. Одмах су ми постале блиске њене песме пуне
муш ке искренос ти и снаге, понос ил а сам се што се у тој антолог ији где је она
бил а јед ина жена, њене пес ме такм иче и лепотом и снагом са пес мама људ и пе
сник а. Прит ис нута невољама у живот у успел а је да остави само збирк у песама
Тренуц и, пос ле чег а се јав љал а само по час оп ис им а. Као и њен а непос редн а,
искрена поезија, тако је она одмах придобијала људе. Живих, модрих очију, поно
сита, усправна, она није говорила много, али се њене топ ле људске речи памтиле.
Док је поезија Дан ице Марковић бил а реа л ис тична, док јој је у корен у био
дож ив љај из стварног жив от а, пес ме Јел е Спир идонов ић која је за њом дош ла
биле су пуне снова и побож нос ти. Она је врло живо осећал а српс ку прош лост,
вел ич ин у немањићког доба, и пос вет ил а низ топ лих песама Растк у Немањићу.
Она као да се увек нал ази онде куд а мол и сунце да је однесе:
О сунце моћно и јас но
у твоме високом сјају...
понес и мене целу
уздрхталу и врелу
у сјајне рег ионе
незнане вас ионе.
Поред пес ам а из збирке Са уских стаз а и пес ам а над ахн ут их пат рио т и
змом и пун их див љењ а за српс ку старин у, Јел а Спиридоновић пише и припо
ветке, али како су и оне писане лирс ки, може се рећ и да сав њен књижевн и рад
нос и печат поезије.
369

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Ген ер ац иј а кој а се јав ил а пос ле Прв ог светс ког рат а дал а је пор ед Јел е
Спиридоновић некол ико још књижевн ица. У реа л ис тичкој соц ијалној припо
вец и и ром ан им а Кај ин пут и Дев ојк а за све ист ак ла се Милк а Жиц ин а. Она
слик а теж ак полож ај жене радн ице у старом друш тву. Поред ње су прив ук ле
паж њу Фрида Филиповић и Надежда Тутуновић кратк им приповетк ама. Фрид а
Фил иповић се и даље развија, прел ази на дуж у новелу, док Надеж ду Тут уно
вић болест омета да се потп уно изрази. Млад а романс ијерк а Љубица Радоичић,
својим првим ром аном Дана Рачић пробуд ил а је много наде кој у и оправд ав а
кас нијим радом.
У ово доба се јавило низ песник иња: Аница Савић-Ребац, Аница Ђукић, Вера
Делибашић, Вера Витезица, Даринка Одовић, Милица Костић, Јованка Хрваћа
нин. Јов анк а Хрв аћ ан ин је пес ник зрелог и уметн ичк и вис оког израз а. Њен а
пое зија иако топ ла, женс ка, и мис аона је и уздрж љив а. Јов анк а Хрв аћ ан ин се
труд и да са што мање реч и изрази мисао и пренесе осећање. Њена прва збирк а
Пјес ме невиђеном је од оних књига које не подлеж у мод и, које ће увек имат и чи
тал ац а, освајат и својом непос реднош ћу. Стихови ове једнос тавнос ти и непо
среднос ти увек ће се памт ит и:
Маријо, звездо морс ка, окрен и њима лице,
у там и пут ми пок аж и, сач увај драгог мог.
Бил а му верна срећа кô љубав моја што је
и као мис ли моје чувао њега Бог.
Она се бави и поезијом за дец у и превод има са рус ког и словеначког, у које
унос и све пош тов ањ е и нес ебичност, пот ребне да прев ођено дело не изг уби
ништа од своје лепоте у овом преношењу у стран језик.
Вера Дел ибаш ић, Српк иња из Бос не, појавивш и се првом збирком стихова
Нем ир и младос ти није још нагов еш тав ал а да ће се развит и у прозног пис ца.
Пос ле ослобођењ а нап ис ал а је ром ан На ничијој зем љи где је забележ ил а све
патње и подвиге народ а у ослобод ил ачкој борби. Врл ина овог романа је то што
се осећа да је пис ац преж ивео оно о чем у прича, што његове личнос ти живе, а
богат и књижевн и језик пок аз ује да је Вера Дел ибаш ић свој књижевн и рад по
чел а поезијом.
Мил ица Костић је пос ле прве збирке стихова Капи сунца и суза која се одл и
ков ал а снагом израз а, болном исповеш ћу, пос ле ослобођењ а нап ис ал а поем у
Чађа о недел има катол ичког клера према Србима у Хрватс кој. Њен смис ао за
траг ично и њена љубав према зем љи наш ли су у овом делу право мес то:
Дет иње очице као изгажене љубич ице,
исп ребијане руч ице
као птичја иск ршена криоца,
а хумч ице као мрав ље кућ ице
рас уте по ливад ама.
Иако је материнс ко осећ ање у жен и најдубље, у нашој га женс кој лириц и
немамо чес то опевано. Свега је Вера Витезиц а дал а некол ико леп их, узбуд љи
вих пес ама пос већен их свом син у: сад је крај његове колевке сањал а о његовој
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срећ и и својој уз њега, сад га мол ил а да је туж ну развесел и, а сад се и сама као
дете с њиме играл а. Сас вим друкч ије пев а својој кћери Даринк а Одовић, не
мирна пес ник иња, која није успел а да у поезију претоп и свој богат и пес ничк и
темпераменат. Под утиц ајем соц ијалне поезије, она каже да детет у неће пева
ти о птиц ам а и цвећу, неће му прич ат и бајк е, већ стварне приче о дец и која
умиру од глад и, док људ и ћуте.
У времен у пос ле ослобођења појавило се некол ико жена пес ник а. У првом
колу истак ла се највише Мира Алечковић, чији сам развој имала прил ике да избли
же прат им: седел а је некол ико год ина у ђачкој клуп и пред а мном. Већ у њен им
првим ђачк им пес мам а оцртале се особине које ће се и даљ е развијат и: сета,
искреност, душевност. Одмах се определ ил а за реа л ис тичк и правац у књижев
нос ти. Због свих ових особина њене пес ме за дец у и омлад ин у рано су ушле у
читанке. И у најзабачен ијим наш им сел има ђац и читају њене стихове:
Све дубине из пуч ине,
снага наша из корена,
дах што сипа цветна липа,
и шум мора, витог бора,
сред старине пос тојбине...
мил и сине,
нос и име – домовине!
Она је плод ан пис ац, дос ад је дал а некол ико књиг а и, као и мног и њен и
врш њац и, сад а1 са пат риотс ке поезије прел ази на личн у.
Јара Рибникар је за врло кратко време стек ла глас обд ареног пис ца модер
нис тичк ог правц а. Дос ад се оглед ал а и у пес ми и припов ец и. Овом правц у
припад а и врло млад а приповед ач ица Свет лана Велмар-Јанковић и пес ник иња
Гордана Тодоровић, тек изаш ла из гимназијс ких клупа, али са изразит им даром
за сажет уметн ичк и израз.
Има још некол ико имена, али мислим да би било за данас прерано бележ ити
их. До тога времена жел имо им да се срећно развијају.
(1954)
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Jeuxdel’apprentianimalier
(L’édition de Pierre Seghers, Paris, 1955)

Н

аш суг рађан ин од пре скоро десет год ина, бразил ијс ки амбас адор у Југо
славији, пес ник Рибеиро Коуто, штампао је сам им крајем прош ле год ине
у Париз у, у изд ању чув еног љубит ељ а пое з ије Пјера Сег ера, необично зан и
мљиву књиг у поезије, и цртеж а који је доп уњују и прате, под нас ловом Игре зве
рињег ученик а (шег рт а). У пис му упућеном изд ав ач у сам пес ник о овој својој
књизи каже: „Озбиљ ан сам пес ник, а узео сам да се забав љам, изабравш и као
тем у неке од живот ињ а, и привидно неозбиљном, игром пис ањ а сликов ан их
кват рина у вез аном слог у, игром учен ик а који реч и нас тав ља, доп уњује црте
жом1 са алузијом. Све је то, у ствари, збирк а бас ана, зверињак изрезан од кар
тон а разнеженом руком сувише зрелог детет а. Најв ећ а и најоп ас нија игра је
већ пис ање ових строфа од по чет ири стих а на франц ус ком. Оне су ми се на
метн ул е, ни сам не бих мог ао објас нит и заш то. Мож да је то бил а неодољив а
пот реба да дођем у вез у са тол ик им пријатељим а рас ут им по свим конт инен
тима, нагон у исти мах да им се јавим у предвечерје свога живота. Требало је то
учин ит и на језик у који сви разу меју, заједн ичком језик у дух а.“
Даље пес ник вел и да је преко ове збирке јавио својим пријатељима главне
ствари и о себи, своја иск ус тва, ант ип ат ије и нак лонос ти, наде и жеље, да се,
укратко, сам кроз ове пес ме нас лик ао.
Рибеи ро Коу то, пес ник снова, далек их обал а, живота, утеш ни пес ник смр
ти, пок аз ује и у Играм а звер ињ ег учен ик а све своје ран ије пес ничке особине:
фантазију, веру у живот и људе, демок рат ичност, способност да с мало реч и су
герира расположења, необичн у топ лин у. Међут им, овде вид имо и једно његово
скоро ново лице, показује нам се и као морал ист, човек који све оштро вид и, који
живо осећа побуде у деловању људ и, али који им се не намеће за суд ију већ само
кори и опомиње. И то овој књизи даје донек ле франц уско обележје – ако је њихо
во најопштије, најчешће гледање на живот да све разу мети значи све опростити.
Ова књига је као музичк и инс труменат са много жица, од којих свак а зво
ни друкч ије, а ипак су све потч ињене једном музичком закон у. Иако скоро све
кват рине имају човечн и циљ да људс ко срце објас не и побољшају, једне од њих
су наи вне и чис то прозрачне, једне сетне и чеж њиве, једне веселе, неке враго
лас те; у једн има је благ хумор, у друг има и сат ира, у нек има недоречен прекор,
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нем ир јед ва наговештен. Исти пес ник је час само предш колс ко дете што прат и
вес елост вев ерице, а час већ деч ак који иде у школу и шал и се да је корњ ач а,
„нек уд хитно позвана, стигла три дана ран ије, али пос ле два и по месеца“, а по
сле тога је то већ зрео учен ик који хоће мож да да наљут и вероу ч итеља („Пас“):
Гос под а су дубоко так ле
вернос ти паса пох вале
и створиће анђеле нове,
мајуш не крил ате псе.
И онда наједном изненађење: у идућу строфу већ се пење горч ина („Јагње“),
нађете се наједном пред сликом сек ире и стиховима о месару који, обу зет гри
жом савес ти, пре него што закоље јагње, милује му њуш киц у и папке. Учес тају
строфе у којима се Коу то јав ља као крит ичар друш тва и став ља вас пред слик у
пау к а („Пау к“) који предвиђај ућ и рат „прип рема своје зал ихе конц а за шиве
ње“; или вас доведе пред гуш тера кога „не дира ник ак ав проблем док спава на
свом осунч аном камен у“ прес ит од дор учк а и са свеш ћу да га чек а исто тако
обил ат ручак.
И онда опет за целу сунчан у год ин у се удаљите одавде и нађете се пред црте
жом 2 где у широк им небес има лебде лас те („Лас та“) које крилом пиш у „ствари
непостојане“ што ће их мож да песник „схват ит и једног дана“. Доп ре вам до срца
глас пес ник а који вол и живот („Цврчак“):
На дан мога одл ас ка, цврчк у,
јави ми се пес мом из грања
под прозором, вич и, прави бук у,
радуј се због радос ти пос тојања!
Међ у овим пес ничк им шифрам а пос лат им пријат ељ им а у туђ ин и има и
отворен их сетн их пис ам а, мож да как вој давној вољ еној, у свет у изг убљеној,
жен и („Грл ица“):
Грл ич ина тужбал ица
туге нам старе успава.
Љубав... Коју? Бол... Који?
И све у кут у заборава.
Још више се има тај утисак у строфи о кози која звони као сетан прекор неко
ме ко је био млад и бео и мис лио да зато може јес ти и цвеће („Коза“):
Пошто је млад а и бел а,
брс ти цвет што тек ниче,
глође тан уш но шибље.
Мало је се моје срце тиче!
Рибеи ру Коу т у падају на ум и необичне слике („Сова“): сова3 ноћу по зат во
рен им црк вама пије уље из канд ил а а слеп и миш јој савет ује да ступ и у калуђе
рице. Је ли то само фантазија? Мож да алузија кој у ће разу мет и неко у далеком
катол ичком свет у?
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Цео свет је нашао мес то у овој збирц и Рибеи ра Коу та, сви конт инент и, и
небо и вод а. Одас вуд где је био понео је у очима слик у, од Лапон ије до афричке
пус тиње, од Бразил ије до Исток а. Ту су северн и јелен и чији рогови су „јед ине
гране без лиш ћа у белој слиц и лапонс ке зем ље“; ту је жирафа која у пус тињ
ском хоризонт у лич и на Ајфелов у кулу; пинг вин и који од страх а да не зак ас не
„већ у ран у зору се обук у за примање“; лабуд и што плове каналом „с изгледом
вел ике надмоћ и, највид љивији у пловидбеном хоризонт у“; галеб који кад брод
отп лови од обал е, „остаје као заборав љен а марам иц а у прис тан иш ној вод и“;
зец што, освећен, лик ује док царс ка војс ка прол ази друмом разбијен а; демо
ничн и јарац ког а све коз е смат рај у „слатк им“; крт иц а што држ и да је у век у
бомби ипак најбоље живет и у подзем љу; лис иц а која, и док је ловц и гоне, сми
шља како ће им се освет ит и у сеос ком кокош ињц у; орао мање нес рећан што је
изг убио слободу него што га приморав ај у да једе у кавез у као тек излегли пи
лић и; сујетн и пау н коме ситн а живин а спрем а освет у; род а што лебд и изн ад
црк ве са корп ицом цвећа у кљун у и по којој се „зна да су се млад и суп руж ниц и
заг рл ил и у својим пос тељ ам а“; угин ул а морс ка звез да што леж и на плаж и и
што је сву ноћ траже најбрже рибе крил ат ице; свит ац који лич и на уморног
лумпача „што пал и своју џепн у ламп у док траж и где му је кључ“; голуб чија го
лубиц а је вет роп ирас та и за кога причај у да је нес рећ ан у брак у; пчел а што од
жене на пос тељи мис ли да је цвет.
Ту је цело људс ко срце са својом тугом, вером, пркосом, негодовањем, за
блуд ама. Ту су сви сталеж и, ментал итет и.
Цртеж и којима је пес ник доп ун ио ову збирк у су изванредно свеж и, пун и
хумора, свог глед ањ а на свет. Светли и проз рачн и, они још једном пот врђуј у
Коу тов опт им изам. Они ће, као уметност којој нис у пот ребн и речн иц и да би
се разу мел а, и оним а који не знај у франц ус ки објас нит и донек ле вел иког пе
сник а порт угалс ког језик а кога је изненад а поход ил а жеља да се преко франц у
ског приближ и што већем броју људ и.
(1956)
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Сетни дечак и човекољубиви писац

Б

ранко Ћоп ић је још млад човек, сас вим млад за романс ијера, рођен је тек у
другој дес ет ин и овога век а, 1915. год ине. Очиј у је плавих, час зам иш ље
них, час нас мејан их. У друш тву се шал и, да би заметн уо ону урођен у сет у што
га још од дет ињс тва прат и, и да би нас мејао друге. Држ ање има природно, није
се погорд ио што је најс лавн ији дечји књижевн ик у Југос лавији, што је нап исао
више књига него што има год ина живота. Иако је свршио филозофски фак ултет,
он вам, ето, не отвара нове светове у учион иц и већ својим дел има. Сед и у својој
соби у Беог раду и пише, а људ и широм целе наше зем ље, бил и са план ине или
из града, слушају његово песничко тумачење света и живота. Најч увен ије збир
ке његових песама су Огњено рађање домовине, Ратниково пролеће, Армија, одбра
на твоја. Прве две је нап ис ао још за време револуц ије у којој је и сам учес тво
вао, прво као пол ит ичк и комесар а пос ле као писац и ратн и доп ис ник. Из овог
времена су и Приче партизанке, преведене на више стран их језик а, нароч ито
словенс ких. Уосталом, нема његове књиге која није позната и вољена; не зна се
које је од ових дел а читан ије: Дож ив љаји Никол етине Бурсаћа или Прол ом, Не
тугуј, бронзана страж о или Глув и бар ут, Дјечак прати змаја или Орл ов и рано
лете, смеш не дечје згоде и подвизи или топ ле, пуне сете бајке, кад се у њем у на
смеје приповед ач или кад се у прош лост врат и пес ник.
Кад би наш Бранко Ћоп ић своју славу дуговао само лепот и или необично
сти стил а, или страс ти да у човековој душ и траж и оно што је најтамн ије и нај
горе; кад би мрзео живот и свет; кад би био човек и књижевник који у све сумња,
који се свем у подс мева само рад и подс мех а, који трага за злом у човек у и у жи
вот у, он би вам остао туђ. Ваш омиљен и приповед ач и пес ник, међут им, вол и
људе, и то вол и највише оне којима је љубав најпот ребн ија: дец у, старе и напа
ћене, судбином уцвељ ене, племен ит е и сањ ал ице. Вол и људ е свог а зав ич аја,
план инце који живе у тамн иц и голем их брда, како се изразио нек и његов јунак,
али који теже за далек им светом, за бољим животом, који чезну за подвизима.
Причај ућ и о њима, Ћоп ић вам прича како ни племен итост срц а, ни богатс тво
фантазије, ни дубина ума, ни осећање час ти у човек у не зависе од тога кол ико
је школа учио, как вог је имовног стања и је ли становник села или вел иког града.
Бранко Ћоп ић зна да се по тим забит им сел има, у народу, крију будућ и Ћоп ић и,
Крлеже, Андрић и, Тес ле, Мештровић и, Шоше и Саве Ковачевић и – као што се
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по сел има и другога света мог у крити, и крију, њихови будућ и вел ик и људ и. Он о
сваком људс ком створу пише са паж њом као да је наи шао изненад а на необич
но важ ног човек а, ма тај човек био и дете од пет год ина. Прича вам како и у то
рано доба живота у људс ком срц у има пуно снова, дубоког бол а, самоп регора;
како се шћућурен у кук урузе, у хладу план инс ког брес та, у уџериц и, по богат
ству своје природе, свога ума и срц а, може бит и грађан ин целога света, бит и
једнак са онима који имају прил ике да се већ као деца корис те свим дос тигн у
ћима култ уре и цивил изац ије.
Бранко Ћоп ић је рођен и припов ед ач, ви лис тов е њег ов их књиг а не пре
скачет е чит ај ућ и, свак а је стран иц а жив а, зан им љив а, свеж а, свак а вам при
прем а понеко уметн ичко, припов ед ачко изнен ађењ е. Припов ед ачк и дар је и
особин а људ и његов а горш тачког краја. Сред ин а у којој је Ћоп ић рођен и где
је, као сиром аш но, сетно чобанче провео дет ињс тво, село Хаш ан и под Грме
чом, у Босанс кој Крајин и, још је пуна одјек а епс ких народн их песама, пред ања,
народне шале и мудрос ти, и зато је погодов ал а развијању Ћоп ићев а припове
дачког дара. Дец и најп рис тупачн ије приче, оне где се он сећа свог дет ињс тва,
где под прозирном мас ком прич а пон ајвише о себи, сањ ал иц и деч ак у, у чијој
маш ти се бајк а и стварност мешај у, нап ис ао је пес ник у Ћоп ићу. Оне су топ ле
и сетне као што је и његово сећ ање на дет ињс тво. И ова пот реба Ћоп ићева да
се враћ а у прош лост, и ова човекољубив а туга, својс твене су у првом реду пе
сниц има. Ћоп ић приповед ач дод ао је овом човекољубљу, овој неж нос ти и сет и,
много драгоцен их изразито приповед ачк их особина. Он уме да пос мат ра и да
зап ази, да слуш а и да чује оно што отк рив а суш тин у неког чов ек а, он тол ико
погод и шта је тип ично у неком карактеру, да поводом једне исте приче, једног
истог јунак а, јав љај у се људ и са разних страна и зах ваљуј у му или се љуте што
је баш њих опис ао. Он уме да буд е духовит, да се наш ал и на рач ун неке наше
рђав е нав ике; али се ник ад не шал и на рач ун чов еков их недос тат ак а које тај
човек не може исп равит и; он удара на оне руж не особине прот ив којих се може
мо и морамо борит и. У наи зглед смеш ним прич ам а, Ћоп ић се само привидно
смеје, у ствари, жал и чов ек а што не уме да се отрес е својих ман а. Овај његов
хумор, духовит ост, са разлогом су најпоп ул арн ија његов а припов ед ачк а осо
бина, и не само код деце. Приче Бранка Ћоп ића, уосталом, и не треба дел ит и на
приче за дец у и приче за одрас ле. Он и поред све своје исконс ке животнос ти,
своје слободне шале, у неком је смис лу тол ико чист, здрав писац, тол ико јасан и
природан, да ни најс ложенијим својим дел има не може бит и деци стран; а с дру
ге опет стране, обраћајућ и се и најм лађима одржава дело на уметн ичкој висин и
у којој и старији мог у уживат и.
Вел ик и подс тиц ај Ћоп ићев у дару дал а је народна револуц ија. Она је пал а
баш у време кад је он сазревао као човек и као уметн ик, и она је убрзал а и опле
мен ил а то сазревање. Револуц ија је и у књижевн иц има које није одњих ал а на
родн а трад иц ија, у књижевн иц им а изразит им инд ивидуа л ис тим а и зат воре
ним у себе, подс так ла огањ родољуба, зап ретан чис то уметн ичк им страс тима,
заблуд ама, личн им боловима и бригама. Ћоп ића је она само утврд ил а у миш ље
њу и осећању које је и дотле било у њем у необично живо, довикн ул а му да је пут
којим иде као уметн ик прави пут; отворил а му свеже изворе тема; пок азал а му
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да није залуд веровао у своје зем љаке који су током револуц ије утол ил и жеђ за
вел ик им судбонос ним догађајима и својим јунаштвом оживел и легенде.
Ћоп ић је необично плод ан: док једно зап ис ује, друго му већ пад а на ум;
али мад а је увек у грозниц и стварањ а, мад а је тол ико књига нап ис ао, његово
дело је стилс ки дорађено као да богзна како дуго глад и и обрађује свак у рече
ниц у: то пес ник у њем у помаже приповед ач у.
Чар његових дел а је и у лепом језик у. Ту није само богатс тво реч и, већ и
течна, мелод ична речен иц а, и стилс ки обрт и, и сва права и неп рава упот реба
глаголских обл ик а, сва сложена и тако лог ичк а синтакса нашег развијеног јези
ка, да човек а, док чита, радост обу зима, осет и се топ ло као у родном крају.
(1960)
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Творац нове бајке и песник револуције

И

oсам тек изи шао из дет ињс тва, Бранко Ћоп ић је почео пис ат и за дец у и о
дец и и нап речац освојио њихово срце. Обично се пис ци прих ватај у овог
најосетљивијег рад а кад добро испек у свој занат и кад уђу као људ и у зреле го
дине. Шта је то што је Бранк у Ћоп ићу помогло да се већ првим својим дел има
приближ и најм лађим читаоц има, поред његове бујне фантазије, непос редно
сти и топ лине, поред умења да ненаметљиво поу ч и и поведе за собом?
Најпоп ул арн ији, највољен ији дечји југос ловенски писац имао је дет ињство
как во само треба пожелет и сваком пис цу, а особито оном који жел и да пише за
дец у и омлад ин у. Рођен у селу Хаш ан им а у Бос анс кој Крајин и, 1915. год ине,
већ као деч ак упоз нао је све лепот е и ћуд и небес а, вод а и шум а, наглед ао се
сунчан их рођаја и зал азак а, нас лушао олује и грм љавине, зближ ио се са светом
инсек ата, звери и птиц а; наи г рао се игара, које је сам себи морао изм иш љат и;
сазнао је шта је право другарство и пријатељство. Живећ и у селу, имао је такође
прил ике да се насам ује и насања, имао је времена да се нач ита књига и нас луша
народн их прича и пес ама о јунац има. Богатс тво утис ак а стицано за дуг их лет
њих дан а чобанов ањ а и игре са деч ац им а имао је времен а да сред и за дуг их
зимс ких вечери, у самоћ и. И како врс та дож ив љаја и утис ак а из тог најран ијег
доб а чов ек ов а жив от а одр ед и кас ниј е њег ов е склонос ти, поглед на свет, и
основна схватања о људској час ти, о вреднос ти слободе, о улози лепоте у нашем
живот у, Ћоп ићева дел а, нароч ито дел а за дец у, пуна су те сред ине и тога под
небља које је као мал и заволео и где је имао срећу да остане до краја основне
школе. Отуд су она пуна прича и пес ама о живот ињама, пуна свежег дах а при
роде, живота у слобод и, пуна пес ама о јунац има, девојк ама и млад ић има који
су у дет ињс тву као и Ћоп ић чезнул и да неш то вел ико дож иве и дож ивел и га у
ослобод ил ачкој народној борби, плаћајућ и исп уњење својих снова животом.
Отуд је Ћоп ић и творац наше нове бајке у којој јунац и нис у надзем аљс ка
бића, већ његови добри познан иц и зверке, домаће живот иње, небес ка тел а па и
понек а бак а. Нароч ит о га прив лаче стари људ и, старе жив от ињ е и дот рајал е
ствари. Баш зато што вол и живот, што у њега верује, Ћопић с тугом и са жаљењем
глед а на бић а чији је живот скоро прошао. Пес ник се мис лим а враћ а у родн и
крај и вид и да је остарело псето Жућа, и мачак Тоша, и дед ица и млин, и како га то
бол и, у стиховима бар учин и да: „На Јап ри ник ад не стан у млин и, ник ад добри
378

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Разни списи ________

не умру старц и“. У његовим бајк ама месечева бак а је као и све друге баке блага,
праш та унук у, а мачак Тоша није ник ак ав волшебн и мачак већ старо биће које
је пис ац почас твовао нек им људс ким особинама. И овај неж ни, сам илос ни од
нос прем а старос ти и немоћ и донес ен је из родног краја, из дет ињс тва, као и
његов однос према материнс тву: није мало пута бајком, пес мом, причом опе
вао Ћоп ић срце мајке. И овде, у бајк ама, као и у приповетк ама, кад преов лад а
песник, имамо туж ну бајку којој је у основи жаљење што пролазе и бића и ствари;
а кад преовлада посматрач, имамо веселу бајку о зверкама, мед вед има, лијама или
вуц има, на чији рач ун се писац шал и, узг ред им, као и људ има и дец и, говорећ и
понек у горк у истин у у лице.
Тамо, у свом сиромаш ном родном крају, као дете сиромаш не пород ице из
које су и отац и стриц Ћоп ићев ишли у Америк у за хлебом и пос лом, свик ао се
он цен ит и и људс ку мук у, као што се свик ао цен ит и јунаштво или слободу. Зато
он о руд арима, ковач има, маш иновођама или лож ач има говори с истим одуше
вљењем и љубав љу као о вољен им и цењен им пес ниц има. Зато су његове пес ме
о овим људ има радосне и свеже и умеју да нам дочарају како би свет био окрњен
без радног човек а.
У овој збирц и донос имо највише родољубивих песама, јер је најпот рес није
и најлепше песме, везане темом за ослобод илачку борбу, написао Бранко Ћопић.
Оне нис у пот рес не само зато што су и теме так ве, него што Ћоп ић, ако се тако
може рећ и, има дара за туг у као и за шалу; што је умео да саглед а сву дубин у
бол а ојађен их мајк и, сву трагед иј у преране Јагод ине смрт и, смрт и Марије на
Пркос им а, Радојеве и све остале омлад ине и деце пог ин уле за слободу. Вел и
чина његове пат риотс ке поезије и у томе је што, јас но нам предочавајућ и да те
младе људе ник ад више сунце неће огрејат и, буд и поред бол а за њима и понос,
оно чудно задовољс тво што су се опев ан и подвизи догод ил и у нашем народу,
што су ти храбро пал и у боју наш и јунац и. Бранко Ћоп ић, у себи туж ан човек,
човек је и који верује у живот и нап ред ак, и зна да људс кој слобод и ни сам и жи
вот и нис у вел ик а цена. Његово глед иш те о јунаш тву и народној час ти тол ико
је истов етно са нар одн им, да су се нек е њег ов е пес ме чак отк ин ул е од свог
творц а и пев ај у се као народне. Све то чин и да нико код нас не нос и са више
права име народног пес ник а него Бранко Ћоп ић.
Так ав пес ник се не пос таје, наравно, сед ећ и дал еко од борбе, од народ а.
Наш пес ник је и сам учес твов ао у рев олуц иј и, прв о као пол ит ичк и комес ар,
а онд а као ратн и доп ис ник и ове пес ме је нап ис ао већ тад, уз грм љавин у топо
ва, док се још крв пролевал а, и изд ао их под нас ловом Огњено рађање домовине.
Дел им ично у рат у и одмах пос ле њега нап исане су и збирке Ратниково прољеће
и Армија, одбрана твоја. У парт изан има су пос тале и чувене Приче партизанке,
преведене код свих суседн их и словенс ких народ а.
Ћоп ић је једном, у некој школ и, рек ао ђац има како је нап исао тол ико књи
га и како су оне дож ивеле тол ико изд ања, што у Југос лавији, што широм света,
где су превођене, да би се од њих, поређаних једна до друге, дала начинити стази
ца од његовог родног мес та под Грмечом па до не знам које варош и, мож да За
греба, мож да Беог рада. Разу ме се да је ово речено у песничкој фиг ури, али ипак
сведоч и о његовој изу зетној плоднос ти што се дâ најп ре прот умач ит и његовим
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богат им даром, зат им тиме што се бави јед ино пис ањем, мад а је сврш ио и учи
тељс ку школу у Бањој Луц и и филозофију у Беог раду и могао би бит и и нас тав
ник, и напос летк у тиме што су се те многе бајке и пес ме и приче заметн уле у
његовој маш ти још док је као босоного чобанче лутао пољима и шумама и сад а
их само обл ик ује и зап ис ује.
Умес то да вам ређамо нас лове тих мног их његових дел а, које ви зацело и
знате, да вам говоримо о Николет ин и Бурсаћу, сес три Ковиљк и, орловима који
рано лет е или Јеж урк у Јеж ићу или мачк у Тош и, остав љамо вас да ужив ат е у
његовој пое зији, у његовом неус иљеном природном ритм у који понек ад тече
мирно као људс ки говор, а понек ад је звонак и одсечан као корачн ица, да најед
ном добије призвук народне лирске песме. Остављамо вас да ослуш нете богат и
језик ових песама, узет из Вукове вел ике ризнице и нау чен у завичају поезије.
(1961)
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Вера Витезица: мислиириме, Београд, 1961

М

ада Вера Витезица каже, и не само она, да су филозофија и поезија у срод
ству, ја увек са стрепњом отварам књиг у мис ли чији је аутор пес ник, и
то лирс ки. Не зато што би пес ник био туђ апс тракц ијама, што не би био склон
разм иш љању. У поезији свих времена и народ а нал азимо стихове који звуче му
дро, који су знал и иск ус тво једног срц а да саж му у некол ико реч и. Мис ао је
неодељива1 од осећања, мад а су чес то једно другом прот ивн иц и 2, како каже пе
сник иња. Дак ле, није чудо што пес ник мис ли, али ми је било необично што је
пожел ео да мис ли изражене стих ов им а изд вој и. Међ ут им, већ пос ле прв их
стран ица разу мел а сам да је то било не само оправд ано, него и неоп ходно.
Лирс ки пес ник је, ево, сазрео у мис аоног човек а. Он зна своја осећ ања да
обу здава. Он је свук ао са свих ствари, људ и, стањ а, збивањ а, велове, растерао
све изм аглице кроз које их у младос ти глед амо. Патњ е кроз које је у жив от у
прошао убрзале су ово сазревање, и дале тон овим мис лима.
Пес ник ињ а је прем а сроднос ти тем а под ел ил а своја зап аж ањ а на сед ам
скуп ина: „Живот и човек“, „Уметност и уметн ик“, „Мис аоност“, „Морал“, „Ви
сине“, „Жена и Човек“, „Вас иона и Човек“. Највише пес ничке, или бар мен и нај
ближе су оне мис ли које говоре о патњи човековој на зем љи, о прол азнос ти, о
природ и људс кога срца. Ове мис ли су дубоко проосећане и казане су пое тс ким
језиком. Звоне убед љиво и изворно:
Љубав, самоћа, болест и смрт
све је тегоба,
и човек све то кроз живот нос и
до свога гроба.
Тек што је човек венац цветова сплео
већ му је свео.
Чеж ња, бол и љубав
воле самоћу и тиш ин у.
Узд ас и зем ље су вет рови
осмес и њен и – цвеће.
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Вера Витезиц а је успел а да мирно поглед а истин и у очи. Она не мис ли ни
да су сви људ и добри, нит и су сви зли. Она прос то вид и как ви су и шта је човек
човек у. Као што сама дивно каже да човек тек у зрел им год инама и стојећ и по
чиње да запажа, док у младости скоро ништа око себе не примећује, обу зет само
собом, својим буђењем, тако је она најпре певала о себи, о оном што носи у себи,
и сада нам мирно, или с горч ином, говори шта око себе запажа. И мада је много
руж них страна човекових запазил а врло ретко пад а у овак ва суморна стања:
Радост и љубав, бол, очајање,
Све је бесц иљно и узалудно на овом свет у.
Пут рибе у вод и, змије по стен и, птице у лет у
И људс ких корак а ужурбано, стално ткање.
Бол у свет у вечно живи
као сил а бесконачна
која само обл ик мења.
Овај пес ник дивн их љубавн их пес ама, који је умео најбељим, најч ис тијим
сном да прати стопе вољеног човека, који и данас уме да каже да је „љубав радост,
кад је сретнемо, бол кад је упознамо и смрт кад је изг убимо“, сазрео је данас до
овак ве, рек ло би се, романс ијерс ке горч ине:
Човек од жене траж и да част његову чува
и кад је сам прот ува.
У брак у скоро да вернос ти нема,
пол игам је човек, он љубав не сања,
жена је чес то рад’ вернос ти верна.
Човек је кô ветар, рас ипа семе
баца га свуд а,
не глед а как ва је зем љина груд а.
Вера Витезица, као песник и жена, 3 није хладан мис лилац. Кад она изговори
да „положај човека даје став, бедан4 је погнут, а моћан прав“, осећа се да се она буни
прот ив овак вог стања ствари. Њу бол и људска незах валност, људска охолост, се
бичност, прес трог и суд туђе пог реш ке и глед ање кроз прс те својим грес има.
Њена жива интел игенц ија и осетљиво срце свега у живот у су се так ли, над
сваком појавом се саосећајно нагли. Она говори и о ономе што оду век људе мучи
и радује. Њене мис ли зазвоне понек ад као вековна мудрост („Никоме се не ве
рује ни кад одар стере“) јер су и људс ке радос ти и болови исти од памт ивек а.
Има некол ико основн их, веч ит их тема, истина о људс ком срц у. Вера Витезица,
сама их дож ивевш и, на свој нач ин је о томе рек ла.
Треба истаћ и да се у овим мис лима осећа и прис ус тво познавања светс ке
лит ерат уре, историје и филоз офије, што је чов ек у који пише овако озбиљн у
књиг у пот ребно исто тол ико кол ико и таленат.
(1962)
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Један проблем и једна књига

В

ећ некол ико год ин а наше трж иш те књига је пуно превод а познат их, кла
сичн их, а још више историјс ких или псеудоис торијс ких романа.
Кол ико год уџбеник историје буде за ђака само збрка нагомиланих дат ума и
догађаја, тол ико им је загонетка историје, откривање алхемије људског иск уства
кроз векове, забавно приказано у књизи и на филм у – нешто привлачно и блиско.
Пре некол ико год ин а прош ла ми је кроз руке анкета једног лис та за мла
де у којој је бил о реч и и о историјс ком ром ан у за чит аоц е њих ов ог узрас та.
Нис ам се тад а могла уздрж ат и да не преп ишем следеће примедбе: „Проч итао
сам све романе о Робин у Худу, Дејви Крокет у и Роб Роју. Зажелео сам да будем
као они. Подс ећ ај у ме мало на Краљ евић а Марк а о коме сам чит ао само у на
родн им пес мам а. И онд а пом ис лим – зар је Краљевић Марко био јед ин и наш
јунак, сличан славном Робин у Худу? И заш то ник ад нико о њем у није нап ис ао
зан им љив ром ан за омлад ин у? (Мат ео Рил ов ић, учен ик из Херц ег Нов ог);
„Заш то књижевн иц и не пиш у о наш им јун ац им а? Читал а сам ром ан ’Три му
скет ара’, па сам пом ис лил а на јун ак е из наше историје. Ови мус кет ари су се
бор ил и за поч ас ти и за једн у лаж љив у краљ иц у, а наш и јун ац и су диз ал и
устанке за слободу своје зем ље, да помогн у свом прогоњеном народу“ (Јел иц а
Ацовић, учен иц а петог разред а основне школе, Беог рад); „Видјел а сам многе
кул е на пут ов ању кроз Бос ну и Херц ег ов ин у. Как ви су вит ез ов и жив јел и у
тим кул ам а? Јес у ли бил и разб ојн иц и и отим ач и или племен ит и као пан Во
лод ијовс ки? Јес у ли муч ил и сиром аш не сељ аке и своје робов е? Заш то о томе
нико не пише у књигама за нас?“ (Мирјана Хрзек, учен ица осмог разреда основ
не школе, Сарајево).
Нијед ан омлад инс ки лист, или лист намењен дец и, у Франц ус кој, Совјет
ском Сав ез у, Нем ачкој, Америц и и Енглес кој не остаје дуго без ром ан а у на
ставц им а из дом аће истор иј е. Омлад ин а ових зем аљ а мож е лак о упоз нат и
странца са знамен итос тима свога краја, на основ у романс иране историје, коју
је наш ла у својим лис тов им а и књиг ам а. Чес то ме је забол ел о саз нањ е да ће
мног и наш и млад ић и и девојке проћ и поред франц ус ких и шкотс ких замкова и
рушевин а са много више знањ а о њим а него поред историјс ких и култ урн их
спомен ик а своје зем ље. Знањ е из уџбен ик а не знач и увек и познав ањ е боја и
мирис а једне епохе, што може да пруж и само литерат ура, и то мож да највише
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она, зас нована на динам ичној фабул и, живом опис у, осветљена изненађењем и
хумором, намењена младом читаоц у.
У ран им год инама, више него икад, маштовитост и радозналост траже оно
што обу х ватају појмови – култ ура, уметност, вековно иск ус тво. Наша зем ља је
овим богата, само је прис тупачност тим богатс твима, поп ул арис ање тих вред
нос ти, недовољно кориш ћено у нашој литерат ури и публиц ис тиц и за младе.
Са дос та необјаш њиве немарнос ти огран ич ил и смо се на преводе, на поп ул а
рисање туђих историјс ких и култ урн их вреднос ти, туђих историјс ких пок рета
и легендарних јунака. (Да нарочито не помињем негативн у улог у увозног псеудо
ис торијс ког стрипа.)
Дуго времена обу зета овак вим разм иш љањем, бил а сам пријатно изнена
ђена појавом књиге Сребрни оклопник Данибора Душана Лончаревића. Не може
се убрај ат и у свак ид аш ње пој ав е наше изд ав ачк е дел атнос ти овак ва врс та
историјског романа. Књига обрађује средњевековн у бун у рудара у Сребреници.
Јунац и фабуле нис у феуд ална гос под а; они су у овој књизи само неоп ходн и ре
квизит и историјс ке епохе. У сред иш ту догађаја су најс иромаш нији и нају г ро
жен ији: руд ари, робови и деца.
Читаоц и, којима је ово дело намењено, наћ и ће у рељефн им ликовима мла
дих јунака себе как ви би желел и да буду, или как ви јес у; дож ивеће дубоко, зау век,
устан ичк у прош лост наше домовине. Чин и ми се, такође, да је ово први наш
историјс ки роман који се не одвија у оквиру рег ионалн их гран иц а само једне
од наш их пок рајина, него се шири (по мес ту радње или причању) читавом на
шом зем љом, а у фабул и учествују представници свих наших народа од Љубљане
до Скоп ља.
Смат рам да сам исп ун ил а свој у дуж ност, ако сам, осврћућ и се на одређен
проблем наше књижевнос ти за млад е, указ ал а на једн у пот ребн у и знач ајн у
књиг у.
(1964)
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увек актуелна књига
<Мића Јеремић, Жикица Јовановић Шпанац, Београд, 1961>1

О

ва књига штампана поводом двадесетогод иш њице устанк а наш их народ а
биће увек жив а и акт уе лн а. Увек пред вел ике празнике наше реп ублике
узим ам је у руке да се подс ет имо како је оно било у нашем родном крај у пре
устанк а и за време устанк а. Људ и су склон и заборав у, али има догађаја и људ и
који се не смеју заборавит и. Ми Ваљевц и не смемо заборавит и бар вел ике људе
свога завичаја. Мића Јерем ић их је тако живо нас лик ао, треба само 2отворит и
његову књиг у и свега се одмах опомен ут и.
Слик а Ваљева и његовог живота у2 доба дет ињс тва и младос ти Шпанчеве у
књизи Јерем ићевој дос тојна је сваког романа. Све је дато с топ лином и духом
как вим се само Ваљевц и одл ик ују, а уз то и с тачнош ћу как вог историчара или
соц иолога. Ми који смо живел и и рас ли у Ваљев у, који смо у том граду учил и
гимназију можемо то добро да оцен имо. Писац прат и свога јунак а од раног де
тињства, од забавишта госпођице Персе и првих дечјих рецитација, преко дечач
ких туча у Љубос тињи, штрајк а у гимназији па до првих сукоба с пол иц ијом и
борби парт изанс ких; <од> млад ићк их шетњи по Пећ ин и до обил азак а сел а и
упознавања живота у њима; до Беог рад а. Шпан ије и смрт и.
Труд ио се да се ни најмања ситн иц а из живота Жик ице Јовановића не из
губи, да ни најмањи зрачак његова дух а не потамн и, желео је да поново удахне
душ у пог ин улом херој у као што вајар теж и да оживи хладн и мрамор. Ненаме
тљиво и природно је пок азао како је сред ина у којој је Жик ица пон ик ао утица
ла на форм ирање његовог карактера. Преко нач ина како је Жик иц а реа гов ао
на људ е и дог ађаје указ ао је на главне, урођене црт е његов е нарави, ист иц ао
његову ист ицао његову духовитост, његово слободољубље, борбеност и смелост,
његов крит ичн и став према сред ин и у којој је живео.
Прат ећ и разв ој свог а јун ак а Јерем ић узг редно слик а и време и прил ике
онога доба, и нарав нашег човек а уопш те, буђење сељ ак а, јаз између влас ти и
оних кој и је нем ај у. Свак а епиз од а у Јер ем ићев ој књиз и врш и нек у улог у у
овом смис лу, не стоји у Шпанчевој биог рафији само због своје зан им љивос ти.
Као пример би се могла узет и епизод а о црк вењак у Соври из Бранковине који
више верује живот у него верс ким легенд ам а, који уме да дâ крит ик у друш тва
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исп ричавш и прос то како његов сусед газда за Бож ић пече прасе а он мршавог
певц а и који свеш тен ик у кад му он каже да га Бог може казнит и што је у некој
кућ и свет ио вод иц у умес то њега одгов ара, да му је за Бога лако, нек а га само
он, поп, не казни.
Није мање жива ни слика Беог рада пред рат, стање у нашим дневним листо
вима, однос и између новинара и њихових наредбод аваца, зак ул ис не смицал и
це пол иције. Све о чем у овај Шпанчев биограф прича даје утисак дож ивљеног, по
сто пута виђеног, по сто пута проп аћеног, и зато читаоц у узбуд љивог и слич
ног как вом драмат ичном роман у. А кад се мало одмакне од ове књиге и хладно
поразм ис ли, увид и се да је она пре неп ретенц иозна соц иолош ка студ ија вре
мена о коме се говори и да и без намера да то буде може служ ит и младом ком у
нис ти као уџбен ик, као прир учн ик, штиво о томе как ви га све зад ац и чек ај у,
как ве све обав ез е на себ е узим а опред ељуј ућ и се за Ком ун ис тичк у парт иј у.
У одељк у „Прочелн ик маркс ис тичке групе“ има на самом крај у како је омла
динц у који је зак ас нио на сас танак речено: „Дозвољено је доћ и пет мин ута ра
није, а ник ако више, као и зак ас нит и свега пет мин ута“.
Мић а Јерем ић ник ад не преп рич ав а како је његов јун ак био ту и ту и чи
нио то и то. Он га пушта да сам говори, да сам дел а наоч иглед свих нас. Сви који
пиш у знај у да се ствари морај у мало и стил изоват и, и вел ик а је зас луга пис ца
кад се та стил изац ија не примет и. Код Миће Јерем ића она се збиља не приме
ћује. Свак а појед иност прик уп љеног материјал а наш ла је своје мес то и свак а је
придодал а да Жик ица Јовановић оживи пред нама, да завол имо његову духови
тост, његову смелост, интел игенцију, дружељубље, и неће нам се да верујемо да је
тај човек тако пун живота пог ин уо, неће нам се да је истина када на крају књиге
проч итамо: „Обрат ио се једном од другова крај себе и неш то зат раж ио. И док
се овај окрен уо, Жик ица је већ лежао на зем љи: метак му је прошао кроз главу.“
Требало би да свак а градс ка и школс ка књиж ница бар нашега краја, има по
некол ико примерак а ове књиге. И леп, књижевн и језик у њој, чин и ми се да на
то обавезује.
(1964)
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обнова једног књижевног рода
Злата ВидачекМикић: Тврђава, издање „просвете“, едиција „Златна књига“,
Београд, 1965. године

Н

ек и тврде да је теже нап ис ат и добру приповетк у него роман. Идућ и тако
могли бис мо зак ључ ит и да је, у неком смис лу, ако не још теже, а оно нео
бично теш ко нап ис ат и добру мајуш ну прич у за дош колс ко дете, тако мајуш ну
да би је, рец имо, птиц а мајк а могла исп ричат и птићу и да је оно схват и. Мало
људ и хоће да савије руке око мин ијат уре и мало ко разу ме да и за ситн у, обимом
ситн у ствар треба и рад а и инс пирац ије.
Код нас овако мале приче пишу и Драган Лук ић и Мирко Петровић, и мож да
још ко кога не знам, али оне код њих не изглед ај у тако ваздушас те, тако ни од
чега нач ињене као код Злате Вид ачек због чије сам пос ледње књиге Тврђава и
почел а о овом мис лит и.
Човек не може да нас лут и од чега све Злата Вид ачек створи свој у прич у –
играчк у: сад је то љуска јајета из кога се излегла ласта, сад је то за дете зач уђујућа
чињен иц а да је свак а зеч иц а мајк а сваког зеке и да свак и мал и зец има сијасет
помајк и и браће, сад је то прича о томе како су голубови гушан и потомц и голу
ба који није волео да се умива хладном водом и коме је мама везивал а шал око
врата, а ћубани да су потомци његовог брата који није волео да се чеш ља па су му
рашч упан у кос у крил и под кап у, а гаћан и да су пос тал и од трећег брата који је
испод дугих панталона скривао неочиш ћене чизмице, сад је о дечак у који чисте
ћи мам и грашак увиђа како је теш ко укуват и обед, сад о другом који је пос тао
зубн и лек ар свога кучета, сад је то прича о метеоролош кој кућ иц и где стан ује
девојч ица Обл ачк а и дечак Ведран, зат им прича о три цврчк а који избаце кук а
вичје јаје из слав ујев а гнез да, па прич а о дев ојч иц и која је својим кључем за
кључал а кућу а мам и оставил а цедуљу да се њен, мам ин кључ нал ази у соби на
столу и нек а, кад стигне, њиме отвори врата.
Све је написано једноставно, краћушним реченицама, јер писац је схватио да
се цел а прича не може састојат и из три или чет ири само речен ице. Писано је то
пло, са олак им, као узг редним, хумором, пуно је све добро уочених појед иности.
Није свака од ових мал их прича бисер, али је зато бар шарени речни шљунак
који деца цене и више од бисера, бар је сјајн и белутак, или седефаста шкољч ица,
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или пау ново перо. Мис лим да је само жена – пис ац могла одлуч ит и да пише за
оне који се тек поч ињу интересоват и књижевнош ћу, само неко ко разу ме шта
знач и кад дете каже: „Причај ми, мама!“ а теби не помаже ни Иво Андрић, ни
Толс тој, ни Божена Њемцов а, ни Ивана Брл ић Маж уран ић, чак ни Андерсен
јер и његова бајк а захтева старијег читаоц а и слушаоц а. Само жена може бит и
вољна да за љубав детета оно што има да каже свет у исецк а на тако мале кома
диће. Има пис аца који пиш ућ и за дец у више брин у како да се прик аж у као ве
шти, духовит и и обд арен и него што их мори брига да детет у буду блис ки. Злата
Вид ачек је у првом реду хтел а да је деца схвате, хтел а да се нађе у невољи онима
који морају дете од две-три год ине да прип реме за обимн ија књижевна дел а.
Има у овој књиз и некол ико стран иц а пис ан их необично пое тс ки. То су
бајке „Хоћу да вид им свет“ и „Пат уљ ак Мицко“. И Злат а Вид ачек спад а међу
оне који пок ушавају да овај књижевни род врате у царство књижевности за дец у.
Пос ле оне пос лератне нагле и жес токе одбојнос ти коју су према бајц и испоља
вал и млад и људ и задужен и да се брин у о књижевнос ти за само неш то млађе од
себе који су притом вероватно имал и у виду бајке о анђел има, или бес мис лене
маштарије без упоришта на зем љи, или мож да одвећ подражавање народне бајке
о браћ и која иду да траже срећу у свет у, књижевн а клим а опет погодује овој
лирс кој прози.
Злата Вид ачек је и у бајц и непос редна, топ ла, прави уштеду реч и, нигде не
рекне више него што је неоп ходно. Тако је и у бајц и о гуштеру који хоће да вид и
свет, љубавна инт рига између гуштера и гуштерице изведена као у ваздушастом
цртеж у, ниш та није до краја каз ано, само се нагађа. Кад би Злата Вид ачек на
пис ал а, или ако већ има нап ис ан их, одабрал а петнаес так овак вих бајк и, то би
је за свач ије очи, за свач ији суд уврс тило у прворазредне пис це овог књижев
ног род а. (Избор јој неће бит и теш ко правит и јер је дос ад нап ис ал а некол ико
књига: Мал е приче за децу, Хвалисави свитац, Орошено чел о, Добил а сам битк у,
Пус тињс ка пат рол а, Стрм а улиц а.) У јед ан од избора требало би свак ако да
уђе и прича „Кенг уријад а“ објав љена такође у збирц и Тврђава. Ова прича стоји
негде на гран иц и између бајке и реа л ис тичне приче и обилује хумором, живо
шћу, свеж ином.
Не сумњамо да ће писац Дечачића – Колачића, тако поп уларног у позоришту
лутак а, и овол ик их од деце вољен их књига ускоро нас опет неч им обрадоват и.
(1965)
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Мила ВлашићГвоздић: УчиНиломиседасУзвијезде
Издање клуба књижевника „абрашевић“, Мостар 1969

М

ил а Влаш ић-Гвоздић једном је певал а у својој поем и о Нерет ви:
Водо чаробн ице,
тајанс твена је зем ља по којој прот ичеш,
Тајанс твена и блажена као прворотк а
која озарен им лицем цијел и свијет глед а...

И већ тад а наговес тил а многе лепе пес ничке особине. Пес ник иња не тро
ши много реч и, не објаш њава. Њен и стихови су само наговештаји. Тип ична би
бил а за то ова пес ма од некол ико стихова (сажетост је, уопште, једна од врл ина
ове пес ник иње):
Куд а крен ут и.
Куд а?
Да се упут им к звијездама?
Оне су јед ино чис те
и немају мрље.
И хтјел а сам да вјерујем
да је међу њима једна
која ме чува и чек а на ме.
Овај пес ник „заљубљен у сунце и куполу неба“, „огрн ут пролећем“,1 чин и се
да је све своје пес ме пис ао по мес еч ин и, под звез дам а, под небес ким сводом.
Ако се, како је нек и есејис та тврд ио, унут арњи свет пес ник а може одред ит и
прем а облас ти одак ле упот ребљав а реч и, наш а пес ник ињ а је „прави пут иза
брал а“: садрж аји њен их мис ли су увек лепота и стих ије природе, збивања у људ
ском срц у, она најп ре чује гласове који се тамо чују.
Једна од одл ик а правог пес ник а је и миш љење у слик ама. У пое зији Миле
Гвоздић има их пуно. Оне нис у јарке, не примет и их одмах онај ко не друг ује
са природом и самоћом, али су утол ико прис није, топ лије. Пес ник иња каже да
се дрв еће „попело на прс те да би јој мах ало гран ам а“; сећ ај ућ и се, вел и како
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„прапорц и дет ињс тва најглас није одјек ују“, она говори: „слапови прош лос ти“,
„буна осјећања“, „трагови познат их звијезда милују стазе мога дол ас ка“. Она се
пита како да пронађе кључ који отвара благос лов род итељс ке куће.
Сем метафора и поређења поезија Миле Гвоздић је пуна персон ификац ија.
Њој се чин и да су око ње све жива бића чију близин у, дах, душ у, намере осећа.
Сва су повезана и међу собом и са њом. Она живи у том гнезду стварн ије него у
свакод невном живот у. То је, у ствари, њен свакод невн и, прави живот, а остало
је прив ид. Њој се чин и да је облак свес тан ње као и она њег а, да јој план ине
пруж ају руке, да јој вихор донос и порук у брегова и да вет рови имају своје све
чанос ти. Дан јој спуш та рук у на раме, шапће јој имена звезда. Прош лост се на
њу обаз ире. Она вид и како сунце ков ит ла небес ким плав етн илом. Памт е се
ови њен и стихови „Тече време из неп рес уш ног извора“ или „Ник ад а времен у
неће бит и краја“ – прос те истине али сугес тивно, пес ничк и речене, које у кон
текс ту још више узнем ирују, још су болн ије.
Пес ник ињ а је, како смо већ напомен ул и, из Херцеговине, али сад живи у
Љубљан и и нас тавн ик је у Пед агош кој академ ији. Њено херцеговачко порек ло
се вид и и у њеном изванредном језик у, чија речен ица је култ ивис ана, савреме
на. Овај језик је чист, прозиран и завод љив као вод а Нерет ве, њене завич ајне
реке. Са овак вим знањем језик а, наравно, мог у се изразит и и најтанан ији пре
ливи мис ли и осећања, што пес ник иња и успева. Она нема пот ребе да кује нове
реч и, она их само пронал ази у нашем богатом херцегов ачком говору који је и
на трг у, и у кућ и и на њиви на књижевној вис ин и. Пес ник иња те реч и став ља у
нова сазвеж ђа, и зато оне звуче и као давно познате и потп уно нове. Као обра
зован и обд арен човек, Мил а Гвоздић није пренебрегла наш у дивн у, богат у, пе
сничк у трад иц ију, али се није оглуш ил а ни о струјања у нашој новој поезији.
Дар за уметност, за пое з иј у особит о, није ствар упрош ћен а, из једног а
влакна. Под њим се, како се зна, подразумева виша способнос ти. Недовољно је
и то да смо над ахн ут и у час у кад пишемо, да нам се пое тс ке слике намећу; тре
ба притом да пос тоји и једно језгро око кога се све то окреће у ковитлац, једна
врел а осећајна жиж а, или идеја, или слик а која магнетс ки прив лач и гом ил ање
нових слик а. Пот ребан је однегован укус и утанчано осећање мере – слав љена
особин а сваког уметн ик а уопш те. Пот ребно је бит и и школов ан. Ниш та ту
жније него срести песника рођена на селу, мало школована, мало нач итана, који
нема ниш та сем богомд аног дара. Он се осећ а беспомоћ ан и међу пес ниц има
мање обд арен им, али који су свој дар култ ивисал и. Нек ад нам се учин и да је за
успех пот ребн ије ово култ ивисање него сам дар. Наравно, има и изу зетак а, као
што су наш и пес ниц и сељац и из Груже, са Добрицом Ерићем и Миленом Јово
вић на челу, који су као они учен иц и „рат ом омет ен и“, без вел ике књижевне
школе, у скраћеницама, на брзим курсевима поетике, умел и да обогате свој тале
нат, да га изнес у на видело. Мил а Влаш ић-Гвоз дић, сем тал ент а, има дос та и
друг их, помен ут их компонената које омог ућују пес никово сазревање и успех.
Поред осталога има и оно стат ичко чуло слух а које мелод иј у пес ама уз које је
рас ла не подраж ава, него само улази у њене законе и прил агођава им се.
У својој родољубивој поеми „Неретва“, коју сам имала прил ике и задовољство
да проч итам, бил а је то иста Мил а Гвоз дић која је нап ис ал а и књиг у Учинил о
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ми се да су звијезде, имала исти дар, али још није била стек ла друге особине нуж не
пес ник у. (Наравно, те особине, мад а се стич у, мад а не дол азимо с њима на свет,
само рођен и пес ник може стећ и, имајућ и предус лове за то у самом себи.)
Сад пред нам а стој и зрео уметн ик чиј а пое з иј а предс тав ља равнот еж у
онога што се донос и на свет и онога што се током сазревања развије. У коло пе
сник а наше зем ље ухват ио се још јед ан пес ник и игра с истим жаром, умењем,
укусом и талентом као сам и коловођа. Игра тако, да се вид и, неће се из кол а пу
стит и, ако га само закон и живота на то не наморају.
(1970)
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<Т. к. Макарова: сНегодлазиУград>

Ј

ед ан од највољенијих, најчитанијих видова поезије свакако је деци бајка. Бајк у
дете прима лакше него песму, мада је она од песме сложен ија. Овај књижевн и
род постоји од искони, рађа се већ са првим почецима усмених прозних и песнич
ких умот ворина. Може ли се ичије дет ињство1 зам ис лит и без народн их скаски,
којима нароч ито усмена књижевност словенс ких и источн их народ а обилује.
Овај књижевн и род био је омиљен и негован и код клас ичн их писаца, међу
којим а их има и светс кога глас а. Они пес ниц и су кроз бајк у говорил и вел ике
истине о људс ком срц у и карактеру, о времен у у коме живе, као што се то чин и,
далеко сувље и интелект уа лн ије, и у басни. Бајке једнога Андерсена подједнако
су блиске и детет у и одрасломе човек у, јер су слојевите као свако право уметнич
ко дело: дете се заус тави најп ре на фабул и, а одрас ли уочава и алегорију, и иро
нију, и прекор и порук у. Старији доп ире до моралне или нау чне истине на којој
је бајка изграђена, а дете се зауставља на заним љивим појед иностима, на чињени
цама које раст уж ују, буде самос талност, изазивају кајање или нагоне на смех.
Дан ас, наж ал ост, ређ е наи л аз имо на књиж евн ик е кој и су се пос вет ил и
овом књижевном роду. Данас немамо бајке как ва је Андерсеново „Руж но паче“,
или „Краљ ев о нов о одел о“; дан ас нем амо бајк е као што је „Бајк а о рибар у и
златној рибиц и“. Ретко има нових бајк и равн их по маш товитос ти, по човечно
сти и лепоти как ве су, рецимо, „Пепељуга“, „Снежана и седам пат уљака“, „Црвен
капа“, „Мачак у чизмама“, „Успавана лепот ица“ и њима сличне. На Западу нове
бајке у основи још имај у рел иг иозне симболе и поруке и испод зрелос ти у да
наш њег детета. Утол ико је пријатн ије наи ћ и данас на бајк у која у сваком ретк у
зрач и хумором, разо тк рива дец и на неу пад љив нач ин људс ке нарави, дочарава
лепот у природе, која убед и и одрас лијег читаоца да пос тоје у збиљи бића ство
рена маштом и заи нтерес ује их за њихове судбине.
Так ва је бајк а „Снег одл аз и у град“ сов јетс ке књижевн иц е Тат јане Кон
стант иновне Мак арове, рођене у Мос кви 1940. Ова бајк а, објав љена 1965, прва
је њена књига. Тат јана Конс тант иновна Мак арова кћи је чувене совјетс ке пе
сник иње Маргарите Алигер, писца поеме „О Зоји Космодемјанској.“Ако се даро
ви нас леђуј у, Тат јана Мак арова је свој дар свак ако нас лед ил а и од своје мајке,
што се да примет ит и по оштрин и запажања младе песник иње, по њеној љубави
за природу, по топ лин и, маштовитос ти и смис лу за хумор.
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Тат јана Константиновна се јавља у штампи и као превод илац. Пре две год и
не је превел а и књиг у песама за дец у нашега Душана Радовића. Учествовал а је и
у превођењу песама за неке зборнике наше поезије који се припремају у Москви.
У штамп и су још две њене књиге за дец у: бајка у прози „Сан малога магарца“
и бајк а у стих у „О мраву по имен у Мрав“. Обе ће се појавит и ове год ине.
Превод ил ац, Серг ије Слас тиков, коме је рус ки језик био матерњи, а који је
потп уно влад ао и наш им, сач увао је сву свеж ин у и тананост стил а у ориг ина
лу. Такође је нас тојао, и томе успео, да очув а олак и хумор рус ког текс та и да
дијалог у не окрњи природност и живост.
Верујемо да ће ову књиг у са уживањем читат и и деца и старији, да ће као и
превод ил ац заволет и Шумс ки снег и његовог рођак а осуђеног да живи у граду.
(1971)

393

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

песме Мире алечковић

Ч

итајућ и неког пис ца не само да створимо његов књижевн и лик већ га угле
дамо пред собом и као жив а човек а. Нек ад а се та два лик а подуд аре, а не
кад се дог од и да књижевн иц и строг а изглед а и црном ањ ас ти жив е у маш ти
својих чит ал ац а као светлос међи и благ и; а они који већ старе, због нечега у
свом делу, чине им се млађи. Ја Миру Алечковић вид им и сад пред собом у ђачкој
клуп и. Залуд је она већ пис ац и мајк а троје деце, за мене је остал а бел а, неж на
девојч иц а паметн их очиј у. Залуд је она руковод ил а омлад инс ким изд авачк им
преду зећем „Младо поколење“, бил а и предс едн ик Савез а књижевн ик а Југо
славије, добил а низ књижевн их наг рад а и признања – ја је и сад вид им на сед
ниц ам а онд аш ње лит ерарне друж ине Прв е женс ке гимн азије као њеног нај
славн ијег и највредн ијег члана, а пес ме које је онд а писал а мешају ми се чес то у
сећању с песмама које сада пише. То је вероватно и због тога што је остала у пое
зији увек дос ледна себи.
Мира Алечковић се развијал а пред а мном и као човек и као пес ник. И пре
него што ми је пос тал а учен иц а, читал а сам њене прве пес ме јер сам јој позна
вал а мајк у, тетк е и ујак а. Иако ниј е рас ла у мат ериј алном изо б иљу, бил а је
окружена у својој пород иц и обиљем љубави. Њене тетке, прос ветн и радн иц и,
и њена мајк а, чиновн ица у пош ти, учин ил и су много за њено васп итање, бдиле
над њен им разв ојем. Тако је и пре школ е нау ч ил а чит ат и и пис ат и и већ као
основац почел а објав љиват и пес ме – по савет у своје учитељице.
Мирино дет ињс тво је прот ек ло по сел им а Војв од ине, по Далм ац ији, на
Косову пољу, у Беог раду и Новом Саду. Најк ас није је, већ као пес ник, упознал а
очев родн и крај, леп у и брдовит у Херцеговин у, и проп уш тено богато нак над и
ла на наш им заједн ичк им путов ањим а пос ле ослобођењ а. Друг и светс ки рат
зат ек ао ју је у седм ом разр еду гимн аз ије. Дог ађ ај и у Абис ин иј и, Шпан иј и,
Пољс кој учин ил и су да она као човек и пес ник брже сазри, да, прот ивно уоби
чајеном ток у пое тс ког изг рађивања, најп ре пише и објав љује родољубив у пое
зију, што је слично подвиг у неп унолетног млад ића који пре одс лужења војног
рок а пол ази у рат.
Чет рнаестог децембра 1939. год ине у Беог раду, на Славији, млада песник и
ња је први пут видел а мрт ве људе и нап ис ал а своју прв у зрелу и дубок у хуман у
песму „Свел и су млад и љиљани“, која је својом лепотом била преш ла из сразмера
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пес ме над ахн уте само жалош ћу због преране смрт и наш их млад ића и пос тал а
протест против рата и убијања уопште. Код Мире Алечковић је врло рано осећа
ње родољубља преш ло у идеју о неоп ходности живота у слобод и и о неоп ходно
сти борбе прот ив поробљавања и нас иља. Као што је природно за овак ве нара
ви, она исто тако рано поч иње да се бори за своје идеје. Већ као учен ица шес тог
разред а гимн азије орган из ује протест прот ив укид ањ а средњош колс ких ли
стова, због чега, иако одл ична, није на крају школс ке год ине добил а наг раду.
Сад а вам је сас вим природно што је Мира од првог дана устанк а 1941. бил а
члан парт изанс ке десет ине у Беог раду; што је, тол ико млад а, одмах пос ле рата
уређивал а омлад инс ке и пион ирс ке лис тове: Омладину, Младост, Пионир, По
лет арац и Змај. У младом чов ек у, још дет ет у, стоји већ у заметк у цео будућ и
човек, као што је већ у семен у оцртана биљк а и нес трп љиво чек а да се пок аже.
Кад је већ као учен иц а бил а члан ред акц ије Новог средњошколца, могло се на
зрети у как ву ће личност Мира израсти. Јед ино је песник који је написао „Свел и
су млад и љиљани“ могао касније написати Звездане баладе, где је с ненадмашном
неж нош ћу и тугом опевао дец у јунаке.
Друга одл ик а Мире Алечковић, поред помен утог живог родољубља, које је
чин и човеком на кога се зем ља може ослон ит и и које је једна од окос ница њене
поезије, јест сета коју је већ у првој дечјој пес ми пок азал а и која је и њен пасош
у зем љу пое зије. Прави се пес ник не може зам ис лит и без овога стањ а, без по
требе враћања у прош лост.
Трећа наглашена особина Мирине природе је тихост: она не улази нас ил
ничк и на врата поезије, свој дол азак не најав љује трубама. Мира Алечковић је
као тих а вод а која брег рон и. Нек и пес ниц и смат рај у да треба да диж у олује и
кад су рођен и да ступај у као лак поветарац. Так ви мож да зат рпавај у стара ко
рит а пое з ије, али не издубе нов а. Мира Алечков ић дубе мирно свој пое тс ки
пут и шири га. Она није пес ник који се залудно игра реч има, њено срце се ода
зива људс ким трагед ијама. Пом иривш и на нек и нач ин своју борбеност и своју
сет у и тихост, нап ис ал а је збирк у пес ама Ноћ ова пос ледња, дос ад најзрел иј у и
најцеловит ију, над ахн ут у визијом ноћ и општег уништења света.
Сувиш но ће, уосталом, бит и да вам тумач им наш ироко њен у поезију: треба
читат и, треба слушат и, поезија је так ва. Узмите њен у књиг у предвече и утон и
те у њу. У ноћ и ћете уснит и оно што је остало у вама од те поезије: шетаћете с
пес ник ињом кроз њен у Војвод ин у, или Бос ну, о којој је нап ис ал а цик лус пес а
ма са прв е омлад инс ке пруге, сањ аћете с њоме снов е неи м ара Рад а, сеш ћете
под ону „Белу гран у“ да се одморите. Пос ле ћете уснит и нек и рат и као Мира у
својој поезији прет ворићете пуш чане варн ице у свице пес ничк их слик а, у фе
стив ал најл епш их људс ких осећ ањ а. Преобразићет е1 се мож да за трен ут ак у
дечак а опеваног у „Беог радс кој бал ад и“. Зат репериће у вама редом сва осећа
ња пес ник ињ е, од род ољубив их до љубавн их. Са бојног пољ а стић и ћет е на
снеж не равн ице Војвод ине и прос анк ат и се њима с нек им ко вам је драг; прве
своје љубавне снове с Миром Алечковић ћете просањат и.
И то се зове права поезија, она увек пос таје својина и наш их снова и наше
стварнос ти. Неће поезија Мире Алечковић осветљават и само ваше снове, она
ће вас и кроз живот вод ит и. Бићете и ви једном храбри као морнари са Корната.
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Сећање на судбин у дечак а опеваног у „Беог радског бал ад и“ или на „Мал ишана
на страж и“ неће вам дат и да у опасном час у нап устите дуж ност која вам је пове
рена. Топ лина и ове Мирине збирке грејаће вас као огњеви у некој хладној ноћи.
У овој збирц и наћ и ћете дос та нових песама поред оних које већ знате, али
на које ћете се враћат и још много пута. Ту су оне дог рађене као фине играчке,
играчке са срцем, из цик луса о дет ињству. Ту су зат им песме које су се пут ујућ и
до вас зауставиле на чардак у маште, пролутале кроз лабиринте мож даних вијуга,
проборавиле у сетној одаји сећања. У свакој од ових песама је по једна порук а,
у туж ној песми о црном дечак у, и оној о белом коњу који је био у рат у и у песми 2
о вуч ић има. Верујем да ће вас се дубоко таћ и порука у „Бал ад и о сто седамдесет
шес ториц и“ а нароч ито она коју је Мира упут ил а својој кћери и вама – порук а
о дос тојанс тву и гордос ти сваког младог човек а.
Раз ум љиво је што је Мира Алечковић за овак ав свој рад, друш твен и и пе
сничк и, добил а пуно признања и наг рад а, умес то оне која јој је зак ин ута у ше
стом разреду гимназије. На конкурс у омлад ине 1945. награђена је 7. јула за најбо
љу песму; часоп ис Младост наг рађује је 1947. за поем у; 1950. добија реп убличк у
наг раду за књиг у Три прол ећа; наг раду читал аца добија 1957. на Ријец и, на фе
стивалу поезије; наг раду „Дечје књиге“ за роман Сребрна коса 1953. г. у Беог ра
ду; наг раду „Куричек“ 1964. у Марибору; златн у мед аљу и прв у наг раду за пое
зиј у у Пис тоји (Фир енц а – Итал ија) 1965; наг раду сов јетс ког лис та Пио н ир
1966. и високо признање франц ус ке владе за њен рад на култ урном пољу – Ле
гију час ти 1971.
Пес ме и проза превођен и су јој на енглес ки, рус ки, пољс ки, франц ус ки, не
мачк и, мађарс ки, бугарс ки, итал ијанс ки, рум унс ки, чеш ки, словачк и, турс ки,
албанс ки, рус инс ки, украјинс ки и монголс ки.
Шта поезија Мире Алечковић предс тав ља у нашој књижевнос ти, осет иће
те и сам и ако зам ис лите да у књигама и ваш им читанк ама нема њен их пес ама,
ако зам ис лите да је којим нес рећн им случајем бил а стрељана, а бил а је на смрт
осуђив ан а, да је пог ин ул а као војн ик за време народноос лобод ил ачке борбе,
што се младој скојевк и могло догод ит и као тол ик им њен им друговима и друга
рицама. Ја не знам ко би њено мес то могао поп ун ит и, ко би запевао њен им гла
сом, чије би пес ме имале ту топ лин у, склад, љубав за свој у зем љу, за лепот у, за
људе, за вас.
(1972)
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Из пера великана поезије
<оливера Топаловић, Под небом планине>

П

ред а мном је збирк а пес ама, как ва ми се, нећу крит и, већ и по тем и свиђа.
Лепота и удаљеност неба, врел ина сунца, самоћа, озон самоће, мирис лишћа
и зем ље и облак а, наш их нем уш тих сап утн ик а вет ров а и рек а. Зат им љубав,
она о којој се мало говори, али се много осећа. Нећи крити ни то да вол им овак ве
пес ме за које би се пре рек ло да су рођене, а не писане, то јест смиш љане.
Ово је пое з ија сетног усх ићењ а, ово је јез ик усх ићењ а, свеж, сликов ит,
окрил аћен метафорама.
Била сам се већ зажелела нашег дивног језика, наше реченице која се некад чује
као ток планинске реке а некад као планински поветарац, и ево га сад у овој збир
ки надахн утој лепотом васионе, лепотом недосеж ног план инског поткровља.
Овај пес ник не вол и да говори о нелепом у живот у, али уме да говори о ту
жном и непоп равивом. Да је ова поезија саткана само од сликовитости, било би
доста, јер је ње пуна. Али у песмама Оливере Топаловић је присутна и мисао нена
метљива, негромка,1 али која зауставља читаоца. Она је овде како песник иња каже
„невид љива трака, разговор са самим собом“. Песникиња жел и да пронађе ону ста
зу која вод и из свега, да се тих а и онемела од самоће зап лете у грање безизлазно
сти, њу мами као тајанство природе и тајанство мисли и снова. Она би да се нађе у
корову и шибљу непроходности, и непроходности шума и непроходности снова.
Пуно је стихова у овој збирк и крај којих читалац дуго застане, ја сам застаја
ла крај ових, да2 само неке наведем, јер сам застајал а често и дуго би било набра
јат и:3 „Умрл и смо онол ико пута кол ико је љубави умрло у нам а“, „За пус тиње
љубави сам и смо криви“, „Изгорет и као дрво у огњу топ лине и у пепелу сач уват и
лепот у“, „Ник ад се не зна ко ће бит и гос под ар, а ко побеђен и“.
Ако се може за некога рећ и, говорећ и старинс ким језиком, кога се ја још
добро сећам, да има песничк у душ у, да има душ у да живи у самој себи, душ у која
има антене за лепот у, која је увек сетна као у првој младос ти,4 то се може рећ и
за Оливеру Топаловић.
Биће свакоме топ ло и заним љиво друговати са њеним песмама које ће, знам,
имати успеха и код пробирача и код оних безазлених што се предају првом утис ку.
21. IV 1976.
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<Саша Божовић: теБи,мојадолорес>

С

аша Божовић је човек са више момената, са више врл ина. У рат у је и лек ар
и борац и мајка, у миру пише добро као да јој је књижевност јед ино занима
ње. Она срећно ујед ињује женске и мушке особине. Ову књиг у је посветила сво
јој кћерци Долорес, рођеној у непријатељској тамници, а премин улој већ у својој
првој год ин и међу парт изан има, са којима се и њена мат и раме уз раме борил а.
Ова књиг а се лак о и с нес трп љењ ем чит а, што не бив а увек са књиг ам а
успомена из рата. Она је жива, пуна поетског дах а а у исто време пуна запажања
доброг пис ца реа л ис те. Како прич ањ е почне, од бомбардов ањ а Беог рад а до
његовог ослобођењ а и времен а кад су негов ане ране нанете му ратом, као на
биоскопском платн у ређају се слике за сликом, извире догађај за догађајем, бори
се и гине јунак за јунаком.
Из ове књиге дознајемо за патње и подвиге наш их парт из ана. Она у исто
време слик а и однос нашег народ а прем а тој борби и прем а слобод и. Пис ац
нам је дао галерију лица бораца, жена, људ и и деце, описао низ траг ичн их и за
ним љивих судбин а. Саша Божовић је умел а да оживи другове пок рај којих је
ратовал а да нам их приближ и, будећ и див љење, пош товање, сам илост и љубав
према њима. Она им је дигла, како би рекао Пушкин, „споменик нерукотворни“.
(1978)
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Јованка Хрваћанин и кристина Бренкова

Н

емојт е се изнен ад ит и што вам у овој књиз и донос имо уз пес ме Јов анке
Хрв аћ ан ин и њене преводе прич иц а о Андреј у словен ачке књижевн ице
Крис тине Бренкове. Има за то два разлога: први је – да схват ите да је и прево
ђење стваралачк и рад. Превод илац прво раскопа прич у на туђем језик у, да је до
бро размот ри изн ут ра, па је поново склоп и на свом. Неш то слично томе раде
деца кад од измешан их коцк ица на којима стоји само по дел ић неке слике скло
пе целу прич у. Друг и још важ нији разлог је да приближ имо пис це из разних
наш их реп ублик а. Сад Јованк а и Крис тина изл азе рук у под рук у у истој књизи.
Ово је много веће упознавање него кад два певача из разних реп ублик а заједно
изл азе пред публик у, или кад, рец имо, македонс ки и босанс ки слик ар праве за
једн ичк у изложбу. Јованк а је превод ил а Крис тин у Бренков у зато што је у њој
наш ла биће сродно себи – по љубави прем а дец и, по неж нос ти, по познав ању
душе мал ишана, који ће тек пос тат и људ и.
Ево шта Јованк а Хрваћан ин каже о себи и својим књижевн им почец има:
„Дубиц а ми је родно мес то, уз Уну, испод бреж уљак а. Сваког пролећа гле
дал а сам како на обал и озелењују врбе, а целе год ине како се плави у Бос ни Ко
зара. Свакога лета, све до Другог светс ког рата, одл азил а сам тамо и скоро све
што сам дотад нап ис ал а, нап ис ано је тамо – у нашем старом дом у, у баш ти под
старом круш ком, на Уни, или у суседовом гају на брду иза куће.“
Јованк а Хрваћан ин је почел а рано пис ат и, већ у основној школ и, али први
изразит и књижевн и рад поч иње у гимназијс ким дан има, кад је 1918. објавил а
прве пес ме у Књижевном југу, заг ребачком часоп ис у. Отад је сарађивал а скоро у
свим наш им књижевн им час оп ис им а. За дец у је почел а пис ат и пос ле Другог
светс ког рат а. Дос ад је објав ил а след еће књиг е: Пјес ме Нев иђен ом, Беог рад,
1926; Записи, Беог рад, 1933; Откинуто лишће, Скоп ље, 1939; Рачунске шал е за
наш е мал е, Беог рад, 1946; Сабирање за најм ање, Беог рад, 1946; Зан ат је зла
тан, Беог рад, 1947; И ја рачунам, Беог рад, 1951; Миц а с дес ет лиц а, Беог рад,
1954; Под брезом, Беог рад, 1955; Трагом срца, Заг реб, 1972.
Поред ориг иналног књижевног рад а, Јованк а Хрваћан ин се бави и прево
ђењ ем са слов енс ких јез ик а, најв ише с рус ког и слов ен ачк ог; прев од ил а је:
Шевч енк а, Лас ју Украј инк у, Крис тин у Бренк ов у, Иван а Цанк ар а, Бевк а,
Ашкерца и друге.
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Већ од првих пес ама објав љен их у Венцу и Књижевном југу, ова пес ник иња
је пок азал а ретке књижевне особине: озбиљност, уздрж аност, вел ик у топ лин у,
једнос тавност, смис ао за композиц иј у, форм у. Већ од првих пес ама пос тал а је
поп ул арна. Младе девојке су низ год ина рец итовале стихове: „Маријо, звездо
морс ка, пок аж и њим а лице...“, или „Не, није ниш та необично било...“ И њене
пес ме за дец у имају врл ине њене ран ије поезије: сажете су, топ ле, зрач и из њих
љубав према природ и, и, наравно, према дец и. Она је дец у добро упознал а пре
дајућ и у гимназији наш језик и књижевност. Дец у ће нароч ито привлач ит и ме
лод ија њен их стихова, који се лако памте, а мало старији ће улазит и у њих дубље
и запазит и ненаметљиве поу ке и поруке.
О стваралаштву ове наше песник иње писал и су многи: уредник Венца, Јере
мија Живановић, у предговору књиге Пјес ме Невиђеном, затим Исидора Секул ић
и Јел а Спиридоновић у Српском књижевном гласник у, др Ксен ија Атанас ијевић
у Правди, Љубица Марковић у Животу и раду, Вел им ир Живојиновић у Мис ли,
Бож ид ар Ков ачевић у Букт ињи и у Речи и слиц и, К. Н. Милут иновић у Вољи,
Чедом ир Мирковић у „Савременик у, Здравко Крс тановић, Нови Сад, Летопис
матице српске и друг и.
А Кристина Бренкова, чије приче је Јованк а превод ил а, од којих неке у овој
књизи, рођена је у Словен ији, близу Љубљане, у селу Хорјул. Дип лом ирал а је на
Љубљанс ком универзитет у из пед агог ије и психолог ије, 1935. Докторс ка теза
јој је бил а о Фран у Милч инс ком. Како је прип ад ал а левич арс ком пок рет у, до
почетк а Другог светс ког рата бил а је без пос ла, а зат им у рат у илегално је ра
дил а за Ослобод ил ачк и фронт.
Пос ле ослобођења је уредн иц а књига за дец у у „Омлад инс кој књизи“, као
што је Јованк а Хрваћан ин у „Дечјој књизи“. Крис тина, као и Јованк а, превод и и
уређује „Златн у књиг у“, где се објав љуј у бајке светс ке књижевнос ти. И она је
објавила пуно књига за омлад ин у и дец у. Од њих ћемо само неке набројати: Голу
бови, сидро и фонтана, 1960. (нас лови књига су набројан и у преводу); Дуги пут,
1963; Кад си био мали, 1964; Дневни извештаји, 1965; Осма држава, 1969; Девојчи
ца Делфина и лисица Препреденица, 1972. и 1976; Прва домовина, 1973; Крух наде,
1973; Сребрна паткица, златна раткица, 1975; Непријатељев добри пас, 1977.
Крис тина Бренкова пише и позориш не игре, што је код жена писаца ретко.
Већ по нас лов им а се да зак ључ ит и како би доб ро бил о да их и ми на српс ко
хрв атс ки прев ед емо: Маћех а и пас торк а, 1951; Предс тава о бог ат им а, 1953;
Најлепша ружа, 1956; Чаробни прутић, 1958; Плава баштенска ружа, 1977. Најзад,
збирк а скечева Новогодишњи дарови, 1965.
Прич ице и бајке Крис тине Бренкове лирс ке су, свеже, као и пес ме Јованке
Хрваћан ин, обилуј у дивн им психолош ким запаж ањима, хумором. Друговање
прича и пес ама у овој књизи биће лепо и трајно као што су пријатељс тва скло
пљена у дет ињс тву и младос ти.
(1979)
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Фрагменти о роману

С

уви жиг књиге другова је врло неуобичајен роман. Као фабул а је зан им љив,
жив, са радозналош ћу се и брзо чита, а као стил и оквир радње је пое тс ко
штиво које задржава паж њу, траж и да се на њега више пута вратиш, како би ужи
вао у слиц и, речен иц и, реч и. Биће књига коју1 ће траж ит и ловц и на зан им љиве
приче и у исто време уживач и поезије. У светс кој књижевнос ти, новој, роман је
дож ивео многа преображења, пос тао књижевн и род за који се не може рећ и је
ли више пес ма, или прич а, или студ ија. Милут ин Ж. Пав лов је, прем а моме
утис ку, нашао срећно решење: фабулу и јед инс тво радње није разбио, а форма
романа је дож ивел а савремен и преображ ај.
Некол ико књижевн их особина обогат ило је Павловљев роман: способност
да се ликови учине живим, убед љивим – не само Јована Поповића који је главн и
јунак књиге, него и остал их личности, радника, богаташа, насилника, жандарма.
Карактер сопс твен ик а циглане Бона је изванредно добро дат, могло би се рећ и
јарко. Пав лов није ожив љуј ућ и га крио кол ико не поднос и так ве људе, кол ико
не одобрава поред ак који је омог ућ ио сопс твен ике циглане, нас иље пол иц ије,
пок вареност чиновн иш тва, ужас ну беду радн ик а. Пав лов уме такође да вод и
дијалог, у њима препознајемо људе краја о коме аутор говори. То је та речен ица,
та синтакса, то богатс тво речн ик а, те час сељачке, помало стид љиве псовке, час
дрс ке, нас илн ичке.
Пав лов у успева да пруж и слик у сред ине и времена. Она је као платна ста
рих мајс тора реа л ис та, где свак а појед иност доп ринос и такозваној естетс кој
истин и, убед љивос ти књиге.
Паж ња читал ац а пос таје све нап регн ут ија кад а на сцен у ступ и Јован По
повић, да би врх унац достигла на стран ицама где се опис ује суђење Друговима.
Интерес повећ ав а и то што се поред Јов ана 2 ту суд и и остал им пис цима нама
познатим... Свака реч ту звони као да је доиста тада и тако изговорена. Визуелни
момен ат, изо биљ е тачно виђ ен их и доб ро освет љен их појед инос ти, жив ост
радње и важ ност главн их јунак а – Другова, с разлогом су пос луж ил и као сце
нариј и за телевизијску драм у. Потврд ило се богзна који пут да је песник у ближа
драма од романа у старинс ком смис лу, од прозе уопште.
(1979)
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<о поезији Душана Радовића>

Н

уж но ми је пре него што рекнем како дож ив љујем пое зиј у Душана Радо
вића подсет ит и и себе и друге как ав је овај пес ник као грађан ин, как ав је
његов однос према свет у, према друг им вел ик им вреднос тима живота сем пое
зије. Ово је нуж но управо кад се говори о њем у као пес ник у, јер се Радовић пе
сник и Радовић грађан ин прож имај у и употп уњуј у. Так ав утис ак сам стек ла и
из сус рета с њим и из књиге Београде, добро јутро где се пес ник јав ља као буд и
лац, туж ил ац и бран ил ац Беог рад а и свега данаш њега друштва – а у сва три ова
вид а као човек који опом иње зато што вол и наш главн и град и људе у њем у.
Имал и смо, не одвећ давно, ген ијалног карик ат урис ту Пјера Криж ан ић а
чије су дух ов ит е и оштре лег енд е испод карик ат ура, кол ико и сам и црт еж и,
жедно чек ане свакога јут ра да се појаве у Политици. Мене опас ке Радовићеве,
смелост и оштрина њихова опомињу на те Пјерове чувене легенде. Кад би Душан
Радовић хтео себе да крчм и, могао би нап равит и књиг у својих мис ли, зак ључа
ка о живот у уопш те и о савременом. Мад а не вол им цит ирање, морам навес ти
некол ико мисли крај којих сам се заустављала. Ко би рекао, на пример, да песник
и човек хуморис та овако лирс ки и неж но, и тачно, мис ли о љубави:
Вол ите се кад нис те заједно.
То је права љубав.
Ко уме да се вол и само кад је заједно
не прави питање с ким је.
А сад а даље већ је нал ик на најчеш ћег себе:
Куд а ћете на викенд?
Ако су вам отац и мајк а у старачком дом у, могли
бис те да их посет ите.
Расп итајте се где су и свак ако отид ите.
Теш ко онима који се праве важ ни – они морају да лаж у.
Свак а дос ледност је конзерват ивна. Због тога смо
чес то прог рес ивн и на рач ун морал а.
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________ Разни списи ________

Чињен ица је да ћемо сви умрет и. Међут им питање
је шта ћемо дотле рад ит и.
Пес ник даљ е говори да су добре и муке које нас повез уј у, а да су и добра
лоша ако нас разд вајај у; да они који много знај у мало говоре, да је час није жи
вет и у својим нег о у туђим заблуд ам а; да су добри људ и добри због себе а не
због друг их, итд.
Како вид имо, пес ник много мис ли о данаш њиц и, о однос у род итеља пре
ма дец и, и деце прем а род итељим а, о данаш њим браковим а, школ ам а, проп у
стима влас ти. Он вол и људе, али их и јас но вид и, опом иње их и кори. И у овим
јутарњим разговорима с Беог радом пун је инвенц ије. Као што у, наи зглед, нај
невин ијој пес ми има животне истине, тако су му јутарњи разговори с Беог ра
дом пун и метафора, лирс ких расположењ а, неж нос ти. Усред пол ит ичко-дру
штвеног текс та наједном наи ђемо на пое тс ку слик у како „Ратно острв о као
куче отрес а воду у којој је до скоро било“, како „сунце укључ ујеш најп ре на је
дин иц у, па на двојк у, па на тројк у“, како Сава усп иј уша „пре него што ће јој се
десити што ће јој се десити, као да јој је први пут, хита на састанак с пробисветом
Дунавом“, како је „на плавом тигању неба сунце на око“, како се „на небес ком
роштиљу зем ља врти око свог замиш љеног раж ња и пече на сунц у које се не гаси“,
како је „благо онима којима је важ но што ће пролеће ускоро“. Пос ле овога мо
рамо се чуд ит и како Радовић, који може да устаје у зору како би поздравио Бео
град, нема воље да напише књиг у песама за оне који и у његовим песмама за дец у
траже неке пос лас тице омиљене код одрас лих.
Већ из нав ед ен их примера се вид и да нас пес ник нас мејав а пон ајчеш ће
спајањем удаљен их појмова, спрегом реч и које досад нис у ишле заједно (острво
и куче, небо и тигањ, зем љина осовина и раж ањ) што пос таје још очигледн ије у
његовим песмама намењеним деци. У песми „Рис“ последњи стих гласи самоус лу
га Слобода. Древн и појам, древна реч слобод а, која се изгов ара или с поносом
или с болом, наш ла се уз појам и уз реч самоус луга, створен у има тек десетак
год ина. У овом спој у реч и: самоус луга Слобод а, дец и само смеш ном, одрас ли,
међут им, виде и оштру крит ик у човек а пос мат рача: служење Слободом како се
коме хоће. Уз ову пес му бих још и ово напомен ул а: она је по стих у и садрж ај у
могла бит и нап ис ана, сем пос ледњег стих а, и пре рата, пре новог тал ас а у деч
јој поезији. Е, али чаробна пал ица Душана Радовића и старе теме осавремењу
је. Иста чаробн а пал иц а је белог мед вед а убел ил а у маш ин и за прањ е рубља,
страхот у „Страш ног лав а“ избрис ал а гумом, виљуш ку нач ин ил а радозналом,
мишеве опил а.
Душан Радовић, хвал а му за то, није најлепш у принцез у наше књижевно
сти за дец у збац ио са прес тол а, само јој је обук ао друго одело и прес то јој дао у
туђој зем љи, мало обичн ији. Мож да је ова његов а пес ма о неп рил ично заљу
бљеној принцези и парод ија на бајк у, али хтео пес ник или не хтео, исп ал а је
ипак бајк а. Поред ове пес ме Радовић их има још бајковит ијих, наравно и духо
вит их, јер нигде не пише да бајке морају бит и туж не.
Мора се помен ут и и вел ика страст овога песника према језик у. Из заљубље
нос ти у језик дол ази и жеља да се играмо њиме. Играл и су се њиме и пес ниц и
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сасвим друкчији од Радовића, који су имал и ризнице пуне звонк их речи, па како
не би он који вол и ретк у реч више него богзна шта, и који је уз то и убеђен да
дете треба и тако забав љат и. И веров атно ће у нашој литерат ури овај пес ник
највише трајат и по овим својим пес мама играчк ама, нап рав љен им од реч и, од
духовитос ти, од дечје безаз ленос ти, али мен и леже на срц у и оне двос пратне,
трос пратне, где иза пес ник а Радовића провирује буд ил ац и туж ил ац Беог рад а,
као што је, рец имо, она где неко пева а пес ник пев уцк а, неко се смеје, а пес ник
се смејуцк а, неко живи, а пес ник живуцк а.
Напос летк у још једно признање Душан у Радовићу и једна молба. Дос тојна
је пош товања његова особина кој у је теш ко пос тић и, ако нис и самок рит ичан:
он објав љује само пес ме изабране и зато их мало објав љује. Мол имо га да и он
објави понек у категорију Б, да се, у његовом стилу, изразим савремен им појмом
из облас ти која је далек а од књижевнос ти.
(1980)
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<Марк Сергејев: чУдаБајкала>
предговор

Ч

уда Бајк ал а је бајковита прич а сибирс ког пис ца Марк а Сергејев а, човек а
пуног знањ а, заљубљеног у свој родн и крај. Он је познат и у свет у ван Си
бира и Совјетс ког Савеза, управо по својим духовит им бајк ама. Књига је у пре
воду Вере Зоговић, која је умел а сач уват и сву природност пиш чевог причања,
сву лакоћу дечјих дијалога у њој и све богатс тво језик а са кога је превод ил а.
Чуда Бајкала, подељена на двадесетак поглавља, или кап љица, прича о боц и
која пут ује сибирс ким вод ама, заус тав љајућ и се онде где је тал ас и избаце. Кре
нул а је из језера Бајк ал а с пис мом пион ира мале школе једног прибајк алс ког
сел а, и са сваког мес та где се заус тави понесе још по једно пис мо, легенду о том
крај у, или слик у његових лепота, или слик у сав ремен их дос тигн ућ а, те тако,
пис мо по пис мо, кап ља по кап ља, израс те цел а прича.
Има некол ико разлога који ову књиг у чине прив лачном: Марк Сергејев је,
како сам већ напомен ул а, чувен, добар писац. Зат им, досад нис мо имал и књиге
за дец у и омлад ин у из које би могла упознат и Сибир с његовим природн им ле
потам а – чуд им а, највећ им језером на свет у, највећ им рек ам а, необу х ватн им
шумама, зем љу у кој у је рус ки цар нек ад слао пол ит ичке кривце, а која се пре
творил а у крај где се сад а граде огромне хидроцент рале, где нич у цел и градови
намењен и нау чном ист раж ивању. И што је најваж није, ретко је која књига пу
на тол ик им историјс ким, геог рафс ким, геолош ким чињен ицама, исп ричана са
тол ико природнос ти, хумора, маштовитос ти. Ова прича је, што би рек ли наш и
крит ичари, слојевита: и бајк а је, и нау к а је, и за дец у је, а и за старије. Она буд и
у млад им а инт ел ект уа лн у радозналост, пок реће на дел атност, нег ује у њим а
племен ита осећања, развија маш ту. Ако треба пруж ит и књиг у бић има која тек
улазе у живот, то је слична књига, из које мог у сазнат и многе чињен ице наме
њене употп уњ авању њихова знањ а, а која се чита са тол ик им уживањем, да се
жал и, стигавш и до пос ледње стран ице, што се заврш ил а.
(1982)
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Змај: цУцУ,роде,пароде

З

мај, велики психолог и велики песник деце, дошао из деветнаестог века, и данас
је онај без кога деца не мог у, бар не она мања, на коју такозвана савременост
није утицал а. Као и оно крајем деветнаес тог век а, и почетком овог, тако и дана
шње дете позаи ма своје, људске особине стварима, нем уштим бић има и природ
ним појавама. Осетљиво је на Змајевс ки олак и хумор и вол и мелод ију Змајевих
песама. Змај је изнео на видело безброј тема које зан имају и савремен у дец у, је
дино је заобишао наговеш таје о љубави, данас врло прис утне и у овој поезији.
Зато је теш ко одред ит и која би од његових пес ама и данас бил а најближ а дете
ту, а особито и зато што су све приближ не уметн ичке вреднос ти, и могла би се
узет и скоро свак а.
Зато сам одлучила да нас умце отворим његову збирку песама, па шта ми сре
ћа донесе. Књига се отворила на бројаници „Мајка пева детет у“ („Цуц у, роде, па
роде“...) У поезији за дец у било је оду век песама ове врс те. Детет у свих времена
оне су блиске по свом ритм у, по олаком хумору, и по томе што се одмах осет и да
је ритам, мелод ија, важ нија од смис ла – а мале деце се смисао много и не тиче.
„Цуц у, роде, па роде“је тип ична бројан иц а, успаванк а: тема је прозрачна,
нема тврде логике, замагљена је, риме су звонке, преовлађују распевани дактил и.
У Змаја је мало ове врсте песама, те и то чини да се на њој зауставимо. Ретка лепо
та је двострука лепота! И „Таш ун, таш ун, танана“ је усам љена међу Змајевим пе
смама. И она би се за антологију песама и данас блиских деци могла узети, али је
„Цуц у, роде, па роде“ краћа, што је тип ично за бројан иц у, јер она захтева да се
стално понав ља. Ову врс ту стихова почас твовал и су и савремен и пес ниц и сво
јом нак лонош ћу. У старин и познат и и омиљен и, ни данас не сил азе са престол а.
Зан им љиво би било дод ат и и то да „мајк а овак ве стихове пева детет у“, јер
делуј у умир уј ућ и, успав љуј ућ и, као оне неке реч и које у себи понав љај у људ и
жељн и да дођу до транс ценденталног миш љењ а, да доп ру у сам у дубин у свог
бића. Детенце, наравно, нема овак ве амбиц ије, али га овак ви стихови умирују.
И дан ас, и поред вел иког броја пес ник а за дец у, врло обд арен их, који су
круг тема прош ирил и, језик обогат ил и, и ритам учин ил и разноврс нијим, Змај
стоји на истом угледном мес ту, нич ијим даром непомерен, ни у антолог ијама,
ни у дечјим срц има.
(1983)
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<Владислав Влајко Стајић: песме>

Ш

то бивам старија, све ме више гризе савест што пес ме Влад ис лава Влајк а
Стајића, друга из родног краја, нисам успел а бил а досад да сред им и обја
вим у књизи. А <за> то бих између свих његових пријатеља бил а мож да најпо
зван ија,1 јер су ми његова жена и син, пос ле његове смрт и, пред ал и дос та њего
вих пес ама, а и његови пријатељи ми их ставил и на душ у, кол ико се и код њих
наш ло. Неке ми је и он сам за живота дао.
Са Влајком Стајићем сам почел а другов ат и још у Ваљ ев у, док смо бил и у
гимназији. Мад а млађи од мене и мојих врш њак а, друж ио се махом са нама, јер
је образовањем и зрелош ћу био прерас тао своје школс ке другове. Влајко је већ
тад а добро знао јед ан стран и језик, свирао је, слик ао, глум ио и пис ао пес ме.
Тад а се још није знало за кој у ће се од ових уметнос ти највише везат и. Умео је
да пријат ељује. На изл ет им а по окол ин и Ваљ ев а, он нам је чес то рец ит ов ао,
обично „Салом у“, пес ме Едгара Поа, Бајрон а, пес ме наш их родољубивих пе
сник а. Сви смо тад а веровал и да Влајк а чек а вел ик а глумачк а каријера.
Наше пријатељс тво се нас тавило и кад а су се обе наше пород ице досел иле
у Беог рад, пос ле Прв ог светс ког рат а. И тад а је Влајко вол ео да глум и или у
свом стан у или у кућ и понекога од својих пријатељ а. Али га у Беог раду ипак
страст за глум у пол ако нап ушта, поч иње сад више писат и пес ме и слик ат и. Око
њега је увек било пуно уметн ик а, слик ара и пес ник а, његових пријатеља. Кућа
његових род итеља, сан итетс ког пуковн ик а, оператора, Јорд ана Стајића и мајке
Лене, за коју је био врло везан, нуд ил а је сред ин у как ва млад има год и: са зидова
су глед але слике, међу њима и оне које је Влајко слик ао, свирало се, читале се
пес ме и разгов арало о уметнос ти. Овај уметн ичк и нач ин живота није сметао
Влад ис лав у Стајићу да зав рш и фак ултет, ни да се запос ли и, пред рат, ожен и
Стевком Рад ивојевић, лек арем, с којом је зат им имао и сина.
Влад ис лав Влајко Стајић је пес ник изу зетне осећ ајнос ти, продухов љено
сти, склон сновима и романтици. Нис у му далека бил а ни родољубива осећања.2
У родољубивим песмама је остајао опор, тврд, близак наш им класичн им песни
цима. Није било патње народ а кроз коју нам је зем ља прош ла, да је није дубоко
дож ивео. Међу родољубивим стиховима ист ич у се3 нароч ито две поеме, „Кари
јат иде“ и „Победн ик“. Врл ина поеме „Каријат иде“ није у формалном савршен
ству, мад а нам је њен десетерац близак и одговара тем и. Пис ана дубоко дож и
вљено, с приз вуком ром ант ич арс ког бол а и понос а, вредн а је нар оч ит о као
407

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

док умент душевног стања у народу пред почетак устанка. Писано је у нас о томе
како се устанак рађао, о партизанској борби и подвизима хероја, али нико до Ста
јића о томе како смо прижељк ивал и да стид због пораза час пре сперемо. А један
од узрок а устанк а свак ако је и тај стид, то осећ ање да смо без кривице криви.
Друга поем а, „Победн ик“, необично зрел а, сажета, у сас вим другом је ритм у,
рак ићевс ки иск лес ан а. Пес ник гов ори у име „Поб едн ик а“ на Кал емегд ан у.
Ретке су код нас пес ме тог позад инс ког отпора и пркос а, патње која се у поро
бљеном Беог раду поднос ил а.
Мислим, међутим, да неж ности, племенитости природе овога песника више
одговарају пес ме о прос јац има, радн иц има, плаћен иц има разних врс та, зат им
пес ме млад ал ачк их безразлож них туга. Ако је осећање туге једно од обележја
природе песничке, онд а је Влајко Стајић доис та рођен и песник. Све је код њега
у лакој измаглиц и сете, предосећања, лелујаво, неу х ватљиво. И његова љубавна
поезија је так ва, болна, сва у недореченом. Међу љубавн им пес мама је некол и
ко веома узбуд љивих, и уметн ичк и на вел икој вис ин и: „Тражење“ и „У далекој
близин и“, „Јаблан“, „Рас танак“. Оне су до бол а иск рене, али измаглиц а истин
ске пое зије их чув а да не буду исповедне кол ико уметн ичко дело не поднос и.
Кас нији цик лус љубавне поезије „Сонет и за Мајду“ је тол ико савременог изра
за, да делује као јуче нап ис ан. Познат а сет а, лелујав ост Стојићевих стихов а,
опет су ту, али је све богат ије, зрел ије. Метафоре су из света виђеног зен ицама
и нас лућеног слухом. Како га је глум ачк а страст већ бил а сас вим нап ус тил а,
сад и стихове пише који се не мог у, не смеју глас но са сцене говорит и:
А ти сад спиш, свилена чау ро мал а,
кô зима кад све увије снег,
на срц у мом у леду си зас пал а,
нишем те сву из снеж ног вејања зимњег.
Ништа у овим песмама није тачно омеђено, преп лићу се мисли, слутње, сећа
ња, а из све те зас ањанос ти ниче лик Влад ис лава Стајића, још верн ији него из
његових соц ијалн их или пат риотс ких стихова:
Ја спус тих главу на снег,
чух твојим дахом дише...
И тад по крововима кућа
зас ја се цвеће ледено, сас вим ледено
као твоје очи ледом...
Нашто ми дан кроз који као кошава свира
судбина уз дип ле туге...
Како ти бивају прс ти од сумње блед и...
Овај песник је увек нагн ут над својим унутарњим животом. Мож да је једна
од најваж нијих његових особина управо тај богат унутарњи живот, та навик а
самопосмат рања и повезаност између талената којима је уз песничк и био такође
склон. За песника Стајића мисао и слутња прет варају се у звуке, њем у „светлост
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пева, бруји“, а звуц и се прет варају у боје. Мад а је припад ао пес ниц има чије ми
сли се прет варају у слике, није се играо метафорама, није их злоу пот ребљавао.
Језик му је чес то нев еров атно једнос тав ан као да га је намерно упрош ћав ао.
Овак вом мирном једнос тавнош ћу одл ик ују му се особито такозване соц ијалне
пес ме, или, кад је реч о Стајићу, боље је назват и их хумане, племен ите. Саосе
ћао је са свима паћен иц има, са свима злом судбином прит ис нут им: са прос ја
цим а, раден иц им а, шизофрен ич арим а, луд им а, лут ал иц ам а, нап уш тен им де
војк ам а, дев ојк ам а вечн о нагн ут им над пис аћ ом маш ин ом – свак а људс ка
невоља га је дирал а.
Будућ и тако увек пог ружен у мис ли, нем иновно се сретао с миш љу о смрт и,
у почетк у је заобил азећ и. Међут им, смрт мајке га је наг нал а да у ту мисао утоне
и да јас но о њој проговори у пес ми „Гвозден и круг“.
Увек пом ис лим
да ће једног дана,
једног већ одрађеног часа
снаж на рук а незнаног работн ик а
брзим замахом
зграбит и алк у
под ић и камен у плоч у
и пон уд ит и и теби
мем лу гробн ице
и њен у там у...
Своју приврженост мајц и јас но је изразио у пес ми „Сен“, необично проду
бљеној, тип ичној за овога пес ник а. У изванредној пес ми „Мајц и“, он не разм и
шља само о њеној смрт и и о смрт и уопш те, он близин у мајке, њен дах, осећа и
на свом узглав љу. Ова пес ма није само леп а, она је и док умент о стању човек а
који слут и блис ку смрт.
Стајић се одсад а све чеш ће нал ази у так вом расположењу. Стално вид и око
себе паћен ике очију које су „мирна барска вода“, шизофрен ичаре којима се дрво
прич ињава као Хрис тово распеће, болес нике који по болн ичком зиду уцртава
ју само њим а схват љив е шаре. И не само да пес ник зап аж а паћен ике, него га
они, чин и се, магнетс ки прив лаче. Влад ис лав Стајић као сељак који пред смрт
сред и све своје пос лов е, остави пор уке, пот раж и опрош таје – стреп и шта да
каже свом малом син у одл азећ и са овог света;4 како да му објас ни свој живот.
И доис та вел ик у истин у ће му рећ и ако каже да је „имао много теш ких дана“, да
је лутао као што „уклет и брод лута тражећ и лук у спаса“, да је „ишао за сјајем ме
сеца, ишао ишао...“
Наравно, врло вел ико, будно осећање одговорнос ти, пот реба за преис пи
тивањем пос тупак а у живот у, пред одл азак из њега, довод и пес ник а до тога да
се пор ед и са брод ом кој и лут а, са мес еч ар ем. У ствари, само њег ов е мис ли,
слутње, чеж ње, биле су лутал ице, а то и јест док аз да је Влад ис лав Стајић био
рођен и пес ник, нес покојн ик, уметн ик чис те и широке душе.
(1986)
409

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Добродошлица Марији Сергејевној петрових

М

арија Пет рових је ушла у ред првих рус ких и совјетс ких пес ник иња,1 по
ред Ане Ахм атове, Марине Цветајеве, Маргарите Алигер, да поменемо
само оне које су код нас чес то превођене. Ми први пут превод имо целок упно
пес ничко дело Марије Пет рових, данас ваљд а најч итан ије жене пес ник а у Со
вјетс ком Савез у. Верујемо да ће и у нашој зем љи бит и од читал ац а дочек ана с
добродош лицом и завољена. Ова пес ник иња, изразит и лиричар, у исто време
је и пес ник из чије поезије се може назрет и и време у коме је живел а, карактер
поднебља где је рас ла, душа народ а коме прип ад а. Влад им ир Мајаковс ки, кад
му је једном било замерено што пише и љубавн у поезиј у, одговорио је да иако
је револуц ион арн и пес ник није бесполно биће, а Марија Пет рових би оним а
који не прих ватају њене песме друштвеног карактера могла одговорити да2 мада
је лирски песник3 тиче је се судбина народа коме припада4 и као биљка је осетљи
ва на поднебље где је рођена.
Талент и су обично порозни. Музичари су чес то обд арен и и за поезију и за
слик арс тво, неч ије симфон ије су и слик арс ка платна, лирс ке поеме, док мело
дије нек их пес ам а гов оре да је пес ник лат ентн и муз ич ар. Марија Пет ров их,
лирик на куб, како би рек ли математ ичари, има и око слик ара – да прво прого
воримо о овој њеној одл иц и. Не знам ко је лепот у рус ких предел а и поднебља 5
ове зем ље ликовн ије и с више љубави опевао. Читајућ и так ве њене пес ме чин и
нам се да на6 лиц у мес та, материјално, дож ив љујемо мирис снега, буђење про
лећа, загонетност шуме. Марија Пет рових осећа дрво као што га осећа птица,
осећа траву као зрикавац и познаје небо као што га познају снег и киша. Љубав
на поезија Марије Пет рових још је танан ија, прожета чеж њом, болом, пркосом,
вером у нас тав ак љубави и с ону стран у живота. Та њен а љубавн а рел иг ија је
рел иг ија продуховљен их створења која имају дод ир са невид љивим, само нас лу
ћен им световима. Она вољеног човек а позива да дође на сас танак из заг робног
света. И то није веровање да тај нек и свет пос тоји, него да љубав све може, да
нема гран иц а. Вероватно је само жена пес ник у стању да вол и тако полуп лот
ским7 нач ином вољењ а, да буде увек у дос лух у са оним а којих више нем а или
који се већ спремају да ишч иле из живота.
И у свем у другом Марија је изу зетне природе. Овде бис мо нароч ито иста
кли једн у њен у људс ку и пес ничк у одл ик у – срчаност и самос талност које нис у
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нипошто какав неп ријатељски став према друкч ијем8 ставу и миш љењу. Марија
Пет рових је природно своја, природно след и свој пут, као што природно тече
рек а или витла олуја. У доба кад се не пом ињу у поезији црк ва или звона, кад се
скоро заборавило шта је то час ни пост, она пише једн у од најлепш их својих пе
сама где се сећа дет ињс тва и верс ких светковина око црк ве, а где су главн и ју
нац и гачц и – који9 као верн иц и клањају. И ко сад шта може побож ним птицама!
Зан им љив је разв ој Марије Пет ров их. Будућ и да је почел а пис ат и врл о
млад а, бил а је једно време под утицајем савремен их старијих пес ник а, очарана
новином њихова начина писања, али већ тада испољив најбоље црте и своје обда
рености и свога карактера: упад љиву духовност, очараност природом, везаност
за утис ке из дет ињс тва, млад ал ачк у жељу да се зач уд и, да се пред а маш тању.
Приметићете како је уредник руског издања њене књиге те песме раног периода
ставио на пос ледње место. Зашто? Мож да зато што су стилом најс ложен ије, или
да пок аже да је већ у младос ти испољил а своју вел ик у обд ареност.
Обично и најбоља збирк а стихова донесе само по десетак песама изу зетне
лепоте и ориг иналнос ти, а код овог пес ник а их има и више так вих, „цел их ле
пих“, што рекао некад Богдан Поповић, а посејана је низом стихова који се зау век
памте.10 Не бис мо овде свој укус наметал и, нек а сам читал ац има задовољс тво
да пронал ази себи најближе, најлепше творевине Марије Пет рових, нек а улази
у врт ове поезије без претходно зад ат их правил а11 неке своје пое т ике и нек а му
не буде жао ако нек а пес ма пот уче његове унап ред одређене захтеве савремене
поезије. Танана осећајност овог песника, заоблачна занетост, луда заљубљеност
у нем уш ти свет око нас и забрин утост пред непознат им светом у нама сам им,
сваког ће освојит и.
Ма кол ико превод иоц и бил и конген ијалн и са пес ником кога преводе, на
жалост, не мог у превес ти оно најлепше у пое зији, оно што стоји између реч и,
измаглиц у која лебд и над њима. Волел и бис мо да се ипак и у преводу осет и да
Марија Пет рових влад а речј у као обд арен виол ин ист што и неосетн им дод и
ром гуд алом буд и звуке који се дуго памте.
Жел имо Марији Пет рових добродош лиц у међу пес нике наше зем ље.
(1988)
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поезија блиска данашњем дану и човеку

П

ред нама је веома заним љива збирка песама Јелене Станковић Гавриловић.
Пос ле две књиге поезије за дец у и једне за одрас ле (Погашене воштанице),
нап исал а је стот инак песама из којих је проговорио савремен и човек, рек авш и
свој у пое тс ку реч о сумњама, двоу м љењима, мук ама, отуђенос тима и пробле
мим а блис ким сваком чов ек у, било нашем, испод овог неба, или људ им а под
„туђим небом“ које је, на срећу, наше заједн ичко небо. Јелена пат и своју патњу,
радује своју радост, исп уњена мис лима на прош лост, на ове наше дане и надама
за будућност.
Нас лов књиге говори о хладном неб у, симболу, неб у метафори, неб у које
би могло бит и заштитн ик и покривач, сунчано, људски топ ло, онако топ ло како
и сунце једнако сија за све људе. О тим њен им разм иш љањима говоре нас лови
песама: „Лук аво померање ваздух а“, „Ударац главом“, „Месечев заг рљај“, „Пара
зит и“, „У агон ији“, „Одсањане жеље“, „Под хладн им небом“, „Суд арања“, „Кас но
отреж њењ е“, „Траг ик ом ед иј а“, „Мој а илуз иј а“, „Мис ли у пау ч ин и“, „Душ а“,
„Спот ицање“, „Судбина“, „Смисао постојања“, „Вапај“, „Макар наопачке“, „Одлу
ка“, „У глувом круг у“, „Способност вибрирања“, „Хаос“, „Тмина загонетна“, „Са
мртна визија“ и многе друге. Пос ле навођења ових нас лова, готово да не треба
објаш њав ат и о чем у то, како профес ори у школ и каж у, гов ори пес ник, нит и
улож ит и труд да би се пес ме приближ иле читаоц у. Оне су савремене и блис ке
дан аш њем дан у и чов ек у, нашем чов ек у и бил о где у свет у. Зар стих ов и који
следе нис у опомена свима који заборав љају како смо кратковечн и:
Звиж ди ветар кроз лобање
Ми у глувом круг у
Тупо се завлач имо
Јед ан другоме под кож у.

(„У глувом круг у“)

Збирк а пое зије Јелене Станковић Гав риловић сас тав љен а је из две врс те
пес ама, однос но пес ме су се саме подел иле на горко-мис аоне („Лук аво поме
рање ваздух а“) и лирс ко-осећајне (цик лус „Оплођавање урл иком“). Ова подел а
је условна, јер у мног им мисаон им зат репере осећања, а у оним лирским, чес то,
промол и се најдубља мисао.
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Има много животн их иск ус тва у овој поезији. Отуд мисаоност, па и траг и
ка појед ин их стихова није веш тачк а, „прав љена“ због „модернос ти пес ме“, она
је природн и след оног што је пес ник ињ а осет ил а, вид ел а, дож ив ел а, пром и
слил а и што је у њој иск рис тал ис ало до „Под хладн им небом“ овог век а, који
стално леден и жеље и снове. „А змије око нас пал ацају“ и „ударац главом чове
ка тек отрезни“. „Како побећ и од свакод невне калк ул ац ије“, пита се пес ник и
ња, „кад је душа мек ана, гол а“, а чес та су и „суд арања“ и „разлог је кловновс ки“.
Зем ља је ту на којој смо и хладно небо над нама, и цери се зем ља слабос ти људ
ској, једн у по једн у душ у одвлач и у безд ан – гробља се по њој најбоље множе.
Карактерис тична је и пес ма:
Разбијамо облаке
Корита речна
Померамо
Сас танке зак азујемо на Месец у
Још само да сунце дод ирнемо
Па ћемо се ослобод ит и свега.
(„У име прес тиж а“)
Зан им љив а је и Јелен ина пое зија дож ив љена на „америчком“ тлу („Блуз у
ноћ и“, „Изг убљене душе“, „Цивил изац ија“, „Имитац ија живота“ и друге).
У цент ру мет рополе
Под вештачком светлош ћу
Чудн их гримаса
Цери се једна жеља
У близин и одјек ују
Звуц и блуза у ноћ и.

(„Блуз у ноћ и“)

Стихови Јелене Станковић обилују разним ритмовима, унут раш њим мело
дијама. Један део ове поезије као да је означен у песми „Траг икомед ија“, у чијим
стиховима умиру илузије и гасе се снови као да смо у вел иком позоришту у коме
се завршава предс тава, па се глед аоц и изненад а суд аре са стварнош ћу.
Људ и су те „екст равагантне звери које круже булеварима, окрутне у свом
понашању“, ту где „еротс ка мех ан ик а силује љубавне страс ти“, где све мирише
на хаш иш и морфијум. Пес ник иња нал ази снаге да се ослобод и „модерног бар
барства“, тог „раја цивил изац ије“, где „тутњи грамзивост, отимање за превласт“.
У том „царс тву ман ијак а свих врс та“ – отима се пес ник и човек. И у човек у се
све бун и прот ив тог хладног неба. Ипак, жена и пес ник нал ази снаге да зат ре
пери чис тим лирс ким тоновима и правим осећањима и да се у сус рет у са чове
ком, који је спреман да прих ват и та треперења, суоч и, да му се повери, а он да
јој узврат и и отвори жељезно срце:
Чу ме човек
Сас луша
Жељезно ми
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Отвори срце
Пом илова ме погледом
Мож да би учин ио и много више
Да му се приближ их
(„Отварање срца“)
Нис у ретке ни овак ве песме у збирци Јелене Станковић Гавриловић. И тако
све до краја збирке учес твујемо и ми у „траг иком ичној предс тави“, у којој смо
сви глумц и, „подељен и у више рангов а“, а сличн и смо једн и друг има. Сви смо
ми ту, између живота и смрт и, али и натоп љен и неж нош ћу и љубав љу, истином
о пос тојању, понек ад опором – пок атк ад неж ном, али увек искреном. Због те
искренос ти, због музике стихов а, због опорн их и неж них реч и, због мис ли и
осећања које се преп лићу, топ ло препоруч ујемо ову збирк у.
(1988)
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антологија југословенског песништва о биљкама

С

вак их некол ико год ина Милорад Р. Блеч ић нас изненад и новом антолог и
јом. Пос ле Антолог ије југос ловенс ке револуц ионарне пое зије и Антоло
гије пес ам а о Беог раду ево треће, пос већене пес ниш тву о биљу, која ће веро
ватно пробуд ит и највише радозналос ти. Не знамо пис ца који тол ико вол и свој
пос ао кол ико га вол и Блеч ић. Доносећ и пријатељу на дар своју нов у књиг у, он
нап рав и пред њим прив атн у промоц иј у, у страх у да се без тог а нек е важ не
ствари у њој не би запазиле. Чин и ми се да се пес ник мање радује својој пес ми
тек нап исаној него он својој новој књизи.
Одрас тао у срц у прир од е, с љубав љу је сач ин ио овај избор пес ниш тва о
биљк ама. Вероватно нема биљке у овој антолог ији да јој он не зна бој у, мирис,
порек ло, упот реб у. Блеч ић се увек заус тави код књижевн их зад атак а које му
дају мог ућности да се диви и радује, не завидећи онима који се пре њега зауставе
на тем и и њем у зан им љивој.
Суд ећ и по овој ант ол ог иј и, пор ед поз нат ог дара наш их људ и за пое з иј у,
чин и се да нам је народ исто тол ико слик арс ки обд арен. Код сев ерн их наро
да, вечно зас ут их маглом, нем а овол ик о пес ам а о биљу које цвет а. Ђура Јак
шић био је, на пример, исто тол ико добар слик ар кол ико и пес ник. Зна се да
се тал ент и удруж уј у: муз ич ар и пес ник, вајар и слик ар и пес ник. Мис лим да
је свак и од пес ник а у овој антолог ији могао пос тат и и слик ар, само да је имао
мат еријалн их мог ућнос ти да се пред а слик арс тву. У двос труко обд арен а чо
век а увек преов лад а пес ник, јер за зан им ањ е књижевн ик а не треба пох ађ ат и
ник ак ву школу, не треба имат и нек и кабинет, купов ат и платно и боје. Пес ма
се мож е нап ис ат и и у парк у и у шум и, чак и у пут у. Мног и од ових пес ник а
лат ентн и су слик ари. По биљц и кој у ко опев а може се одр ед ит и је ли равн и
чар или план ин ац, да ли у њем у поред пес ник а жив от ари још који прит ајен и
уметн ик. Уостал ом, пое з иј а је у основ и свих уметн ос ти, она их на нек и на
чин ујед ињује.
За обиље поезије о биљу код нас треба зах вал ит и и геог рафс ком полож ај у
наше зем ље богате и шум ам а, и пољим а и вод ам а. Пес ниц и пев ај у најчеш ће о
биљу које су видел и чим су се род ил и. Приморц и о мас линама, о нару, о чемп ре
сима и какт ус има. Равн ичари о коноп љи, о лан у, о сунцок рет у. Они са средњег
горја о липама, храстовима, бук вама, воћкама, љубич ицама, кук урец има, и тако
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редом. Не мог у се наше биљке пож ал ит и да нис у опеване. Свак а има бар по два
три обож аваоца.
Странац коме Блеч ићев а антолог ија дође до рук у може се упитат и шта је
узрок те је свак и наш пес ник певао о биљу. Да ли је то зато што смо народ ма
хом с југа, или зато што су готово сви наш и песниц и род ил и се у селу и провел и
дет ињс тво у њем у и наглед ал и се биља више него они рођен и на бетон у. Нек и
књижевн и крит ичар могао би међут им рећ и да увек <се>више пева о ономе о
чем у се чезне него о оном што свак и дан имамо пред очима.
Међу пес мама у овом избору које славе лепот у биља има их које говоре и о
лековитости њиховој, паж њу привлач и песма „Биљарица“ Светлане Макарович,
преп ун а наз ив а биљ ак а од којих чит ал ац ретко кој у поз наје. Са рад ош ћу ће
травари у овој антолог ији наи ћ и и на пес ме пос већене бок виц и, зови, пелен у,
лип и, коп риви, мас лин и, мајч иној душ иц и, чија лековитост је исто тол ико вел и
ка кол ико њихова лепота.
Ко се од нас са узбуђењем не сећа мирис а клек иног плод а зим и, на врелој
пећ и, и мирис а чаја од липе који смо пил и у грозниц и у доба дет ињс тва. Како
се вид и, пое зија о биљк ам а није само опис на пое зија, у њу су уплетен а многа
људс ка осећања – од радос ти до очајања, од свадбен их пес ма до тужбал ица.
Ова књиг а не само да је леп а, нег о може бит и и корис на. Њу би требал о
учин ит и обавезном лектиром по градс ким школ ама, где учен иц и јед ва познај у
парадне биљке по парковима.
Милорад Р. Блеч ић се овом својом књигом одуж ио свом оцу калемару и за
штитн ик у ретк их биљак а, свом брат у Мих аи лу, аутору више књига о лековито
сти биља, и свом стриц у Вилот ију, познатом ботан ичару и нау чн ик у. Ова књига
говори да ивер не пад а далеко од кладе.
(1990)
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аутофрагменат

Р

ођена сам у Рабровици (Округ ваљевски) 3. маја 1898. год<ине>. Пошто ми је
отац био учитељ, сврш ил а сам основн у школу на селу. Гимназију сам сврш и
ла у Ваљев у. Универзитет – Филозофс ки фак ултет – у Беог раду. Дип лом ирал а
1923. год<ине>.
Једн у год ин у сам бил а у Париз у, као стипенд ис та франц ус ка, рад и доп у
њењ а школов ањ а. Тамо сам слуш ал а франц ус ку књижевност, естет ик у, исто
рију уметнос ти.
Сад сам суп лент у I женс кој гимн азији у Беог раду. – Дос ад сам објавил а
једн у збирк у песама, „Пес ме“, 1924. г<одине>.
Београд, 12. XII 1926.
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Волела сам да проналазим таленте

У

oразред сам ступ ил а први пут без икак вог стручног знања метод ике и пе
даг ог ије. Ти предмет и на унив ерз ит ет у нис у бил и обав ез ни за студ ент е
групе нау к а коју сам ја имал а, или су бил и само формално обавезни, морал и да
стоје упис ан и у индекс у. На практ ичн им вежбама за време школов ањ а нис ам
ниједном бил а. Тако сам пред ђаке стал а наоруж ана јед ино љубав љу према њи
ма и нек им знањем. Чин и ми се да сам бил а обд арен а и извес ним смис лом за
оно држ ањ е које учен ике не одбија, али им и не доз вољ ав а да се нас тавн ик у
попн у на глав у; а мож да сам часом и у то прво време влад ал а зато што нис ам
жал ил а себе, што сам се трош ил а у дод иру са учен иц има, у жељи да на њих пре
несем све што знам као они стари учитељи који су пос ледње влакно мож дан их
вијуга претак ал и у главе својих ђак а.
Најлош ије сам пред авал а историју јер је ни самој себи онд а нисам правил
но тумач ил а. Не снашавш и се добро у пол ит ичкој, заус тав љал а сам се више на
култ урној доводећ и је у вез у са књижевнош ћу – тако сам не знај ућ и у почетк у
пед агош ко правило о коорд инац ији предмета дош ла до њега из неке личне ну
жде. После положеног професорског испита историју нисам више ни предавала.
Са највише успех а сам, мис лим, тумач ил а грамат ик у и теорију књижевно
сти. Ово је пот ицало из моје вел ике страс ти за језик и књижевност. Све ствари
које су се дале пок азат и на примеру, до којих се дол азило лог ичк им зак ључ ива
њем, пред ав ал а сам бољ е нег о оне које сам морал а прос то саопш тав ат и, као
што је животоп ис књижевн ик а или изл агање ток а нек их ратова.
У самом почетк у сам стално упад ал а у греш ку да ђац има помажем док их
исп ит ујем, ист рчавал а сам исп ред њих и уљуљк ивал а се у уверењу да сви знај у
све што ја знам. Срећом сам брзо увидел а штет у ове добронамернос ти, па сам
кас није своје учен ике тол ико осамостаљивал а да су сам и могли, у вишим разре
дима, вод ит и цео час, разу ме се, под мојом будном паж њом. Овај нач ин рад а је
под изао њихов понос, буд ио утакм иц у, оштрио знање, да су и средњи учен иц и
тако иск ус но исп ит ивал и, као да су прош ли кроз пед агош ке курсеве.
Волел а сам да пронал азим таленте, заљубљив ал а сам се у своје учен ице и
уображ ав ал а да ме све воле онол ико кол ико ја њих, заборав љал а сам да човек
више вол и онога коме даје него онога од кога прим а. Узб уђив ал а сам се увек
пред улаз ак у разред као глум ац пред ступ ање на позорн иц у. Радов ал а сам се
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свако јут ро што ћу наћ и у школ и опет зрачне погледе добрих, интел игентн их,
што ће ме срес ти њихов осмех и готово сам се бојал а сус рета са сујетн им, ми
саоно неа кт ивн им створовима, как вих буде и у најбољим разред има.
Волел а сам са ђац има да идем на излете, у музеје, на изложбе. Старал а сам
се да сазнам личн и живот свакога од њих па сам чес то давал а пис мене зад атке
који ми мог у то омог ућ ит и. Већ за доба њиховог школов ањ а сам са дос та њих
пос тал а пријатељ и то пријатељс тво се пос ле и кроз живот нас тав љало.
(1952)
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И

з воза који јури из Беог рад а према Ваљев у негде код Словца углед а се шу
мовито побрђе на дес ној стран и и рабровичк а школ а, у којој сам рођена
16. маја 1898. С осећ ањ ем кајањ а прођем пок рај свога родног мес та, јер како
сам сас вим мал а однет а у Бранков ин у, нав ик ла сам се да њу смат рам својим
правим завич ајем и само кад поп уњ ав ам зван ичн а док умент а или се нађем у
Рабровиц и, сет им се да сам у њој рођена.
Нас тавимо ли пут од Ваљева према Подгорин и и Шапц у, преко висоравн и
одак ле се вид и цео слив Колубаре са венцем план ина од Цера до Авале, укаже
се негде на тринаес том километ ру, у шумовитој удол ин и лево, звон ик бранко
винс ке црк ве, па зат им врхови липа у порт и. Око не стигне да саглед а, ако смо
на кол има или аутобус у, кровове двеју старих школс ких зград а. Два километ ра
даље, опет лево, уз пут, укаже се лис топадна шума коју познајем боље него све
шуме свет а. Иза ње су виног рад и, воћњ ац и, заб ран и, лив ад е и негде измеђ у
њих кућа мојих прадедова по мајц и, свеш тен ик а, коју, кад склоп им очи, вид им
јас није него ону у којој сад живим, вид им њен висок и кров под зеленос ивом па
тином врем ен а, њен у шир ок у стрех у где смо се као дец а крил и од пров ал е
облак а, њене дрвене степен ице обојене бојом разл ичк а, обрас ле виновом ло
зом и зас трте како се са калдрме ступ и на први праг. Вид им прозоре у гвозде
ним шипк ама, које су вероватно штит иле кућу од хајдук а што су се нек ад бил и
појавил и у околн им шумама, за дет ињс тва моје мајке. Вид им у призем љу, испод
спаваћ их соба, стару опеком поп лочан у трпезарију, зидова дебел их као у црк ва
ма, у којој је бил а1 хладовина и по најврел ијем јулском дан у. Осет им мирис липа,
вреле зем ље, меда и воска, мирис сувих шљива и рак ије, мирис осунчане кук уте
и мет вице, мирис старих књига. Чујем цврк ут, кук урек ање, блек у, звек алатк и,
шкрип у бунара, далек и сељаков зов, неодређен и шум, жубор воде.
А сад се спус тимо сеос ким путем до школе, где сам одрас ла и у којој ми је
отац био учитељ, путем који знам боље него улиц у где сад живим. Стрчаћемо
из дед иног двориш та низ брег обрас тао шљивама, орас има и бук вама до бран
ковинс ке реке, која се и рађал а негде по јаругама шума у Бранковин и. Она тече
вијугајућ и према школ и, између брегова с којих је пос мат рају из воћњак а бело
окречене сеос ке куће. Корито јој је у белутк у и модрим плочама шкриљц а. На
чет ири-пет мес та пресец а је пут, црвенк аст као у брдс ким предел има. Он нас
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доведе до пред црк ву, шћућурен у уз шумовит брег, по средњевековном обичају.
Њен а порта бил а је друго, лепше двориш те од двориш та моје основне школе.
У њој је много траве и дрвећа. Ту и тамо су софре, даш чане кућ ице, сличне тре
мовима, које имућније пород ице диж у да би за време вашара, по киши или жези,
имале где да се склоне, а које су ђац има служ иле за играње жмуре.
Иза уже ограде, уза сам у црк ву, нал азе се спомен иц и Ненадовића. Ту леже
и моји прадедови, свештен иц и Пет ровић и. Ту су и гробови исто тако старе по
род ице Павића, која се пред устанак заједно са Ненадовић има и Пет ровић има
досел ил а у Бранковин у. Сви су ови спомен иц и, у обл ик у купа или торања, или
крстова, обрас ли маховином и лишајима, а натп иси су им исп ран и кишом. Јед и
но је још нов онај мермерн и с кога се благо смеје лик пес ник а Љубом ира Нена
довића. С тог спомен ик а, као далек и поздрав, сретн у ме стихови:
Деца су кô цвеће,
коров зле су страс ти.
Оплевите коров,
цвет ће леп израс ти.
Пређимо сад преко дрвеног мос та, или ћуп рије, како сам га у дет ињс тву
звал а. Он је пребачен преко школс ког поток а. Већ ту нас зап љус не заглуш ни
жаг ор слич ан буц и водоп ад а. То су се ђац и пус тил и на одмор. Играј у шуг е,
клиса, амиџајца, рву се, бацају се камена, провлаче се кроз плот до потока и тамо
праве воден иц у. О старој јабуц и кисељач и, о дудовима и орас има уза школс ку
ограду повешане су ткане, у весел им шарам а, торбе хлебаре у којим а су ђац и
понел и руч ак. Једн а, новија школ а, где сам ја учил а, стоји на малој узвиш иц и
што се спуш та до у рав ан – прос тор без иједне травч ице, утабан, где се ђац и
играју. Друга је крај реке. А обе су мало у руп и, како је некад говорил а моја бака
кад се у јесење дане околна брд а склопе па вид иш само небо над собом.
Успомене на мене јуришају. Ево учионице где сам учила први и други разред.
Чет ири огромн а прозора са по осам окан а зас ул а су је светлош ћу. Необојене
дрвене клупе пуне су рецк иц а. Још пре мене и мојих другов а почел и су у њих
ђаци урезивати своја имена. Мога имена, наравно, ту нема, јер како би и учитеље
ва кћерк а смел а то чин ит и. Нек ад ми се чин ило да ми је тиме вел ик а ђачк а ра
дост бил а оду зета, па сам, за утех у, своје име урезал а у баштенску чамову клуп у.
Вид им себе прв ог дан а школ е. Учит ељ, Нед ељко Савић, ког а сам до јуче
звал а чиком, стоји крај стол а и заповед а: „Спус тите сви руке на клупе!“ То ми
се ваљд а учин ило одвећ мало као школс ки пос тупак па сам упитал а: „Учитељу,
треба ли лупат и рук ама?“ (Уочи тога дана су ми бил и рек ли да чик у не смем у
школ и зват и тако, него учитељем, као и остал а дец а.) Не, рук ама није требало
лупат и, него их пол ако спустит и једн у до друге да се вид и јес у ли чисте. У клуп и
сам седел а са јед ином девојч ицом у разреду, Спасен ијом, која је у школу дол ази
ла повезана жутом марамом, званом шам ија. На одмору сам понајчеш ће бива
ла са њом. Она је, као и остал и ђац и, прво започ ињал а разговор о томе кол ико
је усп ут видел а зечева или веверица и јазаваца. Мене дуго није бил а пос луж ил а
срећа да сретнем, отк ако сам пос тал а ђак, как ву зверч иц у. И бил а је права све
чаност кад а је пред а ме у дед ином бук вик у искоч ил а црнк ас та весел а веверица,
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спузав муњевито низ стабло и кад ме је сек унд радознало поглед ал а. Сут рад ан
сам и ја, изједначена с друговима, причал а како сам срел а две веверице.
Зим и су учен иц и из удаљен их сел а остајал и у школ и да спавају. Пос ле гру
двањ а с њим а, брат и ја смо бојаж љиво отварал и врата собе где се седело. На
столу стоји лампа с вел иком стак леном куглом. У огромној пећ и букт и букови
на. Отац и Недељко Савић, чик а, читај у новине. Оне су широм развијене, за
клањају њихове ликове. У том трен утк у они ми се чине тако далек и од нас деце.
И сад осећам одбојност према читању новина као онд а кад су ми оне отимале
паж њу старијих. Једно је дете у дупк у, друго у дрвеној беш иц и, треће сед и с ба
ком на кревет у. На том кревет у сам једном, док су старији читал и, нап равил а
цел их дванаест истоветн их лутак а од мам ине старе блузе: усп равно дрво пред
став љало је кичм у и ног е, при врх у прив ез ано водоравно дрв о бил е су руке,
главице су биле од крпе, прек ривене истим руж ич ас тим бат ис том од кога су
биле и хаљинице. Али оне су само споља биле једнаке, ја сам их врло добро распо
знавал а и радовал а им се као да су најс куп ље, порц ул анс ке. С тог истог кревета
сам једном кроз проз ор пос мат рал а црв енк ас то гроб љанс ко брд о, обр ас ло
крж љавим жбуњем, и осет ил а наједном да ћу се неч им изу зетн им у живот у ба
вит и, да ћу мож да изу мет и вез који је једнак с лица и нал ичја или лутке које се
саме пок рећу. Или ћу изм ис лит и нач ин како да се изг убљена ствар може одмах
пронаћ и, врс ту магнета који може и из даљине, кроз дрво и зид, привућ и иглу и
мак азе. За овим магнетом сам вероватно чезнул а зато што је мама чес то губил а
ове ствари и звал а ме да их траж им.
У тој соби сам први пут мис лил а о смрт и, о томе како је свет постао. Дош ло
ми је то изненад а, кад је на вашару у порт и нек и нас илн ик убио човек а, сељак а
кога сам и ја познавал а. Још и сад се сећам имена убице и узвик а неч ијег у дво
риш ту: „Уби Бес еров ац човек а!“ Много времен а пос ле тога муч ил а ме мис ао
како може у час у нес тат и некога који је трен утак пре смрт и играо коло. Овак ва
питања су се умнож ил а кад је мам и умро мал и брат, дечак од десетак год ина, с
којим сам некол ико дана пре његове смрт и разговарал а.
У тим проз орим а што глед ај у у брдо вол ел а сам да пос мат рам одражено
двориш те и окол ин у. Чин ило ми се да вид им нек и друг и, лепш и свет. Так ав
исти осећај сам имала гледајући предео који се у води огледа, или предео застрт ма
глом. Ово се осећ ањ е, кад сам пос тал а старија, прет ворило у зак ључ ак да су
ствари које се тек назиру, или се глед ају изд алек а, лепше него у стварнос ти.
Иако нисам бил а непос луш на, чин и ми се да нисам волел а да ми се запове
да, да сам рад ије помагал а кад ми је то самој пало на ум. Једном ми је за ручком
отац заповед ио да не дувам у тањир вреле чорбе. Трип ут је заповест поновио,
али мен и нешто није дало да га пос лушам. Пос ле казне горко сам плак ал а негде
у ходн ик у. Отуд сам чул а да је неко од старијих у соби шапн уо како ме ипак не
треба строго каж њават и јер сам осетљива, па сам се још више расп лакал а. Воле
ла сам понек ад да се правим важ на пред Спас ен ијом и скак ал а сам једном по
рубљу које је тек било скин уто са ужета. Знал а сам да беж им по киш и напоље
до лив ад ице, цел е под водом, где су ђац и од нос ил а за ђубрив о, или тенгера,
како су их звал и, правил и чамце пок уш ав ај ућ и да се њим а нав ез у на то крат
ковечно мутно језерце.
424

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Разни списи ________

Као сва деца која рас ту у селу, и ја сам у школс ком дворишту или код деде и
тетке прис ус твовал а дол ас ку на свет тол ик их пил ића, ћурића и птица. Пос ма
трал а сам како разбијај у љус ку јајета. Прис ус твовал а сам првим корац има тек
оштењених кучића, првој глад и румених јокшираца и црне шумад ијске прасад и.
Гледала сам како крава неж но лиже бел и цвет на челу телета које је тек донела на
свет. Прис ус твовал а сам изл ас ку свилен их буба из чах ура. Али све то још није
било довољно за дет ињу жеђ да сазна како нас таје живот. Једном сам у порт и
ухватила скакавца и затворила га у вел ик у пукотин у нат руле неке греде у порти,
оставивш и му само мал и прозорак. Хтел а сам да исп итам да ли ће му из трбу
шчића изаћи мал и скакавци. Он је, наравно, у своме затвору крепао и морала сам
чек ат и до изу чавања природоп иса да бих сазнал а како скак авц и на свет дол азе.
Оца сам изг убил а рано, у Првом светс ком рат у, пре оног времена кад отац
и дете мог у да друг уј у, али оно мало слик а које су ми од њега у сећању остале,
врло су живе. Вид им га у школс ком воћњак у како ђац има пок аз ује калем љење.
Вид им млад ице, лик у, вел ике воћарс ке мак азе. Вид им како по зимс ком дан у са
чиком одл ази у лов. Пред њима трч и Лау ра, ловачка керуша. Њено бодро лајање
још ми звон и у ушима. Вид им га у пчел ињак у, под пчел арс ком мрежом, с мехо
вима у руц и, нал ик на как вог мађион ичара, како кад и узнем ирене пчеле. Зат им
га вид им у школс ком двориш ту опкољеног ђац има, којима је знао да влад а као
и одрас лима. Вид им га у разговору са нек им босанс ким бег унцем који је преко
Србије, Бранковине, одл азио у Македон ију, у ком ите. Вероватно су му чик а, и
сам из Бос не, и отац бил и веза. Сва тројица тихо разговарају. Босанац је наору
жан, већ има ком итс ку шубару на глави. Вид им га зат им пред Први светс ки рат
како на неком столу, на улиц и, зането говори, чујем људе како му одушев љено
одобравај у. Зат им кад се све стишало, одл ази, дес ног рамена мало дигн утог, у
школс ко двориш те. Памт им га и са прос лава Светога Саве, најлепшег празни
ка у моме дет ињс тву. Кит и зидов е слик ам а које су иначе служ ил е као учил а
природн их нау к а, историје, зем љоп ис а и износ иле се само по пот реби. Пор
трете војвод а из првог устанк а и Карађорђа став ља у прочеље, а по побочн им
зидовима слике на којима су предс тав љена чувена језера, реке и план ине дру
гих конт инената, пол арн и предел и, слике звери за које су сељац и само слушал и
да пос тоје и у којима су тога дана ужив ал и кол ико и у рец итов ању своје деце.
Сва школ а мирише на чет инаре, на клек у и боровин у. Древн и школс ки мирис и
креде и љубичас тог мас тил а трен утно су пот ис нут и. Вид им га како, док разго
вара са сељац има, бац а око на прозор кроз који се назире дрвеће под снегом и
леден ице испод стрехе на старој школ и – увек је у дет ињс тву тога дана снег па
дао, или је већ недељу дана пре тога прек ривао све док ле можеш оком саглед а
ти. Чујем још очево узб уђено ћутање, којим је говорио реч ит ије од реч и, над
мојом првом пес мом, још дет ињом.
А мајка није умел а да ћут и. Гласно се плаш ил а да се не назебе, да се о камен
не спотакне, да се у бунар не падне, да се дуж нос ти не проп ус те. Имал а нас је
осморо деце и није имала времена да се свак им понаособ бави. Неж ности, укоре
дел ил а је у журби, целом колект иву наједном.
Прича о мом детињству не би била потп уна ако вам не бих говорила и о бак и,
дед и и две тетке, уз које сам рас ла кол ико и уз род итеље. Бак а је причал а приче,
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праве, народне, о Ћос и, о чобан има, о кумовима тврд иц ама. Волел а је и знал а
нарочито смешне. Она нас је јед ина у кући мазила. И сад јој за то хвала. Необич
но нам је свима пријало што је кришом од маме свршавала неке наше непријатне
обавезе, што је, умес то нас старијих, љуш кал а нашег млађег брата или сес тру,
што нам је давал а слатк ише пре ручк а, што нам је са слава, кад смо већ бил и у
Ваљев у, донос ил а у џеп у по кол ач, што је лагал а да је она разбил а чаш у, да сам
ја поч истил а собу, да смо до краја пос рк ал и чорбу. Пос ледње што од ње памт им
кас на је ноћ за време Првог светс ког рата. Драг иц а Крс тић, моја другариц а, и
ја, у Ваљеву, док сви остал и спавају, рад имо математ ик у. Она сед и у сенц и и по
смат ра нас нет рем ице, као да би својим прис ус твом хтел а да нам олакша рад у
кас ну ноћ. И чим пред ахнемо, нуд и нам суве шљиве – јед ин у пос лас тиц у кој у
смо тад а могли имат и.
Дед а, мам ин отац, човек забораван и нес трп љив, зач удо рад ин, као и наша
мајк а, ослоб ођ ен мног их предрас уд а свог а поз ив а, више је своје суг рађ ане
учио реду, чис тоћ и, раду него мол ит вама. Необично га је зан имао зид арс ки по
сао. Све његове дуванс ке кут ије, у оно време прав љене од картона, биле су на
полеђин и ишаране плановима кућа:
– Овде две собе глед ају на исток – говорио би – ова глед а на југ. Из све три
се може у предсобље. Испод кујне је зид ан подрум. Цок ло је високо метар.
Од њега сам прво нау ч ил а грађевинарс ке изразе. Реч цок ло ме и данас на
њега опомене. Волео је да коч ијаш и и чес то нас возио к себи и у Ваљево. При
том је увек певао:
Поран ил а девојч ица голубе да хран и...
Више пута је ту пес му отпев ао него „Исаи је, лик уј“. У кућ и је имао пуно
дел а рус ких пис ац а. Толс тојев у Крајц еров у сонату је држ ао под кључем и кад
сам бил а одрас ла, али сам је ја већ бил а проч итал а у кућ и свога оца.
Тетка Инга, Ангел ина, очева сестра, увек ми се заједно с баком јавља у сећа
њу. Слаткореч ива и ведра као и она, нас дец у је обасипал а милоштама и неж ним
имен има как ва од род итеља ник ад нис мо чул и. У пис мима нас је називал а голу
бић има слатк им и рођен им. Дол азећ и у гос те, донос ил а нам је увек пуне корпе
кол ача тако да смо је једном, кад их није донел а, питал и: „Па зашто си онд а до
шла?“, што је њу више обрадовало него кад јој се за донет и дар зах ваљујемо.
Друг у своју тетк у, Стевк у, мајч ин у сес тру, виђал а сам много чеш ће, јер је и
пос ле своје удаје, коју сам горко одболовал а, остал а у Бранковин и, у кућ и свога
оца. Она је од рад а бил а створил а највиш у поезију. Није поднос ил а ствари по
ловичне. Кад се нешто рад и, морало је бити урађено без икак ве замерке. У Бран
ковин и је бил а маг ис тер за негов ањ е куће, врт а, живине, деце, болес ник а, за
мешење, прање, одевање. Зах вална сам јој што ми је врло рано опрос тил а неу
меш ност у нек им пос ловима и што је схват ил а мој у страст за, наи зглед беспо
слено, лутање по шум ам а. На питање сељ ак а где сам кад сви друг и неш то око
куће раде, одговарал а је:
– У забран у је, пева.
– Како пева – чуд ил и се сусед и – сад смо онуд а прол азил и па се ниш та не
чује.
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Ту, у том дед ином забран у, написала сам збиља много песама, не само у мла
дости, као студент и гимназист, долазећи за време школских распуста, већ и касни
је, као зрео човек и песник. Ту негде на пању, између жбуња, прочитала сам много
књига написаних у далеком свет у – у Беог раду, Москви, Паризу, Пољској, Енгле
ској. По тим шумарцима смо моја браћа, сестре, наши другови који су нам долази
ли у госте, и ја вод ил и дуге разговоре, рецитовал и, глумил и, певал и по месечини.
Ту сам, код тетке и деде, упознал а добро свој народ, његове забаве, његове муке.
У дет ињс тву сам смат рал а да ми је учитељ Савић прави стриц. Волел и смо
га готово као бак у, јер је и он био извор прича и сталожен, разлож ан као и она.
И њег ов а жен идба нам је, свој дец и, нанел а бол у почетк у, као и удаја тетк е
Стевке. Бил а је дош ла однек уд из Ваљева нек а белокож а крупна девојк а да нам
га украде, како су нас зад ирк ивал и. Сва срећа што је и он остао да стан ује и даље
у старој школс кој зград и и што је бел а девојк а, одмах прозвана стрином, бил а
неж на према нама. Ипак смо у потаји мис лил и да је добро што нам се бар бак а
неће удат и – иако деца, знал и смо да се само млад и жене и удају.
Многе ствари у моме дет ињс тву звале су се друкч ије него у књижевнос ти.
Још као дете сам знал а да оне имај у своје свечано, књижевно име, име које зна
сав народ, али како су их сви људ и око мене звал и домаћ им, пок рајинс ким, сра
мота ме је било да их ја имен ујем друкч ије. Бојал а сам се да ми другови не каж у
да се правим важ на. Тако сам и ја, заједно са сељачићима, говорила: авлија, леген,
тенгере, чивилук, теразије, перда, калдрма, севап, маказе, ексер, фиранга, ћетен
и тако даље – број ових пок рајинс ких реч и туђинс ког порек ла није био мал и.
Наравно, сад су то остал и називи само за ону врс ту извес них ствари у как вој се
она у дет ињс тву јав љал а. И дан ас ћу, рец имо, лако назват и фур уном ону два
мет ра висок у, тучан у пећ, ложен у церовином и буковином, как ва је бил а у мојој
учион иц и првог и другог разред а. Ове реч и већ прогнате и из нашег говорног
језик а, реч и које у неч ијем говору мог у бит и знак необразованос ти, ненач ита
нос ти, мен и су нек ако остале драге. Једном сам као нас тавн ик наи ш ла код неке
своје учен ице досељене из ваљевс ког краја реч воде и ноде, умес то овде и онде.
Ја је нис ам корел а, само сам објас нил а шта су метатезе и како чак и у књижев
ном језик у, особито у народној пое зији, живе те реч и где су нек и гласови или
слогови промен ил и мес то, на пример намас тир или гројзе.
Мој сус рет са књигом није био ни изненад ан ни буран. Отк ако сам отво
рил а очи, књиге су биле свуд а око мене: на столу, на пол иц и, у орман у. Као дете
учитеља и човек а који је волео књиг у и знао јој вредност, још пре школе сам се
упознал а с оним што леж и између њен их корица. Пре него што сам сама почел а
читат и, читал и су ми чик а и отац, пок азивал а ми је бак а слике и сама их дож и
вљујућ и као дете. Мама је ретко стизал а да се с нама игра и да нам чита.
Отац је прим ио три часоп иса за дец у: Невен, Зорицу, Малу Србадију. Имал и
смо и обе Змајеве књиге, славне код детета онога времена. Чика Јову српској деци,
и Чика Јову српској омладини. Мис лим да сам врло рано направила разл ик у изме
ђу пес ама, рец имо, Мих аи л а Сретеновића, који се тад а чес то сретао по лис то
вима за дец у, и Змаја. Од часоп ис а за одрас ле више ме је прив лач ил а Бос анска
вил а него икоји друг и, јер је деловал а свечано са сликом на нас ловној стран и,
вел иког формата, и на глаткој харт ији.
427

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Чин и ми се да ме нико није опом ињао да читам. Занос ил а сам се књигама и
њих ов им јун ац им а, жив ел а с њим а. За чит ањ е Робинс он а сам, може се рећ и,
имал а предс прем у: игре сеос ке деце, њихово друговање с природом, моја 2 са
мосталност, чин ил и су да се с Робинсоном постане одмах пријатељ. Као и свако
дете, ишла сам радо за догађајем, али се нис ам љут ил а ни кад нас тан у опис и
или психолош ке анал изе, нис ам их при читању прес как ал а. Кас није, у гимна
зији, читал а сам и такозване крим иналне романе, увек зад ив љена како њихови
пис ци умеју да зап лет у догађаје. Дел а веће књижевне вреднос ти упознал а сам
преко Српс ке књижевне задруге. Још памт им с как вим је пош товањем изгова
рано код нас да се нек а књига појавил а у њен им плавим корицама, које су биле
залога да све што је између њих мог у и деца читат и.
Док смо живел и у селу, радовал а сам се увек одл ас ку у Ваљево; али сам по
сле, 1908, очев премеш тај тамо и рас танак са селом јед ва преболел а. Кришом
сам увече плак ал а крај поток а, на пут у који вод и дед иној кућ и, у шум арц им а
где сам обично вребал а зечеве и веверице и куд ме је бак а чес то слал а да тра
жим пог убљене ћуриће. Сел идба и смеш тање у градс ку кућу мало су забаш у
рил и бил и ово тугов ање, које је поново оживело кад сам се наш ла осам љен а,
оставивш и старе другове у селу, а не стек авш и још нове.
Ушла сам уплашено у равно и пространо двориште ваљевске основне школе.
Ту су девојч ице расп летене или подсечене косе, придрж ане више слепоочн ица
свилен им трак ама, у обл ик у лепт ира. Неке су с пунђицама више ушију, с вит и
цам а сложен им изн ад чел а. Ретко која је очеш љан а као ја: с плетен ицом која
поч иње на темен у и улази у друг у на пот иљк у, падајућ и потом низ плећа. Нисам
имал а као оне ни леговане кратке сукње, ни ципел а ни шнир. Из сел а сам бил а
донел а своју моду, ни градс ку, ни сеос ку, као што већ бива с учитељс ком децом:
амп ир цицан у кецељу, дуге кончане чарапе, швапс ке опанч иће, нек у мешавин у
плитке ципеле и опанк а. У селу су бил и најлепш и, нико тако леп их опанч ић а
није имао, али у граду су изазвал и првог дана подс мех, као и моје вит ице при
чврш ћене обичн им уплетњаком, и моја хаљина испод колена. Ионако сам бил а
осам љена, туж на што сам оставил а село, а бојкот којим су ме градс ке девојч и
це и дечац и дочек ал и учин ио ме је још осам љен ијом. Прошао је двориштем мој
отац и, видећ и ме сам у, рек ао да приђем новим другариц ам а слутећ и како се
осећам. Прошао је и нек и ваљевс ки учитељ и рек ао нешто тихо својим ђац има,
али се нико није померио нити ми пришао. Ушла сам у непознат разред (четврти
основне школе заврш ил а сам у Ваљеву), сел а пред непознатог учитеља, крај де
војч ице која ме је тога час а мрзел а што су је због мене рас тавил и од другарице
с којом је дотле седела. Међутим, већ у ток у једног препод нева однос мога разре
да према мен и стао се мењат и. Срећа се нек ако окрен ул а на моју стран у: на ра
чун у, на српс ком и на историји дес ило ми се да знаднем ствари које нико друг и
у разреду није знао. Девојч иц а крај које су ме ставил и да сед им пов ук ла ме за
рук ав и замол ил а:
– Шапћ и ми!
Неко ме боцк ао у леђа такође тражећ и помоћ. На пос ледњем одмору стаја
ла је крај мене некол ицина дечака и девојчица, будућих такмаца или оних који су
се уздал и у мој у помоћ. Наредн их дана мој углед у школс ком двориш ту почео
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је расти и код ученика мога оца, који је имао дар да брзо освоји срца деце. И тако
је оно што се чин ило смеш но у мом држ ању и одевању пол ако пос тало или за
ним љиво или лепо, или се прос то на то није обраћ ал а паж ња. Почел а сам се
навик ават и на градс ки живот и стицат и нове другове.
Средњу школу сам зав рш ил а у мешовит ој гимн азији у Ваљ ев у. Најближе
другарице су ми биле већ од почетк а Драг ица Крс тић, Надеж да Мих аи ловић,
Акиц а Јанковић и Неранџа Малешевић. Свако од ових пријатељс тава одгова
рало је друг им мојим склонос тима, навик ама. Драг иц а је бил а најпов учен ија,
најм ање је говорил а, веров ал а је у мој пес ничк и дар и свугде му прон ал азил а
трагов е. Вол ел е смо исте књиге, обе смо лако улазил е у мат ем ат ик у, ниједн а
није волел а много да се поверава, а ипак смо се дубоко познавале. Са њом сам
становал а у истој кућ и, док је Надеж да Мих аи ловић становал а преко пута нас.
Бил а је бујна, весел а, здраве памет и. Веровал а је у себе. Она ме је изв лач ил а из
пов уч енос ти, бод рил а на акц иј у, зас меј ав ал а тачн им прим едб ам а о наш им
професорима, навод ил а ме на мис ли да у живот у има и важ нијих ствари него
што је учење. С Акицом Јанковић, кћерком нашег директора гимназије, волел а
сам да сањам. Она ми је одговарал а својом занетош ћу, смис лом за поезиј у, љу
бав љу прем а музиц и, неу равнотеженош ћу, наи внош ћу. Свега тога је и у мен и
било, али сам се осећал а озбиљн ијом, зрел ијом од ње, а мис лим да се у њој чи
нило да је зрел ија и озбиљн ија од мене. Неранџ и Малешевић ме је вук ло што
сам имал а утисак да она о збиљи живота зна више него ја, а она је и волел а тако
да се држ и. Свиђал а ми се њена интел игенц ија, коју је срце вод ило, њен смисао
за хумор, дар за језике. С њима четирма сам највише лутала по месечини стазама
Видрачке стене, крај Обн ице и Јадра. С њима сам вод ил а прве дис кус ије, доно
сил а прве судове о живот у, о професорима, о књигама. С њима сам дож ив ља
вал а први занос југос ловенства. С њима поднел а аустријску окупац ију у Ваљеву
за време Првог светс ког рата. С њима сам дел ил а прве тајне.
Ваљевс ка гимназија је бил а онд а на глас у. Између остал их добрих профе
сора имал и смо чувене математ ичаре Пант у Сарића и Влас тим ира Стајића, за
историј у Глиш у Елезовић а, Ђерић а, за наш језик Јов ан а Бабић а, за лат инс ки
Романовића, који је имао амбиц ију да нас нау ч и говорит и лат ински, за немачк и
једно време Сим у Пандуровић а, пес ник а. Однос између нас и наш их нас тав
ника био је добар, иако је Панта Сарић понекад говорио лењом ђак у: „Сед и дрво
на дрво!“, иако се нас тавн ик веронау ке љут ио на нас што његов предмет зане
марујемо, иако ми је Глиша Елезовић рек ао једном пред свима ђац има да се у
историји, као нау ц и, нећу прос лавит и, иако сам о Винк и, инжењеру, која нам је
једно време пред авал а по нуж ди математ ик у, пис ал а на радост свих ђак а бла
гонак лоне стихове као што су, на пример, ови:
Ево једн у теш ку слик у сам вам дал а
где на једној правој леж и симет рал а.
У нашој гимназији се много певало. Мењал и смо израђене домаће зад атке
из математ ике за добро отпеван у пес му пред почетак часа. Пес ма је ваљд а бил а
нек а врс та инјекц ије за храброст пред теж ак предмет. Ја нис ам умел а пев ат и,
али сам врло рано пок азал а смис ао за цртање, и једно време нис ам знал а да ли
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ћу се определ ит и за слик арс тво или за пое зиј у. Од те моје склонос ти данас је
остал а само љубав према слик ама, разу мевање слик арс ког језик а. У гимназији
сам веровал а да ћу учит и техн ик у, али како сам се уз студ ије морал а бавит и да
вањ ем прив атн их час ов а, опред ел ил а сам се за филоз офс ки фак улт ет; поред
студ ирања на њем у могло се и друго рад ит и. Учил а сам упоредн у, светс ку књи
жевност, историј у уметнос ти и, како је прорек ао професор Елезовић, у исто
рији се нисам прос лавил а, али сам зато са љубављу и успехом изу чавал а светску
књижевност код Богд ан а Поповић а. Он ми је помогао да добијем франц ус ку
стипенд ију и да одем пос ле дип ломс ког у Париз на год ин у дана.
Прве пес ме објавил а сам у часоп ис у Мис ао, који су уређивал и Сима Пан
дуровић и Вел им ир Мас ук а. Свој у збирк у мат урантс ких стихов а однел а сам
им 1919. год ине кад сам из Ваљева дош ла на фак ултет у Беог рад. У њој су, између
остал их, биле пес ме: „Покошен а лив ад а“, „Једн а смрт“, Чеж ња“, „Заволе бел а
мирисна ружа“, „Молба младости“, „Змија“, „Сел ице“. Прву књиг у песама, Пес ме,
изд ал а сам 1924. Зат им су дош ле збирке пес ама Врт детињства, 1927; Зел ени
витез, 1930. (ову збирк у сам штампал а лат ин ицом да бих ман ифес товал а југо
словенс ка осећ ањ а); Гозба на ливади, 1932; Нове пес ме, 1936, у „Савремен ик у“
СКЗ. У међув ремен у, до рата, објавил а сам и две књиге приповед ак а за одра
сле, Лудило срца, 1931, и Како они живе, 1936, као и две збирке бајк и за дец у, Срце
лутке спаваљке, 1932, и Распеване приче, 1938.
Пос ле ослобођења објавил а сам исте, 1946. год ине, збирк у пес ама Песник
и зав ич ај, род ољубив у пое м у Ослобођ ењ е Цвет е Андрић и две пое ме за дец у,
Златни лептир и Бубамара. Год ине 1948. објавил а сам поеме Отаџбина у прво
мајској поворци и Река помоћница. Год ине 1950. штампал а сам родољубиву пое
му Отаџбино, ту сам, а 1954. збирк у пес ама Мирис зем ље, књиг у нових пес ама
Заробљеник снова, 1960. Дос ад су ми изаш ла два избора пес ама за школе, јед ан
у Заг ребу, Изабране пјес ме, 1960. и 1962, и у Беог раду, Говори тихо, 1962. Од осло
бођењ а до дан ас објавил а сам некол ико збирк и бајк и, од којих су познат ије:
Ако је веровати мојој баки, 1958. и 1960, Бајка о Кратковечној, 1959. (преведена
на словеначк и 1960), Пис ма из шуме, 1961. Од некол ико збирк и пес ама за дец у
познат ије су Ветрова успаванка, 1953, и Прол ећни састанак, 1954, као и избор
пес ам а за стариј у дец у Чудо у пољу, 1962. Пос ле ослобођењ а дал а сам и једн у
књиг у приповед ак а са темом о живот у под окуп ац ијом, Страш на игра, 1955,
роман Отворен прозор, 1954, са темом из соц ијалне мед иц ине и роман из уче
ничко-нас тавн ичког живота пред рат Бунтован разред, 1960.
Вол им да превод им. Превод ил а сам са словеначког, махом поезију, прево
дил а сам и са рус ког, франц ус ког и бугарс ког. И моје пес ме су превођене на све
језике. Приповетке су ми превод ил и највише Чеси и Бугари, а на руски су ми пре
ведене досад три књиге: Мирис зем ље, Пролећн и сас танак и Бунтован разред.
Јунац и мојих песама су обично људс ка осећања, бића и појаве које сам упо
знал а и заволел а у дет ињс тву, сунце, пролеће, сва природ а уопш те. Као дете
сам пос тал а пок лон ик и под ан ик ват реног чуд а које се свако јут ро јав љало не
где иза липа у порт и – и то под анс тво нис ам ни до данас промен ил а. Понек ад
ми се чин и да природу осећам више као как ва зверк а него као човек. У пес мама
и причама за дец у још чеш ће су јунац и моји нем уш ти пријатељи и другови из
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дет ињс тва, и то не зато што је једном бил а так ва мод а у поезији, већ што су то
бил и моји први сусед и у најлепше доба мога живота. Јунац и мојих књига у про
зи су учен иц и, нас тавн иц и, лек ари. Неке своје омиљене ђаке и другове профе
соре опис ал а сам у ром ан у Бунт ован разред и у збирк ам а припов ед ак а Как о
они живе и Лудил о срц а. С времена на време су јунац и мојих прич а бил и и мој
дед а, бак а и тетк а Стевк а. Пуно жена јунак иња мојих приповед ак а има понек у
особин у моје мајке, која је прил ично сложено и противуречно биће и дâ се разло
жит и у некол ико друг их. Оца сам опевал а у песмама „Час зем љоп иса“ и „Сећање
на оца“, као и у нек им друг им. Понек и крит ичари каж у да су јунац и мојих дел а
бољи него што су обично људ и у живот у. Ако је тако, онда би се могло зак ључити
да је јед ан од јунак а мојих дел а доброта као људс ка особина.
Деца мож да зам иш љају да се живот књижевн ик а сас тоји само од писања и
пос лова у уској вези са њиме: од преп исивања, одл азак а у штампарију, корект у
ра, разговора са изд авач има. Међут им, књижевн ик је цело људс ко биће, обав ља
и све оне остале пос лове обичн их грађана. Он има и понек у зван ичн у дуж ност
у држ ави. Тако сам ја бил а и нас тавн ик, пред авал а у гимназији матерњи језик,
књижевност, историј у, а пос ле ослобођењ а, на курсевима за ратом ометене, и
рус ки језик. Прво сам служ ил а мало у Обреновц у, па у Дубровн ик у и, најзад, у
Беог раду. Али и кад сам прес тал а рад ит и као нас тавн ик, остало је стот ин у оба
веза које друш тво намеће књижевн ик у. Морам свакод невно одговарат и на пи
сма познат их и непознат их књижевн ик а почетн ик а, морам прим ат и посете и
зван их и намерн ик а, донос ит и суд о пес мама које ми доносе на оцен у, смиш ља
ти где да се објаве. Морам помагат и саветом учен иц има који узимају моја дел а
као мат урс ки рад. Морам ићи на чит ањ а и разгов оре по школ ам а, домовим а
култ ур е и арм ије, по библио т ек ам а и синд ик алн им под руж ниц ам а. Морам
траж ит и службу или стан млад има који изјаве како су се, читајућ и моје пес ме,
заљубил и једно у друго и узел и, и како сад треба да се побринем за њих. Морам
без љут ине сас лушат и људе који као књижевн иц и нис у успел и кад тврде да би и
њихове пес ме часоп ис и објав љивал и кад бих мож да ја бил а потп ис ана. Морам
се правит и невеш та кад неко ко ме мол ио за миш љење ипак објави дело онако
како је сам смат рао да треба. Морам остат и присебна кад понек и млад ић који
ми је оставио свој у збирк у пес ам а да је преглед ам у новин ам а објави како не
умем да пишем. Морам бит и милос рдна према онима који то нис у, имат и стр
пљења према нестрп љивим, показати разу мевање за оне који га немају ни за кога.
И то није само моја судбина већ и свих остал их књижевн ик а.
Срећом, наш позив нам донос и и многе радос ти: мог ућнос ти да проп ут у
јемо не само свој у зем љу него и друге, да се сретнемо са паметн им, вел ик им
људ има целога света. Он нам донос и љубав нашег народ а, а понек ад и љубав и
признање и остал их народ а. Он нас држ и веч ито омађијан им лепотом, а то нам
помаже да идемо кроз живот.
(1963)
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Ђачки жагор и песма птица

К

ако сам отворил а очи, у једној од одаја сеос ке рабровичке школ е, зач ул а
сам птице и ђаке. Кад су ме одатле, из Рабровице, однел и као малу у Бран
ковин у, куд а ми је отац, учитељ, био премеш тен, опет сам се наш ла међу ђац и
ма и међу птиц ама. И ту ми се по цео дан под прозором чуо ђачк и жагор и вре
ва сен иц а и врабац а, по цео дан су и ту детлић и слал и јед ан другом брзојаве из
проп ланка код школе у проп ланак крај порте. Понекад би све то заглуш ил а јека
звона старе бранковинс ке црк ве крај које су сах рањен и војводе и свеш тен иц и
из Првог устанк а, Ненадовић и, а међу њима и њихов потомак, пес ник и путо
писац, Љубом ир Ненадовић. Ту, уз црк ву, су и гробови оца и дедова моје мајке,
Пет ровића, који су се са Ненадовић има још пре Првог устанк а досел ил и у тај
предео, из Херцеговине. И ја Бранковин у смат рам својим завичајем, јер не само
да сам основн у школу у њој учил а, нег о сам вел ик и део своје млад ос ти, све
своје летње и зимс ке расп ус те, као студент, у њој провел а, и јер је она завич ај
мног их мојих пес ама.
Сваке год ине су се тамо под стрехом легле нове ласте, сваке год ине су с про
лећ а, у рано јут ро, у воћњ ак у пев ал е гуг утк е, а ноћу хук ал и ћуков и и сов е у
старим бук вам а, сваке год ине сам глед ал а зим и, кроз прозор, свеч ано шетк а
ње гаврана усам љен ик а по целц у, сваке год ине су се упис ив ал и у први разред
нови сељач ић и и грајал и у двориш ту. Целог живота ме је прат ио, поред пес ме
птиц а, тај ђачк и жагор. Слушал а сам и кад сам заврш ил а школу, као професор
у Обреновц у, Дубровн ик у, Беог раду, и као књижевн ик, идућ и да читам пес ме
пред ђац им а, те гејзере јас них соп ран а, врис ке, цврк уте, што искач у из шум
ног мора грлен ик а који их прате и гуше, ту врев у исту по свим школ ама света,
на свим језиц има. Навик ла сам се на њу као на шум вет ра, на жубор или ма који
исконс ки звук у природ и. Зато сам мож да за време рата јас није него све јау ке
мајк и чиј у су одојч ад на њихове очи убијал и, јас није него све вап аје људ и које
су жив е бац ал и у јаме и креч ане, чул а како топот неп ријат ељс ких војн ичк их
чизама зау век ућутк ава те младе гласове једне школе.
Уз бук у којом одзвањ ај у учион ице понек ад сам, седећ и у школс ком каби
нет у, пис ал а као да се нал азим у потп уној тиш ин и; као што сам понек ад, лута
јућ и пољима и уживајућ и у самоћ и, наједном поч ињал а мис лит и о как вом ђак у
и кајат и се што му нис ам дал а пет иц у. Пуно мој их пес ам а се зачел о и усред
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учион ице, док сам глед ал а кроз проз ор у прол ећно небо које је исто тол ико
мам ило и мене кол ико и ђаке пред а мном у клуп и. Понек ад сам између часова,
на брзин у, зап ис ал а покој у строфу, покој у мис ао или слик у.
Бавил а сам се и пос ловим а за које би се рек ло да се пес ник њим а ник ад а
не бави. У Првом светс ком рат у, кад сам изг убил а оца, морал а сам, као најс та
рија од осморо деце, иако и сам а још недоу чена, дав ат и прив атне часове, и то
из најтеж их предмета, страх уј ућ и пред час да ли ћу увек знат и оно чем у треба
да нау ч им другога. Током пос ледњег рата правил а сам од картона и крпч ића у
светлим бојама лутке обл иком сличне лицидерским и продавал а их некој радњи
играчак а на Теразијама, оплак авш и рас танак са свак им радом, јер су оне ипак
биле уметничка делца где је мој нек и смисао за сликање нал азио примен у. Бави
ла сам се тад а и гајењ ем пов рћ а, зау зевш и са својим а на гус арс ки нач ин мало
зем љиш та на Дунав у, децен ијам а ђубреног а необрађив аног, које је донос ило
неч увено крупне плодове иако су га невеште руке обрађивале. Пос лове у пољу
сам још од младос ти волел а и уживал а у атмосфери жетава и кос идби. Понек ад
сам бив ал а чув ар дед иног виног рад а и за време берби вред ан берач. За сту
дентс ког доба сам пок уш ал а да буд ем агент нек ог осиг урав ај ућег друш тва,
мад а се њег ов дир ект ор, сир ом ах, тол ико труд ио да ме од тог а одв рат и, кад
сам му се на конк урс јавил а, тврдећ и како познаје људе и како вид и да нис ам
за тај пос ао. И, збиљ а, ист рајал а сам ту свега дес ет дан а не успев никог наго
ворит и да се осиг ура, и спријат ељивш и се са оним а које сам најп ре хтел а да
ухват им у своје осиг уравај уће мреже.
Живот је тако у овоме или ономе прол азио, између пос ла и пос ла бив але
су светковине пое зије, гозбе на ливад и – како сам назвал а свој у књиг у пес ама
у проз и нап ис ан у у слав у самоће и свог а пријат ељс тва са прир од ом. Пош ла
не пош ла у пољ е са намером да пишем, враћ ал а сам се отуд са стихов им а као
дец а са гљив ам а или лепт ирим а. Негде на Учкој гори, где сам цео дан провел а
потп уно сам од јут ра до мрак а и куд а сам бил а пош ла прос то да се нап еш а
чим, пос тал а је пес ма „На план ин и“: негде у снег ов им а Слов ен ије, у Топол
шиц и, род ил е се „Среб рне плес ач ице“, а „Вес елу јес ен“ сам донел а једном из
шетњ е по Кош утњ ак у за оног дивног беог радс ког миољс ког лет а. Пут од Ва
љев а до Бранков ине сам обично прол аз ил а или у рано јут ро или по сут он у.
Једног сутона, у младос ти, возећ и се на коњс ким кол има које је терао мој дед а
кроз мирис пок ошен их лив ад а, дож ив ел а сам свој у „Пок ошен у лив аду“. На
том истом пут у, док сам пеш ач ил а, или се воз ил а, ник ло је више мој их пес а
ма, а међ у њим а и „Вож ња“ и „Србиј а се буд и“. Сећ ам се још оног поб ед оно
сног осећ ањ а које је претх од ил о овој пес ми и које су буд ил и сус рет и са мо
јим зем љац им а већ спремн им за устан ак. Слично неш то сам дож ив ел а и на
пут у прем а Беог раду, у шум арк у неке сеос ке куће у Словц у, одак ле сам виде
ла как о се оклопн и нем ачк и воз мор ао зау с тав ит и пред пруг ом кој у су пар
тиз ан и пок варил и. Нем ачк а беспомоћност, изг убљеност и страх у том час у,
њих ов о заз ирањ е од свег а што им се наш ло у близ ин и, проб уд ил и су у мен и
прк ос пес ме „Срб иј а је вел ик а тајн а“. Сад ме опет инс пир иш у мот ив и из
младос ти. Мот ив пес ме „Змија“, испев ане давно, у завич ај у, мот ив прол азно
сти или непонов љив ос ти нек ог одр еђ еног обл ик а и час а1 жив от а, врат ио се
433

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

и у пес ме „Пролеће, а ја венем“ или „Кад младост прох уји, шта чин ите птице“
или „А и тебе то мол им“.
Веч ит о дол аз е нов и цвет ов и, птице змије, 2 неч ије нов е младос ти; али се
ник ад неће поновит и исти у небу лет, нит и ће се род ит и иста змија, нит и ће се
врат ит и чија младост и дет ињс тво, нит и ће се упис ат и у школу тридесет истих
мал ишана као онд а кад сам се ја упис ал а.
(1963)
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очима срца и маште

Б

ил о је то једног јут ра кад сам најм ањ е очек ив ал а да ћу нап ис ат и пес му,
једног тип ичног1 ратног позад инс ког јут ра. Бил а сам пош ла да вид им има
ли как вих објав а и шта се рад и пред мојом бившом школом, Прв ом женс ком
гимназијом, у Беог раду, 2 одак ле сам почетком рата пензион ис ањем уклоњена.
У сад аш њој3 Улиц и Лол е Рибара, нед ал еко од моје куће, заус тав ио ме непо
знат,4 стар човек, пре сељак него грађан ин, и рек ао ми усп лах ирено, без икак ва
увод а или поздрава: „Знате ли шта се догод ило у Краг ујевц у?“ – „Ваљд а как ва
хапшења, вешања?“ Не пом ињућ и масовна стрељања одрас лих, старац ми је са
општио како су Немц и упал и у гимназију и са часова одвел и некол ико разред а
на стрељање, зат им се брзо удаљио не рек авш и ми ни збогом, као да је изи шао
из једне собе у друг у и да ће се за који час врат ит и.
И, што је врло чудновато, и мен и је било природно што ме није поздравио,
ни прил азећ и, ни одл азећ и. Чин ило ми се да га давно знам, мож да још од де
тињс тва, или да ми је најближ и сусед, врата уз врата, па да је сас вим природно
што ми се при сваком сус рет у не јав ља. Ник ад тако живо као у разговору с њим
нисам осет ил а шта то знач и припад ат и једном народу: пред судбонос ним дога
ђајем, пред немачк им див љаш твом, имал и смо истоветна осећ ањ а, истоветне
мис ли ја и он, тај мен и непознат и човек, човек другог васп итања, друге сред ине,
друге нарави, старос ти и пол а.
Чес то сад мис лим како је тај човек сат ворац пес ме која се, док је он још го
ворио, род ил а у мен и. Да сам о догађај у5 дознал а преко рад ија или новина, за
цело би пес ма6 бил а сас вим другач ија, не би ник ла тако у магновењу као што се
отме вапај или кане суза. Било ми је као да ми је как ва птица донел а тај страш ни
глас, ако не јед иној мен и, оно прво мен и. Рас тавш и се од непознатог, мад а сам
горел а од жеље да тек рођен у пес му забележ им, нис ам се могла одмах врат ит и
кућ и да то учин им. Имал а сам пот реб у да лут ам улиц ам а, да час зап ис ив ањ а
пес ме одлож им, као да сам се бојал а да ћу при зап ис ивању поремет ит и нешто у
њеном складу. Цео сат сам је тако паж љиво нос ил а у себи, као што неко нос и
на длан у преп ун у чаш у воде, и зат им сам је код куће зап исал а,7 узбуђен ија него
кад сам прве своје пес ме бележ ил а, поч ињућ и као летоп исац: „Било је то...“
Мис лим да је за песму боље што за време краг ујевачке трагед ије нисам била
тамо, што сам све видел а само очима срца и маште, што сам бил а прин уђена да
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саопш тим само суш тин у, која ми се одм ах прик аз ал а као как ва крв ав а бајк а:
некол ико стот ина ђак а рођен их исте год ине, мож да и истог дана, врш њац и по
времен у кад су ушли у живот, постају, ако се тако може рећ и, врш њац и и по час у
кад су отиш ли из живота. Док ми је непознат и говорио, пом ис лил а сам да се
так ва крвава бајк а не би могла догод ит и нигде у Енглес кој, ни Франц ус кој, ни
Итал ији, да су се Немц и то усуд ил и учин ит и само у нашој сељ ачкој, балк ан
ској зем љи, коју нис у само мрзел и, већ у својој охолос ти и презирал и, због тога
што је нец ивил изована и сељачк а. Тако се одмах наметн уо и рефрен пес ме.
Нап исана у почетк у рата, пес ма је прележ ал а сак ривена где се најмање мо
гло над ат и да пес ме стоје, и објав љена је одмах пос ле ослобођења у Нашој књи
жевности заједно с песмама „Спомен на устанак“, „Крил ата зем ља“ и „Мајкама“.
(1963)
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нови живот у Бранковини

П

ош ла сам, по сеос ки рано, у одбор бранковачког Народног фронта да по
разговарам о променама извршен им у селу од ослобођења до данас. Сеља
ци ће ми, знал а сам, отворено рећ и ако чиме нис у задовољн и, ако им се у новом
уређењу што не свиђа.
Док сам ишла кроз забран, који су сељаци што су га добил и деобом зем љишта
за две год ине проред ил и до проп ланк а, и мис лил а са срџбом како ћу својим зе
мљацима замерити ову журбу, угледала сам јарком крај пута жену с девојчицом где
беру неко биље и то тако хит ро, као да им је о главу. Оне би се свак и час устреми
ле сад на једн у, сад на друг у стран у, сад на проп ланак. И кад сам им приш ла, је
два су дигле главу с посла – брале су хајдучиц у и имале су је свака већ по снопић.
– Срећан рад! – поздравила сам берачице. – Зар тол ико хајдучице остављате?
Ни сад нис у пос ао нап ус тиле ни успориле, узг ред ми објаш њавајућ и да се
за килог рам так ве траве може добит и метар цица по везан им ценама. Жена се
љут ил а што је за ово јав љено кад су ливаде биле покошене, па се сад а мора оби
грат и много прос тора да се пот ребна кол ич ина набере.
– Не знам само да ли греше ови из нашег Фронта или ни њима на време није
речено.
Сад сам се и ја придруж ил а брању и нас тавил а разговор. Оне су биле задо
вољне што за хајдуч иц у мог у да добију то тако жељено летње „лице“, што „и си
рот иња може да се одене“.
– Једн и дај у по везан им ценама нам ирн ице, а ко има мање нам ирн иц а по
шаље дец у по траву и по гљиве. Свашта се сад искориш ћује: и оструга, и коров,
и отпац и.
Мало даље наи ш ла сам на нове три берач ице и оне су одм ах почеле гово
рит и о циц у. У ово доба пот ребе за лаком летњом одећом, жене су мериле све
вреднош ћу те ткан ине. И оне су биле задовољне овим нач ином снабдевања, али
им се чин ило да се и нешто више материје могло добит и за килог рам прос уше
ног биља.
Упитал а сам да ли су задовољн и новим нач ином снабдевања.
– Што неће бит и! По везан им ценама све се најбоље даје. И добијеш овде.
Не мораш ићи ник уд из сел а ни цепат и обуће – дочекал а је најм лађа, као у стра
ху да и сам им питањем не поремет им то што је тако добро почело.
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Свугде около по забран у видел а се дец а где крс таре с торбам а већ пун им
гљив а које су пос ле кишов ит е ноћ и ниц ал е брз о као пом ис ли. И њих су ску
пљал и да размене за ткан ине. Пок ушам и ја узг ред да их траж им; али очи давно
одвикн уте од овог пос ла, свак и час су замењивале жут и црвен лист и бел и кре
мен са гљивама.
Утом пред а ме бан у млад смех. Сус ед ов а ћерк а с пун ом торб ом гљив а
стајал а је на стази, држећ и у руц и две тако огромне да би се пат уљ ак под њих
смес тио.
– Сад си пош ла у печ урке! Ја сам те претек ла, а куд ја прођем – ти пос ла не
нађе – сем ако нис у, за ово мало док сам бил а у јарузи, ник ле нове – чик ал а ме
је она и стал а вад ит и на пањ што је набрал а.
Било је ту млечно бел их цеп ач а, лис ич иц а, пет ров ач а, а нароч ит о много
варгања, или „прод авача“, како су ову врс ту назвал а деца отк ако се почел а тра
жит и у задрузи.
Знал а сам да је њен отац прил иком поделе имања сељац има добио око три
хектара и упитал а је како сад живе.
– Па то се и по образу ваљд а вид и. Много смо се помогли. Сад имамо пет и
по хектара. Ове год ине под изаћемо уз кућу још једн у собу. Цреп ћемо добит и
на бонове од конт рах иране пшен ице. Догод ине биће и боље.
– А јес у ли Сремчевић и добро искорис тил и добивен у зем љу?
– Како да нис у! Ниш та није остало незасејано. Миња је у јабучару засејао
овас, а Гусак сад први пут у живот у сеје пшен иц у – до сад само куруз (кук уруз)
па куруз; Јован ин и синови сазид ал и су пуш ниц у, јер су цео попов шљивик до
бил и. Шта ћеш, да нис мо узел и ми – узел и би друг и. А за Милов аново имање
мило нам је што је подељено, он је наше људе за време рата у зат вор гон ио.
Имање оду зето од људ и који га нис у сам и обдел авал и, од богат их, од ратн их
криваца, добило је десетак пород ица у селу. Ту је било и дос та шуме и она је не
мил ице проређена. Нови сопс твен иц и као да у почетк у нис у веровал и да су та
добра сад заиста њихова и да ће њихова остат и, па су пож урил и да час пре с њих
скин у што се могло скин ут и. Сељац и су, међут им, на наглу сеч у шуме друкч и
је глед ал и.
– Е, па шта ћеш, свадбовало се три дана. Мора и то да буде. А пот ребало не
коме и пара, некоме грађе. Требало оправит и погореле куће и ограде. А сад је
то већ обус тав љено, зас ит ило се.
Познан иц и које сам усп ут сретал а хвал ил и ми се да им дец а иду у сеос ку
прог имназију. Ран ије се женс ко дете, ма како обд арено, нерадо одвајало у град
да се школује даље; исто тако, имовно стање многе је натерало да способн у де
цу не даду у гимназиј у. Сад а су сва та дец а бил а збрин ута отварањем прог им
назије. Она су сва нароч ито радо учил а рус ки. С једном учен ицом могла сам
вод ит и и мале разговоре на рус ком, мад а је спад ал а у средње ђаке. Сеос ки све
штен ик, који је иначе сврш ио теолош ки фак ултет, пред аје рус ки, а два учитеља
подел ил а су међу собом остале предмете. Мил ан Рис тић, иначе директор про
гимназије, пред аје природне нау ке, историју и цртање. Не без понос а он ми је
рек ао, кад сам га затек ла у школ и, пок азавш и на зидове иск ићене ђачк им црте
жима и парол ама:
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– Било је муке док се све ово стварало. За ове пос ледње три год ине рад ио
сам више, искрено ћу рећ и, него за све ран ије двадесет и три, и више сам нау ч ио
сам, и друштву сам више дао.
Зач уд ил а сам се како је могао тако разнородне предмете да свлад а.
– Да је теш ко било – теш ко је. А разред од шездесет учен ик а отегао се као
Атлантс ки океа н. Уз то, у њем у као и свугде, претеж ан број осредњих учен ик а
који иначе гимназиј у не би учил и да нис у по закон у позван и и да није у њихо
вом селу. Ствари које у граду не зад ај у ник ак ве муке, овде вас изноје. Док сам
их, на пример, све нау ч ио да није Лекс анд ар код Гамеле, него Алекс анд ар код
Гау гамеле, прошао ми је цео час.
Директор се слатко насмејао својој преброђеној муци и додао на свој рач ун:
– А и за мене је то вел ик а невоља бил а. До поноћ и сам понек ад морао спре
мат и лекц иј у. Него све то поз лат е она дивн а обд арен а дец а. Симеу новић, на
пример, из Забрд ице, па Конс тад иновић и, па Вићент ић и.
И он се присећао даље имена добрих учен ик а, заврш ив:
– Прос то ме је страх пом ис лит и да би овак ва дец а веров атно остал а не
школована, да није прог имназија отворена. И колега Лаза Одановић хвал и се
учен ичк им знањем српс ког. Овде вам сва дец а правилно говоре, добро нагла
шавају, течно причају.
Прог имназија је смештена у бившој општинској зград и, високој, здравој, са
чет ири вел ика одељења. У њој се одржавају и подруж ински учитељски састанци
где се обрађују пол итичке, просветне и друге теме и држе угледна методске јед и
нице. Неки околни учитељи на овим састанцима потпуно су се изградил и, повећа
ли знање, стек ли интерес за друштвени рад. Највећи је њихов посао на селу – рад
са сељац има. Понек ад, зим и, ноћу дођу, на пример, сељац и из Близоња у Бран
ковин у с фењерима да зов у учитеље на конференц ију, да им раст умаче нејас не
ствари. На так вим састанц има учитељи понекад морају да објаш њавају сеоским
женама, да им се вуна коју у ствари нерадо дају не „оду зима“, да ће им се оно што
даду у државн у заједниц у вишеструко вратити; или тумаче шта значи конт рах и
рање жита и слично – а ујут ру их чек а методс ка јед ин ица: битк а код Термоп и
ла, праж ивот иње, дисперзија светлос ти. То се збиља може зват и ударн иштвом.
Сви лис том сељ ац и признај у да је у пос лератно време за прос вет у много
учињено.
– За понеш то се може рећ и и овако и онако, али за прос већ ив ање народ а
много је учињено – рек ао ми је јед ан старац, вел ик и конзерв ат ив ац. – Три су
жене само из моје куће нау ч иле читат и и писат и, међу њима и моја баба. Учите
љима је помагао онај Богољубов син првоборац, инвал ид. Свиђа ми се што се
свакоме нађе пос ла.
Бранковин а још, наж алост, нем а књиж нице. Прв о што ми је рек ла једн а
девојк а било је:
– Још немамо књиж нице, а у Памбуковиц и, зам ис лите, имају. Идемо тамо
понек ад на омлад инс ке сас танке. Да знаш како се тамо лепо разговара! А наш
председн ик Омлад инс ког фронта још нас ниједном није позивао ове год ине.
У селу се ове год ине зид а вел ик а прип лодна сточна стан ица, зато је зид ање
задруге одложено за догод ине, те је и даље смеш тена у предратној задруж ној
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зград и. Сеос ка крчма прет ворена је у држ авн у гос тион иц у, а прод авн ица сео
ског трговч ића, ран ије задруж ног конк урента и не вел иког пријатеља, лик ви
дирана је.
О пол ит иц и спољ аш ној и у зем љи овде се оду век много говорило, па се и
сад а говори. Сељац и се стално расп ит ују кол ико зајма дају појед иначно грађа
ни. Сиромаш нији међу њима већ су га упис ал и. Имућн ији чек ај у јед ан другог
– нек и да се не осрамоте уписавш и мању сум у него остал и сличног стања, нек и
у жељи да се надмећу.
У основној школ и на летовању је око тридесет пион ира. Село се необично
радује овим мал им гос тима. Смат ра се и почас твов ано због њиховог дол ас ка.
Дец а су стигла 12. јул а, на дан бранков ачког сајм а. Како није било аутоб ус а,
људ и су отиш ли да их кол има доведу. Јед ан од њих причао ми је разнежено:
– Не жал им што сам због тих пион ира беог радс ких проп ус тио вашар. Да
си их видел а како су се радовал и вож њи! Јед ан ми од њих вел и: „Чико, како се
зовеш, да ти из Беог рада пошаљемо дувана? Ми много више вол имо да се возимо
кол има него возом и аутомобилом. Дивна су ти кол а! Како само звече!“ А друг и
почео да расп ит ује: „Кол ико си, друже, уписао зајма?“ – А ни од зем ље се тако
рећ и није одигао. Морам их још који пут провоз ат и, а и свој у дец у одвеш ћу у
школу да се помешају с њима.
Овде је на летовању и двадесет петоро деце из једног сирот ињс ког дома из
Бачке. Смеш тено је по пород ицама бораца или иначе нап редн их сељак а. Једна
жена, у чијој је пород иц и десетогод иш њи дечак, каже:
– Лепо је што су ово изу мел и. Не сећам се је ли овога пре било. Свак и ће се
врат ит и као дулеч ић. Ми, сељ ац и, вол имо више да нам се дође у кућу него да
дајемо прилоге. Овако можемо неосетно много више помоћ и да пруж имо, а и
мило нам је видет и да дете нап редује.
Ник ад у Бранковин и нис у људ и бил и самож иви, увек су помагал и књиг у и
прос вет у; али сад, пос ле рат а, у жив от у орг ан из ов аном на нов нач ин, имај у
прил ике да више испоље своју жељу за знањем, иниц ијат иву, друштвеност. Ако
понеке новине споро прим ај у, то је само знак да желе прво, како они веле, да
„прво испек у“. Бис трина им помаже да се ослобађај у преж ивел их обл ик а жи
вота, пол ако и сиг урно.
(1948)
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Болница – школа – дом

Н

а врх у Дед иња, иза Железничке болн ице, нал ази се болн ица за туберк уло
зну дец у. У оскудној сенц и воћак а, шибља и ретк их чет инара, осунчаном
хладу, како стручно каж у лек ари, виде се пољски кревет и скуп љен и у три гом и
лице. Кад сам први пут наиш ла у болницу деца су управо излазила да леже напољу.
Старија су ишла у реду по двоје, праћена учитељицама, носећ и школс ке књиге.
Она су, дошавш и до својих кревета што су сад служ ил и за стол ице, почел а час
који ми се у тој шумској школ и чинило да тече далеко радосније него по учиони
цама. Мању дец у су забавиље вод иле за рук у, а у поводу су ишла двоја-троја дечја
кол ица са играчк ама, с кут ијама за друштвене игре, коцк ама, мал им шаховима,
мицама. Две дад иље су изнеле на рук ама дец у која још не ход ају и заш ле с њима
међу грање. Глед ајућ и их потом све у том шумарк у имал а сам утисак да се нал а
зим у врт у здраве деце, тако су бил а жива, жагорил а и зад авал а муке сес трама.
Ту сам сазнал а да деца основне школе, чим се опораве да мог у прат ит и на
став у, у болн ичкој такоз ваној шумс кој школ и нас тав е оно што су у разр еду
прек ин ула. Болница има две учитељице, Ивковић Силвију, за старију, и Љубиц у
Ћуковић за млађу дец у. На крај у школс ке год ине ти болес ниц и – учен иц и по
лаж у исп ит и већ је више њих тако сврш ило, због болес ти, прек ин ут и разред.
Ово има, како су ми лек ари објас нил и, двос трук у корист: и деца уче, образ уј у
се – и то учење, лако зан имање од час-два дневно позит ивно утиче на њихово
расположење, па, према томе, и на лечење.
У Републици Србији постоји само једна овак ва болница. Основана је 1945. го
дине и бил а спочетк а у исти мах и прих ват ил иш те деце без род итеља и болн и
ца где се леч ил а и отворена дечја туберк улоза. Кас није, кад се здравс твена за
штита деце код нас побољшал а, држ авна болн ица и клин ике стале опет на ноге,
задрж ана су само деца са зат вореном туберк улозом, а пред ат и клин ик ама и др
жавној болн иц и сложен ији случајеви где је болест нап редовал а. Болес на дец а
се примај у са упутом срес ких лек ара, дисп анзера, зат им прил иком школс ких
преглед а према миш љењу пол ик лин икâ и лече се сиромаш на о држ авном тро
шку, а за дец у род ит ељ а осиг уран их код Уред а плаћ а Уред. И дец а остал их,
имућн их грађана, лече се уз најмање изд атке.
Мад а је од почетк а оснив ањ а до дан ас болн иц а много нап редов ал а, има
ипак, како каж у лек ари, још дос та недос татак а, слаб лабораторијум, на пример,
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без довољно инс трумената, без стручног лаборанта, мало особља (и сес тара и
лек ара), слабо снабдевен у књиж ниц у и амбул ант у, али има и услова да се добро
развија, јер је у самом почетк у орган изована како треба, према упутс твима ле
кара стручњак а и наш их и стран их.
У недос татк у образованог, стручног кадра, спочетк а су биле умес то квал и
фиков ан их сес тара – нуд иљ а обичне негов атељице. Дан ас болн иц а има ипак
две сес тре са стручном нуд иљс ком школом. Једна од њих, Бос а Јовановић, ру
ковод и и апотеком, док Милена Канд ић, поред редовног другог пос ла, упућује
и сес тре са мање спреме.
Зан имало ме је да ли нес таје оне психозе страх а од болн ице, страх а од при
знања да нам је дете оболело од туберк улозе.
– На пут у је да га нес тане – рек ла је управн ица пос ле мало устезања. – Ето,
ми имамо код нас већ и сеос ке и циганс ке деце. Род итељи су их сам и овамо до
вел и према упут у лек ара или диспанзера, да и пос ле нашег објаш њења од чега
дете болује, морам признат и, не схватај у јас но природу болес ти – њим а је ту
берк улоза, према доскораш њим заостал им схватањима у нашој зем љи, у народу,
само њен пос ледњи, неи злеч иви стад иј ум. Да су та жив ахн а, ведра дец а, која
пос ле три-чет ири месеца, просечно узевш и, изл азе потп уно здрава из болн ице,
заражена туберк улозом, њима не иде у глав у, али зас ад је добро бар то што их
доводе на лечење.
– Имамо муке и с тим – примет ил а је лек арк а Сед лар – што род итељи већ
пос ле две недеље, или најмање шест, желе дете да воде кућ и, као да је у питању
какав шарлах или гушобоља, не схватајући да се овак ва болест лечи некад и више
год ина.
– А сад ћемо вам пок азат и своје љубимце – рек ла је управн ица и повел а ме
у једн у од соба.
Ко ли су љубимц и, упитал а сам се. Најболес нији? Најздравији? Најм ирн и
ји? Она ме је међут им увел а у собу деце старе до две год ине. У шест бел их огра
ђен их креветаца дубил и су мал ишан и или леш карил и и кад смо ушле радос но
су замах ал и рук ама према управн иц и. Поред њих на пос тељама као и на столу
усред собе биле су играчке.
– То су, вид ите, наш и љубимц и. Има их ту и без род итеља, као онај плавоо
ки, има их чије су и мајке болес не. Код њихових кућа им не би било овако добро
као код нас. Поглед ајте оног мал ишана, он се овде тако угојио. И уопш те сви
они, над ам се, потп уно ће оздравит и, као што у огромном броју случајева бива
са дечјом туберк улозом.
Она им се обраћал а домаћ им, неж ним језиком, тепал а им, зад ирк ивал а их.
Већ у друг им собам а, где су бил и учен иц и, овај језик је пос тао озбиљ ан, али
пун доброт е, признањ а, бод рио је мал иш ане на рад, на усредс ређен у забав у.
Чин ило се да нис мо у болн иц и, већ у род итељс ком дом у, у школ и.
У свакој соби одр еђ ен и су, измеђ у бол ес ник а изаб ран и, паз ит ељ и, дец а
здравија и која се истак ла у друштвеном раду, јер она тамо све имају: и домаћ и,
и школс ки, и јавн и, култ урно-прос ветн и живот. Она сам а орган из уј у прил и
ком наш их и сов јетс ких праз ник а прир едбе, где рец ит ирај у, чит ај у, прич ај у.
С времена на време имају биос коп, и дођу им пред авач и и рец итатори из град а.
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– Наша дец а не смеј у да осете да су одвојен и од живота који је њима драг.
Старамо се да им пруж имо и задовољс тва домаћег огњишта и ведрин у школс ке
сред ине и да им дочарамо целу њин у зем љу.
У једној од соба мал и болес ниц и су тек бил и дош ли са купања и мирно су
леж ал и под пок ривач има, помол ив само носеве.
– Је ли било добро на купању?
– Јес те, јес те, само је Зоран опет плак ао, кад га је мама трљал а.
Управн ица ми уз осмех објас ни да деца чес то сес тре зову мамом, тол ико се
с њима сроде, и тол ико њихова брига за дец у зна да буде материнс ка.
У сутерен у, међу дебел им зидовима темеља, смештена је болн ичк а кух иња.
И на куваревом лиц у оглед ао се понос људ и свес них да су темељ нечега. Оста
вио је огромн у торт у прем аз ан у чит авим смет ом пав лаке и шећера, да са не
двос мис лен им ликов ањем пок аже и остал а јел а за тај дан зготов љен а. Без ла
жног стид а је уз то слуш ао изјаве управн ице да је он са својом кух ињом стуб
дечјег здрав ља, да ниш та не би вределе лек арс ке интервенц ије без добро сми
шљен их његових ручков а о које се отим ај у и дец а са ват ром. Уопш те, једна од
пох валн их стран а ове болн иц е је тај склад усп ос тав љен изм еђ у њеног осо
бља, одав ање признањ а сваком, и најмањем, радн ик у тамо, од праљ а које деле
и глачај у пелене за болес ну одојчад па до шефа лек ара. За свач ији напор и тем
перамен ат има се разу мев ањ а. Исти овак ав склад је успос тав љен и са дечјим
род итељим а. Сваке недеље и чет вртк а од 10 до 12 лек ари дај у обавеш тењ а ро
дит ељ им а о дечј ем здрав љу. Кад смо изи ш ли у двор иш те у сенц и болн ичк е
зграде затек ли смо доктора Љубиш у Вуловић а, шефа лек ара, где разгов ара са
дечјим сродн иц има.
Он једној мајц и стрп љиво понав ља што је већ рек ао. Нек а мат и се жал и да
теш ко може пре подне да изађе из канцел арије и он јој вел и:
– Онд а дођите по подне у суседн у Железничк у болн иц у. Ја ћу вам и тамо
радо дат и обавеш тења. Пош то се овде нарад им до подне, само промен им ман
тил и идем на рад тамо по подне.
Зап итк ујућ и ово или оно, мајке се извињавају.
– Не треба да се извињавате, ја сам зато овде, каже доктор. Питајте ме само
слободно за све што жел ите да знате. Ја сам нароч ито изнео сто, стол иц у и сео,
да се вама не учин и, ако бих с ног у с вама разговарао, да журим, да хоћу час пре
да вас се ослобод им, да сва моја брига није упућена само вашој дец и.
За разл ик у од праксе по остал им болн ицама посет иоц и овде остају најмање
два мет ра далеко од деце, да јој не би донел и1 инфекц иј у споља. Кад не изл азе
напоље деца с прозора и балкона причају са својима. Трогод иш ње шврће, мал и,
од школе отргн ут и учен иц и, довик ују својима у дворишту:
– Храните ли моју мачк у? Немојте зак лати пирг у! Ми свак и дан једемо вел и
ке кол аче. Нећу још да идем, овде је лепше него код куће. Донес и ми зем љоп ис
и читанк у за трећ и разред! Довед и идућ и пут куче!
– Кога си се највише зажелел а?
– Жутог мед вед а у Зоолош ком врт у.
Отац, по природ и род итељс ке вел икодуш нос ти, стои чк и прима ову изјаву
и обећава да ће обић и и жутог мед вед а.
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Око дванаест часова посет иоц и се пол ако разил азе, деца се повлаче у трпе
зарије да ручају. Сес тре позивају:
– Пож урите! Да вид ите шта је наш кувар данас изм ис лио!
Пош то смо још оби ш ли књиж ниц у, амбул ант у, перион ице, управн иц а ми
је на рас танк у казал а:
– Ми друш тву леч имо вероватно и неког будућег слик ара и пес ник а, па се
над амо да ће нам књижевн иц и и слик ари и остал и уметн иц и помоћ и у овом
напорном пос лу.
(1948)
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Центар дечје службе у нишу

П

рил иком пион ирс ких прос лава крајем ове год ине у Ниш у, поред остал их
установа, посетил а сам и пионирску болниц у са диспанзером, која се нал а
зи у главној улици, у кући где је раније био смештен један приватни санаторијум.
Руковод иоца установе, доктора Јорд ана Том ића, затек ла сам где сас тав ља
буџет за 1949. год ин у, зат ворен у неком малом собичк у, у друштву са једн им од
предс тавн ик а хиг ијенс ког завод а у Ниш у.
– Маш там о буџет у – дочек ао ме је – Али вер ујем да ће ми се ова маш та
остварит и, као и ран ија да стекнемо овде, у Ниш у, овак ву установу.
Пре него што смо пош ли да је разглед амо, исп ричао ми је кратк у историју
и узроке њеног пос танк а. У ток у двад ес ет год ин а, измеђ у рат ов а, Ниш није
имао дечјег одељењ а у болн иц и. Пос тојао је само дечји дисп анзер. Тек пос ле
ослобођ ењ а, од 1945. год ине, у ниш кој држ авној болн иц и отвор ено је дечје
одељење, са свега осамнаест пос теља. То је већ знач ило извес тан успех. Ове го
дине, кад је извршена нац ионал изац ија приватног санаторијума, зграда је иско
риш ћена за установу у којој је и дечје болн ичко одељење, и дечји диспанзер као
и збирал иште женс ког млек а за одојчад.
– Сад а чов ек с болес ним детет ом више не лут а. Иде право овамо. Ник ад
нећу заборавит и – исп ричао је зат им – неш то што сам дож ивео у једној нашој
пал анц и пре рата. Предвече у забаченој улич иц и стајал а су воловс ка кол а пред
орд инац ијом дечјег лек ара који „више није примао“, па према томе није био ни
код куће. Дечјег диспанзера варош иц а није имал а, нит и дечјег одељења у бол
ниц и. Отац с болес ним дететом стајао је као залуђен. Куд а да се окрене? Морао
је врат ит и дете кућ и, да га мож да још у пут у изг уби. А и кад диспанзер пос тоји,
пос леподне не рад и. И кад има дечје одељење у болн иц и, догод и се да болес ник
стигне ноћу, кад није деж уран дечји лек ар, и ето опет комп лик ац ије. Цел а југо
ис точна Србија, како је објас нио доктор Том ић даље, бил а је до ове год ине без
одређене установе где би се могло обрат ит и ако је у питању здрав ље или болест
дет иња. Доктор Том ић је на моју молбу пошао да ми пок аже шта је све створе
но досад у овом смис лу. У белом болн ичком мант илу ушла сам у дечје болн ичко
одељење. Оно би могло прим ит и још пос теља, зас ад има још неискориш ћеног
прос тора, али, и овол ико снабдевено, оно, у процент има изражено, има 150%
више пос теља него ран ије у држ авној болн иц и. (Сад а их је педесет, а у болн иц и
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је било осамнаест.) Мин ис тарс тво здрав ља НРС удружено са градс ким одбо
ром изврш иће набавк у пот ребног материјал а, као што је и оправило стари са
наторијум и снабдело установу овим што већ има.
Са радош ћу човека који се и сам трош и у изг рађивању једне установе др То
мић је отварао редом врата прегледаонице, рентгенске собе, лежаоница. Дош ли
смо најзад у одај у где сам углед ал а десетак жена у бел им мант ил има, потп уно
здравих, зау зетих нек им својим пос лом, плетивом или читањем. Ту је било пуно
збијених постеља. Светлост је падала посредно, кроз прозор на ходник у. На моје
лаи чко чуђење Том ић је одговорио с осмехом:
– То су мајке болес не одојчад и које овде имамо. Жел имо да та дец а имај у
млеко на које су навик ла, а како су жене са сел а, морај у овде станов ат и док ле
год су им и дец а овде. Соба, вид ите није светла, у њу не бис мо могли ставит и
болеснике, и у недостатк у боље дал и смо је мајкама. Искоришћујемо засад свак и
прос тор: и мал и и таман.
И збиља је то тако било. Простор проглашен за збирал иште женског млека,
где мора да буде стална хладовина, где не треба светлос ти, створен је од собич
ка који иначе у болн иц и не би низаш та друго могао бит и. Старинс ки распоред
куће, разни ходн ич ић и, мал е појед ин ачне собе, омог ућ ио је руков од иоц у да
туберк улозну дец у одвоји од друге, да створи изоловане собе за акутне заразне
случајеве, да одељење где се став ља храна такође усам и и за рентген нађе зго
дан мрачан прос тор (који као болн ичк а соба не би могао бит и). Тако се пок аза
ло да добра воља, инвенц ија, нуж да, која, како народ вел и, закон мења, мог у од
обичне зграде из прош лог век а створит и модерн у здравс твен у установу.
– Сад, дак ле, вид ите заш то објед ињујемо све дечје установе у једн у – за
кључ ио је доктор Том ић. Радећ и заједно имамо, прво, већ и учин ак рад а. Нас
два спец ијал ис та овде искориш ћујемо за лечење деце и лек аре код нас који тек
спец ијал изирају, што иначе не бис мо могли, да су у некој установи одвојеној од
наше. Друга корист објед ињења је, како сам вам рек ао, што нема оног лутања,
ни лек арс ког ни род итељс ког. Свак и лек ар из југоис точне Србије, усам љен мо
жда негде и трен утно беспомоћ ан кад је у питању дете, обраћ а се нам а за по
моћ и савет, наи ме, зна одмах где треба да се обрат и. А пос ле, кад створимо ка
дрове, нас таће, разу ме се, опет децент рал из ац ија која је мог ућн а само кад је
здравс твена служба развијен ија.
Пос ле болн ичког дел а установе пос ет ил и смо дисп анзер, то јест, превео
ме је преко двориш та у зграду где смо затек ли род итеље с децом доведеном на
преглед.
– Вид ите, ово су врата на која се улази у дечју болниц у – рекао је. – Овуда ве
ћином имамо прил ив туберк улозне деце, али наи ђемо чес то и на друге болес ти
и болес нике који се одмах морај у оставит и у болн иц и. Знач и, лек ар диспанзе
ра, колега Атанацковић, и ја, не бави<мо> се само превент ивном службом, него
и курат ивном. То знач и, чим овде сврш имо посао, трч имо у болн ичк и део згра
де и нас тавимо лечење, узимамо у пос тупак случајеве које смо тога дана доби
ли. Али ни ту не прес таје сва наша служба. Ми руковод имо јас лама, врт ић има,
који су као установе за здраву дец у, наравно, одвојен и. Наша установа је, дак ле,
центар целок упне дечје службе у Ниш у и окол ин и.
448

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Разни списи ________

САДРЖАЈ

Заи нтересовал а ме је трећа зград а у дворишту која се увел ико оправ ља.
– Е, то је опет једна наша машта, која ће се ускоро прет ворит и у стварност.
Ход ите са мном.
Дош ли смо опет тамо где сам га бил а затек ла да израђује предлог буџета.
Из скице за предлог извад ио је харт ију на чијем је заглав љу стајало „Интернат
за курс истк иње“, као да је тај још неоверен и док уменат требало да ме увери да
се машта о интернат у мора исп ун ит и.
– Ето, ту стоји зап ис ано кол ико треба да нас стане интернат који смо нау
мил и догод ине да смес тимо у оној зград и што се оправ ља. На курс ћемо позва
ти учитељице са сел а и акт ивистк иње. Оне ће овде бит и упућене да распознају
симпт оме главн их дечјих бол ес ти, да би у случ ај у немог ућнос ти конт акт а са
лек арем могле дат и први савет. Оне ће бит и веза између нас и народ а. Мајке по
наш им сел има остав љене су углавном саме себи, јер дечјих лек ара у Југос лави
ји има мање него друг их, а нароч ито по сел има. Дуж ност курс истк иња биће и
исп ит ивање услова живота у селу, њихове исх ране, одевања, стамбен их услова.
Да би се смањил а смртност деце по градовима, ова установа намењена де
ци, поред остал их мера, зам иш ља ускоро да оствари и фарм у која ће обезбед и
ти свеже, здраво млеко и градс кој дец и. Исто тако она има намеру да разг рана
и обогат и збирал иште женског млека за одојчад у болн иц и. Она најбоље мог уће
наг рађује мајке које су вољне и мог у да даду своје млеко за болес ну дец у, тума
чећ и им друштвен и и моралн и значај тога.
Кад смо сврш ил и разг ов ор, већ је било време кад обично прес таје рад у
диспанзерима, али је дечји диспанзер још рад ио.
– Ми целог дана не зат варамо „дућ ан“, како вид ите. Не може се дес ит и да
неко дође, а да немамо мог ућнос ти да му укажемо помоћ. Народна власт нам је
омог ућ ил а да овде, у Ниш у, имамо дечју службу как ву смо досад имал и само на
клин ик ама, и ми свак и трен утак времена дајемо да се она усаврш и.
(1948)
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„узети од природе – наш је задатак“

У

oпозиву учес ник а Првог слета млад их природњак а пион ирима и дец и Југо
славије, који је одржан 15. и 16. овог месеца у Беог раду, поред осталога, каже
се: „Учимо се од своје старије браће и род итељ а, понос них град итељ а соц ија
лизма, да ни од кога не треба чек ат и милост, па ни од природе. ’Узет и од приро
де – наш је зад атак’, учио је славн и Мич урин.“
Овај слет, призор окуп љен их пион ира природњак а, њихово одушев љење,
понос због пос ла који су изврш ил и, готовост да га нас таве ширећ и број сарад
ник а и број обавеза које на себе узимају, био је као у живој пес ми предс тав љен,
полет целе наше зем ље. Очи се нис у могле одвојит и од одушев љен их лиц а те
деце, од сјаја њихових очију, осмех а, од стол а у прочељу где су седел и предс тав
ниц и најбољих, наг рађен их одред а, пион ири, крај својих одрас лих другова из
Цент ралног ком ит ет а Нар одне омлад ине кој а и рук ов од и њих ов им рад ом.
Осећао си да та деца ник ад не мог у скрен ут и с пута, ник ад изневерит и. Био си
уверен да је то јед ин и нач ин на који их треба гајит и. Био си понос ит слушајућ и
из уста учен ик а основне школе, који мож да уче да рач унају још само до сто, ка
ко изговарај у стох иљад ите и мил ионс ке цифре које израж авај у њихов успех у
раду, како боље знају садрж ај реч и: одговорност, дуж ност, руковод ил ац, орга
низ ац ија и сличн их, него што мог у да их проч ит ај у и глатко изговоре – како
њихова соц ијална зрелост претход и интелект уа лној зрелос ти.
– Зас ад ил и смо преко пет и по мил иона шумс ких садн иц а. Сак уп ил и смо
преко сто хиљад а килог рама лековитог биља, око сед амдесет хиљад а килог ра
ма семена шумс ког дрвећа. Од рас утог клас ја по житн им њивама, само у Војво
дин и, спас ли смо од проп ас ти преко осамдес ет хиљ ад а килог рам а пшен ице.
Ми и учимо тако да успех у школ ама буде понос наше орган изац ије. Овај рад и
рад у Конк урс у млад их природњак а, наш је доп ринос у изг радњи и премашењу
Петогод иш њег плана.
Пок ушал а сам да зам ис лим кол ико је то пет и по мил иона стабал а. Би ли се
од тога, да се скуп и све на једно мес то, могла имат и план ина? Мен и се чин ило
да би то бил а читава, рец имо, Авал а. Знач и, пион ири су својој отаџбин и пок ло
нил и целу план ин у – а то није мање него да су изг рад ил и сам и фабрик у. Кол и
ко је шума и ливад а оби г рано да се набере преко сто килог рама лис та и цвета?
А кол ико тек вреднос ти, веће од свих план ина и тона спасене пшен ице, леже у
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знању које су деца стек ла у дод иру са природом. Кол ико је ту створено мил ио
на нових вијуга у мозгу. Кол ико појмова рашч иш ћено. Кол ико склоп љено при
јатељс тава на цео живот.
Међу наг рађен им одред има најбољи пример доброг рад а и такм ичења дао
је одред у Меленц има, који и иначе спад а у најбоље одреде у зем љи. Рад њихове
стан ице млад их природњак а одвијао се у оквиру секц ија за гајење поврћа, во
ћа, цвећа, за сабирање лековитог биља, кроз секц ије за гајење живине, зечева,
голубова и птица певачица. У станици су се вршила и разна посмат рања и опити.
Упознавало се са нау чн им радовима познат их природњ ак а. Стан иц а се доп и
сивал а са управом Зоолош ког врта у Беог раду, са којом је врш ил а размен у ра
зних птица и живот иња, а и сама је створил а свој зоолош ки врт ић, где је имал а,
на пример, и два јелена и две лис ице, зат им гмизавац а и птиц а. Било је одред а
који су гајил и пам ук. Одред „Иво Лол а Рибар“ из Накова одгајио је 45.000 чау ра
свилене бубе. Јед ан од обл ик а радова млад их природњак а био је и ангажовање
у радним задругама, где су пионири окопавал и кукуруз, помагал и око вршал ица,
и рад ил и друге пос лове.
Отварању слета је прис ус твов ао и потп редседн ик Презид иј ума Народне
скупштине ФНРЈ Моша Пијаде, мин истар пољоп ривреде Савезне владе Мијал
ко Тодоровић као и професори универзитета, и кад су се они у својим говори
ма обраћ ал и пион ирима са „другови и другарице“, овде је то имало свој пун и
смис ао. Свак и од тих пион ира био је сарадн ик највиш их руков од ил ац а у зе
мљи, бавио се поред учења и озбиљн им пос лом у држ ави – сађењем нових шума
или спас ав ањем кромп ира од злат ице, дак ле, друг на заједн ичком пос лу уна
пређивањ а отаџбине. Са мес та с кога је говорио Моша Пијаде, или професор
универзитета Сима Гроздан ић, говорил и су и пион ири и расп рав љал и о бризи
коју имају и они што управ љају држ авом.
Пос ле онога што дож ивите на овом саветовању са много више пош товања
читате реч и које млад и природњ ац и упуте у својим телег рам им а друг у Тит у,
влад и или Народној омлад ин и. Ви знат е да ће они свак ако исп ун ит и овак ва
обећања: „Пок рет нас млад их природњак а биће још шири, резултат и још бога
тији, помоћ Петогод иш њем план у већа. Још више ћемо учит и. Нау к а ће нам и
у овом нашем пос лу помоћ и да успеш није одг ајамо пољ оп рив редне култ уре.
У стан иц ама млад их природњ ак а, уз помоћ нас тавн ик а и стручњ ак а, проу ча
ваћемо жив от природ е, а стечено знањ е примен ићемо у наш им воћњ ац им а,
њивама, баштама и тако помагат и борбу за већ и принос.“ Најзад, кад човек чује
шта су све у ток у год ине рад ил и наш и пион ири и са как вим успехом, наједном
схват и њихов о слободно, одреш ит о држ ањ е. Схват и вед рин у њихов их лиц а.
Схвати отк уд та природност у њиховом општењу са одрас лима, отк уд им вера да
ће доис та бит и урађено оно што рекн у да ће урад ит и. Схват и њихов у безг ра
ничн у љубав према отаџбин и и друштву. И буде му јасно да они више воле своју
отаџбин у због онога што јој пруж ају него због онога што од ње примају.
(1949)
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наставник на раду и одмору

Н

ема професора ни учитеља коме људ и другог зан имања нис у за време се
мес тарс ког или летњег одмора добац ил и завид љиво:
– Ви опет имате одмор!
Давно сам желел а да кажем што о овом нас тавн ичком одмору и о раду на
ставн ик а, о њиховом седморуком и седмос рцем ударн иштву.
Свет обично само зна за то да нас тавн ик држ и часове у школ и и зам иш ља
га слободн им чим вид и да учен иц и изл азе из школе, или се на више дана расп у
штај у. Истина је, главн и је пос ао нас тавн иков пред авање, али он и поред тога
има још сед ам пос лов а. Па чак и та пред ав ањ а о којим а грађан и неш то знај у
они зам иш љај у тако како су нек ад понегде бил а – да нас тавн ик седне за кате
дру и изговори учен иц има шта је нау м ио. Међут им, захтеви нове школе, праве
школе, сас вим су друкч ији. Ник ад добар нас тавн иков час није смео бит и само
пед агош ко дело, већ и психолош ко и уметн ичко. Добар нас тавн ик ник ад не са
општава чињен ице са катедре, као што то чине обичн и пред авач и, већ мора по
што-пото навес ти учен ике да сам и до њих дођу, мора учин ит и да се у њиховој
глави судови роде, мора ту, на лиц у мес та, заједно са њим а изврш ит и синтез у
њихових зак ључак а. Обично у једном дан у нас тавн ик одрж и так вих пет часова.
Чињен ица да их у истом дан у има и у првом и у виш им и највиш им разред има,
његов рад још више отеж ав а. Он мора мењ ат и пос туп ак и сву ону неоп ходн у
глум у живог, зан им љивог пред авача. Сас вим друкч ије рад и на пред авању о ме
сту изговора сугласника, а друкчије на предавању о Домановићу. Његова паж ња
за све време мора бит и будна као да је скретн ичар на раск рш ћу или глумац на
сцен и. Кад а у дванаест пође кућ и, пошто се сит наговорио, наход ао по разреду,
стот ине и хиљаде појмова преврн уо у глави, грађан ин, неу п ућен у овај пос ао,
зач уд и се при сус рет у:
– А ви одрж ал и часове! Сад на одмор!
Тај грађан ин мис ли: „Како то да у јек у тол иког рад а у зем љи овај професор
већ у подне изл ази из школе!“ Истина је, изл ази из школе, али је са собом нос и.
Идућ и улицом разм иш ља како да дос тојно прос лави дан Прешернове смрт и,
Крањчевић а, Вуков у стогод иш њиц у или Држ ић а и Његош а. Он прев рће код
куће антолог ије, траж и згодне рец итац ије, смиш ља коме би учен ик у кој у дао.
После овога мора да прегледа двеста педесет мал их дела, школских задатака, и да
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о њим а донесе суд. То, разу ме се, не може да обави савес но и добро ни за пет
пос лепод нев а, јер за жив у глав у не сме прец ртат и запет у у једном зад атк у на
мес ту где у другом зад атк у то није учин ио. Шта је пог реш на, недок ументована
оцена крит ичара књижевн ик а према професоровој пог реш ној оцен и! Учен ик
очек ује од нас тавн ик а потп ун у правду, у длак у, и образ ложењ е до ситн иц а.
Мало ли нас је пута упитао учен ик:
– Заш то сте њем у дал и чет ири, кад има исто тол ико грешак а као и ја и још
се удаљио од теме?
И, ако нас тавн ик није себи дао довољно разлога зашто је то учин ио, теш ко
њем у на том час у и пос ле увек у том разреду.
Не свршавај у се дуж нос ти нас тавн икове ни преглед ањем зад атак а. Свак и
од њих је и разредн и стареш ина, и поред свих својих часова једном недељно се
сас таје са својим разредом на разговор о учењу и владању. У час кад га грађан ин
зам иш ља слободн им, нас тавн ик држ и засебне, драговољне часове слабим сво
јим учен иц има, или прис ус твује омлад инс ким сас танц има. Кад га вид ите да се
враћ а са Калемегд ан а, пре ће бит и да је учен ике вод ио на изложбу, него да је
дос пео да се шета. А сут рад ан га свак ако чек а важ на, али не тако пријатна као
посећ ивање изложбе, дуж ност да прис ус твује учен ичком лек арс ком прегледу.
Нек ад се професори међу собом прогоне ко је преоптерећен ији: нас тав
ниц и стварн их предмета или језик а или друш твен их нау к а. У ствари, сви они
поред пред авања имај у још пуно дуж нос ти, свима њима је одмор исп уњен не
ким радом. Нас тавн ик природн их нау к а мора у својој школ и да гаји са учен и
цима малу ботан ичк у баш ту у сакс ијама, понек ад одрж ава и акваријум. Кад га
вид ите на трг у да куп ује как ву расаду, немојте му рећ и:
– Благо теби, врљаш по пијацама!
Он траж и биљк у пот ребн у за школс ку ботан ичк у баш ту. Ако пред аје зе
мљоп ис, пос ле часова остаје и рад и геог рафс ке и рељефне мапе које сретате по
школс ким кабинет има. Пос ле обавезних часова су исц ртан и и мног и графико
ни по школс ким ходн иц им а. Тад а су створене рад ион ице ручног рад а којих
треба да има у свакој школ и. Кад а ви пођете у посет у својим пријатељима, и да
леко иза себе оставите свој у канцел ариј у, нас тавн ик очек ује у школ и пос ет у
ђачк их род итеља, да о влад ању и учењу њихове деце с њима поразговара. Да се
чес то сас тај у док аз је то што из гом иле род итеља прил ази јед ан и пита како је
његова Мил ица, је ли се поп равил а, и нас тавн ик зна одмах о којој, од двадесет
Мил ица што им предаје, човек пита. То је она румена, белот репа, у трећој клупи
до прозора. Он је тол ико са својим ђац има близак, да ће и пос ле десет год ина,
кад Мил иц а и сам а буде нас тавн ик, познат и је и сет ит и се у час у свих њен их
несташ лука. И не само да њем у род итељи долазе у посет у, у школу, већ и он, бар по
једном у год ини, мора да обиђе домове својих ученика. Ако га рано, кад сте ви по
шли на посао, сретнете негде у некој далекој улици, не пресретните га са речима:
– Е, што су ти срећн и ови професори! Друг и на посао, они у шетњу.
Они су, истина, срећн и, али не срећом на којој им се завид и. Срећн и су јер
воле тај свој посао, јер, и без обавезе, желе да што дубље упознаду живот својих
учен ик а, да некога нешто нау че. Зар би без тога часове вечерњег одмора мног и
пок лон ил и радн иц има и војн иц има, држећ и им курсеве. Кол ико је радн ик а на
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овим курсевима сврш ило гимназиј у, спајај ућ и по два разред а у једн у год ин у;
кол ико је војн ик а и офиц ира доп ун ило своје образовање!
Али међу свима подвизима које чини наш просветни кадар у средњој школ и,
свакако настава руског језика спада у највеће. Настава свих предмета сем овога
имал а је трад иц иј у у нашој школ и, требало је само прил агод ит и је захтевима
наше нове стварнос ти. Само на наш у жалост и на срамот у прос ветне пол ит ике
старе Југос лавије, рус ки језик се није изу чавао у наш им средњим школ ама од
почетк а Првог светс ког рата па до ослобођења 1944. год ине. А успес и управо у
овом предмет у, ударн иштво и љубав које су овде и учен иц и и нас тавн иц и пок а
зал и, захтевају да се широј јавнос ти каже о томе.
Наша зем ља је пос ле ослобођења увел а у средње школе обавезно изу чавање
руског језика са по пет часова недељно. Био је то вел ик и подух ват сличан грађе
њу как ве огромне фабрике, как вог важ ног канал а или жељезничке пруге. Човек
се мора дивит и како смо скоро ни из чега у ток у чет ири год ине нас тав у рус ког
језик а под игли на ниво на коме није бил а нас тава ниједног страног језик а код
нас. Само огромном љубављу према својој отаџбини и према Совјетском Савезу
и рус ком језик у може се прот умач ит и овак ав успех. Држ ава је, разу ме се, учи
нил а све што се за кратко време може учин ит и да се нас тавн ичк и кад ар оспо
соби за почетак: отворил а је курсеве кроз које су прош ли сви они што су се на
њен позив јавил и да пред ај у рус ки. И ту се пок азало наше див љење рус ком је
зик у и књижевнос ти. За пред аваче су се пријавил и не само они што су једном
тај језик изу чавал и на универзитет у, него и они који су га познавал и само очи
ма, читај ућ и, који су само превод ил и, који су бил и нек ад у Рус ији и који нис у
бил и, а желел и да тамо оду, који су само веровал и да добро знај у, па и они све
сни свог недовољног знањ а, али са огромном жељом да помогн у зем љи у том
час у. Јед ан управо так ав човек, иначе нас тавн ик матерњег језик а, рек ао ми је
тад а нешто што ме је необично узбуд ило:
– Желео сам, откако сам, да се руски почне изу чавати по нашим школама, па
сам се сад на овај позив јавио, иако ћу личити на оне наше прве учитеље што само
за један корак изм ич у од својих ђака. Већ унап ред вид им учен ика који ће ме пи
тат и за име неке ретке биљке које ја зацело нећу знат и, већ унап ред знам како ће
ме бити стид пред оном половином разреда која то неће разу мети – али у име љу
бави према руском, у име те победе да га можемо слободно изу чавати, ја се јављам.
Кад је, углавном так ав, нас тавн ичк и кад ар себе усаврш ио? Кад је успео да
своје латентно знање тол ико активизира да на руском предаје књижевност, да го
вори о Бјел инс ком и Пуш кин у? Како је он то сам савлад ао, кад су и најбољи на
ставн иц и рус ког на универзитет у пре рата пред авал и рус ки говорећ и српс ки?
– Ви се опет одмарате! Читате Толс тоја на рус ком!
Истин а, нас тавн ик рус ког у час ов им а одмора стигне понек ад да чит а и
Толс тоја, али много чеш ће мора да проверава акценте, да се удубљује у фонет и
ку, да преглед а зад атк е одг онет ај ућ и по чит ав е мин ут е ону учен ичк у збрк у
српског са руским и тек тад а поч ињућ и да схвата како та сличност језик а много
више одмаже него што помаже.
Пре нед ељу дан а прис ус твов ал а сам у Друг ој женс кој гимн аз ији једном
концерт у изведеном на руском језик у. Бил а је то приредба тако лепа, да је школ а
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мирно могла поз ват и неког сов јетс ког гос та. За учен ик е би то био огром ан
подс трек, кад би им так ав гост са узб уђењ ем чес тит ао успех. Међут им, кон
церт је био скоро анон иман, одрж ан само у прис ус тву учен ик а, нас тавн ик а и
покојег род итеља. За време приредбе у чуду сам мис лил а кад су нас тавн иц и са
својих двадесет и пет и тридесет часова и остал их већ набројаних дуж ности успе
ли да прог рам одаберу, да учен ице упуте у рад, кад су учен ице поред редовног
рад а успеле да и овај сав лад ају. Кол ико је разговора нас тавн ик морао имат и са
учен ицом која је спрем ил а реферат „Карактерис тик а и зад ац и совјетс ке књи
жевнос ти“, кол ико је морао прет урат и док јој нађе литерат уру и кол ико је мо
рал а она, која тек улази у језик, рад ит и? Много пута прековремено морал и су
се сас тајат и учен иц и и нас тавн иц и да нађу онако добру тумач иц у за „Пес му о
вес ник у бур е“ Горког а или за ону поз нат у пес му Мајаковс ког а где он вел и:
„Кад бих ја био црнац, нау чио бих руски, само зато што је њиме говорио Лењин“.
И како1 онда са одушевљењем не бисмо учил и ми који за то имамо хиљаду разло
га срца и разума! Вредело би учит и рус ки и да човек чује онај дивн и одломак из
„Зоје“ од Марг арит е Алиг јер пред Зојино пог убљењ е. Кад је учен иц а рек ла:
„Тиш ина, тиш ина...“, настао је такав тајац као да сва та дворана пуна ђака умире
заједно са Зојом, да и не говорим о радос но-болном узбуђењу које је обу зело
хиљаду млад их душа док се рец итовал а пес ма „Југос лавија“ од Тихонова.
Концерат је био дос та дуг, како су то обично ђачк и концерт и. Рец итовал а
се и поп ул арна међу омлад ином пес ма „Чек ај ме!“ од Симонова, и ведра „О на
град и“ од Твардовс ког, и од Лебедева Кумача „Совјетс ки прос ти човек“. Било
је и песама руских и као сцена изведена је дечја песма Сергеја Мих алкова „А код
вас?“ Али су ученице са чудном жеђу све то слушале и могле би ваљда још тол ико,
што је док аз да су много разу меле, могле прат ит и, као и да воле рус ки слушат и,
па ма им понешто и остало мутно, оним најм лађим, на пример.
И није ово био јед ин и овакав концерат. У истој гимназији је одржан и један
посвећен Пушкин у, и један Њекрасову. Тај обичај је завела Нина Брандајс, руко
вод ил ац за нас тав у рус кога у Мин ис тарс тву прос вете, док је још бил а нас тав
ник Друге женс ке гимназије. По друг им гимназијама се прос лав љао Толс тој и
Лењин, ко зна кол ико је још скоро анон имн их леп их успех а било, а све оства
рен их у оно време кад а свет верује да се професори одмарају.
Али нек а нико не пом ис ли да су ове многе дуж нос ти нас тавн ик у теш ке, то
јест да су му теже него сељ ак у коп ање, руд ару вађење руде, глумц у и књижев
ник у њихов рад. Он вол и човек а, и зато у овом одговорном пос лу форм ирањ а
млад их људ и може да буде седмор ук и и седмос рц и ударн ик. Зат о се он и као
стар човек кад му поменете да иде у пензиј у бран и да још није за одмор. Зато
кад га држава одл ик ује чисто не може да схват и отк уд се то догод ило, не смат ра
да је чин ио нешто изу зетно.
(1949)
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Дечак у Сићевачкој клисуру

Г

лед ал а сам некол ико дана с прозора како воз зам иче у Сићевачк у клис уру
и отуд се дуго чује његово хуктање, као да се свак и пут с теш коћом кроз њу
пробија. Сећ ал а сам се како сам прош ла једном њоме по месеч ин и, као изме
ђу два усп равна тамна зид а изнад којих је горе тихо тек ло небо и у њем у месе
чев лак и плов ак час наоко заок рет ао, час тит рао у мес ту; а под воз ом, мож да
надох ват руке, одблес ци Нишаве. Друг и пут сам прош ла кроз њено пред ворје
пеш ке и коњс ким кол им а, јут ром, и понел а с тог а пут а у сећ ању више блес ак
белог облутк а, жубор осунч ане реке него конфиг урац иј у саме клис уре. Зато
одлуч им да је још једном пређем возом према исток у па да се пос ле истим путем
врат им пеш ке.
Вож ња возом ми је и сад у очи бац ал а брзо, излом љено, сад речно корито
мутне, црв ене Ниш ав е, сад огромн у бел ич ас ту стен у, кућ иц у на вис оравн и,
комад неба, сад тунелс ке недог рађене отворе или зид међународног пута при
љубљен уза стен у као тек започето саће. Јед ва сам чек ал а да се скинем у Радо
вом Долу с воза, па да све то разглед ам стоп у по стоп у, да повежем погледом ту
слик у кој у је воз својом брзином лом ио. Моји случајн и сап утн иц и, сељ ац и из
окол ине, жељезничари, радн иц и на каменолом у, живо су учес твов ал и у мојој
намери да клис уру пропешач им, радовал и јој се и давал и ми поу ке.
– Најлепше човек разглед а кад иде пеш ке – вел и јед ан. – Стане где му срце
хоће.
– Држ ите се увек стазе крај колосек а – дод аје друг и.
Трећ и опом иње:
– Кроз тунеле иди све уза стен у, може наи ћ и трес ина.
Минер, радн ик у тунел има новог пута смеш и се и храбри ме:
– Не треб а се бој ат и тун ел а. Ја их већ две год ин е буш им. Увек сам под
зем љом.
У Радовом Долу, где се прек ид ал а клис ура, нап ус тил а сам воз и поглед ал а
широко и нес трп љив о око себе, жељн а лепот е план ин а и реке која их је про
бијал а. Пос ле свак их некол ико метара окретал а сам се за собом и увек видел а
нов у слик у. Свак и час је исеч ак неба над клис ур ом био друкч иј и: сад ромб,
сад елипс а, сад трапез. Свак и час су се стене друкч ије пос тав љале једна према
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другој и прем а мен и: једном ми се чин и да ће ми се на глав у сруш ит и вел ик и
коцк аст камен одвојен јас но од громаде план инс ке пукот ином у којој већ ниче
трава; друг и пут као да се план ине са суп ротн их страна реке челом боду; трећ и
пут прим ич у једн а другој раме ближе него два чов ек а у пријат ељс ком разго
вору. Исто тако су ми чудо и лепот у предс тав љал и радови на пут у који се про
сецао. Нисам знал а шта бих пре глед ал а: сам у клис уру, тај пут који је вод а себи
веков им а веков а пробијал а или друм што су га људ и усец ал и у стен ам а. Рад
ниц и су тих дана вел ик им делом бил и пов учен и са ове изг радње на нек у друг у
кој у је требало хитно зав рш ит и, тако да су се радови што су их на неко време
за собом оставил и могли слободн ије пос мат рат и. Могла се видет и свак а поје
диност, свак и, иначе неу х ват љив, пок рет, као на оним успор ен им био с коп
ским слик ам а где трк у глед ате како мил и, лебд и. Овде се на полупок рет у зау
ставио гвоз ден и чек рк. Тамо је на гвоз деном ужет у заос тао праз ан вагонет у
пут у по камен што се нал азио на другој обал и. На пок ретн им дрвен им мос то
вима у обл ик у ногара виде се хиљаде људс ких брзих стопа, једне преко друг их.
Онамо из чам ац а привез ан их уз обалу изнето је вел ико ком ађе камен а и сло
жено у подножје будућег пут а. Пред отвором једног тунел а дес ет ак радн ик а
је оставило своје кант е у једн у гом илу – кад се опет пос ле нед ељ е дан а врат е
на овај пос ао, жел е да буду, као и дос ад, у ист ој радној јед ин иц и. У подножј у
двеј у вододерина крај другог тунел а став љене су вел ике дас ке и поду п рте ко
љем и камењем, да нанос не би зат рпао пут. На измак у Радовог Дол а видело се
двадесетак још запос лен их људ и, требало је, веров атно, неке пос лове довес ти
до тачке на којој се мог у ма и привремено прек ин ут и. Једн и су улазил и у тунел
и куц ал и неш то по њем у1, друг и сил азил и до Нишаве и отуд унос ил и алатке у
барак у дигн ут у на заравн и стене. Двојица се пел а уз лагане лес твице нас лоње
не уз пад ин у с које се свак и час откот рљавале камен ице, па су врло лако могле
и те лес тве собом пов ућ и. Нек и су се пребац ив ал и спољном страном тунел а,
његовом избоч ином с једног дел а пута на друг и, зацело ту стена није бил а сва
пробушена. И све се то чин ило под страш ном јулском припеком на камен у који
се ни од јучерање жеге није био охлад ио – а и сам и ход у овом камен итом угре
јаном тес нац у био је напоран.
Јед ва око пол ов ин е клис ур е, пос ле час и по ход а сус тигн ем, на стран и
којом је ишла пруга, још два путн ик а, оца са сином. Затек ла сам их где пос ма
трај у нек у огромн у дрв ен у бач ву која је, лежећ и побочке, ишла од подножја
стрме вододерине према Нишави, провлачећ и се испод започетог пута. Отац је
објаш њавао:
– Вид иш, тако се граде сводови под путевим а. Кад пут буде готов, камен
око дас ак а цемент иран, оне ће се изв ућ и и тим ће каналом пос ле тећ и нанос и
вод а у рек у с план ине, неће кварит и пут.
Дечак је то и слушао и није, па примет и очевидно очаран у сваком погледу
тим грађевинс ким изумом:
– Парт из ан и су се под так вим сводовим а могли лепо сак рив ат и. А виђао
сам у биос коп у, у њима су обично пал ил и мине.
Отац није био задовољан што је дечак мис лима беж ао од његове лекц ије и
остад е да га кори, али пот ом они мене сус тигн у и так о смо крај пут а скор о
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упор ед о прош ли. Чов ек је нас тавн ичк и глас но стално неш то тум ач ио. Није
дао детет у, па сад ни мен и, да за свој рач ун пос мат рамо. Мож да је био профе
сор геолог ије, јер је син у више свраћ ао паж њу на рад воде, вет ра, сунц а, уоп
ште утиц ај атмосфере на план ин у, него на радов е које су људ и преду зим ал и.
Дечак а су, међут им, баш ти радови зан имал и.
– Како радн иц и мог у да иду онако уском стазом, оче? Мен и се чин и да би
се отуд и коза отис ла.
На то чов ек стане да тум ач и како је управ о она стаз а бил а нек ад горс ки
пот ок, како вод а не само прос ец а бог аз е, већ буш и у стен ам а тунел е, то јест
пећ ине.
– Знам ја то, него се чуд им како се радн иц и не отис ну? – нес трп љиво дечак
понови питање, па наједном скоч и на друго: – Зашто ли се прво прокопава гор
њи део тунел а?
Пођем и ја за његовим погледом и збиљ а: тунелс ка окн а су још стајал а ви
соко изнад нивоа пута. Као да је и човек тек сад био примет ио ову појед иност,
заглед а се зам иш љено, па заобил аз но рече како је так ав обич ај код прокоп а
вањ а тунел а и ужурбано узе да објаш њав а неш то сас вим друго; како је могло
нић и дрв о нас ред сред е оком ит е стене, усам љен а, зел ен а перјан иц а у цел ом
том каменом котлу. Говорио је о праш ин и кој у вет рови нанос е, о зубим а вре
мен а који и гран ит самељу у родн у зем љу. Али деч ак је неп рес тано мис лио о
људ им а који су преду зел и теш ке радове. Брин уо се за свак у појед иност њихо
вог живота.
– Одак ле ли радн иц и доносе воду? Не мог у ваљд а жедн и рад ит и?
Заис та још нијед ан извор нис мо опазил и у том крај у иначе пуном бујн их
вод а. Тек иза треће заок уке спазим како су с вис ине од мож да сто метара рад
ниц и уским гвоз ден им цев им а, нас тав љај ућ и их, дов ел и изв орс ку воду до
обал е кој ом је ишла пруг а. Ту је стај ао дрв ен и мост и спај ао рад ил иш те са
овом прив рем еном чес мом. Деч ак се прв и наш ао код ње и нав ал ио на воду,
очигледно више нег о што му је бил о пот ребно, прос то зат о што је прв и пут
пије с так вог извора.
Тес нац клис уре се пол ако ширио. Указ а се на самом врх у план ине и кров
куће. Деч ак се обрадов а што вид и кућу и још више што је усам љен а, али отац
је више веров ао нау чн им теоријам а него стварнос ти и рече како у овом крај у
нем а усам љен их домов а, како је с друге стране превоја зацело нек а удол ина и
да то мор а бит и пос ледњ а зград а сел а пон ик лог у тој удол ин и. То пот врд и
опет теоријом:
– Овде су сел а ушорена, иако није равн иц а. То је зато што су вел ик и про
стори гол и, ова брд а су камен ит а и људ и се збијај у по увал ам а где нађу прв у
плодн у зем љу.
Дечак се некол ико пута осврте на усам љен у кућу, баци некол ико пута камен
у рек у па се са оцем изг уби иза заок уке. Опет сам неко време остал а сама да по
смат рам. Овде се уз план ин у пел а ситна и гус та шума. Много дрвеће коме при
рода није одред ил а да буде вретенасто ветар је тако окресао, да су му око стабла
остале само ситне гранч ице, као зелено паперје. Рек а се овде много слободн ије
прућ ил а и готово се није чул а.
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Указ а се каменол ом код Мајд ан-Петк е. Бил о је подне и у сенц и ваг он а и
одв аљ ен их сцен а спав ал и су радн иц и. Јед ан се исп руж ио, као по клуп и, по
пап уч иц и тер етног ваг он а. У кам еном крш у, где се инач е увек неш то лом и,
пуц а и луп а, влад ал а је неч увен а тиш ин а. Чин ило се да и рек а гази зато на пр
стим а, да не би проб уд ил а уморне људ е. Под аљ е од спав ач а, у две-три гом и
лице, још се и разгов арало.
– То није праведно! – узвик ује неко у једној гом ил иц и.
– Било би праведно – чујем како у другој неко тумач и.
Вечна тема нашег народ а и омлад ине, тема о правд и, срета човек а у сваком
разговору кад пође кроз наш у зем љу.
Украј чес ме три-чет ири школован ија омлад инца се преп ирал а око тога да
ли је петнаест хиљад а динара „нагом ил авање“.
– Човече, радн ик у је дозвољено да тол ико уштед и! Чак му се препоруч ује
да стави на штедн у књиж иц у.
– Немој ти мен и причат и! – већ по трећ и пут одбија саговорн ик. То је на
гом ил авање.
Утом поново углед ам и своје сап утн ике из клис уре. Стајал и су пред неком
необичном грађевином, као из приче. Дос та лак а кућа, спљоштена, а на њој два
огромн а шир ок а димњ ак а који би прис тајал и кућ и од пед ес ет спрат ов а. Од
брега до крова куће иде дугачак чард ак, дрвен и трем са надс треш ицом. А тре
мом људ и у вагонет има довозе камен и сипају у утробу куће. Дечак је запањено
гледао у ту зграду трудећ и се да јој погод и намен у. Отац га је пустио неко време
да се чуд и па онд а поче изд алек а и свечано, спреман да дуго говори:
– Виђао си по наш им сел има јаме ископане у зем љи које се...
– Знам, кречане! – пресече дечак радосно и нестрп љиво. – И ово је кречана?
– Модерна кречана „Парт изанк а“. Дигли смо је 1947. год ине...
Није имао више коме говорит и. Деч ак је већ био отрч ао на брег, а зат им
смо га спазил и где уз радн ике гура вагонет по дрвеном чард ак у.
– Овде има много зан им љивих ствари – обрат и се сад његов отац мен и. –
На једној стран и реке креч ан а „Парт из анк а“, а на друг ој ман ас тир и ћел ија
Свете Петке. Ако хоћете, пок азаћу вам.
Мен и се, међут им, хитало до стан ице Свете Петке, да бих стигла пре воза,
и рас танемо се. Клис ура се пос ле Мајд ан-Петке још више ублаж и, није више
лич ил а на кањон. План ине се разм ак ле, пос тале кос ије. Обрад иво зем љиш те
се у зеленим таласима пело уз каменит у висин у. Трава и ситан жбун се пео лиша
јас то, по ерозивном зем љиш ту, чак до врх а. Корито Нишаве, које је овде било
много бистрије, прош ирило се као да ће ускоро ушће, пуно јаснобелог облутка,
у који се због бел ина није могло дуго гледати. На станици је чекало већ некол ико
сеоских девојака, некол ико гимназиста мож да петог разреда. Прес лишавал и су
се кад ће коме бит и дозвољено да пође на јавне радове, кад ће ко наврш ит и ше
снаест год ина. Јед ан је тврд ио да ће за педесет год ина зупчата жељезница ићи
у оно село што се угњездило у план инс ком превоју. Зат им су се прес лишавал и
које су све познате клис уре у свет у. Ђерд апс ке па до кањона америчк их рек а.
У возу сам и ја нас тавил а да разм иш љам о клис урама. У Совјетс ком Савезу
зацело се као и код нас кроз њих граде још пруге и путеви. Како ли је то по друг им
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клис урам а света? Желел а сам да зам ис лим о чем у ли разгов ара омлад ин а бу
гарс ке, чеш ка, рум унс ка кад се нађе заједно, на забави, пут у, радовима? Да ли
расп рав ља као код нас шта је праведно, шта би било праведно? Да ли преброја
ва месеце до рок а кад а ће поћ и на рад? Да ли и тамо неко спори да је петнаест
хиљад а динара „нагом ил авање“.
(1949)
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у руднику бившег сеоског газде

К

ад сам пош ла на год иш њи одмор, понел а сам између остал их и рус ку поп у
ларн у књиг у, биог рафиј у совјетс ког хероја рад а, Надеж де Јегорове. Укра
јинска Надеж да, млада девојка, још учен ица, крајем рата, пошто су Немц и исте
ран и из Украјине, основ ал а је радн у бригаду са својим другариц ам а и рад ил а
прво на обнав љању грађевина, па пос ле у рудн ик у. Њена рад ина храброст, до
витљивост и пож рт вовање дос тиж у врх унац на радовима у рудн ик у. Она изу
мева нач ин рад а при коме јед ан исти човек и копа руду и товари је и учврш ћује
зидове – рад и десет пос лова у исто време, да би што више људ и могло да оде на
друге радове.
Глед ајућ и преко план ине у зак утак где је леж ао наш рудн ик угља Јел аш ни
ца, стално сам зам иш љал а и код нас младу пожрт вован у девојк у која ствара чуда
од издрж љивос ти и довитљивос ти. Предс тав љал а сам је себи као сељанч иц у са
Сув е план ине која се на раду у рудн ик у изг рађује до свес ног чов ек а. Вучен а
том предс тавом, пођем ног у пред ног у у Јел аш ниц у која је по казивању сељак а
бил а одмах иза брд а. Пос ле три до чет ири километ ра1 ход а кроз вел ичанс твен у
нишавс ку котлин у, према исток у, нађем се у неком необичном, црвеном пејза
жу: зем ља бреж уљака који су се рон ил и бил а је љубичастоц рвена или као опека;
питома река, што је кривудал а кроз повртњаке и окретал а витла мале воден ице,
бил а је исто тако црвен а, мало под аље на брд аш цу стајало је двадесетак кућ а
потп уно једнак их, обојен их црвенк ас то, неш то мало блеђе од зем ље околн их
бреж уљ ак а. Иза овог руменог зак утк а бљеш тао је бел ином јед ан крак Сув е
план ине, док је друг и, иза њега, био вечерње мод ар и нес тваран.
– Хтел а сам у рудн ик Јел аш ниц у. Да ли идем добрим путем? – упитам првог
сељак а који је наи шао кроз овај румен и предео.
– Добрим – одговори он. – Држ и се само пруге, она ће те тамо одвес ти.
Упитам другог, трећег – сви одговарају исто, те најзад морадох да поверујем
да до рудн ик а не морам проћ и кроз гареж, кроз крај зас ут шљаком и угљеном
праш ином. Још бољ а пот врд а да сам на прав ом пут у бил а је изнен ад а појав а
малог воза који је из рудн ик а одв лач ио угаљ до прве стан ице широког колосе
ка. Јурил а је из све снаге мал а локомот ива, па ипак смо – те још како – успел и
да побегнемо са колосек а сви који смо се на њем у наш ли кад смо је углед ал и.
Локомот ива је вук ла десетак вагона угља. На пап уч иц ама или на угљу стајал и
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су радн иц и и нек и млад човек тако дос тојанс твеног изглед а, да сам, под ути
ском књиге о јунак ињи Украјинк и, пом ис лил а да мора бит и нек и новатор или
херој рад а. У пос ледњем, путн ичком вагон у, вел ич ине пион ирс ких у Кош ут
њак у возил а су се деца руд ара и весело ми мах ал а рук ама. Сад а више није било
сумње да ћу тим путем стић и до рудн ика. Знал а сам сад и то да ће она гом ил ица
румено обојен их кућа бит и јел аш ничко руд арс ко насеље.
Пос ле чет ири сата ход а пруга уског колосек а, којом сам ишла, увел а ме је у
двориш те с некол ико приз емн их зид ан их зград а и једном вис оком грађев и
ном, нач ињ еном од дас ак а и приљубљеном уз брег. Како је бил а без прозора,
како се у њој чул а нек а хук а, она ми је јед ин а лич ил а сад на главн у руд арс ку
зграду, мад а је идућ и овамо нисам бил а тако зам иш љал а. Пос ле некол ико часа
ка углед ам некога за кога сам претпос тав љал а да мора бит и вратар и изразим
жељу да вид им рад у рудн ик у. Поглед ао ме је у чуду.
– Не може то, другарице, тако да глед а рад у рудн ик у коме год падне на ум.
То су држ авне тајне.
Овај чувар државних рударских тајни, мада ме је тако нељубазно дочекао, био
ми је симпат ичан због свог отвореног презирања моје путн ичке радозналос ти.
– А има ли ко с киме би се могло поразговарат и?
– Е, поразгов арат и се већ може – одобри он. – За тај пос ао је задужен ди
ректор руд арс ке школе, па што може, он ће рећ и. Он је тамо у школ и, у крајњој
оној црвеној кућ и.
Упутим се у означен у зграду, поред низа црвенкастих кућа, уредних, чистих,
с чијих прагова су ме деца радознало гледал а. С друге стране брега и реке вид ик
је сад зат варал а Сел ичевица, не много шумовит ија од Суве план ине. Видело се
и оно место одак ле се вад ио камен, за које сам дол азећ и претпоставил а да може
бит и почетак рудн ик а.
Директ ор руд арс ке школ е, Влад им ир Вељковић, ним ало се није, на мој у
срећу, зач уд ио што сам дош ла. Радо ми је на сва питањ а одгов арао. Зач уд ил а
сам га само питањем да ли имај у у школ и девојак а које се одл ик уј у нароч итом
вољом, снал аж љивош ћу. Зам иш љал а сам да ће казат и:
– Имамо једн у испод Суве план ине. И браћа су јој у рудн ик у. Отац јој је у
њем у и нас трад ао пре рата.
Његова жена Младена Вељковић, такође нас тавн ик руд арс ке школе, рече
смешећ и се с праштањем на моје незнање.
– Руд арс ки, пос ао је сувише теж ак за жене. По наш им закон им а жен а не
може бит и руд ар. То сте случајно смел и с ума.
Смел а сам с ума, разу ме се; али томе је крива опет моја криворош ка јунак и
ња Украјинка, па, вероватно, и давнаш ње уверење да жена све може што и човек.
– Немамо девојака, али су нам млад ићи све на избор – додаде директор брзо,
да ми нак над и прво разочарење. – Од двадесет и осам учен ик а наше школе че
трн ае ст их је одл ичн их, а и остал и су близ у њих. Најб ољ и ми је међ у свим а
Александар Здравковић. Све остале превазил ази обдаренош ћу. Сељачко је дете
из Вел иког Војловца.
Директор је свом обдареном учен ик у већ предодред ио судбин у. Није могао
зам ис лит и да ће се дечак задовољит и само јел аш ничком руд арс ком школом.
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– Пос ле завршене наше школе он ће зацело ићи на руд арс ко-индус тријс ки
техн ик ум у Новом Кос толц у, Врдн ик у или Алекс инц у, који такође траје три
год ине.
Његова жена га прек ид а прекорно.
– Па готово исто тол ико је обд арен и Драган Танас ковић из Коњуве.
Ту је нас тао мал и љубоморн и спор између нас тавн ик а, да се најз ад ипак
сложе да су оба та петнаес тогод иш ња момч ић а учен иц и који се мог у увек по
хвал ит и.
– Где се они више одл ик ују, у практ ичном раду или у учењу – упитам у жељи
да чујем како су мож да изу мел и как ав нови нач ин рад а у рудн ик у.
Директор као да ми замери ово питање, рече с примесом прекора:
– И ви сте нас тавн ик, па знате: кад се неко одл ик ује, скоро му све иде од
руке. Тако и њима.
Да би ми пок аз ао как ве све теш коће имај у да сав лад ај у њег ов и учен иц и
излож и прог рам наш их руд арс ких школ а. Њем у је било мило говорит и, а мен и
слушат и шта све данас у нашој зем љи руд арс ки радн ик учи и мора да зна. Ова
ниж а школ а за младе руд аре траје три год ине и даје им поред општег образова
ња по прог рам у за ниже разреде гимн азије и стручно образов ање које стич у
изу чавајућ и предмете као што су: минералог ија са геолог ијом, техн ичко црта
ње, руд арс тво, познавање материјал а. Нас тава траје свакога дана од сед ам и по
до дванаест часов а, а двап ут недељно 2их воде на практ ичне радове у јам у где
рад е под руков одс твом стручн их нас тавн ик а – у Јел аш ниц и су то инжењ ер2
Винко Чул ић и руд арс ки техн ичар Петар Ожеговић.
Како нис мо имал и много времена за разговор, директор је донео некол ико
мапа са <нац ртан им> графикон има који су предс тав љал и нап редовање рудн и
ка из год ине у год ин у, у погледу производње, грађевинарс тва, кадрова.
– У 1946. год ин и, како вид ите, кадрова готово нис мо имал и – рече он по
каз уј ућ и мап у на којој су стајале исц ртане људс ке фиг уре. – Год ине 1947. ка
дрови су нам се повећ ал и за 87 процен ата, 1948. за 120. Ове год ине ће њихов
број бит и как ав смо планом предвидел и.
Пос ле овога, на скраћен и нач ин, преко графикона на коме су биле исц рта
не зграде разних вел ич ина, од мајуш не куће као квадратн и сант иметар па вел и
ке скоро као чет врт ина квадратног дец имет ра, сазнал а сам да су све ове црвен
кас те куће сазид ане тек пос ле 1946. год ине. Зат им смо разглед ал и графикон за
прои зв одњу: мал и вагонет угља, па двап ут, па трип ут већ и и тако сам у час у
појм ил а кол ико пута се производња рудн ик а повећал а.
Иако нисам питал а да ли је план за ову год ин у извршен – и без питања сам
знал а, могла знат и, да је и премашен, директору је било мило да ми каже да су
рад ов и за прв о полуг од иш те зав ршен и двад ес ет и два дан а пре рок а, а да је
29. новембра дат ум кад ће год иш њи план бит и исп уњен.
– Како и не би – дод ао је. – Имамо вишес труке ударн ике као што је руд ар
Пав ле Здравков ић и Бож а Лонч ар, обојиц а наг рађ ен и орд еном рад а. Зат им
наш сис тем рад а је бригадн и, такм ичарс ки. Код нас се увек врше предс менс ка
саветовања, правилно наг рађујемо радн ике, добро су обезбеђен и, имају добру
исх ран у, добар стан. Врш имо правилн у агитац ију.
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Слож ил а сам се са својим сабес едн иком: кад се све рад и како треба, рад
мора нап редов ат и и радов ат и човек а. И директор је био понос ан и радос тан
док је све ово изл агао. Исту так ву радост и понос сам примет ил а малоч ас на
лиц у радн ик а и инжењера који су возом крај мене прош ли; у реч им а вратара
кога сам прво у дворишту срел а.
На зидовима кућ а, по оград ама, луковима улаза, бил а сам примет ил а чим
сам стигла имена бригад а које су се такм ич иле са јел аш ничк им и упитам како
су из те борбе изл азил и јел аш ничан и.
– Гот ов о увек као победн иц и, мад а су бригад е с којим а су се такм ич ил и
биле чувене – готово у јед ан глас се пох вал ише и директорова жена и он, опет
са истим поносом и радош ћу.
Већ се готово било смрк ло, а још нис ам бил а чул а све што је имало важ но
да се каже. Почел и смо разгов арат и зато скач ућ и с предмета на предмет. Час
сам питал а како се зове црвена рек а, крај које сам дош ла, час која нас план ина
одваја од нишавске котлине, час имају ли деца радничка забавишта и обданишта,
час опет о раду у школ ама, о рудн ичкој жељезари, о историји рудн ик а.
Директор је као и у почетк у одговарао радо:
– Јел аш ничк и рудн ик је пре рата био приватна својина; припад ао је неком
богатом сељак у. Тад а се угаљ до стан ице превозио воловс ким кол има. Од осло
бођења рудн ик припад а народу, а тад а је стек ао и своју жељезниц у.
– Наш а жељ езниц а – дод ад е његов а жен а, иде опет вечерас прем а Ниш у
пос ле десет часова, ако хоћете, можете се њоме врат ит и.
Трен утно ми је пријатн ије било да се врат им средс твом прим ит ивн ијим и
од воловских кола – ног у пред ног у, како каж у у народу. Са наставницима школе
сам се рас тал а у правом пријатељс тву. Увек, ваљд а, бива тако кад се људ и упо
знаду у разговору о стварима које воле и којима се поносе.
(1949)
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код деце из колхоза

М

ис лил а сам да за време Међун ародног фес тив ал а у Мос кви нећу имат и
прил ике да разговарам и са руском децом. Скоро сву дец у из Москве бил и
су тада пос лал и у летњиковце, да се због огромног броја гостију и појачаног сао
браћаја у те дане не би догод иле несреће, али сам се ипак у једном колхозу близу
Мос кве упознал а са пуно рус ких сељач ића. Исти су као и ви: отворен и, нем ир
ни, весел и, радознал и. Кад а су углед ал и странце, брзо су оставил и игру и при
друж ил и се старијим колхозниц има који су нам пок азивал и своје имање. Виде
ћи да имам вољу да са њим а разгов арам, опкол ил и су ме и свако дете је хтело
неч им да ме обд ари: ко фес тив алс ком значком, ко голубом изрез ан им од хар
тије, ко доп ис ницом са сликом свога сел а. Так ав је то био обичај за време овог
лепог празника: деца, омлад ина, па и одрасли људ и мењал и су значке са гостима.
Он теби, рец имо, да значк у у обл ик у златне књиж ице на којој пише Макс им
Горк и, или плаву округлу значк у са именом Лењина, или белог голуба од емајл а,
а ти њем у за узврат и успомен у даш значк у кој у си понео из своје зем ље. Како
за овај обичај нисам знала, остала сам својим мал им познаницима дуж на. Стари
ја деца су ово лепо и лако прим ил а, али један мал ишан од три год ине умало није
свој у значк иц у узео нат раг кад је видео да немам за њега уздарја, али га је ста
рија сестра опомен ула, па ми је, иако тешка срца, оставио свог голуба мира. Брзо
се пос ле овог даривања између нас повео разговор. Једн и су питал и има ли код
нас крава и пил ића, друг и имамо ли телевизоре и пок азивал и ми своје куће на
којима су стајале крстол ике антене које су сведоч иле да сви ти мал ишан и имају
у својим собама телевизијс ки апарат.
Старији су већ бил и одм ак ли, а мене су дец а пов ел а да ми пок аж у коко
шарн ик, како то ми кажемо, то јест вел ик у дуг у стају, где сам углед ал а у кавези
ма хиљаде пил ића, још сас вим мал их, жут их као канаринке. Ту сам сазнал а да
су сви ти мал и створови без мајке, да се нис у излегли под топ лим квочк ин им
крил има, већ у инк убатору, „гнезду“ које заг рева елект рична струја.
Мал ишан и који су ме прат ил и имал и су старије сес тре које су пос ле десе
тогод иш ње школе и неке стручне пос тале одгајивач и живине и музиље. Так ве
две младе музиље повеле су нас да нам пок аж у краве, чувене у свом роду, које
су давале по три ведрице млек а. Кол ико су пил ић и бил и узнем ирен и кад су нас
углед ал и, тол ико су краве биле равнодуш не, пред ате преж ивању. Изнад сваке
465

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

од њих на таблиц и је пис ало име и још нек и под ац и. Краве су се звале слично
наш им кравама: Мал а, Руменка, Цвета, Кротка, Шаруља и слично. Да нам пока
жу како се њине љубим ице одазивај у на своје име, деца су их звал а, али пош то
су биле зау з ете важ нијим пос лом, само се понек а диз ал а или окрет ал а глав у
према глас у који је дозивао.
Кад су музиље у бел им мант ил има позвале гос те на млеко, деца су изаш ла
напоље и пос ле смо их опет наш ли пред стајама са својим бак ама и мајк ама ко
јим а су шап атом прич ал а о својим разговорим а са гос тим а. Док су се њихове
баке и мајке расп ит ивале о Југос лавији, о лет ин и ове год ине, о сеос ком живот у
код нас, понеко, млађе дете изд вајало се и враћало игри, а старија деца су остал а
с нама све док нис мо пош ли и дуго су усп ут трчал а за кол има и мах ал а руком.
(1957)
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поздрав слободи и поезији

Н

ек а је срећан овај празник слободе и поезије!
Тешко ми је што због болести нисам могла доћи да лично поздравим „Багда
лу“, мецен у нас пес ник а. Али ја сам у мис лима данас с вама.
Не окуп ља случајно Крушевац пес нике око себе. Ови прос тори су колевк а
славне наше народне поезије. Крушевац је град камо би српс ки народ требало
да долази на хаџилук, јер некадашња престоница кнеза Лазара је сред иште наше
трад иц ије.
Дивим се „Багд ал и“ и књижевн иц им а овога краја што су успел и окуп ит и
око себе тол ико млад их, па и старих пес ник а – ако пес ниц и мог у бит и икад
стари. И то не само пес ник а из овог краја, него из целе Југос лавије, па чак, у
преводу, пес нике друг их зем аљ а. Сам Никол а Трајковић, лањс ки слав љен ик,
дао је у преводу малтене целу франц ус ку клас ичн у и савремен у поезију.
„Багд ал а“ је широког руд изд авач, а и пес ник а имамо, хвал а бог у, на претек.
Наш народ живи с пое зијом. Наш и људ и ако не пиш у пес ме, лат ентн и су пе
сниц и. У ова теш ка времена ратова и свађа, поезија је оаза у коју се склањамо.
И ја верујем у поезију и склањам се у њу кад ми се приближ и патња. Песни
ци се пое зијом бране од живота. Природ а се на њих смилов ал а и дал а им моћ
да увек живе у поднебесју, у машти, у сећању, у надању, а и кад се спусте на зем љу,
не остају на њој дуго.
Пое зија обл ик ује људ е, снаж није него нау к а и сред ин а у којој жив е. Зар
наша народна поезија није створил а култ час ти у нашем народу, одгајил а једно
родољубље својствено само нама, лишено шовинизма, култ јунаштва и верности.
А лирс ка поезија је пробуд ил а култ љубави, сам илос ти, створил а очи за лепот у
света, окрен ул а слух према музиц и, лиш ил а језик од баналнос ти. Поезија леч и
више него рел иг ија и мол ит ва.
Златан прстен који дајете песниц има као одл иковање, опип љива је поетска
метафора – венчавате песнике са поезијом. Нико се досад није тога сетио. Хвала
вам! Дајућ и га мен и, пот врђујете да сам заробљен их реч и, заробљен их снова.
Ову реч сам мало одуж ил а, али морам још рећ и – да није књижевн ик а оку
пљен их око „Багд але“, на Крушевац и његов значај у прош лос ти почел а би па
дат и сенк а заборава. Хвал а им!
У Игалу, 10. IV 1985.
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Са Његошем кроз живот

О

прос тите што сам због дуге болес ти тек данас у стању да вам овде, у Њего
шев ом зав ич ај у, израз им зах валност за дод ељ ен у ми наг раду, која нос и
име највећег југос ловенс ког пјес ник а.
Пре пед ес ет год ин а жен а није могла бит и одл иков ан а од једног вис оког
свеш теног лиц а, те овом прил иком ваљ а одат и признање и закон иц им а наше
зем ље који су у њој широко отворил и вратн ице до почас ти и звања, ран ије до
ступн их махом само муш ком роду.
Кад сам у болн иц и сазнал а одлук у ком ис ије и кад је до мене доп рло одо
брав ањ е и радост народ а и из Црне Горе и из Србије због ове одлуке, питал а
сам се да ли су моје особине, пес ник а и чов ек а, дос тојне ове поч ас ти. Знал а
сам, додуше, да их доб иј ај у најп ре они кој и мог у свак ог час а бит и поз ван и
„оном који небом тресе“, што је рек ао Маж уран ић у свом спеву.
Сличне недоу м ице смирил а ми је мисао да, мож да, Његош у не би било кри
во кад би могао знат и да је ове год ине мен и указана част да пос танем добитн ик
наг раде која носи његово име. Јер, мислим и уверена сам да га ничим нисам изне
верила, да смо и једно и друго волел и свој народ и бил и му одани и да моје песме,
мада, не достиж у ниво његове поезије, говоре језиком који народ разу ме, говоре
о стварима које су му блис ке и израж авају осећања такође блис ка свим људ има,
јер су окрен уте небу кол ико и зем љи.
Његош је и онд а кад га давно већ није било међу живима био са својим на
родом у сваком његовом теш ком и победонос ном час у. Зар га наш и бојовн иц и
и слободари нис у призивал и кад им је било најтеже, кад су јуришал и такорећи на
небо, на силнике којих је било и по десетине на једнога, па се могло малодушном
учин ит и да су очајн ичк и пок ушаји да се заметне „борба неп рес тана“ исто што
и оно давнаш ње Бол иварово „орање мора“?! Његошева мудра мисао их је соко
лил а да ист рај у. Разу ме се, да није било „срца у јунак а“, било би претеш ко, али
је свак ако важ но да је Његош и тад а био са својим слобод арс ким народом.
Његошев а пое зија прат и кроз живот не само народ већ и појед инц а, и то
од његове младости па до гроба. Додуше, тек кад човек изиђе из зачараног круга
свога срца, тек у својој зрелости може да потп уно схват и дубин у дел а овог вел и
ког пес ник а. У младос ти га прво очара лепота, богатс тво језик а, пое тс ких фи
гура, а тек у зрелос ти схват и све оне стихове који су пос тал и крил ат ице, због
надања која буде и због горчине што их собом носе. Тада тек појме како нико није
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срећан а нико довољан, нико миран а нико спокојан. Тек под старост примет и
мо да је „небо над нама зат ворено“, да нам „не слуша плача ни мол ит ве“. Тек биће
које је дубоко пат ило појм и стихове као што су „Чаша жуч и иште чаш у мед а“ и
да се патње животне мог у поднос ит и, јер иза њих сине понек ад и зрак радос ти.
Боравећ и ових месец и у Бок и Которс кој, сећал а1 сам се свега што сам лепо
и узбуд љиво дож ивела у Његошевој Црној Гори. Сећала се пешачења из Котора,
преч ицама преко врлет и, до Цет иња и Ловћена, до гроба Влад ике Рад а. Нама,
млад има, тад а сви пут и бил и су отворен и, и није нас могла заус тавит и ни при
пек а ни врл ет и вис оке план ине. Навирал е су ми стално пред очи лепот е ове
кршевите и водонос не зем ље; слик а Скад арс ког језера као огромног разбије
ног оглед ал а пос утог звез дам а и облац им а, па тиш ине Црног језера, и оног у
гнезду шума где се напајај у срне и јелен и и Плавс ког, чија је боја упил а у себе
боје небеса. У мис лима сам поново путовал а стравичн им путем преко Чакора.
Крај мора сам чезнул а за црногорс ким рек ама у тес ном заг рљају стена, чезнул а
да још једном боравим са учен иц има на Комовима и Бјел ас иц и.
И мислим како из те лепоте песник у тешко изић није, као ни лаву „из грмена
вел икога“. Није теш ко Његош у било са крша на коме је живео опазит и све те
лепоте зем ље и небес а. Није му теш ко било повероват и да је нек и вел ик и тво
рац морао бит и и сам пес ник да би све то створио.
Песник је у лепот и нал азио утехе у свом теш ком задатк у владара Црне Горе
у оном времен у. Лепот а је зацел о бил а и изв ориш те њег ов е рел иг ио з нос ти.
Она га је нагонил а да решава тајн у постанка света. Знање природних нау ка није
у њем у пресек ло антене окрен уте виш им световима, није зауставило његову ни
пес ничк у ни свештен ичк у радозналост. Његошева рел иг иозност бил а је дубља,
духовн ија од оног стања душе, готово спокојног, које зовемо побож нош ћу – кад
човек верује да Бог постоји и о томе више ништа не разм иш ља. У ствари, његова
рел иг иозност њега је више муч ил а него што је теш ил а, а осећање народнос ти
било му је изнад вере.
Обично пес ниц и, обу зет и миш љу о стварању света, смртнос ти, вечнос ти,
не бивају и јунац и. Његош, влад ик а, био је, међут им, и јунак и цен ио јунаштво.
Мад а влад ик а, продухов љен и пес ник, он ће као как ав храбри војс ковођа, нап и
сат и стихове:
Нек а буде борба неп рес тана,
нек а буде што бит и не може!
Или:
Младо жито, навијај класове,
пређе рок а дош ла ти је жњет ва!
Кад је најбоље Његошево дело, Горски вијенац, угледало светло дана 1847. го
дине, да својим мудрос тима зас ја далеко у будућност, на прос торима данаш ње
наше домовине збил и су се и друг и крупн и догађаји, због чега и кажемо да је
1847. веома значајна за историју наше култ уре:
– Вук са успехом оконча своју претешку борбу за народни језик и правопис;
– те год ине појавише се и Бранкове Пес ме да пок аж у неповерљивом свет у
како се и лепа књижевност даде писат и народн им језиком;
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– Ђура Дан ич ић исте год ине својим Ратом за српски језик и правопис пот
пом аже Вук а да надјач а своје прот ивн ике, да побед е њег ов е нап редне
идеје;
– за наш у култ уру од особите је важ нос ти и појава Новог завета у преводу
Вук а Караџ ића, опет те исте год ине;
– а само год ин у дана пре Иван Мажуранић објавио је свој спев Смрт Смаи л-аге Ченгића.
И све то на овим наш им прос торима у сам освит год ине која ће узбурк ат и
Европ у.
Помен ућу још једн у Његошев у пес му, мален у, али мен и драг у, и, верујем,
значајн у, насталу такође 1847. То је „Поздрав роду на ново љето“. Пом ињем је да
подсетим како далеко досеже Његошева мисао, све до данашњих дана, а и даље ће.
Не пита се ко се како крс ти –
вел и Његош –
но чија му грије крвца душ у,
чије га је мл’јеко задојило.
Па зат им:
Липо, лјепо, лепо и лијепо,
било, бјело, бело и бијело –
лис тић и су једнога цвијета,
у пуп уљ се јед ан одњих ал и.
Ето как о је Њег ош гов орио о јед инс тву српс кох рв атс ког јез ик а дал ек е
1847. год ине! Рек ла бих да овој његовој мис ли, као и многим другим које је изре
као о братс тву наш их народ а, ни данас нема мане.
Ниједно људско осећање Његошу није било страно. Био је и јуначан и нежан,
и рел иг иозан и имао смис ла за стварност; глед ао у небес а, а вид ио јас но и све
на зем љи.
Ко на брдо ак’ и мало стоји,
више вид и но онај под брдом.
Његош се за живота успео високо, небу под облаке и као вел ик ан срас тао
са Ловћеном, исто тако снаж ним горостасом, коме никад ништа нис у могле буре
и олује. И данас и убудуће та два горос таса заједно ће вековат и.
Народ Црне Горе под иг ао је свом пес ник у див ан спомен ик, мад а га је и
сам Његош себи својим делом високо узд игао, обас јан вечном лучом, као што и
рус ки пес ник Пуш кин у пес ми „Пам јатњик“ вел и да је сам себи својим делом
под игао спомен ик нерукот ворен и.
Овај стуб где је зап исано већ десет ин у имена југос ловенс ких књижевн ик а
такође је споменик који им Црна Гора под иже. Нека се множе људска дела и нек а
би овај стуб дорас тао до вис ина библијс ких кул а!
(1985)
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надам се и верујем

Ј

а ћу да устанем. Јер кад сам бил а професор, ја сам увек стајал а пред ђац има
из поштовања према њима. А и да би могли они мене да поштују.
Сви који су овде осећај у да је ретко кад а тако дирљиво било, тако свечано
као сада: дош ли су нам у госте Срби са Косова. Они Срби који живе на југ у, који
су остал и на тамош њем камен у где смо зас тал и дошавш и из зак арпатс ких до
лин а у ове стране. Дош ли су ту и остал и. То је за мене узб уд љиво. Сви знамо
под којим теш ким услов им а људ и тамо жив е, дал еко од нас, дал еко од бриг а
оних који би морал и да се брин у о њима. Због овог или оног, али углавном они
су сам и: на страш ном мес ту морај у пос тојат и. За становн ике на Косов у пољу,
на оном пољу где се догод ил а, да не кажем испевал а народна пес ма, то је вел ик а
част али и вел ик а опас ност и бол...
Ја сам више пута бил а на Косов у, у Приш тин и. Формал ан разлог је био пе
сник Лазар Вучковић који се утоп ио у Охридском језеру. И онд а, поводом тога.
Ви знате да у пол ит иц и мора да има нек и разлог. А то је био и пол ит ичк и и ли
терарн и разлог. Али нис мо ишли само зато. Ишли смо да се сећамо тог пес ни
ка, али ишли смо и да вид имо како живе наша браћа тако далеко од нас, одвоје
на. Не далеко што би авион и и возови морал и дуго да иду, него на нек и нач ин
судбином одвојен и. Тамо смо нек ад ишли спокојно јер није било ник ак вих не
пријатнос ти. То су наш и људ и, који у нашој зем љи живе. Шиптари или, како
они воле да се зову, Арбанас и.
Прво смо живел и лепо и мирно. Ишли смо нек ако спокојн и, нико се није
плаш ио. Они који су ишли нис у се плаш ил и, али ни родбина се није плаш ил а.
Али кад а су почел и, кад а се код људ и почел а јав љат и мрж ња, моји су ми говори
ли: куд ћеш ти тамо, зашто ти идеш тамо, Бог ти помогао?! Може ти когод у леђа
пуцат и! Па ако ми је то судбина, шта да рад им!
Ја јес ам женс ко биће, али бих се смат рал а кук авицом кад не бих отиш ла
својој браћ и у походе кад су они у опас нос ти, кад чезну за нама. А ја да се бојим
за свој живот? Па, бојим се, наравно. Али кад су друг и могли за ову зем љу пог и
нут и, можемо и ми пес ниц и мало отић и, мало да помогнемо пес ниц им а који
тамо живе.
Кад сам бил а на Косову, ја сам обил азил а сва места; прол азил и смо кроз сва
сел а и варош ице на Косову и Метох ији и ишли смо на Шар-план ин у. Нароч ито
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је узбуд љиво било кад сам први пут пош ла на Шар-план ин у. Тамо где су јездил и
наш и јунац и, где су биле виле Равијојле, тамо где је Марко Краљевић заједно са
Милошем Обил ићем јах ао а Милош Обил ић пев ао. На тако дивној план ин и
наш ли смо народ који исто говори и исто осећ а као ми. Видел и смо људе који
су остал и на мес ту где смо се први пут спус тил и да живимо и који чувају успо
мене на најтеже час ове које смо икад а дож ивел и. Где год смо дош ли осет ил а
сам огромн у чеж њу тог света, чак и деце, која наравно од својих род итеља при
ме чеж њу за нама који дол азимо из мат ичне зем ље, да је тако назовемо, чеж њу
радос ну што нас виде. Посебно је то било вид љиво на Шар-план ин и, или сам
ја то особито тамо осет ил а где је рођена народна поезија. Али свугде је то тако
било. И како бих рек ла, ја сам Бог у зах вална што имам ту природу. Без обзира
на све, ја не само да хоћу, него морам да одем. Морам слушат и императ ив свога
срца. Морам да одем код тих људ и да се не би осет ил и усам љен им.
Било је момената када се овим људ има, наш им Србима који живе на Косову,
чин ило да смо их заборавил и, да смо их оставил и. Е, па и мен и се чин ило да не
мог у ја то сам а све зајазит и, али знал а сам да морам отић и да им пок ажем да
нис у остав љен и, да смо ми са њима, да на њих мис лимо, да ако трпе да и ми за
једно са њима трп имо. И да ћемо помоћ и да њихов живот буде лепш и и бољи.
Наш и Срби су приморан и да живе са људ има који нис у наше вере и наше
народнос ти али, ако, то су добри људ и... Има и Срба разбојн ик а, а има и ових
доле који живе, који нис у Срби, али су добри. Е, па то је лепо, мен и је било лепо
кад вид им да се људ и добро једн и према друг има односе. Мис лил а сам: гос по
де Боже, заш то не би људ и као птице у шум и живел и?! Сове, врапц и, сен ице,
косови... све су те птице разл ич ите, а све живе у једној домовин и и ниједна ни
једн у не убија, свак а има ваздух, свак а има семена, озона, и тако даље. Што би
то било лепо, кад би сви људ и који доле живе тако живел и!
Ја нис ам богзна как ав опт им ис та, али мис лим да ће ипак доћ и час кад а ће
сви људ и тамо као браћ а живет и. Не мора ако не може баш као браћ а, али као
добри сусед и, као паметн и људ и. Над ам се и у то верујем.
Другови који су дош ли каж у да већ бива светлије, да је вид ик већ светлији.
Нек и људ и из те народнос ти, који су паметн ији, такође то увиђај у да морамо,
да нас је судбина доле спус тил а и нећемо се ваљд а пок лат и, већ морамо лепо и
мирно живет и. Наравно.
Вид ите, хтел а сам рећ и неш то о дец и: деца на Шар-план ин и су готово све
сам и Српч ић и, особито у Сирин ичкој жуп и. У остал им мес тима помешана су
шиптарска деца и наша. Кад им погледате лица, бог и душа, нема никак ве разл и
ке. А та дец а осећ ај у љубав према наш им људ има, још су чис та, још их дедови,
очеви и стричеви нис у заразил и мрж њом. Глед ај у нас баш тако с љубав љу као
што нас глед ају наш и мал и Српч ић и. То је пријатно, то је утеш но. Кад би било
да то тако и остане, кад стари не би дец у кварил и! Ја верујем у ту дец у. Верујем
да ћемо живет и онако како треба, човечанс ки.
У свим варош има је то било и у сел има: прво у неко време кад би ишли ули
цом, човек чује ово или оно, па је мало стегн ут, стреп и, али кад разм ис лимо о
жив от у онд а мирно идемо. Ма шта се догод ило. Мирно идемо. Шта ће бит и
биће – апсолутно.
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Исп ричаћу вам једн у малу анегдот у. Ушла сам у радњу да куп им нек у сит
ниц у. За касом је седел а средовечна жена, поред ње друга. Та су лица бил а пуна
мрж ње. Оне су вероватно рођене так ве. Нико их није нап равио, ни пол ит ик а,
ни ико. Гос под Бог их так ве нап равио. Оне су тако страш но у мене глед але, али
пош то сам дош ла неш то да куп им нис у могле да ме истерај у, таман пос ла. А за
једн им столом су седеле две девојке. И оне се смеше. Глед ај у ме пријатељс ки,
а ја – јер тако мислим – а нарочито због оних жена тамо за шанком, кажем: „Боже,
што је лепо кад се смеш ите.“ Кад би те девојч ице знале како људс ко лице пос та
је дивно кад а се смеје! „Нас мејте се, нас меш ите се и то не само кад сам ја овде.“
Онд а бац им око на оне жене, а оне само што ме не прободу очим а. И куп им
што сам хтел а и изиђем, седнем у нек у пос лас тичарн иц у да поп ијем чај. Наје
данп ут, пос ле десет мин ута, ето ти оне две девојч ице трче. Ишле су да купе до
писну карт у и моле ме да им се потпишем. Онда сам мис лила: како добра људска
реч гвоздена врата отвара. Срца те деце нис у бил а гвоздена.
Размиш љам како би мож да оба наша народа требало да направе један људски
напор да те прег раде између нас пукн у, јер ако мог у звери живет и у пријатељ
ству, и птице да једна друг у не кљују, не убијају, зашто не би и људ и?! Ето тако.
(1988)
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поезија је дивно чудо

Д

рага собраћо песниц и Македон ије, зах ваљујем вам на вел икој почасти коју
сте ми указал и овенчавајућ и ме „Златн им венцем поезије“, овде у Струг и,
лепој као сама пое зија, уврс тив ме тиме у коло нају гледн ијих пес ник а света и
прет ворив у злат о венце пољс ког биљ а које сам себи плел а као дете учитељ а
давно, у чувеном селу Бранковин и. Брш љан мог дет ињег венца ви сте учин ил и
ловоровим лиш ћем.
Сабрал и смо се вечерас под сводом под којим су се некад наш и прец и мол и
ли, одак ле нас гледа Богород ица у чијим је груд има уместо срца сами Исус – јед и
на так ва Богород ица на свет у.
Над ахн ута је мисао македонс ких пес ник а да се сад а под њим скуп љају они
који верују у поезију, који њоме живе. Зато ћу вечерас на овој вел икој свечано
сти повес ти разговор о поезији, и то жена пес ник а. Говорићу о дивном чудно:
код нас скоро све жене, ако већ не пиш у пес ме, имај у антене за пое зиј у; на пе
сничк и нач ин осећају и мис ле. Пес ме код нас пиш у и стари и млад и, образова
ни и необразов ан и муш карц и и жене. И ја бих вам говорил а о пое зији наш их
жена, о њиховом броју особито у јуж ном крају наше зем ље.1
Пиш у пес ме и они који желе да се назов у пес ниц и, иако у друш тву имај у
друге важ не обавезе. Сретнемо ли жен у лек ара, геолога, арх итект у, вероватно
су и оне потајн и пес ниц и, или бар заљубљен иц и у пое зиј у. Сретнете ли мајке,
оне више жел е да им дет е буд е пес ник нег о чув ен нау чн ик. У овом вел иком
број у жен а занет их пое зијом су и оне доис та обд арене које по категоричком
императ ив у дара морају да се изразе, саопш те друг има стихом. Као што зем ља
која је дуго бил а на угару, одмарал а се, кад почне рађат и, рађа обил ато, раско
шно, тако наше жене пос ле дуг ог одмора и ћут ањ а у лит ерат ури, нак нађ уј у
обил ато оно што су у давној прош лос ти проп ус тиле. И оне као пес ниц и пиш у
и такозван у хермет ичк у пое зиј у, наглашено интелект уа лн у, више се гордећ и
њоме него дојучераш њом спонтаном, осећајном, с примесом сете.
Поезија наш их жена није увек на завидном нивоу, као, уосталом, ни поезија
људ и. Ипак, кад нас решето времена просеје, остаће и овде на најјуж нијем југ у
понек а пес ник иња која ће прећ и гран ице свога завичаја и свога времена. Пра
во је рек ао наш вел ик и пес ник, влад ик а Петар Пет ровић Његош: „Из грмена

1
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вел икога лав у теш ко изаћ није“, што би овде знач ило да се у народу пес ничк и
обдареном мора једном род ити вел ик и песник. А куд ћеш народа песничк и обда
рен ијег, него овог где и жене из народ а које мож да не знај у ни читат и испевај у
успаванк у сву од музике, неж нос ти, тајновитос ти, која се не да упоред ит и ни
са једном штампаном у књигама.
Једном је нек и новинар из Рад ио-телевизије упао у хол позориш та, и стао
редом пос тав љат и питањ а жен ам а шта је пое зија, отп рил ике као да пита шта
је звезда. Једне су одговориле – поезија је утех а, друге – само заборав, треће –
исповест, чет врта одбрус ил а – нек а упита как вог пес ник а о томе. Ја не умедох
да му одговорим. Био је усх ићен: куд ћеш веће атракц ије него да пес ник не зна
шта је пес ма!2
Пос ле одавања почас ти поезији жена, хтел и бис мо неш то рећ и и о култ ур
ним спомен иц има овог краја. Нисам профес ионалн и математ ичар, али ми број
мног о гов ори. Као што имамо зав ид ан низ пес ник а, так о имамо неб ројено
древн их култ урн их спомен ик а. На овом невел иком прос тору има око 150 које
хриш ћанс ких, које мус лим анс ких бог омољ а, и мож ет е зам ис лит и кол ико је
бил о верн ик а, људ и који су живел и богат им духовн им животом. Скоро свак и
светац, влад ар, па и народн и јунак Краљевић Марко има бар по једн у црк виц у
себи пос већен у.
Из овога пос таје јас но да данаш ња пес ничк а обд ареност има конт ин уи тет
са духовнош ћу оних времена. Мол ит ва је у ствари духовна поезија.
3
На фрес кама које сте досад већ видел и, запазил и сте вел ик у раскош трпе
за, бројне сребрне и златне конд ире, пех аре, ибрике, свећњаке и разнол ик у по
суду, и можете се упитат и: где су сад а ти двори? Време и војс ке неп ријатеља су
их пор уш ил и, зид ане од слабијег материјал а него зграде, пос већене људс ком
дух у. Народна пес ма, верн и летоп ис ац, каже о једном од овд аш њих влад ара је
данаес тог век а да није пот рош ио благо на раскош не дворе, ни бес не хатове и
хртове већ на зид ање црк ав а и ман ас тира. То је та духовност из које се дан ас
рађају пес ме људ и и жена. Из жеље за богат им духовн им животом синови наше
влас теле у то доба одл азе у монахе, у испос нике, проводећ и живот само о хле
бу, вод и и мол ит ви. Мол ит ва је страст дух а, сес тра љубавне пес ме. Побож ност
је нека врста духовне страсти, зато ти млад ићи одлазе у манастире, у Свет у гору,
у сиромаш тво, иако су могли у кућама род итеља живет и кнежевс ки. Ова тако
звана побож ност је у ствари пес ничк а духовност. 3
Нар од овог крај а био је оду в ек обд ар ен за мног е уметнос ти, а суш тин а
свих њих је 4 поезија. Музиком обд арен и увек су помало и пес ниц и, као што су
и слик ари пред којим а боје и прос тори пев ај у. Уметн иц и у дуборез у у дрвет у,
кој им су раск ош но опт оч ен е двери олт ар а и икон е иконос тас а, так ођ е су у
основ и пес ниц и. Уостал ом, свак и чов ек има бар по једно својс тво пес ник а:
или бујн у маш ту, или инв енц иј у, или бог ат о срц е, или рад оз нал а чул а, или
птичји слух.
Црк ве и манас тири, данас скоро музеји, турис тичке атракц ије, у средњем
век у су бил и, поред богомоља, или склон иш та од неп ријатеља, мес та где се дух
народ а нап ајао, где се чул а духовн а музик а. Иконос тас и су бил и тад а, у овом
крају, јед ине сликарске изложбе, онда кад су западњаци увел ико имал и државне
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галерије слика. И у доба раног прош лог века људ и из забачен их сел а могли су је
дино на иконостас у видет и уметн ичк у слик у у боји. Манастири и црк ве су бил и
хладн их зид ов а, али је пор об љен ом нар оду у њим а бил о топ ло, уметн ичк и
обд ар ен и људ и, пот ајн и пес ниц и, слик ари, нес уђ ен и композ ит ори могли су
који час ак ту да пробаве.
Зах валн и смо судбин и што су нам се сач увал и, понегде бар само у рушеви
нама оштећен и, спомен иц и ове култ уре, нек а врс та свештен их школ а. Без тога
би свет могао пом ис лит и да нис мо бил и оно што смо бил и, и да нис мо имал и
што смо имал и. Знај ућ и вредност очим а виђ еног а, опип љив ог а, Рим љан ин
Антон ије је умес то да свет ин и прича о смрт и Цезаревој, пок азао прос то његов
крвав огртач.
Хвал а на паж њи, и да се поново још једном овде састанемо, здрави и весел и!
(1988)
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неуморни нушић

Н

уш ић је имао дос та особина које су ретке код нас. Био је плод ан и у год и
нам а кад а наш и књижевн иц и обично прес тај у пис ат и; ник ад му се није
чин ило да је време да се на већ стеченој слави одмара. Имао је љубави и разу ме
вања за стрем љења омлад ине. Остао је напредан и млад и у старости када на људе
већ пад а сенк а умора и дух им поч иње да кош туњави у конзерват изму. А и они
који његов у уметност нис у став љал и на прво мес то признал и су му као човек у
нешто што се такође код нас ретко срета, да никада снаг у своје проницљивости,
свог хумора и сат ире није искорис тио у борби прот ив личн их неп ријат ељ а.
Нос ио је у себи ретк у способност да се дигне изнад личног. Најзад, у ток у своје
славе дочек ао је час кад а његова поп ул арност, његова блис кост људ има ширих
друш твен их слојев а није више знач ил а нек и недос тат ак, већ у очим а мног их
пос тал а драгоцена особина.
(1938)
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у славу лесе украјинке

С

то год ина је од твога рођења, вел ик а украјинс ка пес ник ињо. Кроз нас лаге
времена и зем ље, ти не можеш чут и мога гласа, али твој глас је доп ро до да
наш њег дана, доп рле су до мене и мога народ а твоје пес ме и бајке, драме пуне
мудрос ти, приповетке и крит ике.
Не можеш ме чут и, али ја те поздрав љам, Лес у Украјинк у, борца за човеков
бољи живот на зем љи, жен у муш ке снаге и храброс ти, која се „и без наде над а“,
поздрављам Прометејевог пок лон ика, новог човека коме је „свеједно је ли један
бог на небу, три или триста, или их је мил ијарда“. Поздрављам барјактара време
на које дол ази, барјактара који жел и „да црвен у зас тав у пободе где ни сам орао
не сме да свије гнездо“. Поздрав љам пријатеља мал их, нес рећн их људ и.
Поз драв љам Лес у Украјинк у, вел иког пок лон ик а природе, заљубљеног у
море, у шуме и језера, који се радује лепот и, поздрав љам вел иког слик ара пре
дел а свога завич аја, уметн ик а који је знао да ни опис реке и лив аде, а камол и
човек а, не сме бит и прос то фотог рафија већ порт рет.
Дивим се Леси Украјинк и, ген ијалном стил исти, песник у који мис ли у сли
кама. Дивим се њеној блиставој метафори, њеном снаж ном и оригиналном, саже
том изразу, мелод ији њене песничке реч и. Дивим се књижевн ик у богате инвен
ције, бујне маш те, уметн ик у сањ ару који је успео да се не изг уби у сновима, и
реа л исти који своје дело није лиш ио топ лине и неж ности. Дивим се Леси Укра
јинк и, песник у благе словенске душе, човек у чији је живот личио на његово дело.
Дивим се необично плодном пис цу који је за чет рдесетак само год ина жи
вота оставио завид ан број уметн ичк их дел а. Нек а је хвал а његовом „Демон у“,
који га је нагон ио да пише, да довод и у ред „гом илу слик а које ни ноћу ни дању
не дају спават и, мучећ и као нова патња“. Без тог „Демона“ не би било богатог и
разноврс ног дел а Лесе Украјинке.
Поздрављам најзад Лес у Украјинк у, вел иког познаваоца светске књижевно
сти и историје, критичара који је умео да одреди не само право место својих савре
мен ика и сународн ика писаца, већ да оцен и и друге вел ике књижевн ике у свет у.
Умрл а је Ларис а Пет ровн а Кос ач, али ће пес ник Лес а Украјинк а жив ет и
док је Украјине, Словена и пок лон ик а поезије широм света.
(1971)
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Живео је у себи...

Н

егде пос ле Прв ог светс ког рат а, у Беог раду, у неком надл еш тву, још као
студент, видел а сам, срел а сам Иву Андрић а. У некој канцел арији, чин и
ми се. И први мој утисак био је: како је леп човек! Дос тојанс твен...
Учин ио ми се – врло строг. Данас бих то крс тил а – повучен у себе.
Ја сам знал а ко је Андрић. Био је млађи од Рак ић а, од Дуч ић а, у то време
угледн их пес ник а, али био је запажен писац.

***
Између два рата смо се ретко виђал и. На нек им скуповима, или код госпође
Исидоре Сек ул ић – не сећам се више.
А пос ле рата наш и сус рет и су бил и чес ти у Удружењу пис ац а, а уз то ста
новал и смо близ у – Андрић у Пролетерс ких бригад а 2, а ја у Генерал а Ждано
ва 16. Са разних састанака, књижевн их вечери – обично смо се враћал и заједно,
уз прич у.
Он је човек који је живео у себи, а кад а је хтео да проговори то је бил а по
след ица пот ребе да нешто каже, да подрж и.
Првих пос лератн их год ина ја сам објавил а пес му „Сумњал иц ама“ – о оче
вим а1, мајк ам а које не вер уј у ни своме син у, ни својој кћери, занет им нов им
што дол ази. Пес ма се зав ршав а да ће оне који у све сумњ ај у „цвећем окићен а
локомот ив а с пес мом згазит и“. Знате, то је бил а пес ма ром ант ич арс ка у нек у
рук у, онд а естрадна – так во је било то време пос лератно. Припад ал а сам они
ма који су бил и одушев љен и новим. То одговара моме дух у уопш те. Али, људ и
су то разл ич ито примал и. У то време Андрић ми је, ваљд а претпос тав љајућ и да
ме је страх разл ич ит их коментара, причао:
„Знате, Десанк а, јед ан од мојих добрих пријатеља јуче ми је казао – мад а он
ник ад не би так ву пес му нап исао, дубоко га је дирн ул а...“
***
Срел и смо се једном прил иком у Српс кој акад ем ији нау к а и уметнос ти.
Тек је била изаш ла моја књига Тражим помиловање и око мене је било пуно људ и;
ја сам се осећал а збуњено – шта човек да каже у так вим трен уц има? Андрић је
примет ио моје снебивање и добац и:
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„Шта ћете, Десанк а, пред свач ијом кућом мора мечк а пои г рат и...“
А на једној од седница Одељења за језик и књижевност САНУ пришао ми је:
„Дес анк а, давно нис ам проч итао неш то тако лепо као онај цик лус ваш их
песама у пос ледњем броју Књижевности...“
Био је то цик лус Зем ља јес мо који сам касније објавил а у књизи Немам више
времена. Пом ис лил а сам оног часа – вероватно му се то свидело и као писцу, али
свак ако је и нед авна смрт његове Мил ице утиц ал а на то да га ти моји стихови
тол ико узбуде, те да ми тако топ ло и узбуд љиво то каже....
***
Сећам се једне књижевне вечери. Позвал и су нас у Пож аревац, негде пос ле
рат а, кад још није било аутоб ус а свак и час, ни воз ов а. 2 Анд рић је био строг,
озбиљан.2 Он је3 имао карактер човек а који хоће да све буде како ваља. Пре по
лас ка из Беог рад а рек ли су нам да ће нас одмах пос ле књижевне вечери врат и
ти јер сви смо имал и неке обавезе, сас танке. Кад смо стигли у Пож аревац друг
који нас је дочек ао вел и: „Е, сад да се договоримо како ћемо? Кол а председн и
ка опш тине су отиш ла, не знам куд а, сек ретара ком итета, такође...“ Ми стоји
мо и слушамо. Аутобуса увече за Беог рад нема. А Иво Андрић мирно (завидел а
сам му на том спољном миру) пита: „А ова кол а која су нас довез ла овде, јес у ли
трен утно слободна?“
„Да“, каже тај друг који нас је дочек ао.
„Е, кад је тако“, вел и Андрић, „сви ми имамо важ не послове, сада да се попне
мо у ова кол а и врат ите нас у Беог рад...“
Одмах су нам рек ли: „Не, забога, наћ и ћемо вам превоз, сиг урно ћемо вас
на време врат ит и у Беог рад.“ Одрж ал и смо књижевно вече а и дом аћ ин и су
одрж ал и обећање.
***
Два-три пут а смо Анд рић и ја одл аз ил и код слик арке Лиз е Криж ан ићМарић, наше заједн ичке пријат ељице. Куп ио је једном прил иком једн у леп у
њен у слик у, јед ан ент еријер. Бац ио је био поглед на још једн у, заис та дивн у
слик у, свеле руже. Тол ико му се та мала слика свидела да му је Лиза рек ла: „Е, па
Иво, њу ти пок лањам...“ Они су, иначе, бил и сусед и некол ико год ина – Андрић је
становао у Призренс кој 7, а Лиза у Призренс кој број 1. Знате, Иво је имао врло
много неж нос ти за Лиз у као човек а а дивио јој се као слик ару. То се видело и
једном прил иком кад смо бил и у Галерији Павла Бељанс ког у Новом Саду – он
је посебно зас тао пред њен им двема слик ама, пред њен им цвећем4...
4

***
Није ми неш то било добро. Више се не сећ ам шта је било. Иво Андрић се
јавио, вел и – доћ и ће да ме обиђе. Да, први пут је био у нашој кућ и.
„Дес анк а, у Бос ни је обичај кад се први пут дође у кућу да се донесе петао.
Ја сам вам донео На Дрини ћуприју“...
Било је то, ваљда, пре десетак год ина. Мој муж Сергеј Сластиков му је кувао
кафу, и њу је Андрић посебно хвал ио.
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________ Разни списи ________

Два лета смо заједно летовал и у Мош ћен ичкој Драг и. Једно лето био је са
Вучовим, а друго са Мил ицом. Срет ал и смо се скоро свак и дан у шетњи. На
плаж и га нисам виђал а...
***
Слом им једн у рук у, друг и пут ног у, па опет рук у и тако чес то сад једно, сад
друго. Сил азимо низ степен иш те у Савез у пис ац а Југос лавије – ја идем брзо,
тако сам навик ла, а Иво ће иза мене:
„Дес анк а, мол им вас пол ако. Нис те стонога па да можете сваког дан а по
једн у ног у да лом ите. Морамо сада и своје покрете прил агод ит и своме узрасту.5
Они не мог у бит и више ни оштри, ни нагли.“
А другом прил иком, изненад а:
„Старит и се мора, али морамо очуват и, „фасаду“...
***
Волео је, имао је обичај, да пох вал и књиг у коју трен утно чита – да каже како
га је углавном нек и млад и песник изненад ио. Радо и топ ло је говорио о писцима,
о књигама. Бранк у Ћоп ићу се посебно дивио:
„То само Бранко може...“ Или: „То само код Бранк а може тако срећно да
испадне...“
Или понек ад каже: „Што рек ла Десанк а“, или „Што рече Кош...“
***
Кад је Мил иц а умрл а, био је врл о утучен. Умрл а је изнен ад а. Дош ла сам
к њем у, а он ми је и овог пута поновио:
„Ето, сваког мин ута догод и се нешто што нис те слут ил и...“
Зат им би нас тавио:
„Дес анк а, ви знат е како је Мил иц а добра жен а бил а... Добра срц а, даре
жљива. Једном тек што је бил а изаш ла у град, врат ил а се да узме нек у стварч иц у
и пок лон и је својој давној пријатељиц и, јер јој се ваљд а учин ило да она у нече
му оскудева...“
***
Видел а сам га пос ледњи пут у болн иц и, десетак дана пре смрт и. Болно је
то све било – видет и га тако изм ученог, окруженог разним боцама, апарат има.
Није ме препознао.
Камо среће да га нисам так вог видел а...
22. марта 1975. Врњачка Бања
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поздрав поезији

Д

раг и моји, још рос ни од завичајн их паш њак а, буд ите нам добродош ли сво
јим пес мама. Оне су нам донеле ваше срце, ваш у туг у и чеж њу за родн им
крајем, оне су слика вашег живота у нама страном свет у. У њима не вид имо само
вас, него препознајемо и себе. Не треба нам у очи вас глед ат и, нит и чут и глас,
нит и исп ит ив ат и крвне слике, ваш а пое зија пок аз ује да нам душе имај у исту
слик у. Не морамо вам видет и лица, ни осет ит и на руц и бил а, песме ваше говоре
да смо браћа, да живимо под истим поднебљем поезије, ако и не ход имо сви по
родном тлу. Да смо сународн иц и пок аз ује и ваш вел ик и дар за пое зиј у – чиме
се сви Југос ловен и одл ик ују. И ви уз њу лакше живите, лакше одолевате чеж њи
за отаџбином. Сунце пое зије чин и да не осећ ате хладноћу1 туђинс ког сунц а,
које се Шант ић тол ико бојао.
Отиш ли сте преко океа н а и вис ок их план ин а на дал еке мерид ијане, али
ваше пес ме говоре да нис те пок ид ал и нит и са својом зем љом, да нис те забора
вил и слатке мелод ије матерњег језик а. Хвал а вам за то. Хвал а што вас нис мо у
туђин и изг убил и. Ма где живел и, ма којим тамо језиком морал и говорит и, ви
сте грађан и зем ље у којој сте се род ил и. Ви сте тамо њен и предс тавн иц и и по
слан иц и. Кад се вам а див е, нам а се див е. Кад вас пош туј у, нас пош туј у. Кад
славе ваш у поезију, признају и нама у Југос лавији да смо народ песника. Ви тамо
у туђин и, и ми овде – једно смо.
У Београду, 15. маја 1980. г.
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Деца су мирно расла под његовим окриљем

Ј

ош ми је немог уће вероват и да немамо више свога вел иког савремен ик а коме
је сав наш народ, па и сав свет, желео здрав ља и живота. Још не верујем да је
зау век отишао добри пријатељ наше деце под чијим су окриљем мирно рас ла.
Знам, јут рос ће свак а мат и са зебњом свом детет у саопш тит и ову туж ну вест.
Јут рос ће млад и и деца за Титом најболн ије зап лакат и и поново му задат и часну
реч да неће заборавит и обећ ањ а која су му дан а, да ће и даљ е пев ат и пес ме о
њем у које му је народ у борби за слободу испевао.
(1980)
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народ осећа вредност човека

Ж

ао ми је нашег Тита како га сад жале у крајевима где је уз народ ратовао,
где му је пок лоњена љубав и вера. Ни о једном војс ковођи и држ авн ик у,
ниједном вел иком човек у, отк ако је света, није тол ико пес ам а испев ано као о
друг у Тит у. Опевао је и народ и низ наш их пес ник а његов у доброт у, храброст
и мудрост. Особито су пес ме испеване у народу неж не, пуне љубави и див љења.
А нико боље од народ а не може да осет и вредност неког човек а и неког подви
га. Народ је за њим, у време наше борбе за ослобођење, пошао лис том као што
се у древн а времен а ишло за оснив ач им а рел иг ија. Поред народ а и пес ник а,
дец а и омлад ина осећај у сад најис крен ији, најдубљи бол – куд ћеш веће славе и
већег признања.
(1980)
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као отац који синовима оставља дуго течену имовину

Н

ећу да верујем да је Крлеж а зау век отишао у тајн у из које се не враћа. За
мис лићу да је отп утовао на неко још непознато острво, међу буре север
ноледеног океа н а, да тамо нас тав ља борб у са вихорим а и тал ас им а, јер он ни
тамо неће моћ и без борбе. Отишао је, али нам је оставио сву огромн у имовин у
свога дух а, све своје симфон ије језик а, муње праведног гнева, свој у сам илост
за „пон ижене и увређене“, своје прекоре нас иљу, нет рпељивост прем а глупо
сти – све што је од вреднос ти имао на овом свет у, као што отац остав ља сино
вима дуго течен у имовин у, као што су наш и средњевековн и влад ари остав љал и
народу задужбине, као што повес ниц а остав ља истине и пор уке прер ушене у
пес ничке умот ворине.
И чин и ми се, мад а смо му многа признања рек ли док је био међу нама, да
то ипак нис мо учин ил и онол ико широког рудо кол ико је требало, нис мо имал и
наручја тол ико широк а кол ико је његово дело прос трано. Чин и ми се да ник ад
не изм иримо до краја свој дуг према онима који оду од нас.
Осећам се сад а као пос ле смрт и најближ их ми бића. Све ми се чин и да сам
проп ус тил а указ ат и Крлеж и нек у људс ку паж њу. Иако је био болес тан и није
могао све људе прим ит и на разговор, могла сам му бар на праг спус тит и цвет,
могла сам му нап ис ат и пис мо шта ми знач и његов а пое зија, или како дубоко
цен им његову спремност да друг у у невољи помогне. А сад а је све непоп рав љи
во. Он сада оно што говоримо више не чује, јер не можемо довикат и до оне тајне
где се сад а нал ази.
(1982)
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Мој комшија, Бранко

Б

ио ми је Бранко Ћоп ић јед ан од најбољих комш ија кога сам икад а имал а,
садруг, с којим сам често заједно путовала по школама, да читамо деци, човек
с којим сам имал а исто миш љење о књижевнос ти, а то је врло важ но. Исто смо
мис лил и о улози поезије и књижевнос ти у живот у човековом. Кад а се само се
тим његових дивн их хуморис тичк их прича! Кад год бис мо, ма где читал и, он је
био главн и. Поседовао је хумор, како бих рек ла, неи зм иш љен, који је извирао
из народ а и који је могао и највећег скепт ик а да нас меје. Данас не мог у да зам и
слим да ће човек који је зас мејавао цео наш свет сад а расп лак ат и све оне које је
тако дуго зас мејавао. Деца ће увек жал ит и Бранк а Ћоп ића, његов у „Јежев у ку
ћиц у“, његове дивне „Огласе“. Мис лим да нема његове пес ме коју наша деца не
знају. То је био писац који је нашем народу много дао.
1
У овом трен утк у, док се сећам Бранк а, најтоп лија жеља ми је да нап ишем
песму и посветим је своме драгом пријатељу и незаборавном комшији и песнику.1
(1985)
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<Реч на Дучићевим вечерима поезије>

О

чарана сам што вид им да овај народ тол ико вол и поезију. Знал а сам то оду
век, али увек кад а дођу нове пот врде, томе се човек поново обрадује. Ја,
нек а ми не замере друге наше пок рајине, пок рајине у Србији, они који пом ич у
акценте, ја овај смат рам нек им срцем, бар у уметн ичком смис лу, срцем српс ког
народ а, херцеговс ки део народ а. Није то зат о што су моји прец и по мајц и из
ових предел а, него прос то што је то цел а истина. Ја сам Дуч ића уживо, што би
деца казал а, видел а, док сам бил а још на фак ултет у, на некој вечери ПЕН клуба.
Он ми прилази и каже, а пре тога сам била објавила једн у љубавн у песму. „Е, моја
Десанк а, неће тај ваш драг и бит и задовољан да сед и са вама само у сенц и од пу
пољак а, немојте се над ат и томе“.
– Дуч ић је пес ник моје младос ти. – Ја сам се на њем у учил а писат и, али сам
се учил а у томе како треба рад ит и са мало реч и, да оно што кажеш буде прец и
зно и јас но. Ето, тако, волел а сам га. И тако што је та поезија лепа и бил а сам му
зах вална. Знал а сам како треба да се песма пише. И ја сам то нек и пут развлач и
ла и увек је лепо, када за неку строфу имаш снаге да то све искажеш. Ја мислим, да
то треба сад а да кажем, да је то наш не само најс лавн ији него највећ и пес ник.
Заш то највећ и пес ник? Зато, јер ако је пес ник онај који говори у метафорама,
чије се мис ли прет варају у слик у, ако је пес ник који зна меру и ако је пес ник ко
осећа лепот у – то је био Дуч ић.
(1990)
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<о Мирославу антићу>

У

oвреме Змајевих игара, сазнал а сам да болује Мирос лав Ант ић. Пожелел а
сам да га вид им и заједно с њим и његовом пород ицом провел а сам у њего
вој кућ и некол ико часова. Бил а сам очајна, јер сам нас лут ил а да му нема живота.
Али у исто време дивил а сам се његовој равнодуш нос ти. Ето, могло би се рећ и,
утешен а сам што сам га вид ел а и с њим поп рич ал а пред смрт, то јест изнов а
<га> дож ивел а као пес ник а и човек а.
(1991)
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<За поезијата скоро никогаш не мислам...>

З

а поезијата скоро никогаш не мис лам, само сек аде ја барам, демнам, очек у
вам, и се надев ам и сек аде на наоѓа м: и кај стáрите и кај млад ите, и кај на
шите и кај туѓ и те пое т и и во она што уште живее и во она што умира.1
1

(1956)
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<Шта бих желела да видим остварено
у нашем културном животу>

Ж

ел ел а бих да се једном стиш ај у наш а неп рек идн а прег ањ ањ а око тог а
шта има предност; такозван и модерн изам или оно што му се став ља на
суп рот као и да схват имо да ће прави таленат себе изразит и ма ком правц у слу
чајно пришао.
Ево још једне жеље: да наш и крит ичари и књижевн иц и и наша сред ина по
стан у свес ни да литерат ура намењен а дец и није ник ак ва књижевност нижег
степена. Или је литерат ура или то уопш те није. Она је дечја само зато што је и
деца мог у схват ит и.
Ретко је који озбиљн ији крит ичар шире обу х ват ио нек у књиг у или питање
из те облас ти. На оне који се баве том литерат уром глед а се мало потцењивач
ки, мало дет ињ ас тије. Раск рс тит и са так вим глед иш тем бил а би једна вел ик а
побед а у нашем култ урном живот у.
(1958)
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Деца су и пробирачи

М

ис лим да ми Југос ловен и, уопш те, мало читамо. Али, од тог „мало“, ипак
највише читају, чин и ми се, баш деца. Она су зах валн и читаоц и, али исто
тако и вел ик и пробирач и, мад а се то на први поглед не би рек ло. Дец а имај у
своје захт ев е у погледу лит ерат уре који нис у баш тако скромн и. Радо чит ај у
топ ле ствари са срцем писане, али и оне у којима се нешто догађа. Лирик а је за
њих мање интересантна.
Што се тиче многобројних анонимних имена у дечјој литерат ури, она мож да
и нис у пот ребна, али њих увек има. То је било у свим вековима и свим књижев
нос тима. Али онима који имају мож да мање успех а, али раде са срцем, не треба
замерит и. Треба прогањат и само оне који пиш у суво, без трунке савес ти, само
из корис тољубља. Они заис та шкоде...
Дуго год ин а бил а сам професор. И зато са сиг урнош ћу мог у да кажем да
дечј а жељ а за лит ер ат ур ом потп ун о зав ис и од инд ив идуа лн е нак лон ос ти.
У школ и се дец а деле на ону која воле математ ик у и ону која воле литерат уру.
Теш ко је рећ и шта утиче на њихово књижевно образовање. Нак лоност постоји.
Жеља има пуно. Она дец а која читај у она и познај у литерат уру. А као што сам
рек ла, то је потп уно инд ивидуа лно...
(1959)

497

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

како сам певала о рату...

У

oјесен 1941. год ине наш ла сам се у селу Словц у близу Ваљева кад а су пар
тизан и пок варил и пруг у и поруш ил и мост преко којег је пруга прел азил а.
Немачк и оклопн и воз који је јурио од Ваљева према Беог раду био је заустављен.
Из шумарк а, у октобарс ком пламен у, пос мат рал а сам како је нагло сплас ла не
мачк а самоу вереност, како су се узм ув ал и око преп реке, наи зглед тако мале,
која је заус тавил а њихову силу; како су се освртал и узнем ирено на мале кућ ице
по пољу, на њиве и шумарке; како су с подозрењем гледал и сеоску дец у и старице
које би се појавиле по двориштима.
Наједном је у мен и набујао понос, мад а сама нис ам доп ринел а овом њихо
вом страх у. Све у мен и је запевало од среће што су бар за трен утак заустављен и
у својој охолости и самоу верености. Било ми је мило што припадам народу који
уме да плаш и оне којих се цео свет тад а плаш ио. Мис лил а сам како ће много
пута они у нашој зем љи дож ивет и те заседе – и род ио се сред иш њи стих пес ме
„Спомен на устанак“ који глас и: „Србија је вел ик а тајна“.
Пес му сам бил а тако и наз вал а, с тим нас лов ом је чек ал а скрив ен а међу
харт ијам а; али пос ле ослобођењ а, по савет у једног од другов а, назвал а сам је
„Спомен на устанак“ јер се збиља у њој говори о првом устанк у у Србији, о оним
првим светлим дан има кад а се народ пос ле слома прен уо...
...

(1960)
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Изобиље младе поезије

М

лад и пес ниц и наи л азе код нас сваког пролећа као пљус кови, то је добро;
њихово изобиље навод и на мис ао да има изобиља и у талент у свакога од
њих. Изобиље наша млад а поезија пок аз ује у пос ледње време и у израз у, свак и
обд арен ији пес ник одм ах има свој лик, или прави бар напор да се изд воји из
хора, да не лич и на друге, па ма они и бољи бил и од њега.
Наша млад а пое зија обећ ава дос та већ и због броја пес ник а, због сталног
тражења, због кид ања стега, не само старих већ и најновијих. Уосталом, млад и
пес ниц и су као лозови, у све њих пол ажемо наду, у трен уц им а пом ис лимо за
свакога од њих да се управо у њем у крије главн и згод итак.
Стара пес ничк а љубав прем а реч и и стари ефект и прис утн и су и у нашој
младој поезији, мог ућно више него икад. Понек ад је пес ник искрено омађијан
реч има, понек ад се игра њима заборав љај ућ и да је та игра опас нија него игра
љубављу. Има свесног, успелог или неуспелог, богаћења речн ик а новоскован им
изразима, има рас ипања већ пос тојећег језичког блага, нароч ито код пес ник а
из крајева где је језик богат, има наи зглед обес ног преи начавања закона нашег
језик а, али и то зацело дол ази од неке пес никове љубави према реч има.
Чин и ми се да се пос ледње две-три год ине мање желе пос тић и ефект и изу
зетн им тем ам а, да се понек и пес ник више не стид и да нап ише и родољубив у
пес му, да се понек и не снебива да је каже онако како му се она намеће, па ма то
био и нач ин који данас није омиљен. Сретн у се пес ник иње и пес ниц и који на
пиш у љубавн у песму, непос редн у и једноставн у, как ва би се у сва времена света
могла нап исат и. Чин и ми се: како је нек ад предс тав љало смелост прек ин ут и са
старим, јер си у томе био усам љен, тако данас изл ази да је смел ији онај који го
вори једнос тавно, не јурећ и за ефект има ниједне врс те, јер је сад а он усам љен,
а за свак у усам љеност треба чврс тине, стрп љивос ти, обд аренос ти.
(1962)
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<како сам објавила своју прву књигу>

П

рв у збирк у пес ама изд ал а сам 1924. год ине код С. Б. Цвијановића, једног
од двојице најпоп ул арн ијих изд ав ач а у Беог раду. Док је Гец а Кон махом
изд авао прозу, дел а повезана колекц ијама, нау чна и намењена школ ама, Цвија
новић је обраћао више паж ње на поезију, нароч ито поезију млад их. Био је изби
рач. Волео је да сам пронађе дело које ће издат и, да изда оно што се најп ре њем у
свиђа. Умео је да нађе прави час кад треба нек у књиг у објавит и, да осет и кад је
радозналост публике за младог пис ца на врх унц у.
Његов а књиж ара, смеш тен а у зград и Академ ије нау к а, бил а је збориш те
књижевн ик а, слик ара, муз ич ара. Нек а врс та чит аон ице с ног у, као што се у
експ рес пивн ицама с ног у пије. Уметн ик који му сврат и имао је увек утис ак да
је нароч ито за њега набавио как во ретко изд ање, збирк у пес ама, моног рафиј у
слик ара, стран и часоп ис. Није се могло догод ит и да сте објавил и пес му, а да је
он није проч итао. Иако је вероватно рад ио и с трговачк им рач уном, пис ци су
нек ако имал и утисак да их изд аје јед ино рад и њих.
Управо у час кад сам почел а сањат и да изд ам збирк у, Цвијановић ми се сам
пон уд ио за изд авача. Био је спреман да са мном подел и бриге које око тога на
стај у, да траж и часоп ис или новине где ми је објав љена как ва зат урена пес ма,
да ми помогне наћ и нас лов и подрж ао ме је у одлуц и да збирк у назовем прос то
Пес ме. Није чек ао да се расп ит ујем о хонорару, већ ми је сам одмах саопш тио
кол ик и ће бит и и одред ио број примерак а првог изд ања. Не сећам се да ли је то
тад а било предвиђено законом, али Цвијановић је пос тупао као да је било.
Кад се збирк а појавил а, прат ио је одзив штампе, чув ао ми новине и часо
писе где би се која крит ик а појавил а. Мис лим да се није мање од мене радовао
кад је ко хвал ио књиг у и знам да то није било само због тога што је пох вала могла
утицат и на брж у расп род ај у, јер је и онд а већа трж иш на рек лама бил а пок уд а,
особито ако је дрс ко казана.
(1962)
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антологичари имају своје љубимце
<о аНтологијисрпскогпесНиштва
Миодрага павловића>

Т

о је вел ик и култ урн и догађај. Допад а ми се Антологија што је обу х ват ил а и
старе пес ме. Треба да се зна и вид и да смо имал и поезију и у средњем век у,
онд а кад а су нек и још тапк ал и по мрак у. Вол им што је узет Дуч ић, Павловић је
обрат ио паж њу и жен ам а: Јел а Спирид онов ић, Аниц а Сав ић, али ми је жао
што није зас туп љена и Дан ица Марковић.
У Ант ол огији није зас туп љено много ром ант ич арс ких пес ник а, али то је
разум љиво, јер је Павловић пос тупао по својој пес ничкој концепц ији, па је мо
рао да суж ава. Што се тиче Попе, Павловић је дао срц у на вољу. Увек је антоло
гич ар имао свога љубимц а. Доћ и ће и друг и ант олог ич ари на ред. Пес ничк и
пос тупак који не треба тол ико осуђиват и. И на крају као Српк ињи, професору
и пес ник у жао ми је што нема више песама од Ђуре Јакш ића.
(1964)
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Срећа, шта је то?

Ж

ена је срећна кад може да усрећ и некога, кад осет и да је коме неоп ходна:
детет у, брат у, мајц и, друг у...
Жена је срећна и кад је блиски човек вол и на нач ин на који она жел и да буде
вољена, кад погађа њене жеље, кад прати њене снове и труд и се да их не поремети.
Срећна је и кад може слободно да се изрази, да се осет и самос тална у свом
раду. Срећн а је и кад је здрав а јер здрав ље услов и чес то оно што она смат ра
срећом: дозвол и јој да има дете које не би смел а имат и кад би бил а болес на.
И човек и жена су често срећни, а не знају да то јес у, и тек кад наступи несре
ћа увиде да су слеп и и равнодуш ни седел и поред саме среће.
(1965)
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Рекли су ми да сам откровење

П

очет ак мог бав љењ а пое з ијом био је прил ично лак и безб ол ан. Још као
учен ица писал а сам пес ме по својим школс ким свес кама. Немачк и језик у
гимназији у Ваљев у пред авао ми је професор Сима Пандуровић. Кад а сам за
врш ил а гимн азиј у дош ла сам у Беог рад а скоро све своје дотад аш ње најбоље
песме оставила сам професору који је у то време био уредник часописа „Мисли“.
Било је то 1919. год ине. Давно, зар не?1
И тако зах ваљуј ућ и познанс тву са Симом Пандуровићем моје пес ме су се
наш ле у рук ам а Вел им ира Живојиновић а. Оцен а кој у је он тад а иск аз ао још
увек ми је у сећању. „То је право откровење“, узвикн уо је он кад а је прел ис тавао
мој у школс ку свес ку. У њој су бил е пес ме под нас лов ом „Покошен а лив ад а“,
„Једна смрт“, „Стрепња“. Као што вид ите и нас лови су бил и лирс ки.
Год ине 1925. ред акц ија „Мис ли“ штампал а је антолог ију песама на основу
гласања сам их читал аца. Читаоц и су тад а моју пес му „Стрепња“ проглас ил и за
најбољу. Можете да зам ис лите моју неоп ис иву радост.2
Хонорар за мој у прв у збирк у био је 2.000 динара. Тај новац ми је олакшао
живот јер сам прес тал а да приватно држ им часове. Имал а сам више времена да
се пос вет им поезији и себи.
Чин и ми се да је мој почетак био успешан због тога што сам се у то време
појавила са песмама које су у себи носиле женску нот у. Критичари су ме хвал ил и
а тек сам нед авно у рук ама имал а збирк у тих крит ик а. То су бил а строга кри
тичк а пера као што су Гавел а, Пандуровић, Живојиновић, Корд ић...3
У то време, у почетк у мог озбиљн ијег стварањ а, одушев љав ал а сам се Ду
чићем и Рак ићем, нар оч ит о овим друг им јер је био мек и сањ ал иц а, зат им
франц ус ким романт ичарима.
Моје најдраже пес ме? Оне које предс тав љај у жал за прол азнош ћу а у исто
време израж авају неу м итност живота. Так ва је моја пес ма „Змија“.
(1966)
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Има ли избора за сва времена?

М

ен и је немог уће одред ит и ни која ми се пес ма овог а трен утк а најв ише
свиђа, а камол и која ме је зау век заробил а. Так вом не смем зацело про
глас ит и ни ону чијих стихова највише памт им, јер су ми се мож да задрж ал и у
сећању само због своје мелод ичнос ти.
Свак ако најдражом пес мом не мог у проглас ит и но ону која ме је очарал а
једном, у неком драгом ми трен утк у, јер ме мож да само та околност за њу везује.
Не бих смел а изу зет и ни пес му неког блис ког пријатеља, јер се ту може ме
шат и нак лоност према њем у са судом о њеној вреднос ти.
Вероватно је ова колебљивост мој недос татак, али признајем, чим поу м им
да из оне антолог ије стихова за које сам везана неке изд војим, учин и ми се да
чин им неп равду.
Чак смат рам, искрено говорећ и, да нико не може једно јед ино уметн ичко
дело објавит и себи најдраж им за сва времена, а кад а то чин и, чин и вероватно
да би угод ио новинару који га је ставио пред овај зад атак.
(1970)
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Снегови детињства

О

квир у коме сам рас ла првих својих десетак год ина, оквир је којим све
око себе мерим. Лепот у свега мерим том прво виђеном лепотом. Част
људску мерим узорима већ тада постављеним. Лепот у и исправност језика којим
се сада говори око мене мерим језиком којим су у мом дет ињству људ и око мене
говорил и: ако су мелод ије речен ице, акцентне цел ине, мес то наглас ка у поје
дин им реч им а, дуж ине самоглас ник а друкч ије нег о у гов ор у којим сам се у
свом дет ињс тву служ ил а, тај говор и тај језик су ми туђи. Туђ ми је предео који
није брдовит, у коме нем а поток а, у коме нем а довољно оне модрине иза које
живе тајне.
2. Прве реч и које ми пад ају на ум уз реч дет ињс тво су: зач уђеност, усх иће
ње, жеђ, саз нав ањ а, пот реба за неж нош ћу, заш тит ом, снеж ни пред ео, оаза,
огромност неба, страх у ноћ и, слутње.
Сећ ај ућ и се једном свог дет ињс тва нап ис ал а сам пес ме „Дет ињс тво“ и
„Снег ов и дет ињс тва“. Да не бих своје стих ов е парафраз ирал а, шаљ ем вам те
две пес ме.
3. Више сам вез ана за своје дет ињс тво и више се њега сећ ам него што ми
слим на дет ињс тво будуће и сад аш ње деце. И у том свом првом делу живота не
вид им себе као дете, већ као људс ко биће у коме има зачетак а свега онога што
данас чин и моју личност.
<1.>

(1974)
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<ко је на мене пресудно утицао>

О

но што сâм пес ник може да зна о свом сродс тву с друг им пес ниц има јес те
само то: које је од њих најчеш ће и најрад ије читао, а крит ичари и читаоц и
ће, мож да, боље уочити как ве је трагове у његовим песмама оставило друговање
с понеком поезијом...
У најран ијој младос ти, најрад ије сам читал а Дуч ића, очарана његовим ми
шљењем у слик ама, осетљива за новин у коју је унео у наш у књижевност. Поред
њега, волел а сам франц ус ке романт ичаре, као што су Ламарт ин или Алфред де
Мисе, и рус ке, међу којима ми је Љермонтов био понајближ и. Поезија осећања
бил а ми је ближ а од друг их, али сам читал а све пес нике, нове и старе, модерне
и немодерне, нал азећ и код њих оне пес ме чијој лепот и нис ам одолевал а, па су
се утицаји вероватно укрштал и и узајамно – п о т и р а л и. Утицај тамнога, очај
нога Алојза Градн ик а пот ирао се, на пример, с утиц ајем светлог и соп ранс ког
Жупанч ича; утицај једнос тавне Дом јан ићеве кајк авс ке пес ме борио се са ути
цајем вел ик их стил ис та; утиц ај као у камен у рез ане муш ке строфе Рак ићеве
пот ирао се са раскош и Дуч ићева језик а...
Мој пес ничк и бук вар бил а је, свак ако, и Антологија Богд ана Поповића. То
је сиг урно бил а најч итан ија књига пое зије за мојих студентс ких дан а. Поред
ње, волел а сам тад а и неке франц ус ке антолог ије, више се не сећ ам тачно које
су све биле. Читај ућ и те1 збирке у којима су пес ниц и бил и зас туп љен и својим
наји зразит ијим стиховима, свик ла сам се на правичност и трпељивост, увиде
ла да и моје љубимце мог у у понечем у да превазиђу друг и пес ниц и. Антолог ије
су у том времен у кад сам бил а најпод лож нија утиц ајим а биле нек и корект ив
мојих нак лонос ти.
У време превлас ти поезије у мојој лект ири, кад а сам и без жеље да учим на
памет, памт ил а многе песме, као што памт имо све за шта смо обдарен и, н и с а м
с е бојал а да ћу потпасти под неч ији утицај тол ико да 2ми то не би доп устило да
се слободно развијам. 2 Тек кас није сам пос тал а свес на и те мог ућнос ти, боље
рећ и опас нос ти, и род ил а се у мен и најп ре нејас на теж ња, 3 а зат им свес на жеља
да будем што више с в о ј а . Да се моја пес ма може одмах разл иковат и од песама
друг их пес ник а. Наравно, то ник ако не знач и да нис ам и даље највише читал а
баш оне које сам највише волел а, али сам пазил а да и нес вес но не потк рад ам
своје вел ике и драге учитеље. Особито да не потк рад ам оно што чин и суштин у
506

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Разни списи ________

њихове поезије, њихову душ у. И данас ми је од свих недостатака у нечијој поези
ји најм рс кији – кад пес ник, наравно, нес вес но, потк рад а онога кога вол и... Не
мис лим притом на младог пес ник а: њем у се так ви грес и још мог у и опрос тит и.
Али, ако нисам свес на који је пес ник највише на мене утицао, з н а м шта ме
је као људску личност форм ирало, и знам да је то било већ у дет ињству. Ако дете
и млад човек мог у имат и такозван и однос према свет у, то јест према најваж ни
јим појавама живота, ја сам га још тад имал а. Он је био управо онак ав как ви су
бил и људ и око мене: мој отац који ме је упут ио у књиг е рус ких клас ик а; мој
дед, више прос вет ит ељ и рад ин чов ек нег о свеш тен ик; моја мајк а са својом
правд ољуб ив ош ћу; дух ов ит а мајк а мог а оца, нат уч ен а шаљ ив им нар одн им
причама; мој први учитељ са својом дивном чеж њом за родном му Бос ном; се
љац и њихови пријатељи, људ и Рак ићева ментал итета... Утицај тих, свет у непо
знат их, људ и био је снаж нији од утицаја чувен их личнос ти, сваком дос тупн их.
Ако је некога обл иковао Маркс, некога Бод лер, некога Мајаковс ки, некога Му
хамед и Дос тојевс ки, мене су, поред књига и најближ их ми људ и, обл иков ал и
сељац и – латентн и пес ниц и којима кипт и моје Подриње. Ти утицаји су и данас
прис утн и у ономе што чин им, како се према чем у однос им, шта и како пишем.
И ако је пес ничк и дар у човек у пес ник у неод војив од друг их његових особина,
онд а се и моје пес ничко форм ирање, бар што се тиче садрж ине вел иког дел а
мојих песама, ослања на4 форм ирање моје моралне личнос ти.
Неке особине моје поезије чин и ми се да су нас тале и под утицајем приро
де краја у коме сам рас ла и који сам глед ал а зад ив љен им очима слик ара кол ико
и пес ник а. Како да глед ам у пределе, ако се то и дâ учит и, нау ч ил и су ме слик а
ри, нар оч ит о франц ус ки пејз аж ис ти, и клас иц и и имп рес ион ис ти, чијим се
слик ама нисам чуд ил а ни кад а сам се први пут наш ла пред њима, у доба кад а су
многом свет у пејзаж и имп рес ион ис та бил и далек и и неразум љиви... Кроз пое
зију сам одболовал а што се нисам бавил а слик арс твом. Прил ичног броја мојих
пес ама не би свак ако било да нис ам одрас ла у сликовитом крај у, нит и би било
моје осетљивос ти према слик ама, биле оне изражене стихом или бојом. Град
ников De profundis не би у мен и тако одјекн уо да у мојој близин и није било сео
ско гробље. Сва сликовитост Дуч ићеве поезије не би вредел а да није наш ла по
тврду у лепот и предел а којим сам бил а окружена у дет ињс тву, нит и бих према
Дуч ићевом богатом језик у бил а осетљива да његов речн ик није одговарао реч
ник у људ и око мене. Да свак и друг и сељак из мога краја није био сличан Рак и
ћу, не би ме прив лач иле ни његове пес ме. Рак ић је пис ао о ономе о чем у сам у
дет ињс тву чул а да говоре стари, умн и сељац и. Нис у, истина, говорил и да су их
бац ил и „у кврге“, али су се жал ил и да их је живот прит ис нуо као сено, као воде
ничн и камен. Смат рал и су, мад а је рат вел ико зло, и мад а су се „Срби – ако је
прав о – много нарат ов ал и“, ако дође до рат а, да „ваљ а зем љу бран ит и, н е м а
друге“, а од повике да воле да критикују власт бранил и су се да не треба нико да се
боји да због тога неће „поћ и у бој за слободу пре министарских синова“ – отпри
лике мис ао слична оној Рак ићевој у пес ми На Гази-Местану. И врс та њиховог
слободоу м ља бил а је некако рак ићевска: нис у дозвољавал и ни свештеник у да се
меша у њихове разговоре с Богом, али су се држал и правде верујући као народни
песник „да је боље своју изг убит и главу него своју огреш ит и душ у“, смат рај ућ и
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да је реч дат а чов ек у и отаџбин и важ на као реч зад ат а Бог у. Преко њих сам
схват ил а да се има за кога писат и родољубива пес ма и пос ле романт изма, и Ра
кићев е род ољубив е пес ме бил е су ми, чим бих се сет ил а људ и из свог а сел а,
блис ке као и његове друге пес ме.
Јед ина страст и навик а коју ми људ и мога завичаја нис у пред ал и, не знам да
ли за моје зло или добро, јесте страст бављења пол ит иком. У ту страст, наравно,
не убрајам њихов у пот ребу да знају шта се у свет у збива, које су се зем ље и око
чега свад иле, при чем у су, чин и ми се, у в е к тачно назирал и ко је у праву...
(1974)
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<о Ракићу>

Р

ак ићев а пое зија дан ас, мад а плав љен а мног им пов одњим а пое зије која је
дол азил а пос ле њега, пот искивана новим нач ин има писања, гледа ме из моје
млад ос ти још жив о, као што су њег а, Рак ић а, ископ ане Симон ид ине очи са
фрес ке. Рак ићеве пес ме и данас вид им као спомен ик широк им мог ућнос тима
нашега, већ у Рак ићево доба, зрелог књижевног језик а који иде од снаге и гор
чине до неж нос ти и сете, као спомен ик неисц рпном сазвучј у нашег језичног
блага. Вид им га као нер укот ворн и спомен ик догађајим а, стањим а душе и ли
цима из наше прош лос ти. Неко би те спомен ике мож да и друкч ије и из другог
материјал а иск лесао, али Рак ић је, чин и ми се, нашао мермер и стил који дол и
кују јунацима са Гази Местана, „грубим прецима који су ћутке умирал и на кољу“,
Симон ид и и Јефим ији. Рак ић ће се нем иновно с времена на време од нас уда
љават и, како то с пес ниц има бива. Да би нам се у доба судбонос них народн их
догађаја поново приближ ио, управо својом родољубивом поезијом.
Рак ић ме је, у доба кад сам се уобл ичавал а као пес ник, прив лач ио по зако
нима суп ротнос ти; његова одређеност, мис аоност, уздрж аност, год иле су мо
јим неодређен им, зас ањ ан им стањима – али ме, наж алост, овај пес ник муш ке
снаге није успео нау ч ит и својим пес ничк им врл инама, па ни оној која се бар да
учит и – дог рађивању пес ме до формалног савршенс тва. Рак ић је утицао више
на мене као човек а, него као пес ник а. Он ми је, у мојој младос ти, својом родо
љубивом поезијом помогао да сред им неке мис ли које се односе на наш у про
шлост и учин ио ме једном иш љен иком у див љењу и сам илос ти прем а наш им
прец има, „јунац има и мучен иц има“.
Само изу з етн и људ и и изразит а дел а имај у страс них прис тал иц а и стра
сних прот ивн ик а. Рак ић је био так ва изу зетна личност. Мад а мало говорљив,
пов учен у себе, по његов ој пое зији могло се унап ред знат и како ће се у којој
прил иц и понет и, како на кој у друш твен у појав у одазват и. Могло се унап ред
знат и да ће без завис ти прим ит и успех себи савремен их пес ник а, да неће, буду
ћи муд ар и скроман, са вис ине глед ат и на пес нике од себе неизразит ије. У доба
Рак ићеве славе то се звало бит и гос под ин, у смис лу духовне отменос ти и чи
стоте. И његова поезија, која је имал а све врл ине самога пес ник а, најизразит и
ја те врс те у доба његове славе, или се одушев љено примал а или јој се пруж ао
отпор; али тај отпор је више био због нес лаг ањ а нар ав и са пес ник ом, због
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друкч ијег однос а прем а живот у и прош лос ти, него због неп рим ањ а његовог
нач ина писања. Данас се овом, ран ијем, ретком, отпору придруж ио отпор који
прат и свак у поезију блис ку такозваном клас ичном изразу.
Мен и нек ад а није бил а особито блис ка понек а Рак ићева љубавна пес ма, на
пример она сурово отворена „Искрена“, која ми је више одзвањал а муш кош ћу
него љубављу. Али данас ми је она и схватљивија и прих ватљивија. Данас одајем
признањ е вел иком мајс торс тву да се ухват и онако у мреж у реч и и међуреч и
једн а стран а човековог однос а прем а жен и. Кажем једн а стран а, јер Рак ић је
испевао и „Орх идеј у“, пес му о „чедној драж и нек азане тајне“, и „Жељу“ где пе
сник верује да ће лакше умрет и под „болећ ивим и мил им сјајем“ жен ин их очију.
На крај у бих рек ла да не мог у зам ис лит и српс ку пое зиј у без гран итнога
стих а темељца пес ник а Рак ића.
(1977)
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у одбрану књижевног посла

Г

Милош Црњ анс ки вод и ових дана преко дневн их лис тов а једн у камп ању

.oпрот ив стране књиге, тоном и смером који су сас вим изв ан пос тав љен их

питања. У јакој личној зас трањенос ти он је поруш ио основн и пос тул ат јавног
рад а, поштовање слободе миш љења, учин ивш и тако грубу повреду појма само
сталнос ти без кога је свак и интелект уа лн и пос ао илузоран. Доп уш тено му је
било начелно се не слагат и са извес ним књижевн им схватањима, и са књижев
ним пос лом који из тих схватања рез улт ира, али му апсолутно није било доп у
штено инсин уи рат и, сумњич ит и и целу ствар постављат и на јед ан план на коме
се прот ивна страна не може бран ит и, и то баш у правц у који јас но указује да то
рад и свес но. Так ав пос тупак по својој савес ти осуђујемо, смат рај ућ и га недо
стојн им књиж евног поз ив а. У исто време осуђ ујемо и онај безо бз ирн и тон
увред а који тако драс тично зад ире у личне ствари. Так ав нач ин свак ако мора
бац ит и руж ну сенк у на књижевн и рад и пон изит и га пред публиком, и због тога
ми зау век и унап ред осуђујемо так ав тон.
Упућуј ућ и јавнос ти овај протест, који треба да бран и дос тојанс тво књи
жевног пос ла, ми у исто време чин имо апел и на остале јавне радн ике који се са
њиме буду слож ил и, да нам се придруже и да нам пош љу своје потп исе.
(1932)
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против рата и против империјализма

П

отп ис ан и инт ел ект уа лн и радн иц и Југ ос лав иј е – сјећ ај ућ и се гроз от а
прош лог рата, јед анаест мил иона недуж них жртава и униш тен их матери
јалних добара, ујед ињени у једној мис ли и желећ и да се у будућности онемог ућ и
свак и рат међу народ им а – поз драв љај у најт оп лије акц иј у ваш у и Ком ит ет а,
смат рајућ и свак и успјех Конг реса, који сте орган изовал и ви и помен ут и Ком и
тет, као пут према једном бољем друштву.
(1932)
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Изјава жена слободних професија и јавних радница
поводом случаја гђице др ксеније атанасијевић

У

oтрен утк у када се у нашем јавном живот у чују гласови који се диж у у корист
запостављене жене и њеног права да као личност учествује у живот у народа
и држ аве, једн а свиреп а неп равд а, учињен а жен и, дубоко погађа сва осећ ањ а
правде у нама.
Беог радс ки универзитет, на којем је бил а једна јед ина жена доцент, гђица
др Ксен ија Атанас ијевић, смат рао је за доп уш тено да и ту јед ин у жен у уклон и
са нашега највишег прос ветног завод а само зато што је жена поштен и радн ик.
Међут им, гђица др Атанасијевић представља једн у висок у нау чн у, моралн у
и нац ионалн у вредност у нашем народу, као што је увек чин ил а част катедри на
којој је седел а.
Ипак зато, и упркос свима захтевима нау ке, правде, јавне савести, па и пози
тивних закона, Филозофски фак ултет Универзитета је својом одлуком од 24. о. м.
уклонио гђиц у др Атанасијевић са њене катедре, стављајућ и је „на расположење
гос под ин у мин ис тру прос вете“.
Улаж ућ и пред лицем јавнос ти свој протест прот ив гажењ а свиј у дуж них
обзира чак и према једној од најдостојнијих и најспособнијих жена у нашем наро
ду, смат рамо за пот ребно изјавит и, да овак ви пос тупц и, мож да невид љиво, али
сиг урно, руше саме основе на којима мора поч иват и свако култ урно друштво.
(1935)
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одговор југословенских књижевника совјетским
књижевницима Ф. Глаткову, н. Тихонову и другима

Д

вадесет деветог новембра, пет год ина од кад је, усред хитлеровс ке европ
ске тврђаве и у јек у жес ток их битак а наше народне револуц ије, утемељена
наша нова народна држ ава, а три год ине пос ле озакоњења историјс ких одлук а
АВНОЈ-а и проглашења Федерат ивне Народне Реп ублике Југос лавије, совјет
ски књижевн иц и, другови Н. Тихонов, Ф. Глатков и Г. Мдив ан и упут ил и су,
преко мос ковс ког рад ија, наш им народ има чес титке.
Чес титање совјетс ких књижевн ик а, који су неко време боравил и у нашој
зем љи, било би за нас и природно и раз ум љиво да оно није у ствари било само
сас тавн и део уобичајен их неис тин ит их опт ужби које ми, Југос ловен и, неп ре
стано слушамо пос ле Резолуц ије Информбироа.
И ова чес титк а, у којој се привидно одај у извес на признањ а наш им наро
дима – дубоко вређа управо оно што наш и народ и славе 29. новембра.
Ми, југос ловенс ки књижевн иц и, у име својих народ а и у име остал их књи
жевн ик а и култ урн их радн ик а Југ ос лав ије, зах ваљујемо на израз им а љубав и
совјетс ког човек а према наш им народ има – у коју код нас нико није ник ад сум
њао, подв лач ећ и истов рем ено да је љуб ав наш их нар од а прем а сов јетс ким
остал а непоколебана и поред свих неп равд и које су им нанесене, а које спад ају
у најтеже које су их задес иле у њиховој теш кој и херојс кој историји.
Али, сем тога, хоћемо да обрат имо сов јетс ким друговим а паж њу на неке
очигледне прот ивречности и у њиховим тврдњама, које би требало да уоче први
они, баш зато што су бил и у нашој зем љи и што су им као тол ико драг им гос ти
ма била широм отворена сва срца, све мис ли и сва дела, како наших народа, тако
и наших руковод илаца. Тиме хоћемо такође да кажемо да су они, овога пута, ола
ко и без довољно савесности прих ват ил и познате неистине о новој Југос лавији.
Другови Н. Тихонов, Ф. Глатков и Г. Мдивани привидно одају признање на
шим народ има тврдећ и својим чес титк ама да је све што је код нас извојевано –
извојев ао народ. Али из тог привидног признањ а, иако се они у понекој реч и
труде да чак и њега отупе, изл ази, ни мање ни више, него да је те победе народ
извојевао с т и х и ј с к и м путем, сам, без вођс тва, или пак так вим нек им чудо
творн им вођењем борбе у коме је народ сам себи вођа. Они су, очевидно, и сам и
осећ ал и кол ик о је бес мис лен о што мор ај у да зао б иђ у улог у Парт иј е у тим
516

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Разни списи ________

побед ам а, па су наш у Парт иј у пом ињ ал и узг ред, али су вођс тво Парт ије си
стематс ки прећутк ивал и укол ико нис у о њем у износ ил и уобичајене неис тине.
Тако се, по њима, наша народна револуц ија развијал а, у најбољем случају, без и
мимо вођс тва Парт ије.
Да ли би ичија уметн ичк а дел а о Вел икој октобарс кој соц ијал ис тичкој ре
волуц ији, о соц ијал ис тичкој изг радњи, о Отаџбинс ком рат у, совјетс ки читао 
ци – или било који читаоц и – могли да приме као истин ита, кад у њим а не би
бил а одражена идеолош ка и орган изаторс ка улога СКП(б), однос но Лењина и
Стаљина? А из тврдњи другов а Тихонов а, Глатков а и Мдив ан ија изл ази да ју
гос ловенс ки књижевн иц и, пиш ућ и о народној револуц ији и о првим соц ијал и
стичк им побед ама у својој зем љи – укол ико их не би нег ирал и – треба да сли
кај у стих иј у народ а, да ослобод ил ачк у борб у и рев олуц иј у треба да сведу на
неке небитне зачетке борбе и „херојс ке подвиге“, да јој порекн у свес ни и орга
низовани карактер, да своју Партију дод ирују онако узг ред, а друга Тита и њего
ве најближе сараднике, који су наше народе вод ил и ка тим победама и воде их да
нас у социјал изам, не само да прећутк ују, него да их се одрекн у и да их чак осуде.
Међут им, да ли је, на пример, друг Тихонов свој цик лус пес ама о Југос ла
вији, који служ и на част и наш им народ има и њем у као песник у, могао нап исат и
а да не истакне историјс ки лик и улог у друга Тита?
Очигледно, није могао.
Одај ућ и наш им народ им а дел им ичн а признањ а за јун аш тво, упорност и
жрт ве – и наш и сов јетс ки другови прећутал и су и потцен ил и све оно што се
кроз то јун аш тво, ту упорност и те жрт ве р а з в и ј а л о и р а з в и л о и што је
баш својим р а з в и т к о м неоспорно, и до јуче неоспоравано, доп ринело побед и
народ а над фаш измом – наш у револуц ију.
Тако, говорећ и о год инама наше ослобод ил ачке борбе, они за читав тај пе
риод – од првих наш их парт изанс ких пушак а које су пук ле на позив Цент рал
ног ком итета КПЈ наш им народ има и на позив друга Стаљина свим поробље
ним нар од им а, па све до сус рет а наш е Нар одн оо с лоб од ил ачк е војс ке са
Црвеном арм ијом, признају у својим чес титк ама само п а р т и з а н е .
Наш и народ и заис та имај у разлога да се увек поносе именом југос ловен
ског партизана. У нашој зем љи дејствовал и су многобројни партизански одред и,
од почетк а до зав ршетк а Народноос лобод ил ачког рата. Међут им, парт из ан
ски одред и већ од прве половине 1942. дејс твуј у као помоћна снага Народно
ос лобод ил ачке војс ке, рев олуц ион арне народне војс ке рођене и изг рађене у
поробљеној Европ и. И у оне радос не дане кад а је на наше гран ице стигла хе
ројс ка Црвена арм ија, Врховн и штаб, однос но друг Тито није пок уп ио разба
цане парт из анс ке одреде по Југос лавији и пос лао јој их у сус рет, него је пред
њу изи ш ла орган изована и у безброј бројева прек аљена Народноос лобод ил ач
ка војс ка Југос лавије, те док су се једне њене дивизије бориле заједно са Црве
ном арм ијом, дотле су друге, уз помоћ парт изанских одреда, тук ле неп ријатеље
широм читаве домовине.
То је историјска истина о нашој армији, о нашој револуцији, истина коју нико
нема права ни снаге да оспори, као што нема ни права ни снаге да оспори наше
ослобођене територије – по вел ичини равне извесним европским државама – које
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смо имал и почев од 1941. и са њима орган изован у народн у власт, орган изован
привредн и и култ урн и живот, радне бригаде, колект ивне сет ве и жет ве, штам
парије, лис тове, часоп исе и књиге. А ту, у том дугом и мучном, али орган изова
ном и непоколебљиво револуц ион арном рас ту наше народне држ ав е тачн ије
речено, у сталном развијању и коначној побед и народне револуц ије и јес те пра
ви значај и смисао 29. новембра, како оног из 1943, тако и оног из 1945. год ине.
Ко то не вид и, тј. ко не вид и или неће да вид и и призна наш у народн у рево
луц иј у и све што је она створил а, у ствари – хтео то или не хтео – пориче и
ослобод ил ачк у борбу народ а Југос лавије и 29. новембар.
Тако на то глед ају наш и народ и – и ник ако друкч ије.
Одај ућ и привидно изв ес на признањ а наш им народ им а, сов јетс ки пис ци
прећут ал и су управ о оно битно: рев олуц иј у која је изв ршен а у нашој зем љи,
револуц ионарн и преображ ај који нас је извео на пут соц ијал изма. Не пом ињу
ћи постојање наше народне војске у ток у рата и револуц ионарн и карактер наше
ослобод ил ачке борбе – они су у чес титк ам а поводом 29. новембра заобиш ли
неос порн у историјс ку чињ ен иц у – да смо ми ове год ине слав ил и пет ог од и
шњиц у наше револуц ије, а не само трогод иш њиц у проглашењ а федерат ивне
реп ублике. Јер 29. новембра 1945. ми смо у ствари до краја озакон ил и и спро
вел и револуционарне тековине ослобод ил ачког рата 1941–45, које су утемељене
у Јајц у 29. новембра 1943.
Ми смо баш од вођа међун ародног пролетаријата, а пос ебно од највећ их
совјетс ких пис аца највише и нау ч ил и да је зад атак књижевн ик а да уметн ичк и
казује животн у истин у, динамик у, лепот у и хероик у борбе за социјал изам. А оно
што би, држећ и се данаш њег става другова Тихонова, Глаткова и друг их према
Југос лавији, требало да чин имо, било би пориц ање истине, бил а би неис тина,
била би издаја не само према нашим народ има, и њиховој историји, него и према
ант ии мперијал ис тичком, демок ратс ком и соц ијал ис тичком фронт у.
Да ли треба то да захтев ај у, да ли треба томе да нас уче сов јетс ки пис ци,
пис ци прве зем ље соц ијал изма!
Шта би за будућност наш их народ а знач ило ако би им се оду зело њихово
најс лавн ије поглав ље историје? Зар би то могло бит и у интерес у ма ког народ а
или међународне борбе за соц ијал изам?
Не, не би могло да буде.
Сов јетс ки друг ов и пис ци гов ор е о безг ран ичној љубав и наш их нар од а
према Совјетс ком Савез у на как ву су наи л азил и на сваком корак у у нашој зе
мљи. Пад а у очи да се нијед ан од њих, говорећ и о тој љубави, није зап итао – где
су узроц и тако дубокој и тако разг ран ат ој појави. Ни друг Тихонов, ни друг
Глатков нис у се зап итал и – как ва је садрж ина те љубави, ко је ту љубав под игао
до степена р е в о л у ц и о н а р н е с в е с т и , ко јој је дао не само нове размере него,
пре свега, нов у животн у садрж ин у, ко је наш им народ има улио веру у непобе
дивост и ослобод ил ачк у мис ију прве зем ље соц ијал изма?
Само трад иц ијама то се не да објас нит и, јер су оне само јед ан – и то споре
дан – елеменат. А тек се та љубав не би могла развит и на основ у онога чиме је о
СССР-у југос ловенс ка буржоа зија набијал а уши наш им народ има више од два
десет год ина.
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Ко и како је у кап итал ис тичкој Југос лавији развијао љубав према СССР-у
могао је осетити први званични совјетски представник у нашој зем љи када је до
шао 1940. рад и успостављања односа и видео како пол иција хапси манифестанте.
Та је љубав пос тал а так ва и тол ик а само зато што је наша Парт ија, што је
нарочито ово руководство наше Партије с другом Титом на челу, које и совјетски
пис цу опт уж ују за ант исовјетс ку кампању и скретање с пута интернац ионал и
зма и пре рата, у суровим условима илегалнос ти, уливало у свест маса истин у о
ослобод ил ачкој мис ији прве зем ље соц ијал изма.
Није пот ребно док азиват и кол ико је наша Парт ија, баш под овим руковод
ством, ту љубав расп ламс авал а у год инама наше народне револуц ије и кол ико
је нег ује и развија данас, када наши народ и, у најтеж им условима, успешно изгра
ђују соц ијал изам. О свем у томе сведоч и читава наша унутарња и спољна пол и
тик а, чит ав а наш а култ урн а пол ит ик а. Умес то да док аз ујемо сов јетс ким пи
сцима оно што и сам и знај у, позивамо другове Глаткова и Тихонова да наведу
макар један пример из међународн их односа који би пот врд ио да се наша зем ља
ма чим одвојил а од које било демок ратс ке зем ље у однос у према империјал и
стима. Нек а наведу мак ар јед ан пример одс тупања наше Парт ије од дос ледне
борбе прот ив кап итал ис тичк их елемената у зем љи. И даље, позивамо другове
Глаткова и Тихонова да наведу мак ар једн у зем љу из заједн ице држ ава народне
демок рат ије, у којој је објав љено тол ико превод а совјетс ке нау ке, литерат уре и
публиц ис тике, прик аз ано тол ико сов јетс ких филмов а, изв ођено тол ико со
вјетс ких муз ичк их дел а објав љено тол ико члан ак а и информ ац ија о Сов јет
ском Сав ез у – кол ико је учињ ено и кол ико се то и дан ас чин и у Југос лавији,
упркос чудовиш ној кампањи која се шест месец и вод и прот ив нове Југос лавије
од стране нек их руковод ил аца демок ратс ких земаља.
Нек а нав еду иједн у зем љу, сем Сов јетс ког Сав ез а, у којој је љубав прем а
Бољшевичкој парт ији и друг у Стаљин у док азана на делу тол ико, кол ико у Југо
славији.
Може ли се, на пример, оправд ат и оно што је у Вроцл ав у учин ио друг Фа
дејев – ћутање којим је прешао преко напора, крви и жртава које у вел икој бор
би прот ив фаш ис тичк их агрес ор а – за соц иј ал из ам, нис у жал ил и ни наш и
књижевн иц и ни остал и наш и култ урн и радн иц и! Друг Фадејев само је ослабио
убед љивост и принц ип ијелност свог опш тег изл агањ а на Светс ком конг рес у
инт ел ект уа л ац а за одбран у мира кад а је, набрајај ућ и књижевн ике који су се
борил и прот ив фаш изма и жрт вовал и живот, прећутао југос ловенс ке књижев
нике који су се истак ли у борби прот ив фаш изма и од којих су мног и пог ин ул и
као борц и на бојном пољу – да поменемо само Аугуста Цесарца, Огњена Приц у,
Ивана Горана Ковач ића, Ђорђа Јовановића, Хас ана Кик ића, Драгана Дес тов
ник а Кајух а, Коч у Рац ина и многе друге из тог вел иког низа. Друг Фадејев пре
ћутао је мил ион сед амс то хиљад а Југос ловена, пог ин ул их у ток у рата. На том
истом мес ту – он је чак прећутао пос тојање нове, ании мп реријал ис тичке, со
цијал ис тичке Југос лавије. Друг Фадејев тиме, разу ме се, није могао да умањи
вел ич ин у и значај борбе народ а нове Југос лавије.
Другови Тихонов и Глатков у своме рад ио-говору уверавају у љубав према
југословенском народу, али то као и дел имична признања нашој борби обеснаж ују
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тврдњом да наша зем ља не изг рађује соц ијал изам и да је наше руководс тво на
ционал ис тичк им скретањем изврш ило изд ај у и изд војило наше народе из со
цијал ис тичког фронта.
У чем у се сас тоји „нац ион ал из ам“ и „изд аја“, кад а ми и даље изг рађујемо
соц ијал изам и у свем у док азујемо верност интернац ионал изму? Нико не може
навес ти где и кад а се нова Југос лавија у међународној пол ит иц и није дос ледно
држ ал а на лин ији ант ии мперијал ис тичке борбе и интерес а свих земаља демо
кратс ког табора на челу са СССР-ом.
Как ав је то интерн ац ион ал из ам и как ав је то ком ун ис тичк и морал у име
кога треба једн у револуц ионарн у зем љу, нов у Југос лавију, изоловат и силом, не
бирајућ и средс тва, и набеђиват и је да се она сама изд ваја из соц ијал ис тичке за
једн ице, из које се она није изд војил а, неће и не може изд војит и?
И зат о позив амо другов е Глатков а, Тихонов а и друге сов јетс ке пис це да
дођу у наш у зем љу, па нек а својим очим а и својом савеш ћу измере да ли наша
зем ља иде у соц ијал из ам или се прет вара у империјал ис тичк у колон иј у. По
зивамо их нека виде како су болно одјекн уле у срц у сваког нашег човека неисти
нит е и неп рав едне опт ужбе које су наш им народ им а – под изг ов ором изд аје
руков одс тва – бачене у лице, како су нам те клев ет е на баз и Рев олуц ије Ин
формбироа нанеле непот ребне теш коће и како наш и радн и људ и, и поред свега
тога, понос но и смело иду нап ред, граде своју соц ијал ис тичк у домовин у. И по
зивамо их да нам очи у очи, на основ у људс ке, однос но ком ун ис тичке савес ти,
одговоре на нек а питања која проист ич у из њихових тврдњи:
Прво, нек а нам нав еду ијед ан док аз да су наш а зем ља, наш а Парт ија или
наше руководс тво изд ал и империјал ис тима – јавно или тајно – интересе свога
народ а, који су у свем у основном истоветн и са интерес има било које соц ијал и
стичке зем ље, са интерес има соц ијал изма и демок рат ије у свет у.
Друго, нек а нам наведу ијед ан док аз да су наша Парт ија у цел ин и или њено
рук ов одс тво напос е у ма чем у поп ус тил и инт ер ес им а буржоа з ије свргн ут е
с влас ти, у ма чем у изд ал и интересе своје радн ичке класе и радног народ а, ин
тересе који су увек у основи бил и и остај у истоветн и са интерес има било које
радн ичке класе и међународног пролетаријата.
Не, так ве док азе они не мог у навес ти. И то из прос тог разлога што их нема
у стварнос ти. А наша зем ља и Парт ија управо су опт ужен и за те две ствари.
Ми, најзад, питамо совјетс ке књижевн ике и позивамо их да нам отворено
одговоре: зашто борбу за соц ијал изам у Југос лавији они и неке вође демок рат
ских земаља смат рај у – нац ионал измом? Заш то би борба кој у народ и Југос ла
вије воде за остварење соц ијал изма у својој зем љи у ма чем у бил а изд вајање из
соц ијал ис тичког табора или бил а суп ротна интерес има совјетс ког народ а или
ма којег другог народ а?
Социјал истичк и свет јесте један и мора да буде један и недељив. А неистине,
клевете и метод и как ви се примењуј у прем а новој Југос лавији – суп ротн и су
његовој суштин и и у ствари воде јед ино његовом слабљењу и разбијању.
Помен ут и совјетс ки књижевн иц и, као и мног и друг и јавн и радн иц и демо
кратс ког фронта, узел и су на себе улог у на којој им будуће генерац ије неће по
завидет и а коју им историја неће опрос тит и: да нетачно прик аж у херојс ки лик
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једног народ а и једне револуц ион арне парт ије, да избриш у најс лавн ије стра
нице историје једне зем ље, да збуне и поколебају јед ан народ на његовом пут у
ка остварењу соц ијал изма – најлепшег сна највећ их духова човечанс тва.
Да, теш ко је и мучно наш им народ има да трпе клевете и увреде, од стране
оних који би требало да говоре у име истине, правде и напретка. Али је још теже
и мучн ије бит и у улози клеветн ик а.
Ако не сут ра, једном кас није ипак ће се пос тавит и питање у однос у на ову
чудовиш ну хајк у прот ив соц ијал изма у Југос лавији, прот ив КПЈ: где је истина?
Почеће – и већ је почело – сравњивање реч и и дел а, неис тина са истином. Зар
мис лите да икак ва пропаганд а може истин у да сак рије, да одвоји стварност од
сазнања, да прот ури неис тин у као истин у? Зар историја човечанс тва не пот вр
ђује да је тако шта било мог уће само привремено, само за одређен период, а да
је истина ипак побеђивал а?
Треба се сет ит и где и чиме је почел а ова чудовиш на хајк а прот ив соц ијал и
зма у Југос лавији – а куд а је она данас стигла. Она је почел а тобож њом крит и
ком због скрет ањ а КПЈ по сељ ачк ом пит ању и одс ус тва дем ок рат иј е у КПЈ.
А данас се њом спровод и свес трана изол ац ија нове Југос лавије, под нетачн им
изговором да је руководс тво КПЈ преш ло на позиц ије нац ионал изма. Почетак
те кампање има везе са данаш њим њен им обл иц има само утол ико што је тре
бало да се нађе повод за свргавање руководс тва КПЈ.
Али кад наше руководс тво није ни у чем у изд ало зем љу империјал ис тима,
нит и се спораз умевало са свргн утом буржоа зијом, него – и поред свих теш ко
ћа, од којих знатан део проу зрок ује и кампања у којој сад узимају учеш ће и со
вјетс ки књижевн иц и – смело вод и наш народ путем соц ијал ис тичке изг радње
и независ нос ти од империјал ис та, због чега се пос тав ља тај захтев?
На то ви, совјетс ки другови, дуг ујете одговор нама, књижевн иц има Југо
славије – али не само нама и наш им народ има, него и читавом нап редном чове
чанс тву и својој сопс твеној савес ти.
Тај одговор је немог ућно избећ и. А да ће до њега доћ и и да ће он помоћ и
даљи развој социјал изма, да ће он помоћ и победничк и ход човечанства у соција
лис тичк у будућност, у то ми, југос ловенс ки књижевн иц и, нимало не сумњамо.
И зато нек а овај наш одговор совјетс ким друговима буде не само пок ушај
да их разу веримо у њиховим нетачн им тврдњама, него и још јед ан подс тицај у
име народа Југос лавије, за правилно уређење односа међу демократским зем ља
ма, на корист прог рес ивног човечанс тва и за пун у победу соц ијал изма у свет у.
(1948)
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Реферат на збирку песама
Данка анђелиновићаподНевНиогњи

Н

а књиг у пес ама Данк а Анђел иновић а, Подневни огњи, част ми је поднет и
овај реферат.
Данко Анђел иновић је пос ле рата објавио три збирке песама и једн у збирк у
новел а, и већ се њима истак ао као пес ник природе и пес ник родољубив. Нова
збирк а пес ама Подневни огњи има све врл ине његове ран ије поезије, и још у ве
ћем степен у.
Особина која1 се најп ре уочава 2 у овој збирц и је њена разнол икост у мот и
вима и расположењима. Овог пута нам је песник пруж ио пресек целе своје душе:
свој однос према природи, према породици, према народу, према живот у уопште.
Друга особин а која одм ах пад а у очи је пес ников снаж ни опт им из ам. У оној
борби демона и душе пес никове, која се вод и у душ и сваког уметн ик а, демон је
пао побеђен. Зато је ова пое зија тако здрав а и тако опт им ис тичн а; зато у њој
поред лиц а пес ник а вид имо и лице човек а. Најз ад, из целог овог дел а зрач и и
хуманост и извес на, само Словен има урођена, широког рудост.
Збирк а је дос та вел ик а, има око деведесет пес ама, подељен их према тема
ма у јед анаест одељак а. Мен и се чин и да су најус пел ије пес ме о природ и, јер су
највише лирс ке, непос редне, живог ритма, уз то сликовите и топ ле. Међу њима
је нароч ито лепа „Жуна“, сва као одједном испевана и слична некој пролећној
химн и. Двос трофне пес ме из круга „Див љи голубови“ прив лаче својом лаком
сетом („Див љи голубови“) и лиризмом („Мол ит ва“, „Кос“, „Знанц и“).
Али чин и ми се да сâм пес ник даје првенс тво пес мама које се односе на по
род иц у, јер је за нек у антолог иј у наше лирике по избору сам их пес ник а 3 (Ода
брана страна, М. Кнежевић) пос лао једн у од тих песама. Њихова вредност ле
жи у искрен ос ти, прир одн ос ти, вел ик ој љуб ав и прем а дец и и дом аћ ем
огњиш ту. Оне имају и финога хумора, што особито прис тоји у поезији о дец и.
Међу њима је најлепша песма „Душе мога дома“. У њој се осећа скоро нека рел и
гиозна приврженост домаћем огњишту.
Заним љив је и круг Живот. Истиче се песма „Разговор“, сва прел ивена тугом,
онда „Смијех“ и „Друштванце“. У њима се песник показао као вештак да обичан
мот ив из живота дигне до праве пес ме.
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У одељк у Митарење има успел их пес ама такође. Так ва је „Врана“, снаж на
по ритм у и смел а.
Али пес ник се најчеш ће враћ а на соц ијалне и родољубиве мот иве. Пес ме
са овим мот ивим а су му врло убед љиве, смеле, чес то врло хум ане, као пес ма4
„Сељац и“; катк ад су пуне ирон ије („Сет ило се мало село Пргомет...“, „Год ине је
дуге он лакејем био“); најчеш ће су пуне наде и вере („Мора“, „Мојс ије“, „Они
који дол аз е“), али има час ов а и кад а је пес ник пун огорчењ а и туге („Крв ав е
елег ије“, I, II, III).
Иако сад пос ле рат а није више у мод и родољубив а пое зија, иако смо већ
сви са собом оставил и оно предратно нац ионал ис тичко одушев љење, мен и су,
признајем, необично драге ове5 пес ме Данк а Анђел иновића. А мис лим да ће и
друг им а необично пријатно бит и да проч итај у пес ме испев ане у Заг реб у, а у
којима се пом ињу са љубав љу Краљевић Марко и Голубан слуга и Реља Крил а
тица. А осим тога оне имају6 једно здраво, савремено родољубље. Иако су у њима
као у златн им рамовима сач ув ане трад иц ије, иако су пуне љубави за народн у
прош лост, оне знају и да се гнушају од онога што код нас у народу не ваља. Најзад,
ово родољубље је широко, југос ловенско: неће Србин по7 овим песмама познат и
да их пише Хрват, тол ико из њих веје љубав за сав народ, за сву наш у прош лост.
Зато мис лим да Задруга треба да изд а књиг у Подневни огњи. Она може да
уђе у Задруг ина изд ањ а и по својој естетс кој и по својој моралној вреднос ти,
на коју такође треба обрат ит и паж њу.
Нов<ембра> 1932. год. У Београду
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<Реферат на збирке приповедака
Милице Јанковић: зецимиш и љУдиизскамлије>

Н

а збирке припов ед ак а Мил ице Јанков ић: Зец и миш и Људ и из скам лије
част ми је поднет и овај реферат.
Прва збирк а садрж и дванаест приповед ак а за малу дец у, свих дванаест су
о живот ињама. Оне имају све врл ине које се захтевају од књижевн их дел а наме
њен их дец и: благородне су, ведре и врло живе.
Зец и миш је право ремек-дело у том погледу. Нем а дугог опис ив ањ а, што
би и најрадознал ију и наји нтел игентн ију1 дец у мало заморило. У некол ико по
тез а само дат а је слик а и разг ов ор ове две жив от ињ ице. Све је изражено на
необично љубак, једнос таван нач ин. Све је као как ав лак, провид ан цртеж. По
ук а што се из приче изд ваја нич им не може дет е учин ит и непов ерљив им, то
јест оно неће моћ и ник ако осет ит и да писац жел и да га поу ч и нечем у.
У „Белом коњу и белој јах ач иц и“ дол ази и дете на позорн иц у. Мил иц и Јан
ковић је душа детета блис ка, она хвата најмање пок рете у њој и даје нам их си
гурно и искрено. Пол ако се пред нама дет иње срце отвори као цвет, и ви сам и
поч ињете да га схватате.
„Голубија свадба“ има у себи пуно пое з ије у саопш тав ању нек их истин а
живота и у непос редној слиц и зимс ког пејзаж а. Ова приповетк а има оне фине
двос трукос ти, која даје тол ико драж и прич ам а за дец у. Овак ва врс та дечјих
приповед ак а је примам љива и за омлад ин у и за старије. Дете у њима вид и само
слик у, симбол, ужива само у пое зији, старији иза симбол а слуте и истин у жи
вота и у исти мах се опијају наи вном драж и, којом је све речено.
Свеж ином, психолог ијом, необично живом радњом, приповетк а „Пух аћ“
опом иње на дивн у Кип лингову „Рик и-Тик и-Таву“. И у њој има нес таш ног и ху
маног у исто време. Свршетак је нароч ито добро успео, кад се Пух, умес то да
умре, срећно спас ав а. Пис ац је добро знао да дец а не треба да сазнаду да се у
живот у ретко шта срећно свршава.
Овима су сличне и приповетке „Петао“, „Хектор и треш ње“, „Канаринк а“.
И оне имају свеж ине, ведрог и природног ток а причања.
Ових шест приповед ак а су најус пел ије, нароч ито ако се ова збирк а зам и
сли као2 намењ ен а сас вим мал ој дец и. Остал е имај у више нарат ивног, више
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психолош ких разл агањ а, више опис ног. У њима и поу к а више пад а у очи. Али
иако су због овога изг убиле 3 дос та живос ти добиле су више благородног, са
милос ти и човекољубља, чега увек има тако много у дел има Мил ице Јанковић и
чиме она брзо пос таје прис тупачна сваком, па и дец и.
Мис лим да због свих ових особин а збирк а Зец и миш може ући у изд ањ а
Српс ке књижевне задруге. Ово може бит и и повод, ако 4 Задруга сад изд а ову
збирк у, да нас тави, сваке год ине, изд ават и у својим посебн им изд ањима књиге
за дец у. Прим ивш и на себе вел ик и зад атак да естетс ки и морално диже наше5
читаоце, скоро ми се чин и да је тиме прим ил а и дуж ност да овај благот ворн и
утицај почне врш ит и већ на дец и. А за почетак ће најбоље бит и књиге Мил ице
Јанковић, јер ће оне одмах учин ит и поп ул арн им овај пок ушај Српске књижевне
задруге, код6 народ а ће омил ит и овак ва изд ања.
Збирк а Људи из скам лије много је разноврс нија, по темама и нач ин у изл а
гања. У њој има чистих приповедака, обично из ђачког живота, по чем у је збирка
и добила име, затим кратк их путописних бележака, уметничк их есеја и песама у
прози. Има у њима, разу ме се, и нешто заједничко, нешто чиме се одл икују и оста
ле приповетке Мил ице Јанковић, само овде7 још у већој мери, јер је збирк а на
мењена омлад ин и. То је племен итост садрж ине и чедност изл агања, које има и у
пиш чевим дел има за вел ике. Мил ица Јанковић и без нароч ите воље да пише за
дец у и омлад ин у, увек пише и за њих. Мис лим да ни у једном њеном делу нема
нечег што омлад ина не би смела читати. Овде је само обратила паж њу да и свесно
младе душе одушеви за добро и лепо и да им пруж и догађаје који њих зан имају,
и на нач ин на који ће их најбоље разу мет и. Овде је љубав чедна, пријатељс тво
узвишено, уметност највиша пот реба човекова, природа место где је човек најбо
љи и најискренији. Поред тога има свак и час хумора, има увек истог благородног
тона и тежње да се стварност донек ле улепша, што необично годи младим душама.
Приповетке из ђачког живота час су пуне живос ти и хумора, час су млад а
лачк и сетне, и увек дају верн у слик у ових смеш них, још недовршен их бића, ако
бих смел а рећ и ових полул ичнос ти, које тек поч ињу да израс тају у људе. Пис ац
је подвукао главне моменте у формирању карактера, опевао чистот у младе душе,
одш крин уо врата учион ице и смешећ и се благо пок азао нам разне нес таш луке
ђачке. Чин и ми се, збиља, да су ове приповетке из ђачког живота у збирц и Људи
из скам лије најус пел ије.
Нароч ит о се памт и „Одг ов ор на пис мо“ где је нас лик ан а душевн а борба
двеј у девојч иц а поводом неког малог догађаја, крај кога би вел ик и прош ли са
свим мирно. Оне су ром ант ич арс ки прет еране кад осуђуј у неш то што им се
чин и руж но, као и пос ле, кад се због тога кај у. Указ ано је на њихов у душевн у
пот ребу да воле и буду вољене.
Зат им се ист иче приповетк а „Први дан“ где вид имо малу пал анчанк у први
пут у беог радс кој гимн азији. Овд е је врло добро нас лик ан а она осам љеност
душевна, коју деца тако чес то знају да осете, она нап уш теност у вел иком граду
и радозналост дет иња пред новим стварима.
Али је најп ун ија хумор ом и најж ив ља међ у њим а припов етк а „Пес ник“.
Она зад ив љује тачн им зап аж ањим а, познав ањ ем оног чудног однос а, који се
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плете између нас тавн ик а и ђак а. Исто тако је ведра, и помало ирон ична шал а
„Сублимат“, мад а је површ није дата. Али мис лим да она не би требал а8 да уђе у
збирк у, јер је дата као позориш ни мал и комад.
Истич у се и приповетке „Другови“ и „Сканд инавско полуострво“, које вел и
чају пријатељс тво и тиме побуђују омлад ин у на племен ите пос тупке.
У есеју „Код вел ик их“ писац пок азује утанчано познавање уметнос ти и ве
лик у љубав за њу. Богатс твом израза у стању је да нас пренесе у свет лепоте што
спава по музејима. Без икак вих директн их вел ичања уметнос ти, успева да код
младеж и пробуд и љубав за њу; уме да ужив а у лепот и и да и другога одушеви.
Не знам ипак да ли би и они ишли добро уз оне приповетке.
Песме у прози „Смел и“, „Цвећарице“,9 „Двоје ћуте“ дивне су, али сам им тим
што су пес ме не би требале да уђу у збирк у. Јед ино ако се намерно жел и тол ик а
разноврсност. Исто би тако мож да оду зимале цел ини збирке и општем утиску и
неке развучен ије приповетке, као „Наш и доброт вори“, „Голуби код Гундул ића“.
Али и кад би се ове ствари изос тав ил е из збирке, остал о би у њој мног о
друг их, и биле10 би сас вим довољне за једн у књиг у. Зато мис лим да би Задруга
требал а да изд а и Људе из скам лије, из већ помен ут их узрок а, и да би пос ле тре
бал а и овак ва изд ања књига за омлад ин у да нас тави. Ако Задруга не би одмах
могла да прим и обе књиге, једн у би могла одлож ит и за кас није, то јест прим и
ти је, али је одм ах не објавит и. У том случ ај у би било бољ е почет и књигом за
малу дец у, збирком11 „Зец и миш“.
(1933)
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Реферат на приповетке Милана кашанина

М

ил ан Кашан ин је међу најис такн ут ијим наш им пос лератн им приповед а
чим а. Кад се јавио у Венц у са приповетком „Мрав“, одм ах су се истак ле
његове приповед ачке особине, видело се да ће бит и убед љив слик ар свог род
ног краја, Војвод ине. Свих дванаест његових приповед ак а пон уђен их Задрузи
из ове су сред ине („Мрав“, „Виђење“, „Крст“, „Браћа правос лавна“, „Зец на пи
јац и“, „Жрец тајанс твен и“, „Уочи празник а“, „Греш ниц и“, „Жен их“, „Мојс ије и
рибари“, „Изм ирење“, „Немоћ“).
У Кашан иновим приповетк ама нема много такозване радње, нит и неке на
роч ите фабуле. То бива ређе. Обично су све саг рађене из психолош ких анал и
за. Оне су зат им меш авин а нечег врло реа л ис тичног и у исто време лирс ког.
Имај у чес то хумора и чеш ће ирон ије. Протк ане су живим пејз аж им а; пис ац
свак и час прел ази са човек а на природу и тад а бива прави пес ник, говори у фи
гурама и занесе се, па се опет нагло ист резни и нас тави да прича о својим јуна
цим а. Они су или нек ак ви судб ином прег аж ен и људ и, као Сав ет а из прич е
„Крст“, или људ и слабе воље, као Брановачк и из приповетке „Немоћ“, који због
нејас не слабос ти робује ћуд има и егои зму своје болес не жене. Међу јунац има
његових приповед ак а има и калуђера, как ви су ваљд а живел и само у доба Доси
теја („Браћа православна“), и пробисвета, као Панта Иљад ица, „Жрец тајанстве
ни“; и злоч ин ац а пок ајн ик а, као сељ ак Никол а Бик а из приповетке „Виђење“,
и неп ризнат их народн их мучен ик а и бораца, као Паја Мил ић, Мрав.
Од свих ових типова су најнепосредније дати поменути Паја Мил ић и Стеван
и Јелка Војновић из приповетке „Греш ниц и“. Овде је у исти мах живо дата и ма
ловарошка пречанска средина и топ ло насликано оно предратно родољубље Срба
из Аустрије. Ове две приповетке ће се због овога највише свидет и нашој чита
лачкој публиц и, мад а су пуне и друг их врл ина, имају живос ти и радње, пуне су
саосећ ањ а и хумора. Пис ац је у њим а заш титн ичк и добар прем а својим јун а
цима, што код Кашан ина не бива увек. Он је према њима нек и пут пун ирон ије,
као прем а „Жрец у тајанс твеном“. Ирон ија избије чес то и из сам их нас лов а.
„Рибари и Мојс ија“ су нас лов за приповетк у у којој су рибари наш ли на вод и у
корп и нап уш тено ванбрачно дете. „Браћ а правос лавн а“ су нас лов за прич у у
којој се јунац и не руководе баш хриш ћанс ким врл инама правос лавн им, где је
главн и јунак, отац Мак арије, сав утон уо у бриге о добром 2 залогају и новц у.
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Од свих ових помен ут их приповед ачк их особина Кашан инових 3 највише
се ист иче смис ао за прон ицљив у психолош ку анал из у. Так ву сугес тивн у сна
жну слик у душевног стања дао је нароч ито у приповец и „Виђење“. Никол а Бика
је учин ио многа недел а и због неч ис те савес ти стал а му се привиђат и покојна
жена и опом ињ ат и га на сва поч ињена без акоњ а. Она му препоруч и или да се
обес и или утоп и у бунар, и он се најзад обес и. Врло је упечатљив нач ин на који
сељак прича своје виђење. У стилу ове приче има и неке библијс ке свечанос ти,
и пун је обрта и израза из народног говора. Иако слик а ретко душевно стање,
иако је јез ив о-фант ас тичн а ова припов етк а има мног о реа л из ма. Вид и се да
пис ац познаје душ у нашег сељ ак а. Фином психолог ијом се одл ик ује и припо
ветк а „Немоћ“. Пис ац је и у њој пок азао способност да уђе у изу зетна душевна
стањ а, да под коп реном обл ичн их појав а вид и тајне лабиринте душе. Ни овде
нема неког нароч итог збивања, сем психолош ког, све би се дало преп ричат и са
две реч и. Већ ран ије помен ут и Бранов ачк и је сав под упливом своје болес не
жене. Катк ад пок уша да се отргне овом ропс тву, али га одмах обу зима кајање и
опет се враћа. Она је болес ничк и недос ледна: час разнежена, час себична и бо
лес но осетљива. И чин и се читаоц у да ће њих двоје4 живет и вечно тако, везан и
једно за друго, да се ник ак ве промене у њиховом живот у не мог у догод ит и.
Понек ад Каш ан ин прет ера у овим псих олош ким анал из ам а. И тако оно
што му је врл ина извргне се у ман у, учини га сувим и хладним, лиши приповетк у
радње. 5 Так ва је приповетка „Зец на пијац и“: дата је одвећ фрагментарно и више
лич и на нек у психолош ку студ иј у него на прич у. Она је сва у монолог у једног
плаш љивог професора који шета пијацом. Истина, 6 људ има који знај у да ужи
вају у стилс ким обрт има и финој ирон ији („Ех, Србијо, Србијо, што не пропад
неш још једном, па да знам што живим!“) биће пријатна; али се мора признат и
да већ ина читал аца вол и у приповец и много више радњу и фабулу.
Приповетке Кашан инове немају много дијалога. Пис ане су збијено. И ре
чен иц а му има нек их одл ик а на које треба скрен ут и паж њу. Он чес то вол и 7да
исти појам каже на разне нач ине,7 да нагом ил ава синон име, свес но, разу ме се,
као средњевековн и дубров ачк и пес ниц и. Ево примера: „Све што јој је лепо и
мило, што жел и, за чим гине, то јој не сме донети нико други него он.“ Исто тако
вол и пон ав љањ а, која дај у изв ес ну свеч аност стилу: „Кол ико пут а с јес ен и у
подне, кад су дан и чис ти и светли као јас не мис ли – кол ико пута их у так ве да
не мног и сретн у где иду тихо, пол ако, испод руке, као да су пред њима игле а не
пут...“ (оба примера из приповетке „Немоћ“).8 Овак ва упоређења и слике нис у
ретке код Кашан ина. Свак и час сретнемо понек у фиг уру: поређење или персо
нифик ац ију. Приповетк а „Мрав“ је пуна фиг ура: „Са балкона као лица смеју се
старе зас тав е; на собам а као душе отворен и прозори; из торњ ев а као радост
звона певају...“ И инверс ије такође чес то сретнемо у његовој речен иц и.
Најзад треба истаћ и да ниједна од ових приповедака није ведра, из свих веје
нека сета. Сви су јунаци по нечем у бар јадни, достојни нашег сажаљења. И злоч и
нац Никол а Бик а, и жен ин заточен ик Брановачк и, и сирот и праведн иц и Воји
новић и, и жен их Данч ик а Илић, и увек добронамерн и и животом прегажен и
Паја Мил ић, и пробисвет „жрец тајанствени“, чак и онај поп из приповетке „Уочи
празник а“ буд и у нама саж аљење баш својом 9 празнином и недос тојнош ћу.
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Из свега се дак ле вид и да приповетке Мил ана Кашан ина мог у ући у издања
Српс ке књижевне задруге. Оне то зас луж ују својом прон ицљивом психолог и
јом и живим слик ањем војвођанске сред ине, смис лом за фин у ирон ију и хумор,
хуманош ћу коју у њима често сретнемо, сликовитош ћу и топ лином у описивању
природе, стилом у коме има много пута пес ничк их фиг ура и над ахн ућа.
(1934)
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<Реферат на роман
малипУчаНи арсена Венцелидеса>

П

роч итал а сам роман Мали пучани од Арсена Венцел идеса и част ми је под
нет и овај реферат:
Роман је из дубровачког живота. Поч иње сликом живота гос парс ке поро
дице која због недовољно новаца своје пал ате прет вара у мале станове за изд а
вањ е, преко својих слуг у трг ује, отвара вин аре. Ова се пород иц а расп ад а и у
духовном погледу. Гос пар Балдо већ давно не вол и своју жен у. Син му Михо за
вод и служ авк у па беж и у свет, као још недоу чен гимназис та. Са истом том слу
жавком је у љубавн им однос им а и Балдо мало кас није, пош то је уда за неког
пап учара и повери јој вођење своје винаре. Мало пос ле жена Балдова одл ази у
Сарајев о где отвара нек у радњу. Она се опет спријат ељи с једн им Мађ аром.
Балдова кћи Лук ра се удаје1 за Пољак а, слик ара.
Упоредо, само површ није, црта се живот још нек их дубровачк их пород ица,
њихови ситн и сукоби, што зау зима дос та мес та у роман у.
Донек ле су догађаји још и тек ли образ ложено, а пос ле, као у наш им првим
ром ан им а, све бив а изнебух а, без неке унут раш ње нуж нос ти. Сувише се2 на
гло објас не понек и пос тупц и и успес и понек их личнос ти, 3 као на пример то
како се Михо Балдов наједном поп рав ља и пос таје важ на личност у мин ис тар
ству финанс ија у Беч у. На понечем у се опет писац исувише задрж и.
Најус пел ији су од свега делови где се говори о Кат и и Ник и, бивш им Бал
довим служ авк ама, о њиховој утакм иц и, завис ти, журби да се стече. Овде има
дос та реа л изма и прил ично је зан им љиво.
Пис ац се узг редно дот иче и полож аја наш их интелект уа л ац а у Аустрији,
међусобиц а српс кох рв атс ких и пол ит ичке борбе. Само, све је ово дато пов р
шно и наи вно.
Ром ан Мали пучани је чуднов ата мешавина стварног и грубог са нес твар
ним и ром ант ичн им. Даје утис ак и нечег прљ авог и у исто време наи вног. По
тромос ти с којом се развија, по тим реа л ис тичн им појед инос тима опом иње на
Игњатовићеву Патницу, а на Вид аковићеве романе по произвољнос ти догађа
ја и неодређенос ти карактера.
Јез ик има дос та пров инц иј ал из ма и кад пис ац гов ор и у свој е име и кад
гов ор е личн ос ти, али, разу м е се, то не би смет ал о, још би дал о свеж ин е.
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Овом јез ик у смет а што је тром, што је лиш ен пое з иј е и топ лин е. Пон егде
прос то лич и на сув, службен и језик („Михо је пис ао на франц ус ком који је је
зик добро познав ао“).
Чин и ми се, дак ле, да Мал и пуч ан и нис у на оној уметн ичкој вис ин и кој у
имају остал а издања Српске књижевне задруге, па се не би могли препоруч ит и.
(1938)
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песме Јанка Туфегџића

П

ес ме Јанк а Туфегџ ић а имај у у себи снаге и реч итос ти. Стихови му поне
кад тако1 природно, нен амеш тено тек у као да су обич ан гов ор. Ево две
строфе из пес ме о смрт и мирољубивог шпанс ког књижевн ик а Гарс ије Лорке
где се та течност најбоље вид и:
......................................................
Радн иц и, сељац и, мал и људ и,
у свет у беск рајна поворк а:
док врео чел ик пара груд и –
пао је Гарс ија Лорк а.
..................................................................
Наш је он био, свих нас на планет и –
живот и борбу опевал а је лира;
реч ту неће нам угуш ит и бајонет и,
пос ледњу изговорен у у славу мира.
(„Вел ик и друг“)

Туфегџ ић је исто тол ико реч ит и кад се сећа свога завичаја, Мач ве. Једном
у дет ињс тву она га је очарал а својом ширином, својим бујн им зелен илом и сад а
уморан од заг уш љивог градс ког живота 2 хтео би да се врат и 2 у то зау век про
шло време, у остав љен и завичај:
Тамо, где је Цер план ина, у далекој сумаглиц и,
Мач ва је пуна страс ти, заг ушена шумама.
Зар не вид ите месеч ин у како се преко ње у трк дал а
и Дрин у са окук ама –
Тамн ију од опал а?
(„Порук а њима“)
Све песме су истински прож ивљене. Звоне нек и пут као права химна лепоти
овога краја:
Већ неко невид љиви подс тиче ват ру звездан у:
котао влаж ног, мирис ног мрак а ври.
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________ Десанка Максимовић ________

У зелен илу, као зеленом безд ан у –
изг убљена си ти.
(„Мач ва прелес на“)
Пес ник даље у истој пес ми не може да схват и како је могао свој родн и крај
оставит и:
Ми смо од тебе отиш ли нагло, не предвиђајућ и ништа.
Том дрс кош ћу чак смо и живот збун ил и.
Однел и смо чис то сељачко срце своје
да би га мрж њом исп ун ил и.
Али тебе смо ми, Мач во, тебе увек пред ано волел и,
у зат вореној те крви кроз свет пронос ил и.
..............................................................................
(„Мач ва прелес на“)
Туфегџ ић није мање убед љив ни у пес мама где ожив љује3 год ине рата које
су му дет ињс тво пом рач иле. Без икак ве фиг урат ивнос ти, прос то и разговетно,
али ипак узбуд љиво он вел и:
Ми смо дет ињс тво на предс траж и провел и,
у крвавој зон и.
Нас нис у мазиле маме, љубиле гувернанте.
Нау ч ил и смо рано убијат и и умират и,
и како се бацају бомбе, како се укопавају тромблон и.
...................................................................................................
(„Село на гран иц и“)
Поред тога што уме да буде једнос таван у изразу Јанко Туфегџ ић зна поне
кад да буде и грубљи и реа л ис тичн ији него што се обично4, бар ран ије, сретало
у поезији. Так ве су нароч ито његове слике град а:
Град је бетонс ки кавез, људс ка мишоловк а,
неп ровет рена су јут ра његова
као буђења по вагон има.
За свак им столом, у рес торан у,
сед и по јед ан банк ар труо:
добује мес нат им прс тима
и сања о мил ион има.
........................................................
Иза решетк и новчан их завод а
Мич у се реу мат ичне бубаш вабе...
Иако су мот иви код овог пес ник а сличн и мот ивим а Владе Влаис ав љеви
ћа, иако и јед ан 5 и друг и слик а живот људ и што се у раду исц рп љуј у 6; и јед ан и
друг и се гнуш а град а7, њег ов ог нем ор ал а и новч ан их смиц ал иц а; и јед ан и
друг и жал и човек а због његових многос трук их бед а, ипак, морам напомен ут и,
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Јанк о Туф егџ ић је од ових мот ив а мног о пут а створио страс ниј у, снаж ниј у
пое зиј у него Владо Влаис ав љевић, али зато и много тенденц иозниј у. Мис лим
да би се Туфегџ ић због смелости у грубљем изразу, замах а, отворености с којом
говори о ономе што му се гад и или што мрзи могао развит и у доброг друш тве
ног сат иричара.
Све ово не треба да знач и да код њега нема и неж них, сетн их песама. Так ав
је кад се сећа завичаја и у љубавним песмама, које су му необично меланхол ичне.
У њима се такође враћа у прош лост, успевајући да буде врло непосредан и топао:
Бил а си тих а, тако си неж на бил а,
(мало је на зем љи истинс ких заноса)
....................................................................
(„Стари рач ун и“)
Има8 он једн у врс ту 9 љубавн их песама где је и сетан и нес ташан у исти мах
као наш и романт ичари, и којима иск азује прол азна љубавна расположења:
Нек буду влаж ни, сиви,
пољуби што суза их зал и;
код нас се брзо живи –
да ли сте, Ела, знал и?

(„Јесења шетња“)

Или:
О, дај, Анета, усне – -корале побледеле,
Пре магле шумне, пре снегова.
.........................................................
(„Сутон се хвата“)
Ове сетно нес таш не љубавне пес ме су му кратке, па ипак су добре. Иначе,
Туфегџ ић је много бољи у својим дуг им песмама.10 Он у њима развије реч итост,
има дах а, оне му не слабе при крају, како то обично бива са дужом лирс ком пе
смом. Да у њим а нем а и снаге осећ ањ а, могле би по пос тупнос ти у развијању
мот ива, по широкој речен иц и бит и скоро као краће епс ке пес ме. Међу њима се
ист ич у: „Бал ад а“, „Позни монолог“, „Вече на Искру“, „Поноћ у трећој клас и“,
„Порук а њима“. Има међут им понегде и у овим пес мама оне привидне11 непо
везанос ти и наглог прел ажења од једне мис ли другој што смо чес то сретал и у
пос лератној поезији.
У својим краћ им пес мама, како се мен и чин и, нема Туфегџ ић ни топ лине
ни убед љивос ти как ву је пок азао у друг им. Оне су осећајно бледе и мис ао је у
њим а недоз рел а. Оне чине онај осредњи утис ак, ни добар ни рђав, као пес ме
интел игентн их гимназис та. Так ав је, на пример, баш уводна пес ма, „У прол а
зу“, или пес миц а „Пос ле свег а“. Уопш те, у некол иц ин и пес ам а прв ог одељк а
„Младост говори“ пес ник, како се то каже, још није нашао себе. Понегде опо
мене на Црњанс ког, понегде на старе наше пес нике. Мис лим да би збирк а боље
изглед ал а да се једно десетак овак вих песама изос тави.
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Језик и стил Јанк а Туфегџ ић а, како сам рек ла, више је реч ит него слико
вит. Поређења и остал их фиг ура има мало, али му оне буду понек ад врло лепе,
ориг иналне. Јанко Туфегџ ић делује више смелош ћу, широком осећајном рече
ницом која се12 сва тал аса. Он у ритм у има снаге и разнол икос ти, понек ад су му
пес ме у везаном слог у, понек ад се ритам повијао за осећањем.
Добро би било да и његове пес ме још ко проч ита па изд воји оне осредње,
па се13 онд а тако пробрана и његова збирк а може објавит и у „Савремен ик у“ и
бит и са14 симпат ијом дочек ана.
(1940)
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шУмишУмацрНиловац
од Владе Влаисављевића

З

бирк а Владе1 Влаисав љевића Шуми шума Црниловац има око сед амдесет пе
сама, подељен их у пет одељак а. Све су ове пес ме углавном опис не. Пес ник
уме у врло малом прос тору да вид и много појед инос ти и да их необично сли
ковито каже. Свак а пес ма је жив, свеж мозаи к сажет из овак вих појед инос ти и
повез ан нек им расположењ ем. Навеш ћу једн у строфу која би могла бит и ти
пична за нач ин овак вог слик ања:
Домах ује воћњак с бијел им шеш иром.
Шум и шума црн и заточен ик.
Врата су штале отворена широм.
Пос пан се коч ијаш попео на сјен ик.
Из сваке се пес ме вид и да пес ник живи у тес ном дод иру са природом; зато
и оне строфе које нис у претеж но опис не увек су и слик а неког предел а, год и
шњег доба или доба дана. За Влаис ав љевића у природ и све живи, глед а, дише,
креће се. Због тога је нек и пут стих за стихом персон ифик ац ија:
Игра се звијезда ко дјевојч ица боса.
(„Лил ија мјесеца“)
Звијезди дјевојч иц и пал а је играчк а,
обас јал а је небес ке лит ице.
(„Лил ија мјесеца“)
У нек им пес мама Влаис ав љевић се учин и и побож ан. Међут им, слик а ње
говог Хрис та на раск рш ћу није онол ико прож ив љен а кол ико Шопов е визије
Хрис та. Његова побож ност је више паганс ка. Кроз његове стихове се осећа да
му је душ а спос обн а за ово дубоко осећ ањ е, али га више усх ић ав а и више му
страх а улива природ а и њене појаве које се очима виде него оно што се духом
слут и. У пес ми „Христ“ Хрис тос је дат само као слик а, он „при догорјелој сви
јећи, загледан у далек свијет“ маше руком сну „далеком лутајућем броду“. У испо
вес ти „Пјес ма Хрис ту“ пес ник и сам каже: „Нис и ми, више нис и, душе отац
благ... признајем, чем у крит и.“
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„Пјес ма Хрис ту“ је једна од ређих где је нарат ивн и и исповедн и тон прео 
влад ао над сликовитош ћу, и зато му ваљд а и није успел а. Влаис ав љевић, како
сам већ рек ла, и нема песама које би биле чис то осећање. Према томе, нема љу
бавн их 3 песама у уобичајеном смис лу. Он је та своја осећања иск азао пос редно
певајућ и о пастириц и која сања пастира, о чеж њи звезда, шума, о греш ној љуба
ви у граду. У одељк у Љубав јагода иск азује се љубав на симбол ичан нач ин:
Блис та заж арено оглед ало страс ти
златн им мигом ноћ и.
Близу је огњена лађа слас ти
склапају се очи.
.............................................................
Грозд љубљеној најм ил ија храна
О вјечно на уснама бит и.
(„Побуна крви“)
Или:
Даруј усне рос ној трави.
Гризи зреле дуње.
Гас и мисо дах устави
Лези пок рај муње.

(„Порук а аскет и“)

Поред сликовитос ти и душевност је лепа особина поезије Влаисав љевића.
Благост, сам илост и сета сретај у се скоро у свим а његовим стиховим а. Он се
сећа дечак а коме је отац отишао у свет за пос лом, мрт ве девојке, утоп љен ице,
сељанк и под теретом, брод а који тоне, запаљене лађе. Њега све људс ке невоље
умеју да ган у. Ова његова сам илост је блага као у жена, без побуне. Поред свег
овог изл ажењ а из себе он је ипак пес ник своје сете, својих радос ти и невољ а.
Нема ону снаг у која би бил а пот ребна пес ник у револуц ионарне поезије. У пе
смама „Град“, „Див ља руж а у граду“, где би пес ник врс те Драи нц а унео много
страс ти5, он је остао благ лиричар и успео углавном да дâ жив у слик у. У пес ми
„Забав а у подз ем љу“ био је 6 само хлад ан пос мат рач и слик ар гадос ти које се
сретају по вел ик им градовима:
Ноћ Циганк а хармон ик у развлач и.
Из дојке јој вино цури.
Пијанс тво луђачк у кош уљу навлач и
........................................................
Пот рес похоте мозгове тресе.
Чаше су кољена лепот ица свијета.
Отечена уста вучји се кесе.
Кроз чупаве браде уш шета.
Овак ви стихови су ретк и код Влаисав љевића. Он више вол и да слик а лепо
ту природе и света, да зат вори очи пред мног им руж ноћ ам а што се у живот у
сретају, али не и пред бедом и7 теш ком судбином мног их8 људ и на зем љи.
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Језик Владе Влаис ав љевића је богат, израз му је увек свеж и нов, пун мета
фора и поређења. Има песама у којима се из стих а у стих наи л ази на нову фиг у
ру, па због овога понек ад буде и монотон, особито ако се наједном више песама
проч ита. Тако, неш то што је у ствари врл ина, главна одл ик а пес ничког израза,
овде због сувиш нос ти пос тане као мана и шаблон. Једнол икост повећ ава и то
што се готово увек речен ица заврш и онде где и стих и што су све пес ме у стро
фама од по чет ири стих а.
У синтакс и, али врло ретко и дâ се лако исп равит и, Владо Влаис ав љевић
има провинц ијал изма, хрват изма (иако је Србин). Понегде се има утисак да су
му сликови тражен и или се у наглас ку не подуд арај у. Најзад, што се тиче фор
ме, морам напомен ут и и то да је пес ник готово дос ледно избегавао запет у. Ако
Задруга не би хтел а да објави пес ме са овак вом интерп ункц ијом, морал а би од
пес ник а траж ит и дозволу да је саобрази зван ичном правоп ис у.
Морам још напомен ут и и то да би збирк а боље изглед ал а кад би се изос та
вило једно петнаест пес ама. Тад а би их остало близ у шездесет. Зато би добро
било да још ко проч ита и вид и које би пес ме могле ући а које не. Ја сам оне што
су ми се учин иле неус пеле обележ ил а са мин ус.
Овако одабране мог у пес ме Владе Влаис ав љевића спокојно ући у „Савре
мен ик“, јер и поред нек их замерк и које им се мог у учин ит и оне су права поезија,
сликовита, жива, пуна љубави и душевнос ти.
(1940)

543

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

<Реферат о збирци стихова
земаљскатрпеза Десимира Благојевића>

П

роч итал а сам збирк у стихова Земаљска трпеза и част ми је о њој поднет и
овај реферат:
Пес ме скуп љене1 у Земаљској трпези су објав љене отп рил ике у ток у десет
год ина по разним часоп ис има и дневн им лис товима. За ово време Благојевић
није изд ао ниједне збирке, пошто је пре тога објавио две: Шапутања с мостова
и Карневал анђел а. Пес ме пон уђене „Савремен ик у“ предс тав љају зрел ије доба
у Благојевићевом стварању и дају прегледн у слик у његовог талента.
Нас уп рот Никол и Шоп у, пес ник у мирн их, јас них пес ам а, Благ ојев ић је
пес ник нем иран и дос та мутног израза, од Шопа далеко богат ији у мот ивима.
Пес ме су му углавном слободног стих а. Има их и врло кратк их, од по некол ико
стихова, и двадесет ина их је дос та дуг их, тако да би ова збирк а од шездесет пе
сама износ ил а преко сто и више страна.
Збирк а је према мот ивима подељена у пет одељак а: Мел анх олије Лазареве
суботе, Благос лови, Жене и прстење, Привиђења и Огњени врт. Човек навикн ут
на старинс ки равномерн и ритам и старинс ку јас ност био би мало збуњен пое
зијом Благ ојев ићев ом. Учин ило би му се да је дат а пре нег о што је дош ла до
крајњ ег, зрелог израз а, да се нал ази још у стању превирањ а. Код Благојевић а
ову3 нејас ност није наметн ул а само бујица осећања, него је нек и пут она дош ла
и свес но као реа кц ија на старинс ки такозван и нач ин писања. Ово мутно у пое
зији Благојевићевој донел и су и чес ти симбол и, и речен ице катк ад дос та дуге.
Има, међут им, и пуно песама које су потп уно јас не, као дирљива „Десетогод и
шњица“ или „Умирућ и човек пева како је живот пролећна река“, па „Косе љубав
ница“, па4 „Вита нуова“.
На овој особин и сам се овол ико задрж ал а јер је она заједн ичк а мног им на
шим пес ниц има, јер је обележје готово целе наше пес ничке генерац ије. По њој
су дос кора углавном мног и дел ил и пес нике на нове и старе. Под мутн им изра
зом мног и су, као што се зна, крил и свој у нед аровитост. Дес им ир Благојевић
срећом не спад а у так ве. Већ сам рек ла да се ова особина сретне код њега због
вел ике плаховитос ти којом говори, због навале осећања.
Благојевић има и пес ам а неж них, продухов љен их, и врло јак их, широког
замах а. Он је пес ник који чес то даје израза оним неодређен им стањима душе,
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пун им слутњ е. Вол и природу, жив от, светлост, чес то вол и необичне мот ив е,
као „Блажен нек а је магарац чувар Исусових снова“ или „Порук а браћ и како да
спас емо заблуд елу мел од иј у“. Мис лим да су му најус пел ије ерот ичне пес ме.
Оне имај у снаг е, смел ос ти, одр еђ енос ти у израз у која ипак није скин ул а са
стихова пухор поезије. У њима је најнепос редн ији, најтоп лији. У Благојевиће
вим стиховима има горч ине и алузија на теш ку савременост.
Благ ојев ић, као и свак и пес ник донек ле, вол и реч и звук. Њег ов јез ик је
богат. Он има новине у изразу, у необичној изненадној вези удаљен их појмова;
има ретк их мет афора, пол ет а у ритм у. Иако чес то дет ињ ас то ужив а у обиљу
реч и, дес и се да је5 и сажет и да дâ само конт уру. Тад а мало опом иње на Црњан
ског („Умор“).
И у Никол и Шоп у и у Благојевићу Задруга има пес нике чије пес ме може
уврс тит и у своја изд ања. Свак и од њих има својих врл ина а, разу ме се, и недо
статак а. Шоп је пес ник који сваког одмах осваја због човечнос ти, јас нос ти, не
пос реднос ти своје поезије; али његова би збирк а могла бит и већа и мож да није
згодно што садрж и разнородне пес ничке врс те (спев, драм у, лирик у). Благо
јев ић има раскош ниј и израз, бог ат иј и јез ик, њег ов а збирк а би бил а вел ик а,
предс тав љал а би скоро цео његов пес ничк и рад, али би његов е пес ме мож да
биле мање приступачне. С друге стране, Задрузи је опет и дуж ност да у „Савре
мен ик у“ дâ предс тавн ике целе как ве струје у пое зији а Благојевић је даровит
предс тавн ик правца коме припад а.
(1940)
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Белешка о писцу
(уз књигу Шта ће петлу мамузе)

П

ис ац ових пес ама се род ио у Мос кви 1896. год ине, где је заврш ио гимна
зију 1917. У Београду је завршио глумачку школу 1926, а мало затим1 је апсол
вирао на беог радс ком Филозофс ком фак ултет у. Рад ио је као службен ик Мин и
старс тва фин анс иј а, а пос ле 1945. био је зап ос лен у изд ав ачк ом преду з ећ у
„Прос вета“. На тој дуж нос ти је и пензион исан. Умро је 9. јуна 1970. у Беог раду.
Серг ије Сластиков је брзо нау ч ио наш језик и говорио га добро као глумц и,
јед ва се могло погод ит и да је Рус по порек лу. Али то своје лепо знање није имао
мог ућнос ти да пок аже глумећ и у позориш ту, него се занео превођењ ем дел а
руских књижевника на наш језик. Како је био човек који вол и шалу, који је сипао
досетке као из рук ав а, дао се на превођење хуморис тичк их дел а. Његов оми
љен и рус ки пис ац, кога је прво и превод ио, био је чувен и хуморис та Мих аи ло
Зош ченко, 2 чије је три књиге превео. Између дел а намењен их одрас лима пре
вео је Политичке списе Дос тојевс кога, Степу и Одабране приче Антона Чехова,
зат им Сентиментални роман Вере Панове, Није све у хлебу Дуд инцеве и Проне
вераш е Вал ент ин а Кат ајев а, пор ед мног их припов ед ак а Мих аи л а Шиш ков а
објав љиван их по наш им дневн им лис товима и низа хуморес ки млад их совјет
ских писаца. Вас, дец у, наравно, више занима шта је за вас превео. И ту се зауста
вљао на чувен им, код деце омиљен им пис цима. Тако је превео Приче за децу у
свет у познатога М. Приш вина, зат им Приче зверињега доктора и Необичну за
логу Е. Бороњине, па Цветак седмолистак Валент ина Катајева, бројне шаљиве
приче за дец у Зош ченк а, Житков а, В. Осејев е, В. Иванов а, све објав љене по
дечјим лис товим а, почевш и од дечјих стран а Политик е и Борбе до сарајевс ке
Весел е свеске. У „Златној књизи“ код „Прос вете“ штампао је двадесет пес ама и
једн у проз у чувенога Бул ата Окуџ аве. Пос ледњ а књига кој у је превео за дец у
бил а је Снег одлази у град од Тат јане Мак арове. Она је штампана 1970. у изд ању
„Подм латк а Црвеног крс та“.
Серг ије Сластиков је био неу моран, особито када је рад ио оно <што> вол и,
а волео је да превод и. Преко петнаес так књига је успео да преведе радећ и свој
редовн и пос ао. Занос ио се и превођењем поезије. Тако је са Бранком Китано
вићем превео збирк у пес ама Троугаона крушка Вазнесенс кога и Јевт ушенков у
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збирк у Рак ет е и зап реге. Са Дес анком Макс имовић је превод ио са бугарс ког
дечје пес ме. Превод ио је и са српс кох рв атс кога на рус ки неке наше пес нике,
као Густава Крк леца, Лазу Костића, Оскара Давича, Душана Мат ића, Чип лића,
Танас ија Младеновића.
Штамп ао је и две ориг ин алне збирке пес ам а за дец у – Патуљк ова тајна
1956. и Пуж издаје стан 1964. Испод песама за дец у објав љиван их по дечјим ча
соп ис им а и дневн им лис товим а потп ис ив ао се псеудон имом С. Калуж ан ин.
Калуж ан ин зато што су његови стари бил и порек лом из сел а Калуге, не много
удаљеног од Мос кве. Међут им, на зван ичн им док умент има донет им из Рус ије
његово име глас и Сергеј Ник ифорович Слас тиков, али он је волео, прим ивш и
наше држ ав љанс тво, да се зове онако3 како је код нас уобичајено, или како 4 се
потп ис ивао под дечјим пес мама. 5 Дечје књиге С. Калуж ан ина освојиле су срца
дец е свој им хум ор ом, слик ов ит ош ћу, лак ом мел од ијом и поз нав ањ ем дечје
природе. И песме које је објавио пос ле ових двеју књига пот врд иле су све добре
особине ове поезије: њен у неж ност, ведрин у, укус и меру, смис ао за пон ирање
у дечје срце, љубав према природ и, према свем у што и деца воле. У збирк у коју
имате у рук ама ушле су изабране пес ме из прве две књиге и најлепше од оних
које су кас није нап исане.
Калуж ан ин је ишао више пута на сус рете с децом по школ ама, где је хумо
ром и нач ином читања својих стихова брзо пос тајао близак дец и, задовољава
јућ и тако пот иснут у жељу глумца да изађе пред публикју. Верујемо да ће књига
Зашто певцу мамузе бит и драга дец и и ће је и више пута проч итават и.
(после 1970)
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недоумице при превођењу отона Жупанчића
на српскохрватски језик

М

ад а није изи шао из „грмена вел икога“ одак ле лако изл азе лавови, него из
народа малобројнога, Жупанч ић је раван свим вел ик им песниц има света.
Ни на његово дело се не сме став љат и рук а, док се не вид и може ли се ући у је
згро његове поезије, како је зап рет ил а Исидора Сек ул ић говорећ и о превође
њу вел ик их пес ник а как ав је био и Његош. Морамо најп ре измерит и јес мо ли
дорас ли да га превод имо, има ли бар неке сличнос ти између нас и Жупанч ића,
ако не по вел ич ин и, значају дел а, оно бар по тон у, по садрж ају његове поезије и
онога што сам и пишемо. Стојећ и пред1 Жупанч ићевом пес мом понек ад ми се
чин ило да би ми лакше било превод ит и Алојза Градн ик а и његово „De prof un
dis“ и Прешернову за зем љу везан у поезију, него блис тавог, у небо устрем љеног
Жупанч ића. Али сам се поу здал а у богатс тво језик а који сама говорим, кадрог
још у почетк у ром ант из ма, док је књижевно био још млад, да у своје корит о
прим и Библију са свим њен им пое тс ким токовима и приток ама, како му је не
давно одао признање наш пес ник Јован Хрис тић.
У богатс тво српс кох рватс кога се можемо поу здат и, али не у његов у мело
диј у кад а треба превод ит и словен ачк у пое зиј у. Наш језик није полетан, није
јамбовс ки. 2 Ми смо оскудн и у једнос лож ним реч има. Наше су већ ином дуге и
предуге. Наш ритам је, махом, трохејс ки. Да бис мо се како-тако приближ ил и
јамбовс ком, морамо се пом аг ат и дакт ил им а, и то само оним а с продужен им
пос ледњим слогом који дуж ином може да замен и нагласак. Па и кад а све то са
влад амо, превод који се држ и ритм а и мелод ије словен ачког ориг ин ал а, у на
шем језик у звуч и мало зас тарело и свеч ано. Зато, да би Жуп анч ић и код нас 3
звон ио природно као у ориг иналу, одлучено је да се најп ре пош туј у закон и је
зик а на који се превод и.
При првом сус рет у са Жупанч ићем окушал и смо снаг у на језичк и блис та
вим, циц ибанс ким стиховима, где се пок азао ген ијалн и мајс тор форме, играју
ћи се и звонећ и реч им а као крис талом. На примеру мале пес ме „Циц ибан за
спи“ изнел и бис мо тражења како да се превод што више приближ и ориг иналу:
Ciciban je zaspan,
Dajte mu blazino
mehko mahov ino;
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dajte mu odejo
jablanovo vejo.
Vetar z gore piha,
jablano razniha,
veja se uvije, Cicibana skrije,
z listjem ga prevleče,
z cvetjem ga omeče.
На српс кох рватс ком може да глас и:
Циц ибан тоне у сан,
(или: Циц ибан је пос пан,)
прос трите му фин у мек у маховин у,
(или: прос трите му нек у маховин у мек у,)
и пок ријте дете јабуком у цвет у.
Ветар с горе дуне, гране цвета пуне
до зем ље савије, Циц ибана скрије;
(или: ветар с горе брише и јабук у нише,)
скрије мал ишана повијена грана,
обас пе га сметом лис това и цветом.
(или: лиш ће на њега слеће, обас пе га цвећем.)
У сваком од ових мог ућ их превод а, имало је нешто што није задовољавало,
није одговарало у потп унос ти пес ми у ориг иналу. Негде је сметал а непое тс ка
реч „фин а“, негде уметн уте реч и „мал иш ан а, дете, смет“. Али тражењ е нових
мог ућнос ти чин ило је радост, слично ваљд а радос ти пес никовој док је зап ис и
вао стихове ове пес ме намењене дец и.
Свака песма док се чита само рад и уживања чин и се лака за превођење, али
чим се над њу нагне као превод иоц, застрепи се као над тајном, ма се било наору
жано теоријама о превођењу и иск уством у том пос лу као што је пчел ар мрежом
на глави, рук авиц ама, меховима с омамн им димом док отвара стару кош ниц у,
како би пренео рој у нов у. Ко зна как ви ће ројеви мис ли излетет и из пес ме кад
се она буде потп уно отворила, хоће ли се моћи ухватити и пренети у други језик.
Стајал а сам тако са трепетом пред „Думом“ и друг им пес мам а избора за4
књиг у намењен у Српс кој књижевној задрузи. Ову књиг у је требало5 превес ти
у лирс кој ритмов аној прози, прем а договор у са сас тав љачем избора Јос ипом
Видм аром. „Дум а“ и њој сличне пес ме, међут им, мад а без рим а, предс тав љај у
превод иоц у много већ и проблем него оне за које се због строго везаног слога
мис ли да су теш ке за превођење.“
Поглед ајмо 6 само како дал еко од ориг ин алног стих а „Slišal sam pesmi in
čul glas pojoč“ звуч и тај стих на српс ком: „Слушао сам пес ме и чуо глас појућ и“,
или, још горе, „глас који пева“. И то само зато што се ритам поремет ио. Како се
реч „pojoč“ у преводу одуж ил а, пос тал а трома! Наравно, пос ле прве збуњено
сти нађу се, премеш тањем ред а реч и, и друге мог ућнос ти: „Слушао сам пес ме
и глас распеван чуо“, или „и распеван чуо глас“, али све то ипак нема снаге ори
гинал а. Додуше, „Дум и“ није главна форма, није одлуч ујућ и ритам.
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Ако се узму, међут им, пес ме са којих треба свућ и блис таво рухо Жупанч и
ћеве, словеначке риме, ако се раск ује јамбовс ки слог, оне се у преводу даду те
шко доч арат и, јер добра рим а зав ара, прик рије мног у превод иочев у омаш ку,
његову немоћ да постигне лепот у и снаг у ориг инал а. Зато превод ил ац са жаље
њем са римован их песама скид а нак ит сликова, иако је врло теш ко у српс кох р
ватс ком наћ и лепе, ретке јамбовс ке сликов е. Ако би, рец имо, пес му „Вих ар“
требало препеват и, где наћ и у српс ком овол ико и овак вих сликова, реч и: ples,
les, nebes, nazaj, kraj, sijaj, ptič, nič, oblak, mrak, vsak, korak, hram, kam, brat, svat.
И како без њих превести да то зах уји као вихор кад је код нас ples – игра, nebes –
небеса, nič – ништа, kam – куда, oblak – облак, nazaj – нат раг, назад? Тада, збиља,
без икак вих недоу м ица, пос тане јас но да пес му треба превес ти прос то ритмо
ваном прозом. Само тад а, наравно, „Вих ар“ не може више лич ит и на олуј у, на
вихор, него је то тром и ветар који успав љује умес то да буд и. И ред ак је Манду
шић Вук који преводећ и је може јој очуват и њен у првородн у лепот у.
Или ко би у „Жебљарс кој“ 7 нашао одговарајуће јамбовс ке сликове за трех,
мех, очех; ко би исп лив ао из препев а пес ме „Глад“ пуне сликов а као што су
glad, izozad, vrat, strop, grob, And rej, tej, štej, mrak, tlak (али који код Словенац а
знач и тле)? Како са римама препеват и „Коваш ку“ која обилује дивн им слико
вима као značaj, zakaj, kedaj, kolon, spon, naprej, mej, кад а се нијед ан не да у срп
скох рватс ком искорис тит и. Пес ма „Глад“ има дос та сликова, јамбовс ких, који
су потп уно исти као и у српс ком: zver, hčer, suh, duh, ključ, luč. Словен и смо, па
се више пута наи ђе на сликове који и звоне као у српс ком и исто значе, али сам
увек бил а у недоу м иц и смеју ли се мешат и јамбовске и трохејске стопе ако нис у
мешане у оригиналу. Тако сам једном прву строфу „Ковашке“ превела: „Што год
нас је ковача, сви ми коваћемо / коват и своја срца, коват и карактер свој, / и како
нам звоне душе, слушаћемо – / а што?“ А друг и пут, да бих избегла оно мрс ко
ми „свој“ и полуриме „коваћемо – слушаћемо“ превел а сам исту строфу ритмо
ваном8 прозом: „Што год нас је, сви ћемо ков ат и, / ков ат и своја срц а, свој ка
рактер / и својих душа слушат и звоњав у – / заш то?“ Ни данас не <бих> могла
рећ и шта је боље.
Преводећ и са словеначког уверил а сам се да нема броја у њем у јамбовс ким
римама, и не само што су једнос лож не реч и так ве риме него се и двос лож не и
трос лож не у ген ит ив у прет воре у јамб, док код нас и једнос лож не имен ице у
падеж у отроме, постан у трохеј. И настане право олакшање када после „Жебљар
ске“, „Коваш ке“, „Вих ара“ или „Глад и“ наи ђу пес ме као она9 дивна „Рас танак“,
где се пес ник „опрашта са својим уметн ичк им делом пред ајућ и га домовин и да
би оживело кад дође час слободе“, у којој се готово ниш та не мења, где остају и
исте риме, чак ми се чин и и наглас ци исти:
Сад мис ли су ми лепо уређене
као руде и драго камење под а мном
и као златн и цртеж звезда над а мном,
и као зрел их жита одеж да око мене
и усред домовине положене
чек ају одано
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да под њима се бусен тихо разг рне
и да се опет тихо над њима згрне,
да их за будућност у дубине склон и
међу клице што из семена гоне,
да с њима кад за то отк уца час,
другови, зазелене између вас.
Само је, како се вид и, у стих у „med semena klijoča in koren ine“, због слик а
изос тав љена реч „korenine“, те он на нашем језик у глас и „међу клице што из се
мена гоне“.
Так ав пред ах у пос лу донео је сонет „Геог рафс ка карта“ где су такође све
мис ли могле бит и тачно пред ате и могле остат и све словеначке риме, јед ино је
стих „Glej, rodna zem lja, naša draga prst“, преведен слободно „Гле родне зем ље
рас пет е на крст“. Да се слик prst замен и сликом крст дал о је мог ућнос ти то
што се у сонет у гов ори да ту зем љу, слов ен ачк у, друг и муче и грабе. Сличне
пес ме се узим ај у за школс ке изборе на слов енс ким језиц им а сличн им слов е
начком, како би их учен иц и или са лакоћом могли превести, или потп уно, и без
превод а, разу мет и.
И прев еден а пес ма пре него што оде у штамп у треба добро да се охлад и
као и ориг ин алн а. Преглед ај ућ и сад, нак надно, како је шта код Жуп анч ић а
преведено, нађем у првој строфи пес ме „Глед ам“ како су прв а два стих а „Gle
dam brezo, smreko in hrast, tiho zam išlene v svojo rast“ преведена „Глед ам брез у,
храст и смрек у тихо зам иш љен и иду нек уд“ где је друг и стих потп уно пром а
шен у смис лу, мад а је рима смрек у и нек уд срећно нађена. Данас бих тај друг и
пром ашен и стих превел а „зам иш љено тон у у себе нек уд“. Ко зна како би овај
стих био преведен ако10 би се по трећ и пут врат ило на њега. Сва срећа што пре
вод иоц лакше признаје греш ку и поп рав ља је, него што пес ник нак надно мења
стихове и реч и у пес ми већ објав љеној.
Догађало се, разу ме се, и то да иако се примет и да пес ма није тачно преве
дена, не може да се нађе како би се пес ма нак надно исп равил а.11 Рефрен пес ме
„Пролећн и поздрав“, на пример:
Pa vse rože cveto,
pa vse tičk i pojo,
naj bo dolgo tako –
pa zakaj?
Pa zato, zato,
Ker je maj.
– преведен је на српс ки овако:
А све цвеће ниче,
пева свако птиче,
а што ли је тако,
хајде знај.
А зато, а зато,
јер је мај.
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Овде је изневерен смисао у стих у „naj bo dolgo tako“ и речено је „а што ли је
тако“, мад а се могло превес ти и дос ловно „нек буде дуго тако“ да се је умес то
„pa zak aj“ могло наћ и неш то што би се римовало са „мај“. Међут им, нашем чи
таоц у звон и сас вим природно ако се каже: „А што ли је тако – хајде знај“, што је
такође дос та важ но.
Песник „Думе“ и других песама сложене структ уре, дугих, славан је и по сво
јим љубавн им, продуховљен им песмама у везаном слог у, врло сажет им у форм и,
а врло неу х ватљивим, лелујавим по смис лу, тип ично лирским, за чије превођење
не помаже никак во знање и искуство, које се преводе у надахн ућу као што су се у
надахн ућу и писале. Њихов превод измиче анал изи јер није остварен само радом.
По сажет ос ти форме, над ахн ут ос ти, њим а је сличн а, сад рж ином сас вим
друкч ија, пес ма – порук а, врло поп ул арна код свих народ а Југос лавије: „Poet,
veš svoj dolg?“ На њој се успеш но може пок аз ат и как ве муке и как ва задовољ
ства даје препев ав ањ е пес ам а и кол ико вариј ант и мож е имат и једн а јед ин а
строфа. Сама сам је превод ил а у три наврата. Једном и пос ле штампан их и соп
ствен их и туђих превода, раскопавајућ и је као тек сазидан у грађевин у и поново
тражећ и решења ближа ориг иналу. Штампан и превод те песме гласи:
Пес ниче, дуж ност знаш?
Зар немаш ниједн у реч?
Што си утон уо у мук?
Бац и пес му у свет
над ахн ут у данаш њим добом,
ми ћемо је певат и с тобом.
Друга нештампана варијанта, иако није дословно преведена, има више рима
и избегн ут је грамат ичк и неисп рав ан акуз ат ив „Зар немаш ниједн у реч“ уме
сто обавезног ген ит ива уз негац ију „Зар немаш ниједне реч и“:
Пес ниче, знаш ли свој дуг?
Зашто пос таде нем?
Зашто потон у у мук?
Довикн и свет у свем
реч над ахн ут у овим добом,
ми ћемо је певат и са тобом.
Друга штампана строфа глас и:
Знам ја дуж ност, о знам,
кад се отме из грл а звук,
зареж аћу као вук,
зареж аћу као вук сам,
побауљке стаћу врх план ина,
зареж ат и између пећ ина.
У штамп аном прев оду је изнев ерен смис ао друг ог стих а – „v prsih tu me
žge“, а у нак надном тај стих гласи „пече ми она груд“, али је зато трећи стих морао
да глас и „зареж аћу као луд“. Опет пог реш ка, али мања.
552

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Из рукописне заоставштине ________

САДРЖАЈ

Кол ико је превод успео или промашен мери се и кад се свој превод упоред и
са превод им а друг их. Понек ад ту дочек ај у разоч арењ а, увид и се да се превод
који смо сам и остварил и дâ довес ти до већег12 савршенс тва. Свој препев пес ме
„Poet, veš svoj dolg?“ упоред ил а сам са Крк лечевим. Некада је он мене прет ицао,
нек ад а ја њега. Моја претпос ледња строфа у штампаном препеву глас и:
Пој, шумо, план ино, ври,
сил ан диж имо хук,
рајо, прек ид ај мук,
диж и се, диж и и ти,
стару правду урл ич имо,
да ту зим у прот уримо мимо.
Крк лечев препев исте строфе је и тачн ији и као мелод ија прим ам љивији.
Он глас и:
Ој, шумо и горо, пој,
сил ан дигн и хук,
на окуп, биједн и пук,
на окуп, са мном у строј,
урл ајмо стару правду у тмине,
с урл иком брже зима да мине.
Догод и се да језик на који се превод и пон уд и боље мог ућности за нек и израз,
нек и слик. На српс кох рватс ком се то догод ило у пос ледња два стих а строфе13
ове пес ме. У словеначком они гласе:
V vse vetrove jo tresel,
Eden je bo na Pohorje nesel.
У словеначком су оба срока глаголски обл иц и „tresel, nesel“, док се у српско
хрватс ком лако добил а мог ућност за богат ији, ређи срок „борје, Похорје“.
Приближ но овако изглед ају теш коће и обзири превод ил аца Срба и Хрвата
кад полетн и јамбовс ки ритам пок уш ав ај у да преточе у свој језик реч и „чес то
неу теш но дугачк их“, што рек ао Богд ан Поповић. Зато зас ад још није нико, од
оних које ја знам, пос тиг ао да на нашем јез ик у доч ара свет ло прос транс тво
Жуп анч ићевих пес ам а, звонке слапов е његов е мелод ије, омаглиц у и недоре
чен ост љуб авн их неж них пес ам а. Још чек ам о пес ник а с тал ент ом сличн им
Жупанч ићевом, заљубљеног у свој језик како је Жупанч ић био у свој; још чек а
мо пес ник а који ће себе несебично под арит и другом пес ник у, који превођење
неће смат рат и као посао него као сопс твено стварање.
(1978)
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Д

ок нам је мајк а бил а жив а, чин ил о ми се прир одно што она пос тоји као
што је природно да је око нас ваздух, да пос тоји сунце, да тек у реке и дува
ветар. Међут им, кад је она умрл а, наједном сам се осет ил а као у пус тињи, стра
вично сам а, мад а су ми биле жив е сес тре и браћ а. Наједном су се проб уд ил а
кајања због огрешења о њу, огрешења сас вим наи вн их как ва деца обично чине
према мајк ама. И дан-дањи ме муч и што једном нисам отиш ла да јој увучем ко
нац у иглу, пош то сам то већ више пута учин ил а тога јут ра и није ми се поново
прек ид ало пис ање. Муч и ме и то што сам многе часове које сам могла њој по
свет ит и, пос вет ил а себи, што се нис ам умел а умиљават и, ваљд а због неког па
тријарх алног стида помешаног с поштовањем. И наша мајка се сва на нас ист ро
шил а а ник ад нас није као неке друге мајке миловал а. Вероватно нас је, док смо
бил и мал а деца, пољубил а катк ад док спавамо.
Мајк а Драг ињ а рођен а Пет ровић бил а је кћи свеш тен ик а врло дуге све
штен ичк е лоз е и чуд ил о ме учећ и историј у Прв ог српс ког устанк а да је мој
прадед живео у то доба. И као как ва бајк а ми се чин ило да ми се дед а нап речац
био заљубио и ожен ио девојком са сел а коју је опазио у колу. Био, знач и, у душ и
пес ник и човек без друш твен их предрас уд а. И није пог реш ио: та моја баба се
љанч иц а бил а је спремн а да одрж ав а ред врло старе свеш тен ичке куће где се
живело двојн им животом – у пород иц и и у дом у – градс ким,1 а на имању које је
вел ико било – сеос ким. И моја мајк а је, девојком, већ умел а држ ат и кућу уред
но као у граду, а у доба пољс ких радова и на имању сад ит и, плевит и или куп ит и
ујесен шљиве. Био је то као у Рус ији тога доба живот малога племс тва. Кол ико
су моји дедови по мајци бил и везани за Русију говори анегдота: спремајућ и кућу
и дед ин орман са књигама наи ђемо иза првог ред а свештен их књига на Кројце
рову сонату и Ану Карењину.
Моја мајк а није ишла у ред овн у сео с ку основн у школу, као ни њене две
млађе сес тре, учитељ из школе дол азио је да их учи, али је знање доп уњ ав ал а
читањем и изложен их и скривен их књига у књиж ном орман у.
Мајк а ми се удал а као врло млад а девојк а и здрав ље које је понел а из Бран
ковине, свога родног мес та, помогло јој је да кас није издрж и многе нес лућене
напоре и жалос ти. Ако сам од оца нас лед ил а нек у обд ареност, од ње сам добро
здрав ље и интел игенц иј у. Она је схватал а озбиљност мога рад а, чинећ и све да
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ме ослобод и обавеза које је могла узет и на себе, а тих обавеза било је дос та, јер
сам оца изг убила у његовој чет рдесет првој год ини на војној дуж ности у Ваљеву.
Ја сам тад а силом прил ик а пос тал а нек а врс та оца бројне пород ице.
У моје душевне криз е мајк а се није меш ал а – уостал ом, имал а је дос та и
својих мук а. По свак у цен у је хтел а да нам пруж и мог ућност да свих седморо
сврш имо фак ултете, а најм лађи брат учитељс ку школу, да „нас лед и оца“.
Није сумњал а ни у нас, своју дец у, ни у наше пријатеље. Свако од нас имао
је бар по једног друга и скуп ило би нас се понек ад по двадесеторо, али је она
уживал а да гос те скромно почас ти. Волел а је оне које смо ми волел и. Кад смо
бил и одрас ли, говорил а је: „Нек а ми син узме црн у Циганк у, волећу је, кад је
њем у добра, добра је и мен и“, и своје реч и је пот врђив ал а делом. Кад су моји
рођац и приговарал и што сам се удал а за „гољу“ Рус а, а могла сам „бират и“, она
је одговорил а да сам бирал а онако како сам гајена. И хвал а јој и данас за то, као
за све кад а је на нашој стран и бил а.
Мајка нам се увек неч им зан имал а. Или је читал а Народно здравље од др Ба
тута чији савет и су бил и сличн и савет има људ и из њеног краја, или је уређива
ла сандуке и пол ице са књигама, јер смо тад а имал и књига више него прос тора
да их угледно излож имо. Нек и пут је довод ил а терас у у ред, неке кут ије, дас ке,
враћала на место одак ле их је прош лог дана била преместила. Имала сам утисак
да иза себе жел и оставит и све у реду (...)
Са мајком смо у младости обично летовал и у Словенији. Брзо се пријатељи
ла са газдариц ама, нуд ил а се да им помаже. „Ваша мама вол ијо дават и савете“,
често је говорил а Лојска из Мојстране. Тако то обично бива: мајка поново расте
са својом децом, поново младује, поново учи школу, усваја њихове укусе, пат и
због њихових разочарења, неус пех а. Поред дивне особине подм лађивања дух а
имал а је она не тако чес то поверење у нау к у и сви смо то од ње, срећом или не
срећом, нас лед ил и. Могли су се ма где, ма кој и рат ов и вод ит и, није о њим а
много расп ит ивал а ни мис лил а, али је имал а радозналос ти за нау к у о здрав љу
а и за неке друге. (О пењању на Месец на пример волел а је да слуша.)
Сећ ањ а не навир у по неком књижевном план у и реду. Сад се више сећ ам
мајч ин их дух овн их особин а, сад се јав и њен лик. Како имамо само две њене
фот ог рафије, вид им је више како сам упамт ил а срцем и очим а. Имал а је дуг
лик без много миш ића испод коже, тамне и затегн уте, скоро до у пос ледње вре
ме. Сад јој вид им кос у смеђу и гус ту, а зат им сас вим белу, седу, али још неп ро
ређен у. Сад је вид им са некол ико предњих зуба, а потом са све мањ е и мањ е.
Плаш ил а се зубног лек ара као и његових справ а. Нис мо је могли наговорит и
да зубе поп рав ља. Говорил а је да јој је свако дете однело по два-три зуба. Како
нас је род ил а осморо, осам пута три су већ двадесет чет ири. А остале је однел а
једна по једна жалост и једна по једна год ина. Ипак, зах ваљујућ и уском мрша
вом лик у, и оно мало што се сач увало чин ило се довољн им.
Одевал а се скромно наша мајка. Не сећам се ниједне врло светле боје одеће.
Једном је од брата нашег оца који је живео у Беог раду била добила плаву тафтан у
блузу, јед ин у ваљд а тако скупоцен у, модерн у, имал а је у живот у. Та блуза међу
тим више је остарил а од стајања, него од ношења. Кад је почел а сама од себе да
се цепа, мајк а ми ју је дал а за лутке. Как во богатс тво! Од те блузе сам у једном
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јед ином дан у нап равил а дванаест лутк иц а једнако обу чен их, лутк иц а које су
имал е једн у јед ин у дрв ен у ног у и дрв ен е рук е увек у вод ор авн ом пол ож ај у.
А главе? Оне су биле од белог платна с нац ртан им очима, устима, носом. Ми
слим да ми се мајк а више радов ал а тој мојој радос ти него кад је блуз у добил а.
Било је у тој радости и поноса – већ умем својом руком нешто да нач ин им. Како
сам у живот у имала једн у јед ин у „куповн у“ лутк у, дар стрица из Беог рада, а како
мајк а у свом дет ињс тву није так вих лутак а имал а, чин и ми се да је и она ужива
ла у мојој порцел анс кој у чипке одевеној лутк и која је притом умел а и да „спа
ва“, па ми ју је она понек ад успав љив ал а – да вид и како ће спус тит и та мрт ва
девојч ица дош ла из град а своје капке.
Вечно се памте пос ледњи дан и и часови оних које смо волел и. И сад а се са
несмањеним болом сећам часа када је зау век заћутал а обу јмив нас све погледом.
Да ли је још могла знат и ко је од нас ко?
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лондон – у мрамору истесана историја

С

а много жеља и над а да ћемо оправд ат и пот ребу посете нашем Култ урном
цент ру у Лондон у, Горд ана и ја смо се пос ле три час а вож ње авионом на
шле на лондонс ком аеродром у, где смо дочек ане с радош ћу. С нама је путовал а
и Соња Живановић, суп руга др Живановића, лек ара, нау чн ик а и пис ца, те нас
је и он дочек ао са др Глигорићем, аташеом за штамп у. Пос ле смеш таја у хотелу
„Нац ионал“, отиш ле смо у посет у др Живановићу, а зат им на вечеру др Глиго
рићу, где смо дочек ане на југос ловенс ки раскошан нач ин, и врло топао.
Већ првог дана дол аска др Србољуб Живановић нас је провозао кроз ноћн и
Лондон. Више сам, наравно, памт ил а очима него слухом, јер ми називи енгле
ских зграда и улица нис у бил и јасни због незнања језика. Тога вечера смо разгле
дал и најс тарији део Лондон а, Сит и. Прош ли смо поред Парл амента, важ них
спомен ик а, улиц а, црк ав а, муз еја. Све је то тога пут а било само спољ а, и све
смо морал и брзо трп ат и у памћење као у как ву врећу, без икак вог ред а – али
смо живо осет иле ноћн и живот Лондона, што је и био циљ ове шетње.
Сут рад ан, 24. април а, нас тав ил е смо разглед ањ е град а са Боженом Де
влин, стручн им вод ичем, жељном да нас у ток у препод нева опомене на енгле
ску историју, тако богат у, која је оставил а траг у свакој улиц и, на свакој зград и.
Имал а сам утисак да је Лондон у мрамору истесана историја. Ређал и су се – сад
как ав мост, сад Катедрал а светог Пав ла, Пик ад ил и, Трафаргал сквер, Британ
ски музеј, Бак ингамс ка пал ата, Хајд парк (где се чес то чуо глас вап ијућег <?>).
Прош ли смо поред куће где је живео наш Доситеј неко време, што је обележено
мермерном плочом. Напос летк у смо ручал и у малом Шекс пировом рес торан у,
тј. у рес торан у куд а је он чес то навраћао.
У пол а осам одрж ал а сам пес ничко вече у Чендос хау з у – Југос ловенс ком
култ урном цент ру. (Нек а зград а која припад а Мед иц инс ком фак ултет у.) Дво
ран а је бил а пун а. Пес ме на српс кох рв атс ком чит ал а је Изабел а Дож ић, а на
енглес ком Там ара Жив анов ић, кћерк а др Жив анов ић а. Пит ањ а из публике
није било много. Син Страх иње Банашевића је питао – шта бих волел а бит и да
нис ам пес ник. Обрадов ао се кад сам му одговорил а да бих волел а бит и дете.
Нек а Херцеговк а ме је поздравил а на дирљив епс ко-лирс ки нач ин. Било јој је
мило што сам погод ил а, по њеном језик у, да је из Херцеговине. Она је прил ич
но дуго говорил а. Пос ле разговора, след ило је дуго потп ис ивање књига, и том
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прил иком ми је још понеко пос тав љао питања, помало се снебивајућ и. Пок аза
ло се добро што смо из Југос лавије понел и дос та књига. Расположење за време
вечери било је пријатно, те се свет дуго задржао. Као да се ником није одл азило,
ни публиц и ни приређивач има.
Неу морна Божена нас је 25. април а повез ла у прос тран и Ричмонд парк, не
тако богат дрвећем, али са пуно срна, и јелена. Одмах смо нас тавиле у Кју Гар
денс, пош ум љенији него онај са срнама. Тога препод нева смо посетиле и дворац
Хенрика VIII, и чуле од Божене дворске љубавне историје, које вод ичи увек радо
причају, и које су, додуше, увек радо слушане. Говорил а нам је и о пол ит ичк им
борбама краља и његових синова, разним убис твима. Кад се так ве ствари дога
ђају и на хладном, цивил изованом северу – шта је тек остало за нас?
Двор краљ ев а енглес ких окружен је дивн им, нег ов ан им парком, пун им
зимз елен их уметн ичк их крес ан их стабал а, пун им цветн их, травн их пољ ан а,
као што су на наш им план инс ким вис оравн им а. Изнен ад ило нас је изобиљ е
нарц иса и зеленк ад а и лал а чудес них боја (семе им вероватно шаље суседна Хо
ланд ија.) Ипак, има нешто у парк у око двора чега код нас нема: то је мал и врт ић
пун биља које служ и као зач ин за јело. Ту су мирођије, перш ун и, целери, мет ви
ца, кам ил иман и и богзна шта још. Како је врт мал и, а биље нис ког рас та, све то
лич и на нек у везен у1 прос тирк у. Реткост у овом парк у је и двес тагод иш ња лоза,
чије гране и плод су заштићени стак леном одајицом, а жиле се рач вају слободно
у зем љу и извирују из ње.
На реду је било разглед ање Вестм инс терс ке опат ије, капеле где се сах ра
њуј у краљ еви и венч ав ај у, где су гробови славн их војс ковођа и свеш тен ик а и
где је пес ничк и кутак. Морал а сам ступ ит и на гроб Дарвина, тј. на његову над
гробн у плоч у. Опат ија је сва зак рчен а мермерн им гробн иц ам а. Бивш и живи
људ и сада прет ворен и у мермерне фиг уре нем и леже једн и крај друг их. Не вид и
се да ли су се међусобно мрзел и или волел и – уосталом, сви су из ран их векова.
Олтар где су се краљеви венчавал и управо је окружен овим надг робн им споме
ниц им а. Пож урил и смо у Пант еон енглес ких уметн ик а, пес ник а, нау чн ик а,
ром анс ијера. Ту леже нам а давно, добро познат и Чарлс Дикенс, Џон Хакс ли,
Вил ијам Вордсворт, Томас Хард и. Још их ту у Опат ији има, али не тако много.
Исто поподне, предвече смо пож урил и да посет имо Парл амент. Из куће
успомена и вечног мира, пош ли смо у кућу где још влад а борба, сујета, мрж ња и
завист. Пус тил и су нас и у Горњи и у Доњи дом. Страж ар ми је чак пон уд ио да
се попнем лифтом. Тако смо завирил и у кућу коју обично вид имо само на филм у.
Видел и укрућене говорн ике који говоре нешто у празнин у. Свеједно им је што
слуша само двоје-троје људ и. У парл амент у нис мо дуго остал и. Понашал и смо
се управо као западњачк и турис ти, који и пред Мона Лизом зас тан у трен утно,
и забележ ивш и да су је видел и, нас таве даље да ход ају и да зап ис ују. Уосталом,
хтел и смо и да стигнемо тачно на вечеру код Зоре Пеи н, председн ице Друштва
југос лов енс ких жен а, при Цент ру. Њен муж, Енглез Едвард, остав ља утис ак
умног и племен итог човек а. Разу ме и помало говори наш језик. А гос тољубљу,
бил о би грех от а рећ и да се нау ч ио само од наше Војв ођ анк е, мад а се очит о
прил агод ио нашој кух ињи и нашем нутк ању. На вечери је био још Жик а Груји
чић са женом, човек који је успео у енглес ком пос лу и друш тву, и био врло, за
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све време боравк а, врло љубазан према нама, возио нас, довозио куд год је тре
бало. Девојч иц а Пеи нових, Суз ан а, зна и наш језик, наравно, на енглес ки на
чин, као и њен отац. У гос тим а је бил а и Зорин а мам а, тих а, одмерен а жен а,
уживал а је у гос тољубљу Едвард а и Зоре – кол ико војвођанс ки пуначк а, тол ико
брза, спретна. Горд ан у и мене кућ и је врат ио Жик а нек им необично вел ик им,
лукс узним кол има.
У чет вртак, 26, вече је било круна овог дана. Борис Пеш ко са женом одвео
нас је на музичк и концерт у Барбикон у који је раскош на нова зград а за концер
те, биос копе, позориш не предс таве и пред авања – неш то као наш Сава центар
(за мој укус било би боље да је мало мања а складн ија, прегледн ија). Свирао је
Лондонс ки симфон ијс ки скуп музичара. На прог рам у су бил и Бизе и Чајков
ски. У пос ледњем реду дворане седел а је милос рдна сес тра у униформ и как ве
се носе по болн ицама за време рад а. Пеш ко нам је објаснио да у Лондон у свима
приредбама прис ус твује по једна милос рдна, тј. мед иц инс ка сес тра, како би у
случ ај у невоље хитно могла притећ и у помоћ коме из публике. Не знам треба
ли рећ и како смо у пау зи пил и шампањац што ме је подсет ило на мос ковс ке по
зориш не и концертне пау зе, а што је било још јед ан израз жељ е дом аћ ин а да
нас очарају, учине нам боравак у Лондон у исп уњен лондонс ким навик ама, кул
турн им и друштвен им.
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Опште напом ене
Структ ура књиге
Пет и том Целокупних дела Десанке Макс имовић обу х вата жанровс ки и тематс ки разно
врсне прозне текстове настале као плод дугогод иш њег песник ињиног учеш ћа у разл ич и
тим обл иц има јавног, књижевног, култ урног и друштвеног живота. У књиг у су уврш ћен и
путоп ис и, текс тови о књижевнос ти (књижевне крит ике, прик ази, есеји, рецензије), за
тим биог рафс ки, аутобиог рафс ки и публиц ис тичк и спис и, укључ уј ућ и и говоре, при
годне изјаве, одговоре у анкетама и слично. Радове из овог корп ус а Дес анк а Макс имо
вић пис ал а је и објав љивал а безмало током целог стварал ачког период а свог живота:
први међу њима штампан и су 1927, а пос ледњи се појавио 1991. год ине. У овом изд ању
најп ре се доносе приређен и текс тови радова који су објав љен и као посебне књиге: мо
ног рафија Јованка Орл еанка и две збирке путоп ис а, Празници путовања и Снимци из
Швајцарске. Иза њих следе разни списи – прозни текс тови објав љиван и у период иц и
или као прилози у књигама, сврс тан и хронолош ким редос ледом у оквиру следећ их жан
ровских, односно тематских цел ина: О књижевности, Аутобиографски списи, Репортаже,
Беседе, Пригодне изјаве и чланци, Одговори у анкетама и Апели (кол ективно потписани).
Необјављен и радови из рукоп ис не заос тавштине који су бил и дос тупн и, а тич у се обла
сти обу х ваћен их овом књигом, нал азе се на крај у, такође сврс тан и хронолош ки, по ре
дос леду нас танк а. У посебном делу штампан је нау чн и апарат изд ања (напомене, поп ис
извора и скраћен ица, индекс и).
Студ ија Јованка Орл еанка штампана је у нас тавц има и као посебно изд ање часоп ис а
Мисао у Беог раду исте, 1929. год ине. Према сач уван им арх ивс ким док умент има, рад на
овој студ ији Дес анк а Макс имовић окончал а је почетком децембра 1928, кад а ју је пре
дал а као пис мен и рад за професорс ки исп ит, под нас ловом Јованка од Арка. Њен нас та
нак свак ако треба довес ти у везу са једногод иш њим боравком пес ник иње у Франц ус кој,
као стипенд исте 1924/25. год ине, где се могла инспирисат и животом и подвизима фран
цус ке хероине и користити обимним изворима. Две збирке путописа објављене су у изда
њу „Слова љубве“, Беог рад, у едиц ији „Путоп ис и“: Празници путовања 1972, а Снимци из
Швајцарске 1978. год ине. Прва је обу х ват ил а, како је наведено у напомен и уредн иштва,
путоп исе штампане у период иц и од 1930 („Море“) до септембра/октобра 1972, као и
неке који су се у том изд ању први пут појавил и, и изаш ла је из штампе пред крај год ине.
Околнос ти и време нас танк а текс това у другој збирц и само су назначен и у краткој на
помен и ауторке на крај у књиге, где каже да је у више наврата боравил а у Швајцарс кој у
периоду од 1972. до 1977. год ине. По свој прил иц и, збирка је бил а зам иш љена и настајал а
је као цел ина, иако не знамо у којој је фази та зам ис ао уобл ичена. Сиг урно је, међут им,
да је крајем фебруара и у март у 1977, кад а се нек и путоп ис и из збирке појав љуј у у пери
од иц и са назнаком „Из књиге Снимц и из Швајцарс ке“, збирк а већ бил а конц ип ирана.
Крит ичк и приређен и текстови путоп иса из обе збирке штампају се у овом издању према
поретк у који је у њима утврђен.
Остал и текс тови уврш ћен и у ову књиг у први пут су сак уп љен и и објед ињен и у окви
ру једног изд ања. Досад није било пок ушаја да се прик упе мак ар дел им ично, у оквиру
тематс ких или жанровс ких цел ина, нит и је познато да је Десанк а Макс имовић имал а
нек у идеју о томе. Чињен ица је да се није враћал а својим по јед анп ут објављен им књи
жевн им крит ик ама и есејима, као ни делу својих публиц ис тичк их радова, може бит и ту
мачена на више нач ина. Наи ме, у изд ање Сабраних дела (Нол ит, Беог рад, 1968/69) од
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прозних радова бил и су укључен и само роман и и приповетке, дак ле, по концепц ији изда
ња ту није било мес та за прозне текс тове друге врс те. Од вел ик их изд ања појавиле су се
још само Сабране пес ме (Нол ит, Беог рад, 1982. и даље). Па ипак, недос татак било как вог
избора или поновљен их појед иначн их изд ања иде у прилог утис ку да је Десанк а Макс и
мовић овај део свог стварал ачког опуса свес но оставил а запос тављен им.
Међусобно разг ран ичавање и сврс тавање текс това по групама, кол ико год је било
природно и неоп ходно, наметн уло је теш коће код појед ин их жанровс ки мешовит их
текс това, који би се могли распоред ит и на више мес та без опас нос ти да се нач ин и гре
шка. Тако су, на пример, мног и оговори на питања пос тав љана у анкетама зап раво
аутобиог рафс ког карактера, однос но тич у се књижевнос ти или друг их ужих тема или
облас ти, али су ипак сврс тан и са остал им одговорима, пол азећ и од спец ифичнос ти
ауторс ког стат ус а анкет иране личнос ти. Исти критериј ум преов лад ао је код изд вајања
колект ивно потп ис ан их апел а (изјава) у посебн у груп у. Међу текс тове о књижевнос ти
сврс тан и су сви радови који се, у најш ирем смис лу, баве књижевном проблемат иком.
Ту су, поред књижевн их крит ик а, есеја и рецензија, укључен и и предговори дел има
друг их пис аца, пед агош ки текс тови, као и текс тови намењен и дец и. Изос тав љене су је
дино краће биобиблиог рафс ке белеш ке и предговори уз ауторк ине преводе стран их
пис аца, који се доносе у књизи превод а, и предговори сопс твен им књигама, штампан и
на одговарај ућем мес ту у оквиру ове едиц ије.

Извори
Изворе за приређив ање ове књиге Цел ок упних дел а чине сви рукоп ис ни и штамп ан и
текс тови из наведен их облас ти за које се могло утврд ит и или основано претпос тавит и
да су аутент ичн и, однос но објав љен и уз саглас ност или учеш ће Дес анке Макс имовић.
Узете су у обзир све фазе мењања текс та које се мог у прат ит и на основ у располож ивих
извора до пос ледње, коначне ред акц ије, која се узима као основн и извор и према којој
је успос тав љен основн и текст. На разл ике између основног и друг их извора указ ује се у
појед иначн им напоменама, у поп ис у варијаната, или штампањем друг их ред акц ија у це
лин и, када су разл ике знатн ије и зах ватају већ и део текста. Прештампан и текстови, било
у цел ин и или у одломц има, и избори цитата и одломак а које су друг и аутори приређи
вал и, нис у уврш ћен и у изворе. Изу зетак су два одломка штампана посмртно према, како
је наведено, текстовима из песник ињине рукоп исне заоставштине („Извештај о боравк у
у Лондон у из 1984“ и „Неуден ута игла“). У недос татк у рукоп ис а, ови одломц и морал и
су бит и приређен и према штампан им, располож ивим изворима.
Извори за ову књиг у мог у се сврс тат и у две групе: рукоп ис не и штампане. Прва обу
хвата аутог рафе и дакт илос крипте, а друга период ичне публик ац ије (часоп исе, новине
и лис тове) и књиге.
Рукоп ис и који су могли бит и кориш ћен и, иако су само мал и део онога што је сач ува
но, веома су значајн и, с обзиром на околност да углавном припад ај у необјав љеној руко
пис ној заос тавш тин и. Дакт илос крипт прве верзије Јованке Орл еанке – Јованка од Арка,
чува се у Арх ив у Србије (арх. бр. АЈ-66-1140-1470). У кас нијим, штампан им верзијама,
изос тав љено је прво, уводно поглав ље, и унесене су неке ситн ије, углавном правоп ис не
промене. Овај рукоп ис, са пратећом док ументац ијом, значајан је за утврђивање генезе
текста и конкретн их околности у којима је настао. Два аутог рафа и шест дакт илоскрипта
нал азе се, у цел ин и сач увана, у арх иви Српске књижевне задруге (стара арх. бр. 955–962).
Рад и се о текс товима рецензија које је Дес анк а Макс имовић пис ал а тридесет их год ина
за Српс ку књижевн у задруг у, а односе се на дел а пон уђена за објав љивање, углавном за
едиц иј у Савремен ик“. То су аутог рафи „Реферата на збирк у пес ама Данк а Анђел ино
вића Подневни огњи“ и ненас ловљеног реферата о збирк ама приповед ак а Мил ице Јанко
вић Зец и миш и Људи из скамије, као и дакт илос крипт и следећ их текс това: „Пес ме Ни
коле Шопа“, „Пес ме Јанк а Туфегџ ића, „Шуми шума црнил овац од Владе Влаис ав љевића“,
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„Реферат на приповетке Мил ана Кашан ина“, ненас лов љеног реферата о роман у Мали
пучани Арсена Венцел идес а и исто тако ненас лов љеног текс та о збирц и стихова Земаљ
ска трпеза Дес им ира Благојевића. Изу зев текс та „Пес ме Николе Шопа“ и дел а текс та о
приповетк ама Мил ице Јанковић који се однос и на збирк у Зец и миш, објав љен их у Гла
сник у Српс ке књижевне задруге – сви наведен и радови штампају се у овом изд ању први
пут. Први пут објав љуј у се и текс тови два дакт илос крипта који се нал азе у поседу по
род ице Дес анке Макс имовић: „Недоу м ице при превођењу Отон а Жуп анч ић а на срп
скох рв атс ки језик“ и белеш ка о Серг иј у Слас тиков у уз рукоп ис његове књиге Шта ће
пет лу мамуз е.
Највећ и део приређен их текс това штампан је у период иц и. Нек и су кас није обја
вљив ан и као прил оз и у књиг ам а или, као што је то случ ај са пут оп ис им а, сак уп љен и
у збирк у, али за већ ин у су период ичне публик ац ије остале и јед ин и пос тојећ и извор.
У периоду од готово сед амдесет год ина Дес анк а Макс имовић је објав љивал а прилоге у
следећ им часоп ис има, лис товима и новинама: Багдал а, Борба, Браничево, Вечерње ново
сти, Гласник Српске књижевне задруге, Детињство, Дневник, Дуга, Жена данас, Живот и
рад, Идеје, Јутро, Књижевност, Књижевне новине, Кораци, Књижевна реч, Књижевни север,
Литература, Летопис Матице српске, Мисао, Млада култура, Младост, Напред, НИН,
Настава језика и књижевности у средњој школи, Наша стварност, Политика, Политика
базар, Политика експрес, Побједа, Просветни прег лед, Путеви, Развитак, Савременик,
Свет, Стварање, Стрем љења, Хоризонти.
Уопште узевш и, период ичне публикац ије као извори намећу бројне дилеме и сумње.
Пре свега, не може се поу здано знат и у којој је мери аутор могао учествоват и у коначном
уобл ичавању текста и на који се степен ауторизац ије може рач унат и. Нас лови, поднас ло
ви и наднаслови прилога Десанке Максимовић вероватно су бити додељивани у редакци
јама и пасивно прих ваћен и, иако често носе важ не информац ије, као што су жанровске
одредн ице. Из разл ич ит их разлога текстови су могли бит и скраћ иван и или прош ирива
ни међунас ловима. Најзад, нек и текстови (изјаве, усмена казивања, одговори у анкетама)
и бележен и су туђом руком. Белеш ке уз појед ине изјаве и одговоре у анкетама сведоче да
су бил и дикт иран и или саопштен и телефоном. Осим тога, у овим издањима честа су
оштећења текста и бројне штампарске греш ке, које је понекад немог уће отк лон ит и без
додатн их ист раж ивања, поготово када су у питању властита имена или цитат и.
Као прилози у књигама објављиван и су углавном предговори и поговори дел има дру
гих аутора или порт рет и пис аца. Порт рет Мире Алечковић, први пут штампан у њеној
збирц и Звездане бал аде (1952), зат им предговор Изабраним причама Бранк а Ћоп ића
(1960) и Пјес мама истог аутора (1961), прип рем љен и за едиц иј у школс ке лект ире, пре
штампаван и су без измена у више изд ања, код некол ико изд авача, иако су се мењал и и
нас лови и сас тав збирк и у којима су се првобитно појавил и. Остал и текс тови су углав
ном, као и они у период иц и, штампан и по јед анп ут. Појед ине изјаве и краће пригодне
текс тове, објав љене најп ре у период иц и, укључ ивал и су приређивач и у своје изборе
текс това са одговарај ућом темом. Овак ва изд ања смат рана су изворима само онд а кад а
су установљене измене у текс ту. На пуке промене нас лова у так вим, нак надн им избори
ма, на које Дес анк а Макс имовић вероватно није имал а утицаја, указ ује се само у поје
диначн им напоменама, али се они не поп ис уј у као извори.
Објав љене књиге Дес анке Макс имовић узимај у се као основн и извор за све радове
који се у њима нал азе. Ту је она дал а коначне ред акц ије текс това ран ије објав љиван их и
први пут унел а неке за које су књиге остале и јед ин и извор. Сач уван и рукоп ис и изд ања
Јованке Орл еанке разл ик уј у се међусобно незнатно. У коначној верзији исп рав љен је
мал и део штампарс ких грешак а, нач ињене су неке нове, а сис тематс ки су исп рав љана
појед ина имена: Новилпон у Нувел онпон, Санли у Сан Ли, име краља Шарл а у Карл о и сл.
Све разл ике поп ис ане су у напоменама као варијанте.
Празници путовања су ауторски конц ип ирана збирка, у којој је Десанка Максимовић
сак уп ил а све текстове за које је смат рал а да се мог у објед ин ит и жанровском одредн ицом
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путоп ис а и део текс това рад ик ално измен ил а, склапај ућ и нове цел ине. Так ав је случај
са путоп исом „Пољс ка се зацељује“, „Цео свет Мос кви у гос тима“ и „У Итал ији, зем љи
над ахн ућа“. Недос татак рукоп ис а у многоме отеж ава утврђивање потп уне историје
текс това и редос лед а фаза њиховог мењања. Изд ање је, иначе, прип рем љено без лек
торс ке конт роле и иск варено је бројн им штампарс ким греш кама, што је захтевало
знатн ије интервенц ије приређивача. Из збирке Снимци из Швајцарске само је пет путо
пис а објав љено претходно у часоп ис има, и то без знатн ијих разл ик а у текс ту, док је за
остале збирк а остал а јед ин и извор.

Правоп ис
У складу са принц ип има за приређивање овог издања, у текстовима су у потп уности очу
ване језичке особености извора, без обзира на њихову ваљаност у однос у на језичк у нор
му. Сви текс тови су, међут им, прил агођен и важећ им правоп ис ним начел има, изу зев у
случајевима када би то угрозило намере аутора, дак ле, када су одступања бил а свесна, са
одређеним циљем. С обзиром на то да су текстови приређени у овој књизи Целокупних дела
објављивани у дугом временском распон у, од сред ине 20-их до 90-их год ина прош лог века,
одступања од савремених правописних конвенција неу једначена су и разл ик ују се од тек
ста до текста, зависно од времена настанка. Најзнатн ија су, дакако, у најстаријим тексто
вима, иако ни ту нис у дос ледна и једнообразна, док их у оним најновијим готово и нема.
Примери на које ће се овде указат и нал азе се углавном у старијим изворима, у радовима
који нис у нак надно објављивани и усаглашавани са савременијим правописним начел има.
Вел ико и мало слово Дес анк а Макс имовић пише неу једначено, чак и у оквиру истог
извора. Тако вел ик им словом пише друг и члан двоч лан их геог рафс ких назива: Црно
Море, Три Извора, Мал е Кул е (тврђава), Атлантски Океан, Учка Гора; припадн ике цр
квен их редова: Францисканци, Августинци; звања и тит уле: Краљ, Дофен, Конетабл,
Сензал, Велики Инквизитор. Такође пише Арханђел Михајл о, Господ Исус, Девица Мари
ја, а вел ик им словом пис ан и су и придеви Бож ији, Анђеоски, зат им Париски, Фландриј
ски, Бургоњски, Римски (иако не дос ледно), као и називи припадн ик а верс ких пок рета
или парт ија (Хусити, Бургињонци, Армањаци). С друге стране, мал им словом су нап ис а
на презимена Филип бургоњски, батар (над имак), Жан орл еански, Шарл лоренски, или
називи припадн ик а, становн ик а градова и држ ава: орл еанци, парижани, французи, нор
мани. Сва наведена одс тупања прил агођена су захтевима важећег правоп ис а.
Спојено и одвојено пис ање такође је прил агођено важећ им начел има. Код Дес анке
Макс имовић нал азе се следећ и примери спојеног пис ања: усто, тојест, свакичас,
уствари, спрол ећа, поподне (у прилош кој упот реби), макако, например, свакипут, усу
срет, узор у. Одвојено је пис ано с десна, ни мал о, у опште, сутра дан, од прилике, ни један,
ма да, за то, зат им у остал ом, у очи, од прилике (у прилош кој упот реби), за увек, ви ће те,
у сред, у вече, девето годишња, у место (намес то), све једно, у јутру, пред вече, у ноћ (увече),
у том (тога трена), тако рећи, на више (горе), у пркос (нас уп рот), на жал ост, не призна
вање, с тога (због тога), у толико пре, сребрнасто бел о, тамно црвено, под ноћ (увече), на
очиг лед, народно ослободил ачки, до недавно.
У изворима нал азимо да је суглас ник ј изос тав љен у реч има историски, индустри
ски, украински, и у низ у друг их примера, укључ уј ућ и и страна имена: Ховие та, Жиан,
Желиа (ген ит ив од Жели) и слично. У свим случајевима где то правоп ис нал аже ј је дод а
вано. И све друге гласовне промене које у изворима одс тупај у од правоп ис них начел а
усаглашене су са њима (једначење суглас ник а по звучнос ти и друго). Дес анк а Макс и
мовић чес то пише кадкад, предпоставка, одприлике, сусетство, одпрве, отступница,
предходник, отс уство, потсетити, битци, одк уд, приповетци, бегство, претстава. Ова
кви примери нал азе се и у новијим текс товима.
Што се тиче уобл ичавања стран их имена (транс крипц ија), оно је у изворима крајње
неу једначено и недос ледно, не само у онима који су удаљен и по времен у нас танк а, већ
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и у онима који су пис ан и у исто време. Готово истовремено Дес анк а Макс имовић пише
Прв ом ајс ки и Пјерв ом ајс ки, Бези м енс ки и Бјез им енс ки, Баг рејан а и Баг ријан а (умес то
Багрјана). Уместо Поатје, Лоара, Оаз(а), она ове појмове транскрибује као Пуатје, Луара,
Уаз. Читав низ одс тупања од правил а савремене транс крипц ије вид и се и код промена
стран их имена по падеж има, која су неу једначена и у оквиру истог текс та. Тако се имена
негде правилно мењај у, нпр. Жана де Кута, Александра Диме, а на друг им мес тима се
презиме или име остав љај у неп ромењен и: Жана Буше, Жана од Нувел онпон, Добри Ца
нева. Сва страна имена и њихове дек линац ије остав љена су у изворном обл ик у, како су
нап ис ана, изу зев кад а су установ љене штампарс ке греш ке.
Од начел а да се ориг инална интерп ункц ија у основном текс ту мора у потп унос ти
очуват и, приређивач је одс тупао само у изу зетн им случајевима, кад а то ни на који на
чин не утиче на значење и унут раш ње односе у речен иц и. Зарез је дод аван иза чланова
низа у набрајању, код изд вајања вок ат ива, узвик а, мод алн их реч и и везничк их реч и и
израза, онд а кад а правоп ис то изрич ито нал аже. Исто тако, изд вајане су зарезом апози
ције и апозит ивн и делови речен ице, што Дес анк а Макс имовић није дос ледно чин ил а.
Најзад, за старије ауторк ине текс тове карактерис тично је одвајање зарезом тес но веза
них завис них речен ица у другој позиц ији, у складу са ран ије важећ им правил има гра
мат ичке интерп ункц ије (нпр. Јав љал а је, да није задовољна...; Био је сигуран, да је Јованка
предодређена...) У овак вим случајевима зарез је уклањан.
Код правоп ис них знакова интервенц ије приређивача свод иле су се на уклањање
тачке код основн их бројева, однос но дод авање код редн их, зат им на уклањање зареза
или црте кад а су пис ан и заједно, једно до другог, као и на редовно дод авање углас тог
знак а дуж ине код саж имања два самоглас ник а (ишо, дошо, ко) и у ген ит ив у множ ине
кад а је то пот ребно. У некол ико случајева навођења дијалога помоћу наводн ик а, који
су бил и учес тало нан изани, наводн иц и су замењен и цртама, како је у данаш њој пракс и
уобичајено. Најзад, у свим стран им топон им има франц ус ког подручја, иначе редовно
транс крибован им у текс товима Дес анке Макс имовић, уклоњена је црт ица, према пре
порук ама важећег правоп ис а.

Техн ик а приређивања
У основном текс ту су варијантна мес та (она која се у друг им изворима разл ик ују), одно
сно мес та која се коментариш у, обележена експонентн им бројем (за делове веће од три
реч и број се понав ља на почетк у и на крај у). У напоменама број се понав ља, иза њега се
навод и реч или група реч и из основног текс та, а зат им се доносе варијанте, обележене
скраћен ицама. Кад а је разл ик а идент ична у више извора навод и се само јед анп ут, са
поп ис ан им скраћен ицама свих извора у којима се нал ази. Кад а је у приређеном текс ту,
изу зетно, за исп равке двос мис лен их штамп арс ких грешак а или очигледн их омаш ки у
цитат им а кориш ћен нек и друг и извор, на то се упозорав а у појед ин ачн им напомен а
ма, а скраћен ице су штампане одмах иза углас те заг раде, без понав љања текс та. Иначе,
у основном текс ту нис у уједначаван и типови слога, нач ин навођења цитата, као ни гра
фичк и изглед цит иран их стихова или док умената. Друге ред акц ије, које је било пот реб
но штампат и у цел ин и, прештампане су без икак вих измена, са штампарс ким греш кама
и свим правоп ис ним особенос тима извора. Ови текс тови доносе се у сас таву напомена,
свак и иза напомене у којој је опис ан.
У крит ичк им напоменама изворн и текст је штампан обичн им слогом, док су прире
ђивачке белеш ке и коментари штампан и курзивом. За свак и посебно нас лов љен текст
доносе се под ац и о изворима и поп ис уј у се све разл ике међу њима (варијанте), укључ у
јућ и и интерп ункц ијс ке. Као варијанте су поп ис ане и разл ике између основног текс та
и извора потек ле од приређивача (углавном исп равке штампарс ких грешак а и очиглед
них, омаш ком нач ињен их грашак а аутора), изу зев разл ик а опис ан их у претходном по
глављу. Навођење само једног извора подразумева да је јед ин и и да је, дак ле, према њем у
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приређен основн и текст, па се тај под атак не ист иче посебно. Иначе, кад а за нек и текст
пос тоји више извора, наводе се релевантн и под ац и о свим изворима и под атак о томе
који је изабран као основн и. Критериј ум избора образ лаган је у напоменама само онд а
кад а је било неоп ходно одс туп ит и од начел а да се као основн и извор корис ти пос ледња,
коначна верзија текс та.
При приређивању основног текс та и у напоменама кориш ћен и су текстолошки зна
кови. За изд вајање реч и и делова текс та које је приређивач разреш ио или дод ао у основ
ном текс ту и за нак надно додељене нас лове нен ас лов љен их радов а кориш ћен а је тупо
угла заг рад а (< >). Истим заг рад ам а означ ав ан и су у напомен ам а изос тав љен и делови
текс та идент ичн и у основном текс ту и варијантама, да се не би непот ребно понав љал и.
За разд вајање варијантн их делов а основног текс та и варијан ата кад а се наводе у напо
мен ам а кориш ћен а је углас та заг рад а (]). Двем а углас тим заг рад ам а ([]) изд вајан и су,
такође у напомен ам а, прец ртан и делови текс та у рукоп ис им а.

Поп ис извора и скраћен ица
АЈ
АСКЗ
Ба
Бо
Бр
БЋ1
БЋ2
ВН
ГСКЗ
Д
Дет
ДЖЉ
Дн
ДНС
ДПС
ЖД
ЖР
ЗБ
ЗС
И
ИП
ИСП
Ј
ЈО
К
КАСКЗ

– Рукоп ис и у Арх ив у Југос лавије
– Рукоп ис и у арх иви Српс ке књижевне задруге
– Багдала : часоп ис за књижевност, уметност и култ уру (Крушевац), 1985.
– Борба (Беог рад), 1957, 1966, 1970.
– Браничево : часоп ис за култ уру, уметност и друш твена питања (Пож а
ревац), 1962, 1971.
– Бранк у Ћоп ићу : 26. марта 1985. – Беог рад : [б. и.], [1985].
– Branko Ćopić / Prired io Voja Marjanov ić. – Beog rad : Stručna knjiga, 1988.
– Вечерње новости (Беог рад), 1964.
– Гласник Српске књижевне задруге (Беог рад), 1934, 1939.
– Дуга (Беог рад), 1947, 1948, 1963.
– Detinjstvo : časopis o književnosti za decu (Nov i Sad), 1980, 1983.
– Da život bude ljubav / Mira Alečkov ić ; priredila [i predgovor napisala] Desan
ka Maksimov ić. – Sarajevo : Svjet lost, 1972. – (Bibliotek a školska lektira).
– Дневник (Нови Сад), 1988.
– Domovino noćas sam te sanjao : stihov i pesnika koji žive van domov ine / izbor
Nikola Korbutovski. – Kruševac ; Bagdala, 1980.
– Dječiji pisci o sebi, knj. 2. / [priredio] Ahmet Hromadžić. – Sarajevo : „Vesel in
Masleša“, 1963.
– Žena danas (Beog rad), 1961.
– Живот и рад (Беог рад), 1935.
– Звездане бал аде / Мира Алечковић ; [поговор] Дес анк а Макс имовић. –
Беог рад : Дечја књига, 1952.
– Закаж и ми састанак на оном свету / Марија Пет рових ; предговор Де
санк а Макс имовић. – Беог рад : Експорт прес Звездара, 1989.
– Идеје : за књижевност, пол ит ичк а и друш твена питања (Беог рад), 1935.
– Изабране приче / Бранко Ћоп ић ; приред ил а [и предговор написала]
Дес анк а Макс имовић. – Сарајево : Свјетлост, 1960.
– Избор српског путописа / сас тавио Бош ко Новаковић. – Нови Сад ; Бео 
град : Мат ица српс ка ; Српс ка књижевна задруга, 1961.
– Јутро : часоп ис за село (Беог рад), 1954.
– Јованка Орл еанка : студ ија / Дес анк а Макс имовић. – Беог рад : Мис ао,
1929.
– Књижевност (Беог рад), 1946–1948, 1961.
– Књижевни архив Српске књижевне задруге 1892–1970 / Светлане Стипче
вић. – Беог рад : СКЗ, 1982.
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КБЂ
КИА
КН
Ко
КР
КРЈ
КС
Лит
ЛМС
МА
Ми
МК
МЛ
На
НГЛ
НИН
НЈК
НС
ПБ
ПЕ
Пес
Пје
ПМБ
ПНП
По
Поб
ПП
ППР
Пу
ПХН
Ра
РСС
Сав
СВ
Свет
СКГ
СЖ

– Кад сам био ђак : сећања наших личности / Дамњан Морач ић. – Беог рад ;
Горњи Мил ановац: Народна књига ; Дечје новине, 1984.
– Kazivanja o Ivi Andriću : uspomene savremenika / [prired io] Radovan Popo
vić. – Beog rad : Sloboda, 1976.
– Књижевне новине : лист за књижевност, уметност и друш твена питања
(Беог рад), 1948–1950, 1957, 1961, 1962, 1967, 1975, 1977 (ћир. и лат.).
– Кораци (Краг ујевац), 1972.
– Књижевна реч : лист за књижевност, уметност, култ урна и друш твена
питања (Беог рад), 1977.
– Како се рађала југос ловенска револуционарна пое зија / приред ио Милорад
Блеч ић. – Ниш : Град ина, 1973.
– Književni sever : časopis za književnost, nau ku i kult ur u (Subotica), 1927.
– Literatura : časopis za nau ku i književnost, 1932.
– Летопис Матице српске (Нови Сад), 1939, 1951,1953.
– Мирос лаву Антићу у спомен / приред ио Мита Пант ић. – Нови Сад : 1991.
– Мисао : књижевно-пол ит ичк и часоп ис (Беог рад), 1927, 1929, 1931, 1933.
– Млада култура, 1952.
– Mladost, 1958, 1959.
– Напред (Ваљево), 1964.
– Наше горе лист (Беог рад), 1995.
– НИН : Недељне информативне новине, 1966, 1888.
– Настава језика и књижевности у средњој школи : часоп ис за стручна и ме
тодс ка питања (Беог рад), 1950
– Naša stvarnost : časopis za književnost, nau ku, umetnost i sva društvena pi
tanja, 1938.
– Politika bazar (Beog rad), 1965.
– Политика експрес : вечерњи лист (Беог рад), 1990.
– Пес ме / Влад ис лав Стајић Влајко ; цртеж и Марко Мас карел и ; уводн и
текст Дес анк а Макс имовић. – [Б. м. : б. и., 1986?].
– Пјес ме / Бранко Ћоп ић ; приред ил а [и предговор написала] Дес анк а
Макс имовић. – Сарајево : Свјетлост, 1961. – (Школс ка лект ира).
– Птице ме буде / Јованк а Хрваћан ин и Крис тина Бренкова ; [предговор]
Десанка Максимовић. – Беог рад : „Вук Караџић“, 1979. – (Златна грл ица).
– Pod nebom planine / Olivera Topalov ić ; [predgovor] Desanka Maksimov ić. –
Beog rad : Izdanje Zore Topalov ić, 1978.
– Политика (Беог рад), 1963, 1967.
– Побједа (Титог рад), 1985.
– Празници путовања / Десанка Максимовић. – Београд : Слово љубве, 1972.
– Просветни прег лед, 1970.
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– Pod hladnim nebom / Jelena Stankov ić Gav rilov ić. – Beograd : Zajednica knji
ževn ih klubova Srbije, 1988.
– Развитак (Бања Лук а), 1972.
– Разговори са савременицима : Ко је на вас пресудно утицао и зашто? / Дра
гос лав Адамовић. – Беог рад : Привредна штампа, 1982.
– С ав рем ен ик : мес ечн и час оп ис (Беог рад), 1957, 1977, 1988, 1990 (ћир.
и лат.)
– Сребрни воз / Мира Алечковић. – Беог рад : 1963.
– Свет (Беог рад), 1966.
– Српски књижевни гласник (Беог рад), 1930.
– Suvi žig knjige drugova : roman / Milutin Ž. Pavlov. – Forum : Marketing print,
[b. g.].
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Посебне напом ене
НАЗАД

Јованк а Орл еа нк а
Прва, рукописна верзија студије чува се у Арх ив у Југос лавије (сигн. АЈ-66-1140-1470)
под нас ловом Јованк а од Арк а, са наднас ловом Домаћ и зад атак за Професорс ки исп ит.
Текст је куц ан на машини, ћирилицом, на 97 лис това различито пагинираних, дим ен
зија 28 x 17 цм, испис аних сам о са једне стране, а накнадно су додат а два лис та испи
сана рук ом, на којим а је наведена литература. Потпис ан је аутографс ки и датиран
10. 12. 1928. Прем а пратећој док ум ент ац ији, Дес анк а Макс им ов ић је рад тога дана
упутил а Ком ис ији за профес орс ки испит, а поз итивно миш љење Ком ис ије добил а је
26. 12. 1928.
Студија је под нас ловом Јованк а Орлеа нк а објав љена у часопис у Мис ао, 11, 29/7–8
(1929), 452–464; 30/1–2 (1929), 85–126; 30/3–8 (1929), 371–384. Исте године, 1929,
штампана је и у облик у књиге, у издању Мис ли, Беог рад, овога пута са поднас ловом
Студ ија и Литерат уром на крају текста. Вероватно је издање у часопис у претходил о
књизи. Разлике између ова два извора су мал обројне, чак је и већина штампарских гре
шака идентична.
У овом издању текст се штампа према ЈО. У напоменама се најпре доноси текст
уводног пог лав ља из рукописне верзије, које је у штампаним верзијама изостав љено, а
иза њега следи попис варијаната, АЈ и Ми, у којима се указује и на интервенције прире
ђивача које су бил е неоп ходне.

Стогод иш њи рат
1328–1453.
I. Стогод иш њи рат између Франц ус ке и Енглес ке, чије је супарн иш тво два век а још
пре овог рата почело, био је низ сваковрс них патњи за Франц ус ку, низ учес тан их ра
това са неп ријатељем споља и грађанских борби у самој зем љи. Али ма како да је крвав
и нес рећан био за сам у Франц ус ку у ток у трајања, он је по рез ултат има које је дао на
крај у био спасонос ан. Из њега је Франц ус ка изаш ла преображена, ујед ињена, све
сна себе саме, са снаж ним нац ионалн им осећањем, које се род ило из заједн ичк их
бед а и потом из заједн ичк их побед а над једн им неп ријатељем. Моћ енглес ких кра
љева у Франц ус кој би слом љена; а краљевина Франц ус ка доби так ав углед, да уско
ро пос та апсолутном монарх ијом. Лавис овај рат назва „најваж нијом еволуц ијом у
Франц ус кој историји“.
Још у самом почетк у рата, са првим инвазијама Едвард а III сина Изабел иног, који
је пол агао право на франц ус ку крун у, почел а су пус тошења и зло за Франц ус ку. Овај
се рат ипак не би тол ико одуж ио, да му прил ике у Фландрији не дадоше мог ућнос ти
да се развије, и не би тол ико крвав био, да није поош трен једн им бес мис лен им гра
ђанс ким ратом.
1366 год ине Едвард III пох вата трговце фламанс ке у својој краљевин и и забран и
извоз вуне. Због тога нас та вел ик а бед а у Фландрији. Створи се у народу уверење да
је најкорис није слож ит и се са Енглезима. На предлог свог вође Јакова ван Артевелде
нач ин ише трговачк и уговор са Енглес ком, а не пок ид аше вазалне везе са Франц у
ском. Овај час био је рат објав љен. Едвард се иск рца. Фламанц и осташе неу т ралн и.
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1340 Енглези осиг ураше зван ично савезништво Фламанаца, и у првој снаж ној по
морс кој битц и код Еклузе Фламанц и својим лађама доп ринеше побед и Енглес кој.
Иза нек их побед а Франц ус ких у Гијен и и устанк а Шкота дође до мира. Али овај
мир био је само прим ирје. Бретања даде прил ике идућем сукобу, где се због разм и
рица двојице претендената на бретањс ки прес то створише две странке: франц ус ка
и енглес ка, јер Монфора поду п ирах у Енглези, а Карло Де Блоа беше франц ус ки шти
ћен ик. Кад Енглезима приђоше још неке пок рајине, они поново зарате. Овог пута
то беше вел ике ратне операц ије, и опет побед а енглес ка и пораз Франц ус ки. Овај
пораз већ унап ред беше прип рем ило племс тво Франц ус ко, претенц иозно, које чин и
све напоре да неп лем иће одс тран и од војне службе, које је међут им необавеш тено у
такт иц и. Бори се у рат у као у зат вореноме прос тору, не да се поу ч ит и. Поред овог
оружје заос тало, ник ак во. С друге стране скоро нико неће у војн у службу, даје отк уп
у новц у, или траж и да му краљ плат и. Међут им у Енглес кој војна служба беше оба
везна за сваког. Војн иц и снаж ни, чврс ти. Пешад ија добра и бројна.
Енглези побед ише код Крес ија, опседоше Кале и он се глађу изморен пред аде.
Шест грађана изађоше у кош уљама и пред адоше кључе. Краљ није могао ниш та учи
нит и за спас Калеа.
Страховите пос лед ице бех у свега овога. Нас таше пљачк ања, паљевине. Краљ уда
ри намете на под ан ике, јер му краљевс ка добра нис у више ниш та донос ил а; извоз
прес та, шуме не донос ише приход а. Држ авн и сталеж и га уцењуј у, глед ај у да изв ук у
што више корис ти из сит уа ц ије. Они се још више осил ише за време Јована Доброг,
сина Фил иповог, кад Едвард III. поново упаде у зем љу позван од Фил ипа Наварс ког.
У исти мах гроф Ланкес тр нападе из Британ ије а Црн и принц са југа. Сталеж и овог
пута притекоше у помоћ краљу. У име свиј у преговарао је Етијен Марсел, богат
платнар из арис ток ратс ке бурж уа зије. За ток седн ица не зна се много, рез ултат је
био: да сталеж и обећавај у помоћ, краљ реформе. Сталеж и не дај у новац краљу, ни
његовим чиновн иц има, већ сам и плаћај у шта треба. Смеј у склапат и коа л иц ије, оду
прет и се силом прот ив пљачке краљевс ких плаћен ик а. Они пос редуј у уређење нов
чан ица. Пол иц ијс ке дуж нос ти врш и сам народ. Нек и дах демок ратс ки веје из ове
ордонансе. Још су слободоу мн ије биле одлуке Држ авн их Сталеж а, који се сас таше
пос ле пораза Франц ус ког код Поат ијеа. Краљ Јован био је заробљен и одведен у
ропс тво, те се Етијен Марсел пок аза врло смео у својим захтевима према Дофен у.
Што је краљевс ка моћ више слабил а, сталеж и се више сил ил и. 3. марта 1357 год ине
они поднеше своја тражења, која пос таше Вел ик а Заповест, и бех у вел ик и опомен ик
јавног права. Њима се углавном одређивал а и пош товал а и права краљевс ка и права
народа. Краљ је на све реформе пристао под прит иском невоља у краљевству. Његови
уступц и су бил и пос лед ица пораза, за то су и тековине народне биле кратког век а.
Чес тим сазивањем сталеж и брзо изг убише значај.
У ово доба краљ је [нечитко] окуп ио око себе пуно народ а својим реч ит им гово
рима. Њем у се придруж и и Етијен Марсел, и Робер Ле Кок. У свој овој збрц и јав ља
се јед ан пок ушај зан им љив и нов: управљање речју. Народ у Паризу, коме се обраћају
својим говорим а, пос таје суд ија свих свађа. Сви желе да га придобиј у за себе, и он
прис таје сад уз једне, сад уз друге. И сам Дофен поч иње држ ат и говоре. Траж и по
моћ и прот ив Етијена Марсел а и краља наварс ког. На све стране нас тане оруж ање.
Поред свега Енглези још у зем љи, на западу; на северу се међут им буне сељац и очајн и
због бед а у које су их бац ил а влас тел а и рат са неп ријатељем. Парис ка буржоа зија са
Етијеном Марселом на челу придруж и се овим сељачк им бунама. Устанак би нароч и
то методс ки орган изован у окол ин и Париза, рад и рушења и пљачк и замкова. Сеља
ци нападоше чак и краљевс ку пород иц у, која се беше склон ил а у Марше де Мо. Спа
се је Гас тон де Фуа. Кад најзад овај устанак би угушен, плем ић и се сурово освет ише.
Од маја до јуна би убијено 20 хиљад а сељак а. Кад ускоро за овим Етијен Марсел
умре, а краљ наварски поново би побеђен, унутарње невоље бех у углавном савладане;
остаде само рат са Енглезима.
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Како преговори о миру, које је вод ио заробљен и краљ, нис у успел и, Едвард ску
пи војс ку, пође Париз у, али ипак због нек их буна одлуч и се на мир, за Енглезе врло
лас кав, за Франц узе врло бол ан, јер су морал и дат и многе пок рајине и вел ик у од
штет у. По овом миру у Брет ин иј у краљ Јован доби слободу, уз огроман отк уп разу
ме се. Ипак, како се отк уп теш ко куп ио, а јед ан од таоца, син му, војвод а Анж ујс ки
побеже, краљ оде поново Енглезима, да га замен и, и тамо умре 1364 год ине.
За Јованом Добрим дође Карло V, благ, племен ит и интел игентан влад ал ац. Он
се окруж и краљевс ким сјајем; али поред тога једном групом људ и најобразован ијих
у својој зем љи, који су сач иљавал и владу. За време овог модерног краља, чија се душа
дубоком побож нош ћу везиваше за средњи век, у Франц ус кој се зла мало утишаше.
Он сталн им и привремен им порезима обогат и краљевс ке благајне. Створи моћн у
војс ку, јер новцем плаћаше сењере, да бран и своје личне зем ље, и тим стиче право
да им заповед а. Он уред и дип ломац иј у, војн у и финанс ијс ку. Поред тога беше и
вешт дип ломата. Одрж аваше пријатељс тво са Немц има, Шкот има и Тал ијан има, и
успе да се Маргарита, богата нас ледн ица фландрис ка уда за његовог брата Фил ипа
Смелог; а не, како јој је отац хтео, а сина Едвард а III.
Краљу поможе да сав лад а два још лок ална рата: наварс ки и бретањс ки Ди Ге
склен, његов доцн ији конетабл. Он исто тако успе, да се стави на чело безбројн их
компан ија, које су пус тош иле Франц ус ку, и да их поведе на југ, те да на шпанс ки пре
сто дигн у Хенрик а, а оборе Пет ра Грозног. Истина је, да ове исте чете пос ле служе
Енглезима прот ив Ди Гес клена, па опет свом старом вођи, док најзад обнов љен и рат
између Енглеза и Франц уза не отвори им поље рад а.
Мир брет инс ки би нарушен, јер најмоћн ији сењери радо прим ивш и владу енгле
ску, не хтеше да дај у теш ке намете. Пот раж ише заш тите у франц ус ког краља, што
он јед ва дочек а, јер се за нов у борбу већ био спрем ио и у војном и у дип ломатс ком
смис лу. Од краја 1369 борба се отпочел а у Гас кок ињи, Поат у, и Норманд ији.
Његова ратна такт ик а бил а је уморит и неп ријатеља, црпс ти му лагано снаг у и
стрп љење. Бриг у око рата тад повери Ди Гес клен у учин ивш и га конетаблом. И исто
рија ових десет год ина рата је његова историја и остал их војсковођа што бех у уз њега.
Имадоше вел ик их успех а: и на копн у и на мору. Како је рат био неповољан по Енгле
зе, они жељах у стал ан мир. Преговори се почеше вод ит и од 1375. У том се рат сам по
себи утиша [јер] 1377 пом реше сви они који су га са страш ћу вод ил и: принц Галс ки,
Едвард III. Пос ле нек их зап лета у Бретањи, умре и Карло V. 1380 год ине, а исте год и
не умре и Ди Гес клен.

II.
После поправљачке владавине Карла V, дође двадесет и више год ина највећих нереда и
беда, за време његовог још малолетног сина Карла VI. Франц уска у ово доба у мало што
није изг убил а своју независ ност, и своју нац ионалн у динас тију. Од год ине 1392 уче
стан и луд ило новог краља, које нас туп и због неу редног му живота, даде власт зава
ђен им и амбиц иозним принчевим а, потом његовој жен и, сенз уа лној и грамзивој
Изабел и Баварс кој. Међу вел ик аш има највише се ист ич у краљев брат, војвод а Орле
анс ки, и Бургоњс ки Јован Неус траш иви, суште прот ивнос ти јед ан другом.
Луј Орлеа нс ки беше оличење „љупког порок а“, образован, фин и љубитељ пес ни
штва; раск ал ашан и амбиц иозан. Обеђивах у га да је бац ио чин и на свог краљевс ког
брата, свремена на време лудог. Међут им комп ром ит ујућ и се са краљицом Изабелом
Баварс ком, био је срамота и пропаст краљевин и.
Његов супарн ик био је моћан на друг и нач ин: имао је много земаља, разнол ик их
и удаљен их веза. Руж ан и мал и, али пун одлучнос ти и воље. Интересовао се свим
сувремен им питањима. Био прави пол ит ичк и темперамент, на суп рот Луј у Орлеа н
ском, који је био права уметн ичк а природ а.
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У часовима свес ти краљ траж аше помоћ и од војводе Бургоњс ког. И, како се он
јав љаше као ослобод иоц од нас тран их и прекомерн их пореза војводе Орлеа нс ког и
краљице, он пос та љубимац парис ког народ а, а то је знач ило много.
Кад 1407 год ине људ и војводе бургоњс ког убише Луја Орлеа нс ког ноћу, и ди
вљачк и посекоше на ком аде, а кад Бургоњ а признаде злоч ин, грађанс ки рат нас та
де. Зем ља се подел и на два табора: Бург ињонце, прис тал ице војводе Бургоњс ког са
његовом браћом и сином на челу, и Арм ањ аке, који хтедоше да освете Луја Орлеа н
ског и заш тите његовог син а Карл а. Арм ањ аке воде принчеви Валуа, војвод а бре
тањс ки, грофови од Клермон а и Алансон а, сењери с југа са Берн аром од Арм ањ ак а,
по ком странк а и доби име. Јов анк у су доцн ије Енглези назив ал и „Девицом Арм а
њак а“. Све ово племс тво узалуд се изд ав ало за трубадуре и пес нике, јер у ток у се
овог грађанс ког рата пок аз ало див љачко, и орган изов ало низ убис тав а и сеч а, пу
стошења варош и и црк ава, не само код неп ријатеља, већ чес то и код прис тал ица сво
јих неп ријатељ а.
Крвавом рат у у зем љи придода се и рат с Енглезима. Тамо је од 1413 нови краљ Хен
рих V. Пошто је говорио о миру и примирју, за које се време спремао за рат и буд ио у
свом народу мрж њу против Франц уза, он јед ва дочека позив бургињонски, и смат раше
да је дошао час да поново узме франц уске провинције, које је Карло V. био повратио.
Међут им у Франц ус кој се прип ремао отпор. Племс тво је хтело да од овог рата
учин и јед ан триј умф. Сва парт ија Армањак а под иже се, све беше племс тво. Одг ур
нуше грађане, јер су сумњал и да су уз Бург ињонце. Било их је 100.000 док је Енглеза
било 60.000.– Ипак су бил и поражен и код Азенк ура 1415. Бург ињонц и бех у неу
тралн и овог пута. Краљевина би потом остав љена на милост и нем илост Енглезима.
Они методс ки зау зимах у Норманд иј у. Не узнем иравах у их ни побеђен и Армањац и,
ни Бург ињонц и, који им бех у нак лоњен и. Узалуд се јуначк и бран ио и Кан и Руа н.
Ред дође и на Париз. Парис ко становн иштво је десетковало у друштву са Бург ињон
цима Армањаке. Дофен се јед ва спас ао.
Кад војвод а Бург ињонс ки виде да Енглези све више нап редуј у, побоја се да неће
имат и да их призна за гос под аре, и беше вољан да се изм ири са Дофеном. Склоп ише
мир у Пијиу, али га се војвод а Јован не придрж аваше, и пође на Дофена са војс ком.
При виђењу на мос ту Монтеро, где су требал и опет да се изм ире, људ и Дофенови
убише војводу. То беше вел ик а невоља за Франц ус ку. („Сире, ово је рупа кроз кој у су
Енглези преш ли у Франц ус ку“.)
Нови војвод а Фил ип нас тави борбу и вез у бург ињонс ку са Енглезима учин и још
теш њом. Миром у Труа 1420 краљ и краљица, у кол ико је било у њиховој моћ и, иск љу
чише свога сина из нас ледс тва прес тол а, и свој у кћер Катарин у дадоше за жен у Хен
рик у V. Због чега се он стаде смат рат и нас ледн иком Франц ус ког прес тол а. Међу на
родом се с негодовањем прим ило све ово, и већ се говорило о пророш тву: да је жена
упропас тил а Франц ус ку и да ће је девојк а спас ти. Дофен међут им, пошто се сам није
одрек ао прес тол а, и даље се смат рао његовим првим нас ледн иком. Нац ионално осе
ћање се све више буд и. Већ више пок рајина одан их Дофен у, влас тел а и пос лан иц и
варош и сваке год ине изглас авај у нове порезе и помоћ у рат у нац ионалном не тра
жећ и при том од Дофена ник ак во пол агање рач уна.
Капетан и авант урис те диж у се и чарк ај у гран ицом, док се бурж уа зија у Руа н у и
Париз у тајно буд и, прави завере и готова је сваког час а да помогне свак и пок рет
прот ив Енглеза. [Ових] Родољубивих пок рета има свугде у Норманд ији, Мен у, чак у
Бургоњи. Уобичајена зла прате међут им пок рете пљачк аш ких трупа. Сељац и у крај
њој бед и, поља опус тошена не доносе жет ве. Глад и куга на Луари и на југ у. Миш ле
вел и да су у овој опш тој исц рпелос ти и саме рушевине биле рушене.
Так ви су тамн и бил и почетц и живота Карл а VII. о чијем карактеру се не зна мно
го позит ивно. Јед ан нау чн ик тврд и да је у ово доба био небриж љив, огрезао у задо
вољс твима, играчк а својих мин ис тара. Његов пос ледњи биог раф предс тавља Дофена
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поу зданог у себе самог, одлучног, са много практ ичног смис ла и дубоког познавања
послова. Вел и даље да су му физичка преи м ућства и благост манира прибављал и љубав
народа. Један савременик га опис ује као елегантног, слаткоречивог и пуног сажаљења
за сирот ињу. Друг и га међут им опис ује као врло руж ног, мал их очију и носа вел иког
бубуљичавог. Био је искрено побож ан, племен ит, поп ус тљив према друг има као и
према себи, али роб својих љубимаца и нес пособан да увид и њихове недос татке. Ова
његова повод љивост је и учин ил а да пропадне преду зеће Јованке од Арк а.
Год ине 1422 умреше Хенрик V и Карло VI. За време малолетства сина Хенриковог
Енглес ком управља јед ан од стричева, док друг и, војвод а од Бетфод а пос та регент у
франц ус ком делу држ аве. Он беше вешт мин ис тратор и пол ит ичар. Ожен и се Аном,
сес тром војводе Бургоњс ког, једном другом жен идбом придоби и Бретању за Енгле
ску. Франц узима нис у помогли ни шкотс ки најамн иц и. Бех у пот учен и код Кравана и
Вернеја 1424 год ине. У доба од прил ике ово Јованк и се јављају прве визије.
Пос ле катас трофе у Вернеју Франц ус ка трен утно би спасена свађом између на
мес ник а у Енглес кој и војводе Бургоњс ког. Нек и нем ири потом наи ђоше у Лондон у
и војвод а Бетфод мораде да нап ус ти Франц ус ку читаву год ин у и по. Ипак он још у
ово доба би задовољан нап ретком зау зећа енглес ких у Франц ус кој, све до пораза
[Орлеа на] код Орлеа на. У доба опсаде Орлеа на поч иње и прва акт ивност Јованк ина.
1
улевао] уливао АЈ. 2Сен Николе] Сен-Никол а АЈ. 3Сефоу] Сефон у АЈ. 4мајка] мат и
АЈ. 5био је] био ја Ми; ЈО (шт. грешка). 6„Вутона“,] „Вутона“ АЈ. 7размишљала] разм и
шљал а, АЈ. 8припадала] припад ал и АЈ; Ми; ЈО (немогућа конгруе нција са бил и у на
редном делу реченице). 9дечјих] деч ијих АЈ. 10легенде] легенде, АЈ. 11гране] грање АЈ.
12
свети] светли АЈ. 13било] био АЈ. 14кад] кад а АЈ. 15на острво,] на острв у, АЈ. 16уве
рења] веровања АЈ. 17опат ији,] опш тин и, АЈ. 18су јој онемилели] јој однем иле АЈ; су
јој онем ил и Ми; Јо (шт. грешка). 19 гласова.] Гласова. АЈ. 20сензал] Нечитко АЈ; сеш
жалк ЈО (шт. грешка). 21гласове] Гласове АЈ. 22 Ленг] Ланг АЈ; Лен Ми (шт. грешка?).
23
Исто. 24Роберт Бодрикур] Роберт де Бодрик ур АЈ. 25Пуланжи] Пул аж и Ми; ЈО
(шт. грешка). 26 зајмила] заи мал а АЈ. 27Дом рем ија, АЈ. 28избегли] бил и избегли АЈ.
29
отац] отео ЈО (шт. грешка). 30Нувелонпона] Нувилонпона АЈ; Новилпона Ми; Но
вепон ЈО (шт. грешке). 31и био] те био АЈ. 32предем] пред ам ЈО (шт. грешка). 33добри]
добро Ми; ЈО (шт. грешка?). 34Нувелонпон] Нувилпон АЈ; Новилпон Ми; Новелон
пон ЈО (шт. грешка). 35милом] племен итом АЈ. 36Меца] Неца АЈ. 37којим] скојим АЈ.
38
Пуатијеу] Поат ијеу АЈ. 39Француске] Франц ус ки Ми; ЈО (шт. грешка). 40У Ми и ЈО
нема следећег пас уса: Мног и историц и, а и Јованк а на свом процес у говори о неком
„тајном знак у“, који је учин ио да краљ одобри њене намере. Ни под претњом најве
ћих мук а међут им она није хтел а одат и овај знак. Мож да је то нек а тајна краљева,
кој у је она могла само Божјом помоћу дознат и, мож да мол ит ва кој у је Дофен пред
сам њен дол азак упут ио Бог у обас ут неп регледн им невољама. Јед ан историк пок у
шава да да нау чно објаш њење овога: као да би се Јованк а бил а спораз умел а са кра
љевим исповедн иком и да јој је он рек ао ову мол ит ву из саме љубави према Дофен у,
те да би Јованк у прим ио за помоћн иц у. АЈ. 41за шта] заш то АЈ. 42у Пуатије] Пуат ије
ЈО (шт. греш ка). 43У часу] У час у, АЈ. 44 пророковања] пророков ањ а на пример АЈ.
45
чудес има,] чуд има, АЈ. 46легенда] легенд а, АЈ. 47У Ми и ЈО нема следећег пас уса: За
кључц и пороте бише умножен и у вел иком број у и разас лан и по свима крајевима
краљевине и свима принчевима хриш ћанс ким, чак и изван франц ус ке: у Фландриј у,
и у Немачк у, цару Сиг ис мунду. Овим су хтел и да увере све који су сумњал и у бож ан
ско порек ло њезиног пос ланс тва, и тако, да неп ријатеље поколебај у, а пријатеље да
охрабре. АЈ. 48се] се је АЈ. 49У Ми и ЈО недостаје следећи део текста: Благовес ти и Ве
лик и Петак те год ине бех у пал и у исти дан, те се због тога, по трад иц ији, мног и свет
скуп ио у ту варош, да се пок лон и „Црној Богород иц и“. Мож да је Јованк а, кад већ са
ма није могла ићи на пок лоњење, тамо пос лал а своје другове, да јој виде и поздраве
мајк у. АЈ. 50Фјербуа,] Фирбуа, АЈ. 51 Исто. 52у најтеж им борбам а;] у нејтежој борби;
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АЈ. 53„Са Краљем небес ким.“] „Од Краљ а Небес ког.“ АJ. 54И, уопш те,] И и уопш те
Ми; ЈO (шт. греш ка). 55именује] наи мен ује АЈ. 56Луаром < > стране.] Лоаром < >
стране. Пош то је бил а порек ла римс ког, варош је сач увал а свој првобитн и чет врта
сти обл ик. На зидовима се дизале тридесетчет ири куле. У окол ин у и три предг рађа,
која се ширил а изван зидова, вод ил а су петора врата и две [нечитко]. Врата [нечит
ко] глед ал а су на запад, врата Берне на северозапад, врата Бургоњ на исток, врата се
парис ка на северо отварал а према јакобинс ком манас тиру и глед ал а у прос тран у
шум у. Зидови са ове стране бил и су ниж и, и куле ређе. На југ у су бил а врата мос та,
чувеног каменог мос та, који је везивао варош са левом обалом Лоаре. Мост је био
оивичен кућама и врло дуг: имао је деветнаест лукова неједнак их отвора. У своду
првог и пос ледњег лук а нал азио се по једнак пок ретн и мост. Пет и лук се одмарао на
малом острвцет у у Лоари. Од шес тог лук а, па целом дуж ином мос та прос тирал а се
тврђава Св. Антон ија. На дванаес том и јед анаес том лук у дизао се ступ зван и Ла Бел
Круа. Мост се завршавао мал им замч ићем са две куле, зван им Тврђава Мал их Кул а.
Зат им иза мос та предг рађе ди Портеро, црк ва Авг ус тинаца, па пут тулус ки. Уопш те
предг рађа на југ у Орлеа на имал а су најлепш у окол ин у. Али се и остал а по неч им од
ликовал а.: источно је било дивно сазид ано, имало две особите црк ве, Св. Мих аи л а
и Св. Ењана. На северу опет црк ве и манас тири, па леп и пут за Парис, па огромна
шума. На западу пут за Блуа и Шатоден. Али доцн ије, при пов лачењу од Енглеза, сва
ова дивна предг рађа, црк ве, манас тири, бише порушен и. Крај пас уса. АЈ. 57Салсбе
рија] Сал исберија АЈ. 58Салсбериу] Салисбериу] АЈ (оваква разлика до краја тек
ста). 59оставивши] оставш и Ми; ЈО (шт. грешка). 60Кулицама] Кул ама Ми. 61Сви]
Овим АЈ. 62 Исто као 60. 63појачања:] појачања; Ми; ЈО (шт. грешка). 64Сен Лоран у
да] Сен-Лоран у, да АЈ; Сен Лоран уд а Ми; ЈО (шт. грешка). 65бастиљама] бас тиљима
Ми; ЈО (шт. грешка). 66неузнемиравани] изнем ираван и АЈ (грешка). 67Фастолф] Фол
стаф АЈ (оваква разлика до краја текста). 68нам ирн ице и] нам ирн ице за пост и АЈ.
69
грофа Клермона] грофа од Клермона АЈ. 70Истога] Истог АЈ. 71бургоњс ки.] у Бур
гоњу. АЈ. 72Бедфорд] Бетфорд АЈ; Ми; ЈО (на овај начин уједначено до краја текста).
73
Бургоњски] бургоњонс ки Ми; ЈО (шт. грешка). 74Шес ија,] Мес ијо, Ми (шт. гре
шка). 75Дин уа, „ветар] Дин уа: „Ветар Ми; ЈО (грешка у интерпункцији?). 76навалу
свет ине спреч ил а.] [нечитко] навалу свет ине. АЈ. 77Тврд ил а је да,] Тврд ил а је, да АЈ.
78–78
и, <> појавом, <> становн ике.] и <> појавом <> становн ике. АЈ; и, <> појавом, <>
становн ике Ми; ЈО (шт. греш ка). 79–79 паж а Кут а <> довикне] паж а да Кут а <> до
викн у АЈ. 80 узме] узе АЈ. 81 Ла Хир] Лах ир АЈ. 82Кулица] Мал их Кул а АЈ; Кул а Ми.
83
Енглеза] Енглес ка АЈ. 84Сен Приве;] Сен-Приве Ми; ЈО (шт. грешка). 85Кул ице,]
Куле АЈ. 86Кулицама] Мал им Кул ама АЈ. 87Кул ица.] Мал их Кул а. АЈ. 88Кулица] Кул а
АЈ. 89Кулице] Куле АЈ. 90Исто. 91Кул ица.] Мал их Кул а. АЈ. 92средњевековн их битак а:]
средњовековн их битак а. АЈ; средњевековн их битак а. Ми; ЈО (шт. грешка). 93ђул ад и
ма;] ђул ад има: Ми; ЈО (шт. грешка). 94(А. Ленг).] (А. Ланг). АЈ. 95Јованка] Јованк и
Ми; ЈО (шт. грешка). 96 тога, <> одс тупн иц у,] АЈ; Ми. 97Кулице] Куле АЈ. 98Кулица]
Кул а АЈ. 99пал ис ад а <> беше запаљена.] пал ис аде <> бише запаљене. АЈ. 100 три] 3. АЈ.
101
врати] пов рат и АЈ. 102Јов анк а,] Јов анк а АЈ; ЈО (греш ка). 103дофен] Краљ АЈ; краљ
Ми. 104у Блуа,] у Блуа АЈ. 105стигла] стигла, АЈ. 106Пуатјеа] Поат јеа АЈ (овак ав однос до
краја текста). 107краља;] краља, АЈ. 108замерао] замерао, АЈ. 109Бос.] Бос, Ми; ЈО (шт.
грешка). 110Жаржо,] Жоржо Ми; ЈО (шт. грешка). 1117.000] 6.000 АЈ. 112Фастолф] Фол
стаф АЈ (овакав однос до краја текста). 113побегоше;] одбегоше АЈ. 114множ ина,] мно
жина АЈ; Ми; ЈО (грешка). 115Покушаји] Пок ушај АЈ; Ми; ЈО (грешка у конгруе нцији).
116
исечено,] исечено АЈ. 118У уторак] Уторак АЈ; Ми; ЈО (омашка у писању?). 119гарн и
зон,] гарн изон АЈ; ЈО (шт. грешка). 120грлила] чин ил а АЈ. 121вас се не плаш им,] вас не
плаш им АЈ (омашка у писању). 12217. јуна] 17. АЈ. 123Толбот] Тоблот Ми; ЈО (шт. гре
шка). 124Толбот] Тоболт Ми; ЈО (шт. грешка). 125изванредан] јед ан изванред ан АЈ.
126
Војс ка, међут им,] Војс ка енглес ка међут им АЈ. 127лињеролс ке.] Лињролс ке АЈ; Ми.
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12.] 28. АЈ. 129бастиљу] Ресенс ку бас тиљу АЈ. 130Хенриху] Хенрик у Ми; ЈО (шт. гре
шка). 131бил и зато] бил и ЈО (шт. грешка). 132разлози,] разлози ЈО (шт. грешка). 133три
грађан ин а,] грађан ин а, АЈ. 134Турнеј] Турне АЈ; Ми; ЈО (омаш ка). 135 Исто. 135аодго
ворише,] одговорише АЈ; Ми; ЈО (шт. грешка?). 136 служ ио;] служ ио: Ми; ЈО (шт. гре
шка). 137ват ру,] ват ром, АЈ (омашка у писању). 138Шампањи.] Шанпању. АЈ. 139дофену]
Краљу АЈ; Лофен у Ми; ЈО (шт. грешка). 140 ноћ и,] ноћ и Ми; ЈО (шт. грешка). 141руби
на,] рубиња, АЈ. 142Карла] Шарл а АЈ; Ми (овакав однос до краја текста). 143војвода]
војводе АЈ; Ми (грешка). 144Ремса,] Ремса; Ми; ЈО (шт. грешка). 145Лаона,] Лаона испр.
од Лаонс а АЈ; Лаонс а Ми (шт. греш ка). 146д’Албре] од Албре АЈ; Ми. 147мучен ике.]
мучен ике! АЈ. 148њен брат] брат АЈ. 149–149 пок лоне. Свеш тен иц им а катедрале <даде>
један] пок лоне: Свеш тен иц им а катедрале јед ан АЈ. 150 одрођеној] одређеној АЈ.
151
прими] прима Ми. 152Валуа] Вајиа АЈ. 153одс тупа. Поп лаш ише се,] одс тупа, поп ла
шише се, АЈ; Ми; ЈО. Реченица је нејасна. Знаци интерпункције исправ љени су према
смис лу. 154војс ка краљева среташе] војс ку краљев у сретоше АЈ. 155Августа] 13. Авг у
ста АЈ. 156 четама] њих ов им чет ам а Ај; Ми. 157Сан Ли] Санл и Ми. И у АЈ и ЈО се на
изм ен ичн о јав љај у оба обл ик а, који су уједн ач ав ан и на овај нач ин. 158бише] беше АЈ.
159
пос лом:] пос лом, АЈ. 160 изненада] изнен адно АЈ. 161срце конет абла] конет абла АЈ.
162
каквој] каковој АЈ. 163беху] беше АЈ; Ми; ЈО (грешка у конгруе нцији). 164Бедфорду,]
Бетфорду, Ми; ЈО Шт. грешка се пнав ља више пута до краја текста. 165осам] 8 АЈ.
Сати су до краја текс та у АЈ означавани цифрам а. 166 које] која Ми; ЈO (шт. греш ка).
167
кожних] возних исп р. у кож них (?) АЈ. 168изјутра] у јут ру АЈ; у изј ут ра Ми; ЈО (шт.
греш ка). 169Ујутро] У јут ру Ај; Ујут ра Ми; ЈО (шт. греш ка). 170–170 бећ ар уш у <> о њу.]
бећаруш у, <> на њој. АЈ; бећаруш у <> на њој. Ми. 171али] али је АЈ (омашка). 172муж у,
па] муж у; па Ај; Ми; ЈО. 173части] почас ти Ај; Ми. 174 својом] својим Ми; ЈО (шт. гре
шка). 175врховн и командант] шеф рата АЈ; Ми. 176одавде] одав ле, АЈ. 177ње] њој Ми; АЈ
(шт. грешка). 178три до чет ири стот ине Пикарђана] 3–4 стот ине Пик ард а АЈ. 179допао
је] доп ао АЈ. 180Лањију] Лањи АЈ. 181цркву] црк ви АЈ (омаш ка). 182 Лањија] Лањи Ај.
183
Пик арђана.] Пик ард а. АЈ. 184Бурњел] Бурнел АЈ; Ми; ЈО (грешка). 185Комп јењу,] Ко
мјењу, Ми; ЈО (шт. грешка). 186Комп јењ,] Коп јењ, Ми; ЈО (шт. грешка). 187на варош]
из варош и АЈ. 188војс ке. Пошавши] војс ке, пошавш и Ми; ЈО (шт. грешка). 189Д’Олон]
Д’Олонов Ми; ЈО (шт. грешка). 190Вењет,] Венет, АЈ; Ми; ЈО (омашка). 191новаца] нов
ца АЈ. 192покушати] пок ушават и АЈ. 193разазнавал а] разазнал а АЈ. 194ливара] лавара
Ми; ЈО (шт. грешка). 195заробљењу] зау зећу АЈ. 196150.000] 120.000 АЈ. 197аранђел Ми
хаи ло,] Арх анђел Мих ајло, АЈ. 198Сен Валери] Сан Вал ари Ми (шт. грешка). 199нек и
ма. Он] нек им а, он Ми; ЈО (шт. греш ка). 200 оджали] одрж ав ал и АЈ. 201је] је прво АЈ.
202
Фјеве] Фјефве АЈ; Ми; ЈО (омаш ка?). 203Никол а Баји не доби] изглед а да Никол а
Баји за то не доби АЈ. 204чет рдесет два] 42 АЈ. 205истин у.] истин и. АЈ. 206која] које АЈ;
Ми; ЈО (грешка у конгруе нцији). 207били] било Ми; ЈО (шт. грешка). 208не остави;] ста
ви; АЈ. 209арханђела] Аранђел а Ми. 210Жаржоа] Марно-а АЈ. 211да ли] и да ли АЈ. 212пе
десет осам] 58. АЈ. 213и] а АЈ. 214 остале] остав љал и АЈ. 215која] које АЈ; Ми; ЈО (грешка у
конгруе нцији). 216 забрањеним] забраном АЈ. 217бискуп] бис куп Бовес ки АЈ. 218сед ам
десет] 70 АЈ. 219дванаест] 12 АЈ. 220Исто. 221хоће; она] хоће. Она АЈ. 222отпадн ица,] от
падн ица АЈ. 223по правд и је] је по правд и АЈ. 224поздравима,] имен има и поздравима,
АЈ. 225непоштовање] непош тивање АЈ. 226Рим;] Рим, АЈ. 227 Јованки] Јованц и АЈ. 228до
вел и, мада] довел и. Мад а АЈ. 229тамн иц у, нађе] тамн иц у и нађе АЈ. 230 заис та да је њу]
још да је њу заис та АЈ. 231врло нерасположен и.] као људ и од теш ког расположења. АЈ.
232
јерет ик,] јеремои к, АЈ (омашка?). 233Јованк а,] Јованк у АЈ (грешка у конгруе нцији).
234–234
Како су <> бил и нес трп љиви,] Како је <> нес трп љиви, АЈ. 235час:] час; АЈ. 236љу
бљаше тај крст] га љубљаше АЈ. 237пепео] пепел АЈ. 238за коју] кој у Ми; ЈО (шт. гре
шка). 239Оверњског] Орлеа нс ког АЈ. 240 верности] вреднос ти АЈ (омашка?). 241Гуа] Гоа
АЈ. 242Фуатје] Фоат је АЈ. 243победонос но,] победно, АЈ. 244лепе снажне] лепе, снаж не
АЈ. 245прозрачним] презрачн им АЈ. 246 Пос ле овог пас уса у АЈ је убачена па накнадно
128
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прецртана следећа реченица: Мора се помен ут и ипак слик а славног Енг ра у Лувру:
„Јованк а на крун ис ању“. 246аУ Ми нис у наведени подаци о литератури. 247Иза ове би
блиографске јединице у АЈ је наведена следећа: Paul Feyel – Encycloped ie par l’image –
Jeanne d’Arc, 1923. 248titre] litre Ми; ЈО (шт. грешка). 249–249 Овог дел а текста нема у АЈ,
али је руком написан, на посебном листу, следећи податак: За доба Стогод иш њег рата
служ ил а сам се историјом E. Lar usse-a.

ПУТОПИСИ
НАЗАД

Празници путовања
Збирка путописа, објав љена у издању Слова љубве, Беог рад, 1972, у едицији Путоп и
си. Садрж и тридесет текстова, међу којима су неки заједничким нас ловом повезани у
тематске целине (Два пис ма о Бугарс кој и У Итал ији, зем љи над ахн ућа). Већина је
објав љена претходно у периодичним публикацијама, о чему су изнесени подаци у Напо
мен и уредништва на крају књиге. Текст напомене доносимо овде у целини, уз упозорење
да су нас лови два путописа омашком погрешно наведени (Пољс ка се зацељује и Геоло
гија није веронау к а):
Утис ци са путовања Дес анке Макс имовић, које донос имо у овој књизи, пис ан и
су и објав љиван и од ослобођења до данас, по наш им дневн им лис товима и часоп и
сима, изу зимај ућ и „Море“ објав љено у „Српс ком књижевном глас ник у“ између два
рата. Зап ис и са путовања „Пољс ка се исцељује“ и „Прос лава устанк а у Словачкој“
читан и су на Кол арчевом народном универзитет у 1948. Све што се однос и на Со
вјетс ки Савез појавило се у времен у од 1957. до 1966. углавном у „Књижевн им нови
нама“ и „Књижевнос ти“, сем зап ис а „Летон ија“ штампаног ове год ине у часоп ис у
„Развитак“. Ове год ине су објављен и и „Шума“ у „Стварању“, „Крс таш ки поход жена“
у „Путевима“ и „Привремен и Франц узи“ у „Корац има“. „Итал ија зем ља над ахн ућа“
изл азил а је у нас тавц има у „Пол ит иц и“ пре некол ико год ина. Белеш ке са путовања
по Грчкој и Франц ус кој штампане су у „Пол ит иц и“ и „Књижевн им новинама“ од
1960. до 1972. По дневн им лис товима су објављиван и и утис ци са путовања по нашој
зем љи, од ослобођења до 1970. „Окрил аћен и човек“ и „Геолог ија није нау к а“ појави
ли су се под друг им нас ловом и у мало другом виду одмах пос ле ослобођења у „Књи
жевн им новинама“. У овој књизи први пут се штампа „Вож ња укроћен им Дунавом“
и друго пис мо о Бугарима.
Подаци изнесени у Напомен и непрецизни су и непотпуни, а неке тврдње нис у мог ле
бити потврђене провером у постојећим библиографским изворима, на шта се указује у
појединачним напоменама. У овом издању текст се доноси према ПП, док се подаци о
осталим изворима, варијанте и друге редакције штампају у напоменама.

НАЗАД

Море
Прв и пут објав љен о у СКГ, 30, 5 (1930), 328–330, уз радов е Мил ан а Грол а, Ник а
Бартул ов ић а, Гус тав а Крк лец а, Ранк а Младен ов ић а, Јос ип а Кулунџ ић а и Мил ан а
Богдановића, под заједничким нас ловом Заједн ичко путовање. Забел ежени су утисци с
путовања Пен клуба по Југос лавији. Уврштен у ИСП, 120–122; ПП, 7–9. Варијанте,
СКГ, ИСП.
1
мед,] лед, ПП (шт. грешка). 2ник ад виђеног] ник ад невиђеног СКГ. 3сваким]
сваком ПП (шт. грешка). 4једним] једн има СКГ. 5љубави] љубави; ПП (шт. грешка).
6
груд и;] груд; СКГ; ИСП. 7и мене,] и мене ПП (шт. грешка). 8риба] риба, СКГ; ИСП.
9
чамц има,] чамц има СКГ; ИСП. 10вечер] вечери ПП (шт. грешка). 11воду] вод и ПП
(шт. грешка). 12окну] окна ПП (шт. грешка). 13и даље,] и даље ПП (шт. грешка).
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расположење] расположење, СКГ; ИСП. 15стена] стене ПП (шт. грешка). 16влажне]
влаж не, СКГ. 17прс тију.] прс тију. Ја сам са мора понел а огрл иц у од сићуш них пужева,
које су само неж ни танк и прс ти умел и саг рад ит и. СКГ; ИСП.
14

НАЗАД

ПОЗНАНСТВО СА ПУЛОМ
ПП, 11–14.
Према Напомени, путопис је објављен у неком дневном листу, од ослобођења до 1970.
У постојећим библиографским изворима, међутим, није било могућно утврдити извор.
1
бих] би (шт. грешка). 2радост,] радост

НАЗАД

ШУМА
Ств, 27, 7–8 (1972), рубрика Зап ис ано на путовању, изнад нас лова: Дес анк а Макс и
мовић; ПП, 15–24. Варијанте, Ств.
1
призора. Од] призора, од Ств. 2овде се < > путнику] овде се < > путн ик у се ПП
(шт. грешка). 3воћњац и, мас лине,] воћњац и мас лине, ПП (шт. грешка). 4да дозна] да
час пре дозна Ств. 5Слетала] Слетел а Ств. 6постајао] пос тојао ПП (шт. грешка).
7
стрмији] стом ији ПП (шт. грешка). 8спорт ис та,] спорт ис та Ств. 9ливад ама,] Лива
дама Ств. 10стигла] стигла, Ств. 11што као да сам] – као да сам то Ств. 12воду,] воду
Ств; ПП (шт. грешка). 13чује.] чуј у. ПП (шт. грешка). 14А да ти] А да ли ти ПП (шт.
грешка). 15сел има,] сел има Ств; ПП (шт. грешка).

НАЗАД

ОКРИЛАЋЕНИ ЧОВЕК
ПП, 25–31.
Тврдња у Напомен и да је путопис објав љен одмах пос ле ослобођења у Књижевн им
новинама, под друг им нас ловом и у мало другом виду, није потврђена провером. Или
су време објав љивања и извор погрешно наведени, по сећању, или је текст, из бил о ког
разл ога, непрепознат љив.
1
парад ајза – ] парад ајза, 2ја-] ја 3авионом, <> једном] авионом <> једном, (шт. гре
шка). 4 сунц у,] сунц у 5квари,] квари; (шт. грешка). 6стигли. Сада] стигли сад а (шт.
грешка). 7предрас уда,] предрас уда 8прича,] прича 9ливада, <> падне,] ливада <> падне
10
небес а, буде миран,] небес а буде миран

НАЗАД

ГЕОЛОГИЈА НИЈЕ ВЕРОНАУКА
Путопис се под овим нас ловом и у овом виду први пут објав љује у ПП, 33–34. Прве ре
дакције дел ова текста, у ПП графички издвојених већом белином између пас уса, обја
вљене су као независни прил ози у периодици: Geolog ija postaje sastavn i deo života у КН,
1, 27 (17. 8. 1948), 3, са потп исом Desank a Maksimov ić; Srećno у КН, 3, 22 (30. 5. 1950),
1, 4, са именом испод нас лова: Desank a Maksimov ić.
Пос ле напомена у којима се указује на штампарске грешке у основном извор у (ПП),
које су овде исправ љене, прве редакције (КН) штампају се у целини.
1
пегматита] пегмафита (шт. грешка). 2цртежом] цртежем (шт. грешка). 3бића
какво] бића как ав (грешка у конгруе нцији). 4амон ит и,] амон ит и; (шт. грешка). 5чуд и
ла, на] чуд ил а. На (шт. грешка?). 6потковану] потковн у (шт. грешка). 7додаде] даде
(шт. грешка). 8кристаласти] крис тал ис ти (шт. грешка).

Geologija postaje sastavni deo života
Pre nekol iko dana na prolazu kroz Aranđelovac, setim se pisma Zore Matejić, profesora
geolog ije: „Najzad smo stek li i mi u Jugoslav iji geološku školu o kak voj sam davno sanjala:
ne predajem više geolog iju kao veronau ku. Ova škola po predv iđenom planu letnje mesece
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provod i na terenu. Učen ici ne samo što vide i opipaju svaku stenu, to sam i ran ije ponek ad
u gimnaziji uspevala, već žive uz te stene, sam i im određuju sastav; prolaze kud je voda
prolazila gradeći pećine; spuštaju se s kamenjem niz vododerine; vade fosile s mesta na koji
ma su ostali pre više miliona godina; prodir u do planinskih nedara u kojima su se pradavno
stvarali kristali. Sad smo u aranđelovačkom basenu, bogatom ugljem, nemetalima, neobič
no raznov rsnom u geološkom pogledu…“
Odmah sam, razume se, pohitala do Aranđelovačke gimnazije gde mi rekoše da se sme
stio Geološki tehn ik um, osnovan prošle god ine u Pančev u, pri Zavodu za geološka ispit i
vanja Min istarstva rudarstva Jugoslav ije. Bila je nedelja, dan kad su učen ici sređ ival i mate
rijal donet sa ispitivačk ih izleta, te sam zatek la i njih i nastavn ike u škol i. Čim sam ušla,
primetila sam da je gimnazija dobila izgled geološkog instit uta: u hodn iku i po učion ica
ma stajal i su sanduci pun i komada stena, po zidov ima su bil i crteži davno izu mrl ih životi
nja, sheme geoloških doba. Kroz otškrinuta vrata jedne učion ice videla su se dvojica mla
dića nagnutih nad komad ićem stene boje zarđalog gvož đa, trudeći se da prodru u njegov u
skamenjenu tajnu. Hodn ikom je protrčao dečak od dvanaestak god ina s preg ršti punom
kamenja. Čin ilo se neobično samosvestan, upućen u stvar koju rad i, i opomenuo me je na
one male vojnike-dečake što su sa našom oslobodilačkom vojskom došli, i sami prekaljenog
lik a, ozbiljn i kao svak ko je gledao smrti u oči.
U direktorovoj radnoj sobi sam zatek la školsko rukovodstvo, Milana Ilića, profesora
tehn ičkog fakulteta rudarskog otseka, koji je rukovodio radov ima u avg ustu, direktora Boži
dara Matejića, profesora Zoru Matejić, vaspitača internata Duška Džepinu, ekonoma i uče
nike-rukovodioce. Posle pozdrava direktor me je doveo do prozora i pokazao vidik na jug u,
zat voren talasastom kosom Venčaca i Bukuljom, s aranđelovačk im basenom u podnožju.
– Nama, geolozima, zem lja je dvostruko lepa: i spolja kao predeo, i kao puna čuda unu
tarnjost, kojoj biste se vi, pesnici, da je poznajete, više div il i nego pejzažu.
Pošto su mi tako izdaleka pokazali mesta gde su vršena ispitivanja, objasnili su mi kakvo
je bilo stanje u geološkoj nauci kod nas pre rata.
Naš Univerzitet je ran ije, kako su mi rek li, spremao geologe kabinetske naučn ike
uglavnom, a ne praktičare koji se bave produktivnom geolog ijom. On je bio jed ina škola
gde se učila geolog ija. God išnje je izlazilo s njega prosečno tri do četir i studenta, jer se u
gimnaziji geolog ija predavala samo u jednom višem razredu. Imal i smo, istina, geološki
institut, osnovan 1930 godine, ali ni geolozi instituta nisu iskorišćavani mnogo za praktičnu
geolog iju. Do rata se čak nije stigla da urad i detaljna geološka karta naše zem lje.
– Predratn i društven i poredak kod nas omog ućio je ovak vo stanje u geološkoj nauci,
rek ao je direktor Matejić. Pojed inci su imal i pravo istraživanja, pa su bogati ljud i uzimal i u
ovom cilju pod zakup vel ike prostore. Kao istraživače su nai mal i strance. Sada su se uslov i
za rad međutim nesravnjeno poboljšal i: rudn ici su prešli u ruke naroda.
– Nama ne pripada samo pov ršina naše zem lje, nego i sve njene dubine, dok le god mo
žemo u njih prodreti, – umešao se i jedan učen ik-rukovod ilac. Za kratko vreme mi ćemo
svoju otadžbinu udvostručiti, idući u dubinu.
– Rudn ici su prešli u ruke naroda, – nastav io je zadovoljno direktor, – i geolog iji se,
prirodno, pridaje mnogo veći značaj. Osnovan i su posle rata pored saveznog i republik an
ski geološki instituti, jer pored saveznog postoje rudnici i republikanskog značaja. Kad smo
podel il i geologe, na svak i instit ut ih nije došlo više od dva do tri, što je bilo krajnje nedo
voljno. Tako se, vid ite, došlo do naše škole, do Geološkog tehn ikuma, koji je Min istarstvo
rudarstva Jugoslav ije najpre bilo zam islilo kao školu geoloških pomoćn ik a koja bi trajala
dve god ine, a Kom itet za škole i nau ku uskoro mu daje rang srednjotehn ičk ih škola, gde
školovanje traje tri god ine. Svršen i učen ici Geološkog tehn ikuma biće pomoćn ici geologa
i imati zvanje „mlađeg geološkog tehn ičara“. Biće raspoređ ivan i na službu uglavnom po
zavod ima za geološka ispitivanja, rudn icima. Pored terenske službe rad iće i po labarator i
jum ima, ispitivaće geološki sastav naše zem lje, istraživati ležišta mineraln ih sirov ina.
– Da li svak a republik a ima svoj geološki tehn ikum?
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– Još ne. Ovaj naš je saveznog značaja. U njega je prim ljeno konkursom četrdeset uče
nika iz cele naše zemlje, koji su imali bar malu matur u, više od šesnaest godina i bili dobrog
zdravlja. Ove god ine primaćemo i kand idate od četrnaest god ina, pa do dvadeset.
Zamol ila sam da mi naslik aju svoj radn i dan.
– On je pun kao sat meda. Ustaje se uvek u pet časova, petnaestak minuta rad i se gim
nastik a i polazi na teren u šest časova, a kad je mesto ispitivanja daleko, kreće se u dva uju
tru. Na terenu se ostaje do jedan ili dva časa po podne. Posle rada se spava ili ide na kupanje,
a od pet do sedam rukovod ioci drže predavanja u vezi sa praktičn im radom.
– Mislim da je mnogo zan im ljiv ija sama tehn ik a rada, – primetio je profesor Ilić. – Bilo
bi dobro da odemo među učen ike, oni će voleti da to objasne.
Njih smo zatek li gde pišu obavezni dnevn ik rada: svak i je beležio iskustva, zapažanja u
toku svog poslednjeg radnog dana na terenu. Oni su mi s oduševljenjem ispričal i postupak
u radu.
Podeljen i su u osam grupa, u svakoj po petor ica, sa rukovod iocem na čelu. Svak a grupa
ima svoje ime. Jedna se, na primer, zove Fersman, po čuvenom ruskom mineralog u i istra
živač u. Iz škole se polazi zajedno. Po dolasku na mesto istraživanja profesor i objasne šta se
traži i značaj toga u nauci i primen i, svak a grupa dobije određen i zadatak i odlazi oduše
vljeno na ispitivanje, gde ponek a često ostane dragovoljno mnogo duže na radu nego što je
predv iđeno, i posle se sama vraća u bazu. Kad se sve iskupe, refer išu o radu, predaju doneti
mater ijal, etiketiraju ga i pakuju.
Profesor Ilić mi je pok azao plan prema kome je rađeno. Učen ici su, na primer, u julu
proučaval i ogol ine i određ ival i položaj slojeva; orijentisal i se kompasom i kartom na tere
nu; proučaval i reljef okol ine, promatral i geološke prof ile; zatim prešli na sakupljanje or
ganskih ostatak a iz stena; promatral i rezultat rada erozija. Nekol iko dana su provel i na
upoznavanju s poslov ima u jednom rudn iku uglja, a u ponek im radov ima su i učestvoval i;
upoznaval i se s radom na bušal icama za dubinska bušenja. Postepeno su, u avg ustu, prešli
na teže stvar i, na ispitivanje metamorfn ih stena na Venčacu, na praksu u kamenolom ima;
na ispitivanje ležišta vatrostaln ih kaol ina, dijatomejske zem lje, okera; na kartiranje bu
kuljskog gran ita i ispitivanje pegmatita i kontaktn ih pojava.
– U toku rada bilo je radosnih iznenađenja, – primetio je profesor Ilić pošto me je upo
znao sa prog ramom. – Pojed ine grupe su naišle na pojave koje su za geolog iju kao nau ku i
kao primenu vrlo važne. Tako su nađen i fosil i u slojev ima čija starost nije bila ran ije odre
đena, što će se sad moći učin iti. Zatim u pojavama kontaktnog metamorf izma gran ita sa
susedn im stenama nađen i su nov i mineral i i rude za koje se nije znalo da ih ima u ovom
kraju, a u ekonomskom pogledu imaju za nas vel ik i značaj.
– A sad zam islite kad budemo imal i u svakoj republici po jednu ovak vu školu! – liko
vao je direktor. – Kad iz svake izađe po četrdeset i više odl ičn ih radn ik a, a možda i ponek i
naučn ik istraživač!
Kraj ormana s knjigama zapazila sam lepim krupn im slov ima ispisane parole o vredno
sti rada, znanja, discipline i objav u: „Knjige se izdaju svakog dana posle ručk a.“
– A da li se i traže svakog dana? – upitala sam Mladena Zak lana, bibliotek ara i odmah
se pok ajala što sam izgovor ila ove reči u kojima je bilo sumnje.
Da bi me uver io da knjižnica ne stoji uzalud, odmah je doneo kartoteku gde se video
spisak stručn ih, marksističk ih i zabavn ih knjiga kojima se raspolaže i spisak učen ik a koji
su čital i.
– Vid ite kol iko su čital i…
– Kud god idemo, nosimo sa sobom i svoju knjižnicu, – dodao je drug i.
Takm ičeći se ko će pre da me uver i kol iko se čita, pohval il i su se kako primaju časopis
„Rudarstvo“ i „Nau k a i priroda“, kako su poslal i oko sedam članak a listov ima „Novom
srednjoškolcu“ i „Mladom borcu“, koje takođe primaju.
U razgovor u sa pretsedn ikom aktiva Narodne omlad ine Geološkоg tehn ikuma, Jov i
com Milčićem, doznala sam da je škola izvela osam naučn ih ekskurzija u toku teoretske
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nastave po Makedon iji, Kosmet u, Srbiji i Bosni; da je održano petnaest sastanak a naučnog
sem inara uz pomoć profesora, a Duško Džepina da je održao niz uspelih predavanja o soci
jaln im temama.
Pretsedn ik aktiva je naročito zadovoljan radom u debatnom klubu, gde su se učen ici u
toku osamnaest predavanja sa diskusijama osetno izg rad il i. Naročit u živost su pok azal i
pril ikom diskusije o temama „Borba za stvaranje boljšev ičke partije u SSSR“ i „Osvrt na
rezoluciju Informbiroa“, protiv koje su jednodušno negodoval i. Nik ad se više dnevna
štampa, kaže, nije u škol i čitala kao u te dane.
Đačke družine, kojima je zadatak da organ izuju kult urno-prosvetn i rad, dale su neko
liko priredbi u Pančev u, po Makedon iji, u Aranđelovcu, uvek se udružujući ili sa seoskom
omlad inom u kraju gde se priredba održava ili sa srednjom tehn ičkom školom.
– Masovno smo učestvoval i i na jesenjem i prolećnom krosu. Čet vor ica ih je trčala i za
Titov u štafet u. Međutim naš glavn i zadatak uvek je bio učenje. Briga glavnog aktiva omla
dine naše škole naročito je na to upućena da učen ici savladaju potpuno školske predmete.
U ovom pogledu su mnogo, nesebično rad il i Predrag Bokčić i naročito Pančo Nau movski,
pomažući slabim drugov ima pri učenju.
– A vaši odnosi sa upravom škole?
– Neobično dobri, – upao je živo mlad ić koji je u tom trenutku prišao. – Prošla su vre
mena kad je postojao jaz između učen ik a i nastavn ik a.
Osetila sam želju da se pobun im protiv ovog uopštavanja – jer sam i sama bila nastav
nik, – ali u prirod i njegove mladosti bilo je ili da sve pot vrđuje ili da sve odr iče, i očutala
sam. Naš razgovor prek inula je jedna drugar ica rukovod ilac želeći da mi pok aže kako su
učen ici smešten i. Zad iv ila sam se čistoći i redu koji je vladao po spavaćim sobama, teren
skoj oprem i učen ik a, izobilju hrane koju dobijaju.
– Mi smo bili spremni da živ imo i pod šatorima, i da se hranimo kako sami znamo, – re
kla je, – ali danas ne samo država, već su i širi slojev i svesni značaja geološke nauke i našli su
nam se na ruci. Ovdašnje vlasti su nam dale sledovanje najtežih fizičk ih radnika; direktor
gimnazije, drug Matejić, ustupio nam je celu školu sa svim kuh injskim inventarom, te uče
nici, kad se vrate umorn i sa terena, mog u da dobiju dobro priređeno i toplo jelo.
– A kako učen ici podnose taj napor?
– S dana na dan sve bolje. Pojed ine, na čiju nam je neizdrž ljivost lek ar skrenuo pažnju,
puštamo samo na radove koje im je on dozvol io. Naročito se pri radu u rudn icima pazi da
se ne premore. Prema lek arskom savet u ni ostal ima nismo dal i prv ih dvadeset dana da se
premaraju, kao što smo i ovamo na radove pošli tek pošto se lek ar složio sa izborom mesta.
Kad smo došli u sobu gde su se rude i mineral i etiketiral i i pakoval i, onaj dečak koga
sam spazila pri ulasku doneo je da mi pok aže fosil koji je on pronašao, vretenastog, jasno
smeđeg puža, i da bi ovaj pronalazak u mojim očima imao još više važnosti, tvrd io je kako
se starost fosila penje do nekol iko mil iona god ina.
– Neće biti tako, – nasmešila se drugar ica Matejić, – dosta mu je i dva mil iona, kol iko
otpril ike ima.
Sad su počel i i učen ici iz svojih tajn ih zbirčica pok azivati primerke kojima su se oni po
nosil i: fosile, grumenje dijatomejske zem lje, kristale granata, pločice opala raznih boja.
– Svak i od njih – tiho je primetio direktor – ima, na našu radost, pronalazačke ambicije.
Svak i pod uzglavlјem čuva malu ličnu zbirk u, koju „zasad“ retko pok azuje. Ja im osta
vljam ove male tajne, one su dok az njihovog vel ikog oduševljenja za geolog iju, njihovog
samostalnog promat ranja i rasuđ ivanja, dok az da je sad geolog ija postala sastavn i deo nji
hovog života.
Pri rastanku, kad sam nek i kremenol ik grumen nazvala kamenom, nastalo je pričanje
anegdota koje bi se mogle nazvati „Geološkim pričama“.
Jedan učen ik je sa mnom kao na scen i oživeo jednu popularnu geološku prič u. Odveo
me je do belog kock astog grumena, sličnog komadu kreča, i rek ao:
– Pokušajte da dignete ovaj kamen. Samo sumnjam da ćete imati snage…
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Spremna da potegnem ogroman teret, podigla sam nešto lakše od pene, od samog vazdu
ha, što mi je ruke ponelo uvis. Kako sam se tome neobično zač ud ila, učen ik se prvo gla
sno, bezazleno nasmejao, a zatim se odmah uozbiljio da mi objasni ono čemu sam se u tom
trenutku i sama dosetila.
– Vid ite, to je zem lja postala od pradavn ih životinjica inf uzor ija. Ona je sva porozna,
ljušturasta, i zato je tako lak a. Svi mi kad smo je prv i put uzel i u ruke tako smo se kao vi za
čud il i. A kad biste videl i samo kol iko tečnosti može da upije!
I tako su redom pričal i o onome čemu se čude, što ih raduje, čemu se dive i kroz smeh i
zabav u još jednom usvajal i znanje koje su stek li u učion ici i na terenu; geolog ija im je po
stajala, kako je direktor rek ao, sastavn i deo života. Vraćajući se od njih mislila sam kako će
zbilja biti divno kad svak a republik a imadne ovak vu školu, kad bogate dubine naše zem lje
ne budu tera inkogn ita. Čin ilo mi se da će tereti našeg izg rađ ivanja tada postati tako lak i
kao onaj grumen što mi je maločas poleteo iz ruku.

Srećno
Na jednom od stolova na izložbi Geološkog tehn ikuma u Pančev u doček a posetioca ru
darski pozdrav: „Srećno!“ ispisan komađem krečnjačk ih stena po rumenoj glinov itoj ze
mlji, i odmah ga opomene da je ušao u herojsku prič u o našoj izg radnji, u samu bajku o ne
čuven im bogatstvima naše zem lje; zasenu mu vid dug ine boje ruda i minerala, pa ne zna
kuda bi pre pošao. Misli ma da je teško živeti na ovoj balk anskoj sredok raći, ma da si uvek
kao na mrt voj straži, u srećni čas smo ipak došli u ovu zemlju gde pod svak im korakom leži
blago, izbija izvor, niče cvet i klas, gde ti se i po ovom tihom, toplom danu čini da nešto huji
kao oluja. Srećno smo došli u našu zem lju gde pod svak im korakom leži blago, izbija izvor,
niče cvet i klas gde ti se i po ovom tihom, toplom danu čin i da nešto huji kao oluja. Srećno
smo došli u našu zem lju kao u nenačeti rudokop.
Dok si još u tim mislima i ne možeš da se odlučiš kuda bi najpre krenuo, prilazi ti jedan
od članova naučne grupe Tehn ikuma, učen ik koji ima šir i obim znanja od onoga što se
zahteva propisan im prog ramom i privod i te zidu gde je crtežima pretstavljen razvoj čove
ka od ribe do bića kak av je on danas. Tu se tiska najv iše sveta, učen ik a, vojn ik a, građana i
sluša učen ik a koji objašnjava:
– Riba je, kako vid ite, postepeno postala gmizavac, izašla na kopno, zatim joj se razv ile
noge…
Stariji ljudi su gotovo preplašeno gledali kako se nacrtana riba oslonila dvema nožicama
na kopno dok joj je rep još u vod i; kako je zatim prohodala i počela se puzati uz drvo, gde
postaje majmun, skače s grane na granu; kako jedna vrsta tih bića što su se uspuzala na drvo
dobija krila, pret vara se u pticu, druga silazi sa drveta, uspravlja se i postaje čovek, a treća,
kao gor ila, ostaje na granama; gledaju kako nek i od onih stvorova što su se razv il i iz ribe i
pošli zem ljom prolaze pok raj drveta pa postaju ili suvozemne životinje, slon ili lav, ili se
opet vraćaju u vodu i razv ijaju u kita, u vodenog konja. Iznad svakog ovog per ioda pisale su
basnoslovne vel ike brojke koje su pretstavljale vreme za koje se, recimo, riba pret vor ila u
gmizavca, majmun u čoveka, da vam broj od dve milijarde godina, doba za koje smo od ribe
postal i ljudski stvor potpuno zav rti mozak.
Jedna sredovečna žena pogleda u još star iju i onda upita bojaž ljivo učen ik a:
– Je li to potpuno tačno?
– Potpuno tačno, pot vrd i on.
– Prema dosadašnjim podacima nau ke, dodade drug i.
Žene i jedan vojn ik odoše smešeći se u never ici, ali nekol iko građana i puno učen ik a
Gimnazijei dalje su sa poverenjem slušal i i ostal i da gledaju crteže nek adašnjih ogromn ih
životinja sličnih aždajama, stegosaur usa majušne glave, obloženog duž kičme redom košča
tih ploča, s repom na kome su izrasle četir i bod lje, pa visokog iguanodona, uspravljenog na
zadnje noge, i ogromno dugog diplodocusa koji se zav ršuje bičastim repom. Učen ik se na
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ovim životinjama nije zaustav io mnogo, ali kad dođe do prve ptice, archeopter ix a, ukaza
kako ona na kril ima još ima prste i nokte, a u ustima zube.
– To su najpouzdan iji podaci da se evolutivn im putem došlo do čovek a…
– Men i se to najv iše sviđa, izjav i oduševljeno osnovac smeđe kose koji se stalno tiskao,
da bolje vid i, i upita: Da li su današnje ptice postale od ove?
Nov i posetioci su pridolazil i i nas drug i učen ik povede stolu gde je bilo izloženo rudno
blago naše zemlje, primerci ruda koje su sami učenici doneli sa terena, kao da je sama zemlja
gledaocu otvorila nedra. Tu su bile crvenkastožute grožđev ite rude, pa zelenkaste, modre i
azurno plave rude bak ra, pa crven i cinabar it u kome se vide prirodne kapljice žive. Učen ik
međutim pok aza glinastocrven i boksit:
– Šta mislite šta se dobija iz crvene rude? Srebrnobel i alum in ijum, odmah zatim sam
odgovor i.
– Imamo li toga dosta? Pitao je osnovac radoznalo posmatrajući sto. Imamo li više gvo
zden ih ruda ili bak arn ih?
Učen ik nije stizao da mu odgovor i jer je svet pridolazio i naročito se zaustavljao kod
prozračnog liskuna koji je ličio na tanane ljuspe stak la, s prel iv ima dug in ih boja.
– Ovo je kamen od koga se prave naočar i za ljude što rade kraj usijan ih peći, preduze
najednog ulog u tumača ovisok gimnazista nažih razreda, pa pokazavši na kudeljasta vlakna
azbesta dodade: A od ovoga se tka odelo za vatrogasce.
– Naš staln i gost! Nasmeši se zadovoljno učen ik Tehn ikuma.
Ne samo osnovac, svak i od nas je za svaku rudu, za naft u, i živ u izloženu u bočicama,
raspitivao imamo li ih dosta i gde se nalaze. Kao odgovor na ta pitanja visila je na zidu ogrom
na karta gde su uočljiv im crven im kružićima i ukršten im ček ićima bila označena mesta
bogata rudn im blagom. Svi smo sa radošću stal i prebrojavati oznake kojima su bile načič
kane Srbija, Makedon ija, Bosna i Sloven ija. Nek i građan in odrastao na žitonosnom tlu
Vojvod ine skoro uzdahnu od zadovoljstva pred tom slikom bogatstva naših gora.
Kada smo pošli ormanu sa fosil ima gde se vide skamenjene morske zvezde, ježev i,
školjke, amon iti, gde se na kamenu vide otisci prvoga bilja na zem lji, sličn i leden im šarama
na prozor u i kad sam bila voljna da se udubim u posmatranje tog omađ ijanog kuta gde su
se za večna vremena zaustav ila u pok ret u bića koja nik ad više ne možemo sresti, gimnazi
sta, česti posetilac izložbe, poverljivo mi reče:
– To nije ništa. Hod ite ovamo da vid ite što je kamenje!
Odveo me je pred vit rinu gde su bile izlož ene rude Trepče. Po crnoj, glatkoj cinkovoj
rud i dijamantskog sjaja kao da se bilo uhvat ilo kristalasto blistavo inje. Kristal i kvarca i
kalcita udruž ival i se u kupe, u druze. Manganove rude lič ile na ruž ič astu mahov inu, na
rude jasno golubije boje nek ak vu cepljiv u tamnu stenu priljubljivale se olovne rude jasno
golubije boje i cvetastog obl ik a. Čin ilo se pre da si stao pred gred ic u okamenjenog cveć a
ili pred sleđena okna u kojima se igra sunce, nego pred zbirk u ruda. Deč ak me pobedono
sno pog leda.
– Kamenje i po! Rekoh njegov im jezikom, odobravajući.
On se ipak bojao da nisam sve dobro zapazila pa mi je stao ukazivati na nek i spoj ruda
gde se čin ilo da su se crvena babina uvanca tek pojav ila iz zem lje, da se nek i golub šćuć ur io
pod krovom, da je hajdučk a trava nik la iz kamena.
– Je li to mog uće! S never icom viknu nek a žena gledajući u crtež na zidu pun raznoboj
nih krugova i čitajući glasno natpise u njima, da bi svu dvoranu izložbe uzela za svedoke:
Mir isi! Sahar in! Boje! Anil iske boje! Crven i vosak! Vodon ik! Naftal in!
Ona se kod svake reči sve više čud ila, a moj mal i pratilac odmahnu glavom kao da bi
rek ao: „Čudna mi čuda!“ To je sasvim razum ljivo. „Utom učen ik specijal ista u znanju o
uglju pok azao družin i posetilaca upravo taj crtež, objasnivši da on pretstavlja shemu kol i
ko se čega može dobiti iz sto kilog rama mrkoga uglja; i rečju pot vrd i da se iz te kol ičine
dobija sedamdeset pet kgr. Koksa i još mnogo šta što žena još nije bila stigla da pročita,
kao smola, sirov ina gume, dezinfekciona sredstva, pa i tu još nije bila iscrpena lista stvar i
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koje, kao u bajci, nič u iz običnog mrkog uglja. Žena je, doduše, i dalje ponavljala, da ona u
to ne može da ver uje, da najzad prizna da se u prirod i i veća čuda zbivaju.
U istom kut u bio je iscrtan prof il ugljenokopa u Banov ićima i dok je učen ik objašnja
vao kak vo se tamo blago uglja nalazi, iz koga je vremena i kak vi su uslov i za rad, men i gim
nazista skrete pažnju na deo crteža gde je bilo pretstavljeno nekol iko ugljen isan ih panjeva
na koje se naišlo ispod ugljenog sloja; stajal i su još čvrsto usađen i u tle isto tako ugljen isa
nim žilama koje su se naširoko granale. Na mah se sva družina ućutala kao da se predala
snov ima o tome predalekom vremenu, kao da je razmišljala kak va je onda rasla trava, kak ve
su ptice pevale na tom drveć u i da li ih je i bilo. Neko je upitao najzad da li se na panjev ima
poznaje jesu li prestrugan i. Prema našim tako neznalačk im pitanjima, učen ik se ophod io
blago nak lono i uz osmeh objasnio da su stabla tih panjeva morala biti oborena vodom, da
tada nije bilo ni pomena o pilama. Gimnazista tu ugrabi trenutak da mi kaže kako je na izlo
žbi video prav u skamenjenu obl icu na kojoj se raspoznaje šara kore i srž i kako je drvo zato
tako skamenjeno što je sil icijum dioksid zamen io organske mater ije. Očigledno je bio vrlo
ponosit što je to naučio.
Dok smo mi tu još stajal i i govor il i, naš osnovac se već bio stvor io kraj stola gde je bila
izložena oprema geologa: plan inska obuća potkovana klincima, šator, razni pribor i za sva
kodnevn i život, geometriske sprave, kompasi, sprave za merenje nadmorske visine, neke
bočice, mik roskop, i jedva se uzdržavao da te stvar i ne dod irne rukom.
– Šta mislite, šta je ovde geolog u najpotrebn ije? Upita nas jedan od budućih geologa
kada i mi priđosmo stolu sa opremom, već unapred ubeđen da ćemo pog rešiti.
Padal i su najrazličitiji odgovor i i zbilja niko se nije setio male bočice što je stajala na
nekoj kamenoj kock i. On nasu iz nje kap po toj kamenoj kock i koja poče kipeti na mestu
gde je kapljica pala, na što nam on objasni da bez te tečnosti, sone kisel ine, geolog ne kreće
na teren. Njome on određuje, za tren oka, krečnjake koji se često mešaju sa peščar ima i
drug im stenama pa se zato teško određuju.
Gimnazista mi reče tiho, u poverenju, da geolog malo preter uje i da mik roskop mora
biti važniji. I odmah zatim zamoli glasno da mu dozvole da i on pogleda preparate ruda koje
su gotovo svi posetioci zatražili da vide. Ali je učenik Tehnikuma bio zauzet objašnjavanjem
principa prema kome su stvoreni geološki mik roskopi, govorio o nekom „neobičnom zraku“
koji vrši polar izaciju, to jest boji mineral stalnom, karakter ističnom, bojom, što mnogo
pomaže pri određ ivanju sastava stena.
– Da znate samo što je lepo kada se pogleda, liči na nek i šaren i beton, odade se dečak
da je već jednom gledao predmete pod neobičn im zrakom.
Dvorana je bila puna geoloških mapa, dijag rama, geomorfoloških crtež a, ali su se gra
đan i ponajv iše skupljal i kraj reljefne karte okol ine Beog rada i sa vel ikom radoznalošću
slušal i prič u o panonskom mor u, o postank u Avale, o tome kako je neizbrojne vekove sta
ra, kako je isplov ila iz mora kad je ono otek lo kroz Đerdapsku klisur u. Naša grupa se me
đut im zaustav ila kraj nek ak vog crtež a u obl ik u kruga gde se pretstavljalo kako se krista
lasti škriljci raspadaju, kako ih vetar i voda nanose pa se na mestu nanosa stvara
sedimentna stena koja opet pod pritiskom postaje kristalasti škriljac koji će se opet raspasti
i tako večno u krug.
– Dijalektičk i put! Dobaci jedan od učen ik a. Sve se menja, ništa ne propada.
– Samo u razvoju društva to je spirala koja ide nav iše! Dodade brzo drug i, i skoro por u
mene od sreće što se odmah setio da to doda.
Kad smo izišli u pretsoblje stvor i se oko nas gom ila učen ik a radoznal ih kak ve ćemo
utiske zabeležiti u knjig u za to određenu. Osnovac prv i uze pero i napisa lelujav im dečjim
rukopisom, nal ik na mehur iće, ni časa se ne dvou meći: „Men i se najv iše sviđa postanak
čovek a“. Ostao je veran svojoj prvoj izjav i, nije ga ni geološka oprema pokolebala. Jedna
domaćica upisa: „Dopada mi se što sam čula malo više od lonca uz koji stojim svak i dan“.
Za njom dodade druga: „Otsad ću uvek ići na izložbe, više mi se dopada od bioskopa“. Za
njima su ljud i unosil i svoje utiske: „Radujem se što smo pronašli našu živ u i naft u“, „Mene
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je uvek privlačilo rudarstvo, a izložba me još više njemu priv uk la“, „Srećno vam bilo, uče
nici, dobro ste ured il i izložbu“, „Zadovoljan sam. Upisać u ćerku u Tehn ikum“.
A meni se sviđa najv iše to što smo iz pomrčina težih nego u podzemlju, u rudokopu, vra
ćali se opet na svetlost dana, što umemo da priređujemo tako lepe izložbe, što se i naše do
maćice oduševljavaju rudarstvom, što se i našim osnovcima najv iše sviđa postanak čoveka.
НАЗАД

ТЕТОВСКА МЕНАДА
КН, 3, 12 (21. 3. 1950), 4, над нас ловом Desank a Maksimov ić; ПП, 45–49.
Пос ле напомена у којима се указује на разлике између основног текста и основног
извора (ПП), прва редакција (КН) штампа се у целини.
1
савијене] савијена (шт. грешка). 2менаде] менада (шт. грешка). 3одл аску,] одл аску;
(шт. грешка). 4дарова,] дарова (шт. грешка).

Tetovska menada
Znala sam jednom mladu nastavn icu, koja je čeznula da se bav i arheolog ijom. Njoj je, na
ravno, bilo malo da se na predavanjima klasične istor ije u petom razredu uzg red dotiče
klasične kult ure, malo joj je bilo da na stran icama udžben ik a pok azuje đaku prastare pe
ćinske crteže, kor intski stub ili primerak vaza iz mikenske epohe. Želela je da ide na teren,
da otkopava te stubove, da pronalazi te crteže i odlomke vaza, da prati naučne eksped icije,
ili bar, da rad i u kak vom muzeju, da sređuje ono što su drug i pronašli. Ona se nud ila našim
arheolozima naučn icima da ih prati po makedonskim nalazištima, da se pored njih i sama
uči. Ti ljud i, međutim, ma da naučn ici i intel igentn i, smatral i su da je žena za tak av posao
nesposobna, sudeći po pismu jednog profesora koje mi je tada pok azivala, gde se izražava
la misao da žena nije sposobna da podnosi žeg u i prašinu na terenu i savetovalo joj se da se
zauvek okane tak vih misli i tome slično. Bila je ona tada uvređena, nesrećna zbog tak vog
omalovažavanja žene, negodovala je; ali, razu me se, i dalje je morala da ostane samo pre
davač klasične istor ije u gimnaziji.
Ponek ad sam se posle oslobođenja pitala da li je ta devojk a uspela da ostvar i bar sada
svoj san, pitala sam se da je neć u naći možda gdegod kraj Bleda gde se iskopavaju grobov i
star ih Slovena, ili gdegod u Stobima, Herak leji, Treben ištu; da nije i ona, sad kad se žen i
pružile sve mog ućnosti da pok aže svoju darov itost, naišla na kak vo arheološko blago.
Najednom, pre nekol iko dana, pril ikom proslave 8 marta, nađem je kao upravn icu Na
rodnog muzeja u Skoplju.
– Najzad vam se ispunila želja, rekoh joj iskreno obradovana, sad ste na poslu koji volite.
– Još nisam ništa vel iko stvor ila, reče ona kao da mi se izv injava. Ne mog u vam se još
pohval iti nik ak vim ozbiljn im radom, nik ak vim pronalaskom.
U isti mah smo se setile i ona i ja starog arheologa i njegovog pisma. Ona to i pomenu:
– Bar sam dospela na teren! I, ver ujte, rad im tamo i po žezi i prašin i kao ma koji izdr
žljiv čovek.
Muzej je, objasnila mi je zatim, rad io pod njen im rukovodstvom na terenu Dem ir-ka
pije, i bio je ugrožen stvaranjem krečana. Na prof ilu toga terena pok azala se u toku iskopa
vanja dva ilirska sloja, a iznad njih su nađen i grobov i s grčk im vazama iz V i IV vek a pre
naše ere. Malo dalje se naišlo i na tragove rimske kult ure, a iznad rimskog zida nađen je
vojn i porod ičn i grob s dosta darova i u ženskom grobu slovenske naušnice iz X vek a, pored
ostalog nak ita, belobrdske grivne, delova slovenske keram ike.
Sve je ovo ona pričala živo, unoseći se sva. Najzad pošto je pok azala predmete kojim se
muzej pod njen im rukovodstvom obogatio, rek la je svečano:
– A sad ću vam doneti Tetovsku menadu.
Ne znam zašto, ali sam pom islila da je Tetovska menada jedna od fig ura obučen ih u
narodnu nošnju i bilo mi je čudno zašto sad prelazi na tu temu; ali je ona iz svog stola izva
dila svežanj ključeva, prišla ormanu u drugoj sobi, izvad ila iz njega škrinjicu i iz nje nek i
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sitan predmet uvijen u hartiju. Odvojila je polako, uživajući u mojoj radoznalosti malu
bronzanu igračicu koja je mogla stati u dlan, Tetovsku menadu. Držala ju je nežno kao da
je živo biće i oduševljeno mi tumačila:
– Stvorena je u VI veku, na prelasku arhajske u klasičnu epohu. Vid ite kako ima izraz
arhajski, ali nema mira arhajskih fig ura, kod nje se već javlja pok ret.
S divljenjem sam posmatrala Tetovsku menadu, gledala njene horizontalne ruke u lakto
vima sav ijene pod prav im uglom, šačice kopljasto uvis okrenute, kosu niz pleća razasut u.
Nju verovatno nisu često vad il i iz ormana, jer su došli i drug i koji rade u muzeju da je po
smatraju. Upravn ica muzeja mi je vel ikodušno dozvol ila da igračicu uzmem u svoj dlan.
Neko je primetio da se menada razbolela i da je moraju što pre stav iti pod stak leno zvono,
u bezvazdušni prostor. Upravn ica muzeja na moj zač uđen i pogled nagla se nad bronzanu
fig ur u i rek la:
– Gledajte te sić ušne zelene pege što se ne sijaju kao ostali delov i, to je menadina bolest.
Moramo je zaista stav iti pod stak leno zvono, da ne bi oksidisala. Zasad, ipak, bolest nije tako
akutna. Slobodno je, slobodno držite; da je bolesnija, ja vam je ne bih ni davala u ruke.
Zbog ovak vih razgovora kao o živom bić u, menada na mom dlanu je malo po malo oži
vljavala. Bronzana kosa što joj je padala niz pleća do pojasa stala je da vijor i, pleten ica koja
je išla preko čela rasplela se; koža prebačena preko tanke tkan ine spala je s ramena; njen i
oštri pok reti se ublažil i, a šake što su kao kopaljca išle oštro uvis postale su slične čašicama
cvetova. Posle dvadeset i šest stotina god ina Tetovska menada je opet zaig rala, izašla je iz
svoje bronzane začaranosti, i ja nisam smela da pomaknem šaku da ne bih čarol iju oterala.
Čula sam kao kroz san upravn ičin glas:
– Ovaj je predmet unik at u svet u. Rado bi ga imal i najveći muzeji…
Neko od prisutn ih je dodao:
– Ko zna kol iko je na tlu Makedon ije nađeno ovak vih igrač ica i zbog bronze preto
pljeno u najobičn ije predmete. Kaž u da je prv i sopstven ik naše menade nju smat rao za fi
gur ic u što stoji mesto ruk un ice na pok lopcima gvozden ih peć i, i da se zato dosta lako od
nje rastao.
Igračica u mojoj šaci opet se pret vor ila u ukočen i bronzan i predmet, jedva veći od po
dlan ice. Došao je čas da je vrate u škrinju. Paž ljivo su je opet uvil i u hartiju, i ponovo je za
ključali u orman. U odaji je odjednom postalo tužno i prazno, ma da nas je tu bilo nekolicina,
ma da su igračice i igrači s grčk ih vaza pokušaval i da nak nade prazninu što je nastala po
menad inom odlasku; ma da su ljud i i dalje govor il i zan im ljive stvar i o umetn ičkom bogat
stvu makedonskog tla. Nov inark a s kojom sam posetila muzej, pričala je kako je slučajno i
ona, na jednom svom put u, odig rala ulog u arheologa istraživača: točkov i kola su proval il i
star i grob pun darova ona je brzo, da bi imala svedok a, pozvala mesne vlasti i u njinom pri
sustvu je, pored ostalog, izvad ila zlatnu grivnu sa kamenjem i predala muzeju.
Bilo je sve zanimljivo ali smo se posle menadinog povratka u škrinju ubrzo rastali. S uprav
nicom muzeja sam, istina, opet sutradan razgledala star ine po gradu. Skoplje je bilo mesto
kao por učeno za nju, za njenu arheološku strast. Gde god pogledaš star ina, iz svakog gru
mena zemlje ispada umetničk i predmet, na svakom drugom zidu mahov ina vekova. Obišle
smo crk ve, džam ije, zav ir ile u rezbe i ikone, prošle kroz muzej u Kuršum lihanu. Kad smo i
njega razgledale, očiju pun ih nadg robn ih spomen ik a, spustile smo se u čet vrtasto dvor ište
opasano zidov ima same zgrade, pred mal i ribnjak. Tamo se na martovskom suncu deseti
na crven ih i sedefastih riba radovalo život u. Upravo sam glasno htela da se zad iv im njiho
voj boji i živosti, a moja saputn ica glasom pun im prekora i čuđenja reče:
– Zam islite šta sam naišla jednom zapisano u knjizi gde posetioci beleže svoje utiske!
Vel i: „Od svih stvar i u muzeju najv iše mi se svidele ribe!“
Pred tim njen im mladalačk im oduševljenjem poželela sam da na svakom poslu u našoj
zem lji stoji čovek koji je za njega stvoren, koji je dugo ček ao pa da se lati; da točak svak ih
kola, kad upadne duboko u oran icu, naiđe na neko blago, da imadnemo u svakom muzeju
puno stvar i kao Tetovska menada.
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СЛИКЕ ЈЕДНЕ ПРОШЛОСТИ
По, 60, 17.804 (30. 4 – 2. 5. 1963), 16, над нас ловом Дес анк а Макс имовић; ПП, 51–55.
Варијанте, По.
1
здраво! – поздрављала] здраво! Поздрављал а По; здраво! поздрављал а ПП. 2зе
лен у априлс ку песму] априлс ку пес му, По; зелен у априлс ку, пес му, ПП. 3То је, знач и,
оно] То је, оно, По. 4Керемп ух а,] Керм пух а, ПП (шт. грешка). 5Кук уљевић,] и Кук у
љевић, По. 6савремен ик Крк лец,] савремен ик, Крк лец, По. 7пајцек а које] пајцек а, или
по нашем праш чића, које По. 8куће и говеди] куће, говед и; По. 9даљине, пожурила]
даљине, да се, уз то, радујем кад уз пут примет им да се нешто зид а, унап ређује, пож у
рил а По. 10десетак] двадесетак По. 11продубело] продубило По. 12улицама] мес том
По. 13прош лост и стара слава.] прош лост. По. 14Боговић] Беговић По (шт. грешка).
15
Гупцу] Гупц у, По. 16вијећницу] већн иц у По. 17тристогодишњом] трис тагод иш њом
По. 18класицистичког] класистичког ПП (шт. грешка). 19зем љи, а] зем љи, мислила сам,
а По. 20граду] граду, По. 21бедем и <> травом] бедем и, <> травом, По. 22се био изгу био]
се изг убио По. 23У] А По. 24–24Заборавил и смо глед ајућ и старе кос тиме на одел а који
ма нас снабдева „Вартекс“.] Заборавил и смо на одел а којима нас снабдева „Вартекс“,
глед ајућ и старе кос тиме. По. 25стак лене цеви] цеви По. 26Вараж дин у.] граду Вара
ждин у. По. 27књижевну] вечерњу књижевн у По. 28шаране] шарене ПП (шт. грешка).
29
чије <> се чувају] чије се <> чувају По. 30на дивно] и дивно, По.
ДВА ПИСМА О БУГАРСКОЈ
Заједнички нас лов, први пут се јав ља у ПП. Односи се на два путописа: Пис мо Бран
ковчан има и Пис мо уметн иц има.
ПИСМО БРАНКОВЧАНИМА

ПП, 57–61.
Према Напомен и, путопис је био објав љен у неком дневном листу у пос лератном
периоду, до краја шездесетих година. То, међутим, није потврђено у постојећим библио 
графским изворима.
1
Грешком у штампи изостав љен је цео ред, па је текст допуњен по смис лу. 2трад и
ције] трад иц ији (шт. грешка). 3бос тан, <> цењено, али ретко,] бос тан- <> цењено али
ретко Реченици је немогуће схватити смисао без додатих знакова интерпункције. 4рад]
раду (шт. грешка). 5помогнете] пог нете (шт. грешка).
ПИСМО УМЕТНИЦИМА

По Напомен и, први пут у ПП, 71.
1
на длану] да длан у (шт. грешка). 2И] “И (шт. грешка). 3Пловд иву:] Пловд иву; (шт.
грешка). 4Цитат став љен у заграде да би се олакшало разумевање реченице. 5грешак а,]
греш ка, (шт. грешка). 6музеј-куће посвећене] музеји-куће пос већен и (грешка).
НАЗАД

ПОЉСКА СЕ ЗАЦЕЉУЈЕ
Путопис је у овом облик у и под овим нас ловом први пут објав љен у ПП, 73–84. Према
Напомен и, био је чит ан у Кол арч ев ом народн ом унив ерз ит ету 1948, али није нам
поз нат о да ли је тај изв ор сачув ан у бил о ком обл ик у. Прв е редакц ије дел ов а текс та
објав љене су као независни прил ози у периодици: Од Катовице до Балт ик а у Д, 3, 124
(20. 12. 1947), 8–9, потпис Дес анк а Макс имовић; Из Пољс ке у Д, 4, 127 (10. 1. 1948),
стр.6–7, потпис Дес анк а Макс имовић.
Попис варијаната Д који се доноси у напоменама, зак ључно са бројем 75 (види доле),
обухвата разлике између првог дела основног текста и прилога Од Катовице до Балт и
ка, који се у већој мери подударају. Други прилог, Из Пољс ке, штампа се пос ле напомена
у целини, због знатнијих разлика према основном тексту.
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карте,] карте ПП (шт. греш ка). 2бес крајну] широк у Д. 3Вис ла,] Вис ла – Д. 4 при
ток ам а;] Д. 5рук у. Стари бол] рук у, поглед ал и нам у очи. Стари наш бол Д. 6Пољ
ске,] Пољс ке Д. 7нед аћ а,] нед аћ а Д. 8да и <> дâ] да да <> Д. 9Варшаву] свој у дивн у
Варшав у, Д. 10 и непријатељском] да неп ријатељевом Д. 11пес ник а.] пес ник а, да би
спас ла слободу кој у су они опев ал и, да би се дух слобод арс ке Пољс ке клас ичне ли
терат уре могао очуват и. Д. 12замишља] себи зам иш ља Д. 13–13самоу верен. Кад пом и
слиш на Пољак а, прво му одаш признање за слободољубивост. У наш им разговорима
с њим а то је увек била] самоу верен – а за Пољ ак а се унап ред зна да ће увек, ма под
как вим условим а био, бран ит и домовин у и слободу. То је увек бил а у наш им разго
ворим а Д. 14 зближ ав ал и,] зближ ил и, Д 15поново дол азил и.] дол азил и. Д. 16 пољским]
пољс ким јез ик ом. Д. 17 Међ ут им,] Али, Д. 18Прв о <> шума] Брз о <> драг ог шум а
Д. 19са] исте са Д. 20 изговором него код нас, па] изговором, па Д. 21али <> готово] али
већ <> скоро Д. 22дом аћ ин и на] на Д. 23–23законе пољс ког језик а, што нам је најед
ном отворило безброј врата у оно што су нам говорил и.] законе, које не мог у одо
лет и а да и вам а не кажем, да бих вам дал а вољу да почнете учит и пољс ки, јер они
наједном отворе безброј врата у пољс ки језик. Д. 24Кад у грам ат иц и проч иташ да се
јат] Старос ловенс ко јат Д. 25–25код Пољ ак а прет ворило у ја, да је меко старос ловен
ско р пос тало ж, а самоглас но р се прош ирило у ар или ер, то се прим и прос то као
и свак а чињен иц а; али кад сам и уочите тај закон, то изазив а радост.] тојест наше е,
однос но ије, у пољс ком су се прет ворил и у ја, меко старос ловенс ко р пос тало је ж,
самоглас но р се прош ирило у ар или ер. Д. Полуц рни слог у основном текс ту прире
ђивачев. 26 сарн а и наједном погодиш] сарн а, наједном знаш Д. 27учини] и учин и Д.
28
знању пољског] знању Д. 29Уочивш и или нау ч ивш и то] Кад смо то уочил и, Д. 30 при
прв им сус рет им а смо схват ил и ипак] ми смо при прв ом сус рет у схват ил и Д. 31сво
је зем ље.] свога град а. Д. 32тамо] усто Д. 33–33Уместо овог пас уса у Д се нал ази следећи:
У Пољс кој смо провел и тридесет дан а. Видел и смо градове: Варшав у, Катовице,
Вроцл ав, Краков, Лођи, Гњезно, Познањ, Гдињу, Сопот, Гљивице, и у Шлезији ле
тов ал иш та, Шкларс ку Порембу, Карп ач, Јелов у Гор у, Теп лице, логоре Ошвјенћ им
и Бжеж ице, сол ан у Вјел ичк у, део Тат ри са Закоп ан им а. Сваког дан а смо од јут ра до
мрак а неш то разглед ал и, такорећ и учил и. Понек ад смо пос леподне лич ил и на оне
светс ке путн ике Америк анце што крупн им корац им а иду кроз музеје и бележе у
нотес да су их оби ш ли, тол ико су нам мозгови бил и зас ићен и. Ипак смо дис цип ли
нов ано одл азил и да глед амо све што су Пољ ац и желел и да нам пок аж у, свес ни да
они увек морај у имат и важ ан разлог што нам ово или оно пок аз уј у. 34 овом] свом Д.
35
ушли у много] видел и пуно Д. 36већница,] старих зграда: већница, Д. 37видео,] видео;
Д 38стубови нед авно откривени] стубови Д. 39 грехове,] грехове, нед авно отк риве
ни; Д. 40 беше] би Д. 41у њем у зваше] зваше Д. 42дрвених] древн их ПП (шт. греш ка).
43
чињеницом] фактом Д. 44бил и оду век њихови,] њихови оду век Д. 45ови крајеви] они
једном бил и Д. 46 посета] и посета Д. 47из 7–4. век а пре нашег времен а.] из 4. век а
пре Хрис та. Д. 48ме је страх и пом ис лит и <> и не видет и,] ме страх да пом ис лим <>
не видет и, Д. 49цео његов нацрт] нац рт целог град а Д. 50опасан,] опкољен, Д. 51језера,]
језера ПП (шт. греш ка). 52су била] бил а су Д. 53друкчије] друго Д. 54и замишљати] и
само зам иш љат и Д. 55обл иц ам а,] облуц им а, Д. 56 прапрапретк а] прет ка Д. 57Следећа
два пас ус а у Д су у сас тав у претх одн ог. 58узб уђено.] радос но. Д. 59било] ту било Д.
60
ни Герм ан а,] ни прок лет их Герм ан а, – дак ле, Д. 64пил и медовин у,] медовин у пил и
Д. 65упот ребљав ал и.] упот ребљав ал и! Д. 66У Д нем а ове реч ен иц е. 67улица] улиц а, Д.
68
поп лочаних] поп речн их Д. 69 какве] како Д. 70 рад и –] рад и, Д. 71фалс ификов ал и
историј у. Сад а се увел ико рад нас тавио.] зав арал и траг и фалс ификов ал и историј у,
а сада се на њем у опет увел ико рад и. 72Две] Све Д. 73уместо ист рулел их делова] ист ру
лел и делови Д. 74Постоји] Има Д. 75Зав ршетак текс та у Д. 76Плас тови сен а људс ких]
Плас тови, сен а, људс ких ПП (шт. греш ка). 77 Призоре] Призори ПП (шт. греш ка).
78
Калеб] Клеб (шт. греш ка).
1
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________ Десанка Максимовић ________

Из Пољс ке
У огромној мас и дож ив љаја готово и не мог у да се снађем. Не знам шта би пре чега
говорил а. Кад смо већ у Лођи и Катовиц ама, хтел а бих да кажем неш то о пољс кој
индус трији. Нама је тек сад а у Пољс кој било јас но шта то знач и индус тријс ка зем ља.
У Лођи смо посет ил и фабрик у текс тил а Шајблеров у, друг у по вел ич ин и у Европ и.
Наш ли смо се наједном у огромној железној шум и прос тору пок ривеном стак лом,
вел иком више хектара, где су разбоји хуктал и, железне полуге скак утале. Тако се
мен и нек ад прик азивал а у дет ињој маш ти, признајем поређење је необично, сама му
се чуд им, она шума барјак а и копаља кроз как ву се у нашој народној пес ми каже да
ни киша не би могла на „зем љиц у да падне“. У Лође има око 250 хиљада, мож да и више
сам их радн ик а. То су они што су нас онако поздравил и, то су они што у школ и ППР
прате пол ит ичке курсеве.
Катовичк а ливн ица, хута „Кош ћуш ко“ је исто тако неш то што од нас нико није
могао зам ис лит и. Огромне усијане греде, као стабла стогод иш њег храш ћа, стално
изл азе из пећ и, дивовс ке маш ице преносе неке ужарене ступце, спуш тај у их у јаме,
још ужарен ије их отуд ваде, маљеви комбинован и у маш ине тање усијане греде, маг
нет и у обл ик у канџ и диж у снопове старе гвож ђурије и гурај у их у чељус ти март и
новс ких пећ и. Одас вуд бије јара, навире лупа, људ и иду под наочарима да би могли
глед ат и у гвож ђе које кључа као у зем љином језгру. И наједном тек у некој одаји
углед аш – жилете за бријање. Куд а је све проп утовало гвож ђе док није из зем ље до
спело до тих металн их лиш чица!
Слично чуђење и дивљење буд и и „Президент“, рудокоп црног пољског злата, како
се изразио јед ан руд ар. Ту на горњем делу рудн ик а готово и не вид иш човек а, сав по
сао обав љај у маш ине. Комађе угља изв ученог из зем ље слаже се помоћу огромн их
решета по вел ич ин и и пок ретн им стазама тече до вагона који ће га одв ућ и у све кра
јеве света. Подземн и део нис мо видел и, али су нам рек ли да и тамо највећ и део по
сла сврше маш ине. Овде у тако модерном рудокоп у поглед на руд арс ког радн ик а не
буд и она осећања која су код нас одгајил и роман и западн их литерат ура што су опи
сивал и приватне рудн ике и живот руд ара у њима.
Сем овога смо видел и фабрик у вагона у Вроцл ав у где је отиш ло на занат око 60
наш их омлад инаца, фабрик у стак ла у Шкларс кој Поремби у Горњој Шлес кој.
Материјалн и услови радн ик а су добри. Они имај у хран у у фабриц и, поп уст при
куповин и нам ирн ица у својим задругама. Здравс твена служба по фабрик ама је мо
дерна и добра. Свугде смо видел и обд ан иш та за дец у до школс ког узрас та, где влад а
радос на чис тоћа. Ова обд ан иш та су смеш тена по нац ионал изован им дворц има, кад
се нађу у близин и фабрике, као што је случај у Лођи, по домовима бивш их приват
них сопс твен ик а фабрик а.
По свима овим завод има срел и смо онај стварал ачк и полет и ону борбеност кој у
познајемо код Пољака и из времена рата. Изобиље угља које Пољској пружа Шлезија,
зат им њене огромне ливн ице, омог ућуј у јој да брзо свој у зем љу обнав ља.

*

Како је Пољс ка огромн им делом равн ица, отпор Пољак а је био усретс ређен по гра
довима и њихова сел а су се срећом сач увал а, док су градови у којима се борило по
рушен и. По тим пољс ким градовима, Варшави, Гдањс ку, Вроцл ав у, Познању, рад и
се много на обнови. Улице су у вел ико рашч иш ћене и зак рп љене саобраћај успос та
вљен, доњи спратови читавијих кућа упот ребљен и бар за радњу. Да би се брже зид а
ло и нек ако искорис тио незам ис ливо огромн и материјал срушен их зград а, Пољац и
су сад изу мел и неке маш ине које туцај у ситн у опек у, мељу стари цемент, и из тога
материјал а граде неке ступце, плоче, коцке, сличне храпавом арм ираном бетон у.
Тако у исто време склањај у рушевине и добијај у брзо нов материјал. У Варшави је
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обновљено једно предг рађе. Вид и се низ вел ик их бел их кућа, нове прос тране улице.
Чак је и у Гет у, јеврејс ком варшавс ком предг рађу у парампарчад срушеном, син уло:
просечена је кроз њега широк а улица која ће бит и главна артерија град а. На томе
рашч иш ћавању је уз пољс ку омлад ин у рад ил а и једна југос ловенс ка бригад а.
Много је урађено за обнов у и у Гдињи, вел иком пољс ком, управо светс ком при
стан ишту, на Балт ик у, које су Пољац и изг рад ил и бил и за 15 год ина, између пос ледња
два рата, а Немц и га готово поруш ил и за време овог рата.
Гдиња је дак ле огромно прис тан иш те са некол ико затона дубок их по 11 метара
који по некол ико километара улазе у копно и у исто време нова дивна варош. Лађе
из свих крајева Европе мог у се ту видет и. У Гдињи се тек осет и темпо економс ког
живота Пољс ке и темпо њене обнове. Шлес ки угаљ, гвож ђе укрцавај у се у бродове.
У једном крај у нек и шведс ки и норвеш ки бродови чек ај у на рибу „Сељотк у“. У бро
дог рад ил иш ту на другом крај у се оправ ља огромн и прекоморс ки брод. Дизал ице уз
обалу у вечном су пок рет у, катарке на две једрил ице изглед ај у у свој тој огромнос ти
морс ког вел иког прис тан иш та лирс ки, лепт ирас те и прив лаче поглед.

*

На пут у кроз крајеве које су Пољац и поврат ил и пос ле овог рата од Немаца сазнал и
смо још јед ан од проблема савремене Пољс ке и њене обнове. То је насељавање По
љак а по зем љама одак ле су Немц и истеран и. Крај око Болес лавца, Вроцл авс ко вој
водс тво, насел ил и су на пример наш и Пољац и, они што су дос ад живел и у Бос ни.
Наш сус рет с омлад ином пољс ком одрас лом у Бос ни прил иком светковине давања
ордена за парт изанс ке зас луге Југос лавији био је и за њих и за нас огромна радост.
Нас је увек много зан имао живот пољс ке омлад ине и њен однос према нашој
омлад ин и. Према реч има сам их Пољак а њихова омлад ина се одушев љава нашом.
Они млад ић и и девојке који су бил и код нас на прузи, а и пре тога бил и најис такн у
тији, пос тав љен и су као саветн иц и или руковод иоц и, не знам како се то код Пољак а
зове, по пољс ким омлад инс ким орган изац ијама.

*

Пољс ка је високо култ урна зем ља. Пуна је уметн ичк их спомен ик а, које ја овде не
мог у све набројат и. Пољак је свес тан вреднос ти тих спомен ик а и њима се понос и.
Вел ике музеје, галерије слик а наш ли смо свуд а, у Варшави, Краков у, Познању и
Гљивицама. Немц и су за време рата многе ствари униш тил и, многе пок рал и и одне
ли у Немачк у, нароч ито из Варшаве, као што су збирке Краљевс ког замк а, галерија
слик а Стан ис лава Авг ус та, гипс ане коп ије Стан ис лава Авг ус та, његов графичк и ка
бинет, збирке држ авне нум измат ике, колекц ије Војног музеја, Држ авног уметн ич
ког и Археолош ког, најс купоцен ији примерц и библио тек а, вајарс ки радови чувеног
Витас твоша итд.
Многе од ових ствари Пољаци су пронаш ли, враћају их на своја места, рестау риш у,
а то захтева огроман рад. И то је један од важ них и тешких послова у обнови Пољске.
Пољац и имај у многе ретке примерке вел ик их мајс тора ренес ансе, мајс тора фло
рент инс ке школе, пуно слик ара фламанс ке школе, дос та шпанс ких и франц ус ких
сликара. Између остал их да поменемо Рембранта, Тиц ијана, Вандајка, Рафаел а. Пољ
ско слик арс тво из времена романт изма је ориг инално с много нац ионалног карак
тера. Пољац и имај у из тог времена пуно слик ара светс ког глас а као што је Матеј Ко
јан, слик ар необу здане снаге, огромн их историјс ких композиц ија, чији стварал ачк и
замах запањује.
У страном слик арс тву чин и ми се да је најбогат ији музеј Познањс ки нароч ито у
слик ама фламанс ке школе, док музеј у Краков у има много вел ик их домаћ их слик ара
XIX век а и вел ик их њихових платна. Музеј у Варшави даје понајбоље историјс ки
развитак пољс ког слик арс тва и има пуно слик а савремен их мајс тора.
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Пољац и имај у 1700 орган изован их уметн ик а, две слик арс ке академ ије, у Варша
ви и Краков у, и шест виш их уметн ичк их школ а, уз одељке за примењен у уметност.
Наш и слик ари из делегац ије каж у да су обе школе изванредне и да би се тамо наш и
ђац и могли учит и уметнос ти примењеној у металу, керам иц и. Плак ат и и опрема
књига добра је. Врло добро се по тим школ ама спрема и за рес тау рац иј у фрес ки и
старог слик арс тва.
И иначе су школе по Пољс кој изванредно добре, модерно уређене. Међу њима
предњач и мож да пол итехн ичк и завод шлес ки, зград а са двадесет и три километ ра
сам их ходн ик а, са модерн им рад ион ицама где се учен иц и већ поч ињу спец ијал изи
рат и за струк у којој желе да се одаду. Њихови пол ит ичк и курсеви су исто тако добро
орган изован и. При свакој фабриц и има дом култ уре. У катовичком дом у култ уре и
прос вете мог у чланови синд ик ата учит и све језике, уметнос ти, бесп латно или по
мин ималној цен и.
Бил и смо три пута у опери, увек слушал и Халк у. Најбоља је опера у Познању – и
ту је Халк а бил а збиља најбоља. И драм у смо посет ил и некол ико пута. Дају се Јул ијус
Словацк и, Шекс пир, Бомарше. Позориш та су увек пуна.

*

Пољац и свих друш твен их редова и зан имања, и књижевн иц и и професори и радн и
ци желе много да се с нама зближе. Они су нас тако рећ и на рук ама нос ил и. Стално
смо осећал и целу пољс ку зем љу. Они желе да упознаду лепоте наше зем ље, да проу че
наш у литерат уру, да дођу у дод ир с нашом омлад ином, да сазнаду до танч ина култ ур
не и пол ит ичке прил ике код нас, да успос таве сталн и дод ир с нама у свима изразима
култ урног нашег живота.
НАЗАД

НАЗАД

ПРОСЛАВА СЛОВАЧКОГ НАРОДА
ПП, 85–91; према Напомен и, текст је био читан на Кол арчевом народном универзи
тету 1948.
1
правог] правом (шт. грешка). 2анакреонтске] анакреоске (шт. грешка). 3или осво
јили] или, освојил и (шт. грешка). 4 се] је (шт. грешка).
ЦЕО СВЕТ МОСКВИ У ГОСТИМА
Путопис се у овом облик у први пут јав ља у ПП, 93–103, и представ ља, дел ом, спој прве
редакц ије пут оп ис а објав љен ог под истим нас лив ом у КН, 8, 52 (4. 10. 1957), 5, и тек
ста Разговор с Маршаком, обајв љеног у Бо, 22, 280 (11. 10. 1957), 8, у рубрици Борба
нашој дец и. Дел ови текста који се у ПП објав љују први пут рел ативно су тематски
самостални.
Варијанте, КН и Бо.
1
са] i КН. 2бел им <> их поздрављају] belima <> pozdravaju КН. 3у бамбусовим]
бамбусовим ПП (шт. грешка). 4кружном] круж ним ПП (шт. грешка). 5– Југос ловен и!
– прво] – Jugosloveni! Prvo КН; – Југос ловен и! Прво ПП. 6тога] tog КН. 7што је и] i
КН. 8Дмит ријевна Кутасова] Kutasova КН. 9природе,] prirode КН. 10фотог рафије.] fo
tograf ija. КН. 11игре,] igre КН. 12време] to vreme КН. 13у] koje u КН; ПП (ћир.). Очито
грешка, јер је изостав љен глагол иза заменице koje. 14као на] koje na КН (шт. грешка).
15
неопходно] neophodno, КН. 16делегац ија,] delegacije, КН. 17концерат] koncert КН.
18–21
У КН нема овог дела текста. 19 одела – <> приче.] одел а“ <> приче. ПП (очито шт.
грешка). 20 засадити] зас ит ит и ПП (шт. грешка). 21 В. горе. 22које] која ПП Конгруенција
са људ и. 23театар; било их је које] teatr, koje КН. 24–39Део текста објав љен је у Бо, са из
весним разликама. Разлике су пописане у наредним напоменама. 24–25Са Маршаком сам
имал а среће да проведем јед ан час у разговору и у његовој кућ и. То је било ноћу јер
пес ник тад а обично рад и и прима посете.] Децо моја, видел а сам Маршак а, нашег
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омиљеног пес ник а. Он у пос ледње време није потп уно здрав, не може ноћу да спава у
граду и зато дању одл ази у свој летњиковац у окол ин и Мос кве, не би ли мало зас пао, а
увече се враћа у Мос кву да рад и, да се сас тане са пријатељима. Зато сам га и посет ил а
у десет сат и ноћу, како је сам казао, и остал а до скоро јед ан по поноћ и у разговору с
њиме. Бо. 26стигао,] стигао Бо. 27најп ре његова] и Маршакова Бо. 28дечијој] дечјој Бо.
29–29
песама кога смат ра „дивн им, утанчан им и духовит им пес ником“.] песама. Да зна
те како сам уживал а док је говорио како је Змај диван, утанчан и духовит пес ник. Бо.
30–30
упитал а сам широм света познатог и вољеног деч ијег пес ник а.] упитал а сам га.
Бо. 31и дец и и омладини] вама. 32–32Ове реченице нема у Бо. 34нема него] нема, рек ао је,
него Бо. 35упознате] озбиљно упознате Бо. 36песника] старих пес ник а Бо. 37живота]
живота, Бо. 38Његоша.] Његоша и његов „Горс ки вијенац“. / Зацело се чуд ите заш то
сам са човеком који уме онако да се шал и вод ил а стално озбиљан разговор. То је зато
што сам изненад а у њем у упознал а Маршак а који зна о стот ин у озбиљн их, важ них
ствари да говори, па онд а и зато што ја не умем много да се шал им, па и зато што је
бил а ноћ и навод ил а разговор на поезију. Бо. 39разгледам] разглед ам. Међу њима се
нал ази и једна коју је упут ио вама преко мене и која се зове „Разнобојна књига“. Како
је ову књиг у упут ио свој југос ловенс кој дец и, ја ћу вам је превес ти и тако ће збиља
постат и ваша својина. Бо. 40Москву] Москви ПП (шт. грешка). 41квал итет“, Веру] ква
литет: “Веру ПП (шт. грешка). 42и мудра] mudra КН. 43сматрала] смат рал и ПП (шт.
грешка). 44гробу] grob КН. 45Совјетс ком Савезу] SSSR-u. КН. 46увеличао] uveličavao
КН. 47смрт и.] smrti. Nisam imala srca ni očiju da mu vidim i crno iza nokta kao ona engle
ska pesnik inja. Jedva sam čekala da se vratim onom Lenjinu znanom iz njegov ih misli i de
la. КН. 48–48писал и, док сам прол азил а мимо клупе на којој је Толс тој седео, уморан од
ход а, мимо кладенца где је пио виду, мимо брезове шуме коју је сам својом руком за
сад ио. А кад год сам се осврн ул а око себе, видел а сам како зам иш љено ћуте и Амери
канц и и Црнц и и Кинези и Хол анђан и вероватно истим мис лима обу зет и.] pisali. “Na
toj klupi je Tolstoj sedeo, umoran od hoda. Sa tog kladenca je pio vodu. Te brezove šume
okolo sam je svojom rukom zasadio“. Kao da sam se smirila kad smo došli do Tolstojevog
groba: malena uska humka obrasla svežom travom usled jelove šume na obronku. Ako bi u
grobu moglo biti dobro, Tolstoju je zacelo bilo dobro u toj šumi koju je sam zasadio, u ze
mlji obronka gde je često sedeo. Osvrnula sam se oko sebe. Isto tako su zamišljeno ćutali
amerikanci, Crnci, Kinezi, Holanđani, pok lonici Tolstojevi. КН. 49Свим] Svima КН. 50Мау
золеју,] Мау золеја, ПП (шт. грешка). 51опазил а лица] srela КН. 52као наш] kao Jugoslo
veni. КН. 53оду,] odu; КН; ПП (ћир.). 54биле су зад ивљујуће.] bili su zadivljujući. КН. 55у
Мос кви.] у Moskvi u njih. КН. 56и преко другог,] i drugog, КН. 57–57Овог пасуса нема у
КН. 58Совјетс ки Савез] SSSR КН. 59–59Крлеж а, како је Зоговићу, хоће ли се скоро
штампат и, који је најис такн ут ији крит ичар, који је часоп ис најпоп ул арн ији; на] Krle
ža, šta radi Radovan Žogov ić, koji je najistaknutiji kritičar, koji je časopis najpopularniji; a
na КН. 60 теш коће. Притом] teškoće, izražavajući želju da otsad uvek živ imo u prijatelj
stvu, kao bratski narodi. Pritom КН. 61Совјетс ког Савеза] SSSR-a. КН. 62што,] što. КН.
Део текста до краја пасуса недостаје у КН.
НАЗАД

СУСРЕТИ СА СОВЈЕТСКИМ ПЕСНИКИЊАМА
Сав, 3, 6, 11–12 (1957), потпис Дес анк а Макс имовић; ПП, 105–118. Варијанте, Сав.
1
песникињу] песничк у ПП (шт. грешка?). 2Бендову] Бенкову ПП (шт. грешка).
3
блиска.] драга и блиска. Сав. 4изг убимо у врт у;] изг убимо; Сав. 5Вере] Бере Сав (шт.
грешка). 6иако је <> и <> имао прил ике да се диви] иако се <> сит над иви Сав. 7врт.] врт,
преко мале отворене терасице Сав. 8историјских] старинских Сав. 9нау чник, исто
рик,] нау чник историк Сав. 10сетиле смо се] као да смо се сетиле Сав. 11уста] Канта Сав.
Језички и смисаоно немогуће, исправвљено према смис лу. 12већ ни] ни Сав. 13шал и са сво
јом сетом:] шал и са својим срцем: Сав; шале са својом сетом ПП (шт. грешка).
14
притисли] пристал и Сав. 15жал и.] жел и. Сав. 16ма <>.] па <>, Сав. 17Кад] кад Сав. 18рука
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твоја] ти рук у своју Сав. 19спусти <>,] спустиш <> Сав. 20девојчице, уверивши се] девој
чице и уверила се Сав. 21Да дивне ли, дивне ли ноћи!] Да дивне ли, да дивне ли ноћи
Сав. 22најприснијих] најп риснији ПП (шт. грешка). 23–23– Зна <...> песмама – ] Зна <...>
песмама ПП (шт. грешка) 24пригушивана] приг ушена Сав. 25газдинству,] газдинства
Сав. 26тушту и тму] туште и тме Сав. 27помогну] помен у Сав. 28рецит ује. Кристина] ре
цит ује, Кристина Сав. 29У Сав нема дела реченице у заградама. 30мало на] на Сав. 31на оно
што ће бити и оно] на оно Сав. 32„Јер] Јер Сав (шт. грешка). 33звезде] звезду Сав. 34алеје]
алеја Сав. 35пропас ти и од] пропас ти, од Сав. 36У Сав пос ледња два стиха у посебној
строфи. 37суза.] суза. Ту на растанк у, не мог ући да издрж имо мисао да се нећемо више
видети, поверовале смо обе да Беог рад и Москва нис у удаљене једна од друге на три
дана и три ноћи. Сав Грешка у конгруенцији са Беог рад и Москва. 38света. Док] света,
док Сав; ПП (шт. грешка). 39нежније] неж нијих Сав (шт. грешка). 40исказивала] иска
зала Сав. 41се у] се после у Сав. 42Гургега] Гургена Сав. 43Пос ледња четири стиха у Сав у
посебној строфи. 44непријатељима што су носили] непријатељем што је носио Сав; не
пријатељима што је носио ПП (шт. грешка). 45јерменском.] јерменском:
Ти оде.
Ал знам душом целом
ми не можемо једно без другог.
Заједно смо отк ако сам те срел а,
стаћу негде нас ред пута твог.
Ја сам дом твој и твоја стаза,
У теби увек мој је лик,
у теби је тол ико мојих одраза,
да нема мес та за друге.
Ма кол ико женс ких очиј у срео,
глед аће те моје очи из њих,
за тебе ја сам једна на свет у,
не може бит и ту друг их.
И ма чији глас слушао кад а,
јед ин у мене чућеш ти!
Таћу те се граном врта млад а,
очима те поноћ и глед ат и.
Кад а се кућ и врат иш кас но,
опет ћеш се мене сет ит и.
Прет ворићу се у дим цигарете,
у звезду што у прозору бди.
Кроз не знам как ве разд аљине
срца ћу ти се таћ и у сну,
кроз прозор ући као лак ветар,
зат вориш ли – кô бура упаш ћу,
а кук авица бура није –
исп рет ураћу ти све харт ије,
исп рет ураћу ти мож да живот сав...
Не смеш ме бац ит и у заборав!
Сав. ту] ову Сав. 47задовољстава] задовољс тва ПП (шт. грешка). 48човечне сти
хове.] Човечне не тако личне стихове Сав. 49Остало ми је још да Јелен у Ривин у која
ми је пре тога из своје књиге „Пес ме о љубави“ кришом читал а замол им да рец ит ује
пес му „Лук аво море“, да бих и ја смел а неш то из младос ти.] Остал а ми је за утех у
још Јелена Ривина која ми је пре тога из своје књиге „Пес ме о љубави“, кришом про
читал а дивн у љубавн у „Романс у“:
46
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Траж ил а сам друга цело вече.
Не мог у да појм им:
где ли је, где?
– Пот раж и га, – замол им ветар.
Ветар ми рече:
– Учин ићу све.
И оде. Друга нема. Кас но.
Не мог у да појм им:
где ли је, где?
– Пот раж ите га, – замол им звезде јас не.
Звезде обећаше:
– Учин ићемо све.
И одоше.
И пос таде небо тмуро.
И пљус ак утом наи ђе
– Пот раж ите га, – замол им звезде јас не.
Бура обећа:
– Учин ићу све.
Сви одоше, а пус то као зим и,
и нико да ми дâ помоћ.
а пос ле сазнам однек уд а:
мил и је вет ру, звездама, плим и
о мен и причао целу ноћ.
Сав. 50главом] главицом Сав. 51остал а за] зас ад за ПП (грешка?) 52пес ник иње.] пе
сник иње. Над ам се да ћу се и са њима једном срес ти у Југос лавији или у њиховој зе
мљи. Сав.
НАЗАД

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ АНДРЕЈА ВОЗНЕСЕНСКОГ
КН, 12, 137 (27. 1. 1961); ПП, 119–124. Варијанте, КН.
1
и тамо] tamo КН. 2на срећу, за које од имена] na sreć u КН. 3–3девојак а, или Рим у
Казков у? Да поменем Влад им ира Шефнера, пес ник а природе, снегов а, зим а, „ма
слач ак а зад ив љен их прос торим а, поверљивих и нес претн их.“] devojak a. КН. 4 се
имен а, <> нис ам сет ил а.] imena se, <> ne seć am. КН. 5сов јетс ки пес ниц и су, да ми
помогн у, набројали] oni su nabrajal i КН. 6–6Двос пратн а позориш на зград а, куд а сам
одм ах увече отиш ла, учин ил а ми се нек ако нароч ито блис ком, беог радс ком, старо
временс ком поред огромног новог хотел а „Пек инга“, поред кинотеат ра „Мос кве“,
и пал ате мет роа, као што понек ад наша кућ а зна да се учин и још мањом и старијом
поред модерн их пос лератн их грађевин а. Бронз ан и Мајаковс ки сред трга, у пред
вечерје, чин ило се да још чита пес ме на мит инг у. Ослуш нул а сам га мало и пош ла
по улазниц у. Касе су, међут им биле зат ворене. Сут рад ан сам се опет наш ла ту цео
час пре почетк а.] Znala sam tu dvospratnu pozor išnu zgradu i trg sa bronzan im Maja
kovskim koji kao da čita pesme na mit ing u i otišla tamo ceo čas pre početk a. КН. 7при
куч ит и.] prić i. КН. 8–8 – Јевт ушенко! Жењ а! <> они, укратко су поновив оно што сам
сам а бил а прин уђен а час ак ран ије да им о себи кажем.] – Jevt ušenko! <> oni. КН.
9–9
И из <> доп ирало нес трп љење, бук а;] IZ <> dopirala buk a, nestrpljenje, КН. 10 кре
нут и у дворан у, на читање.] poći na čitanje. КН. 11нис ам имала] nije bilo КН. 12карт у.]
ulaznic u. КН. 13–13ко се так вој пое зији суп рос тав ља, те да га придобије.] ko joj se su
protstavlja. КН. 14необични] nesebičn i КН (шт. греш ка?). 15изнен ађење. Сад.] iznena
đenje, sad КН. 16 суза] sira KH (шт. греш ка?). 17–17Овог дел а текс та нем а у КН. 18тро
јиц а, Вознесенс ки, Боков и Јевт ушенко,] trojica КН. 19 нек их нед авно <> пес ам а,]
nek ih <>, КН.
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ЈЕДАН ДАН У ЈАСНОЈ ПОЉАНИ
ПП, 125–130.
1
Тул а,] Тул а 2у] и (шт. грешка).
ДВЕРИ ЉУБАВИ
По, 64, 19.415 (22. 10. 1967), 11, наднас лов Јарос лавс ки прозорс ки оквири, потпис:
Дес анк а Макс имовић; ПП, стр. 131–134. Варијанте, По.
1
крај,] рај, По (шт. грешка). 2сам, <> увек,] сам <> увек ПП. 3вел ик у градску] ве
ликог радс ку По. 4штампарије.] штампарије? По. 5 Између овог и следећег пас уса у По
међунас лов Пук ла је пред нама Рус ија… 6сиве] сиве, По. 7–7У По посебан пас ус. 8као
слике уоквирени] уоквирен и По. 9 чиј у лепот у је чин ио богат дрворез или дуборез,]
у богатом дрворез у или дуборез у, По. 10женама] жен и По. 11 Између овог и наредног
пас уса у По међунас лов Лепота нал ичн ик а. 12и доврац и, била] бил а По. 13–13чипке, од
пузавица које су се исп реп летале као венци] чипке од уцветалог грања По. 14–14У По
посебан пас ус. 15биле су свих] свих По. 16капом,] круном, По. 17У По крај пас уса и ме
ђунас лов Увек друкч ије, увек лепо. 18обично горња] горња По. 19 разбили] разбиле
ПП (шт. грешка). 20понеки] понек и оквири По. 21пресликали] прес лик авал и По.
22
бојарс ких.] бојарс ких круна. По. 23женс ка глава, млада] млад а По. 24лепот у.] све
тлост. По. 25предео,] крај, По. 26насмеши] понек ад нас меш и По.
ГРАНЧИЦА С ТОЛСТОЈЕВА ГРОБА
ЖД, 200 (1961), 4. и 12, испод наслова Desanka Maksimović; ПП, 135–138. Варијанте, ЖД.
1
се поново спремала] polazila ЖД. 2гроба.] groba. Osetila sam da Jelena ne može
bez te grančice, i obećala. ЖД. 3ја бити] biti ЖД. 41957. летом,] 1957. To je bilo leti ЖД.
5
зем ље. Тада] zem lje, i tada ЖД. 6са] s ЖД. 7како] da ЖД. 8–8У ЖД овај део реченице у
округ лим заградама. 9Сви су доносили] Donosil i ЖД. 10 из својих земаља.] u svojim ze
mljama. ЖД. 11где су] i ЖД. 12поледице] полед ице (шт. грешка). 13кућом.] kućom, sada
muzejem. ЖД. 14шубара, људи] šubara, miting je odmah počeo. Ljud i ЖД. 15и гологлав]
gologlav ЖД. 16можда] verovatno ЖД. 17сусед а.] Suseda, koji se toliko mešao s mužicima
i odlazio im u posete. ЖД. 18интелект уа лца који] intelekt ua lca, život ЖД. 19се] se: ЖД.
20
као да сам се] nekako sam se detinjski ЖД. 21венаца прозебли смо упали] venaca, pro
zebli, upal i smo ЖД. 22нисмо] se nismo ЖД. 23одмах крен ут и,] krenuti ЖД. 24 однет]
odnesen ЖД. 25Нови који су нам из Мос кве стигли бил и су] Oni su bil i ЖД. 26је ли
зимзелена успомена] jesu li ЖД.

НАЗАД

ТЕК НА КРАЈУ
ПП, стр. 139–142.

НАЗАД

ГРАД МАШТЕ И ПЕСНИКА
К, 16, 32/4 (1961), 293–302, потпис Десанка Максимовић; ПП, 143–156. Варијанте, К.
1
Шалва Апхаидзе] Шалва-Апх аи дзе К; ПП (шт. грешка). 2давно] давно било К.
3
сељаке, или] Сељаке. Или К. 4 се] су се К. 5попрсканих] поп рс кан и К. 6грузинском]
грузанс ком ПП (шт. грешка). 7лево] али лево К. 8дворану] дворан и К. 9наш] српс ки
К. 10 одл иковања.] одл иковање. К. 11учен иц и су, у част Југос лавије, певали] у част Ју
гос лавије, учен ице су певале К. 12време] време год ине К. 13су] су и К. 14рец итац ија,]
музик а, рец итац ија, К. 15у којој смо преноћ ил и бил а је] је бил а К. 16кровом.] кровом
– па сам из све душе желел а да му донесем срећу. К. 17–17У К цел а реченица у округ лим
заградама. 18Кахетији] Кохет ији К (шт. грешка). 19Човека] Човек К (шт. грешка). 20на
лази] нал азио К. 21познатих] тако познат их К. 22Вицамури] Цицам ури К. 23имао] имао
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је ПП (шт. грешка). 24клас ике.] клас ике, а млад и мос ковс ки и тифлис ки пес ниц и
пријатељују с млад има из Љубљане и Скоп ља и Заг реба. К. 25се руски млад и песниц и,]
рус ки млад и песниц и се, К. 26пролеће и] пролеће, К. 27судбине] и судбине К. 28бли
ставо] блис тавом К. 29је пос већено по више музеја] их је пос већено по више К. 30где);]
где; ПП (шт. грешка).
НАЗАД

БАКУ – ГРАД СА ДЕСЕТ ЦЕНТАРА
КН, 12, 144 (5. 5. 1961), стр. 4. и 8–9, наднас лов Susreti, потпис Desank a Maksimov ić; у
ПП на стр. 157–165. Варијанте, КН.
1–1
Анд рић а, на вез ире који диж у мос тов е, на] And rić a, na КН. 2 на] за ПП (шт.
греш ка). 3–3али мног о у физ ионом ији, крет ању, обич ајим а имај у сличног с наш им
мух амед анц им а, и Турц им а,] ali imaju sličnosti s Turc ima КН. 4 или како они зов у,
фин ик улором,] fun ik ulorom, КН. 5Како бив а увек у брд им а, свако] Svako КН. 6 отва
рало] ostvar ilo КН. 7му] mi КН. 8–8град који се у вечерњ ем час у чин ио као] grad, kao
КН. 9–9У КН нем а овог дел а текс та. 10 се нек им чудом] se, nek im čudom, КН. 11на ка
квом великом] na КН. 12 млад и и најм лађи,] mlad i, najm lađ i, КН. 13жбуњ а, дрв оре
да,] žbunja, КН. 14–14 ту где се ваљ а цео Бак у увече стекне, и одакле] tu odak le КН.
15
У КН цит иран и стих ов и нис у графичк и издвојен и. 16С морс ке обале]S obale КН.
17–18
имај у прев ед ене Хам лет а и Отел а, Краља Лира, Разбојн ик е, Евг ен ија Оњег ин а,
Рат и мир, Ану Карењину, Васк рс ењ е, дел а Горког а и Тург ењ ев а, Гог ољ а и Остров
ског, Таг оре, зат им збирке инд ијс ких, пак ис танс ких, егип атс ких пис ац а;] prevode
klasičnu i sav remenu literat ur u, КН. 19 мног и писци] pisci КН. 20–20У КН нем а ове реч е
нице. 21плак ате за оперу „Кармен“ и још нек у домаћу.] plak ate. КН. 22играле] оди г ра
ле ПП (шт. греш ка). 23морт мож да как вог Хол андс ког слик ара,] mort, КН. 24 био је
то мали] mal i КН. 25–25муз еј „Низ ам и“, пос већен оном пес ник у о чијим пое м ам а је
Гет е рек ао: „Чар њих ов а је вел ик а и раз нол икост им је беск рајн а“. Муз еј „Низ ам и“
чув а од заборав а успомен у на тог вел иког песника] muzej pos većen Niz am iju, vel i
kom pesnik u КН. 26 користи] kor i КН (шт. греш ка). 27у огањ свеће,] u oganja cveće,
КН (шт. греш ка). 28У КН изос тав љена прва два стих а. 29образ а, црноп урас те,] obra
za, КН. 30 заборавил и на теш ку прош лост, на] zaborav il i КН. 31у позориш ту, у опери,]
u pozor ištu КН. 32 нарич у.] Nar ič u, slično hod ži na minaret u.] КН. 33–33У КН нем а овог
дел а текс та. 34 књижевн ик а, где се било скуп ило њих петн ае с так,] knjiž evn ik a КН.
35
Иву] Iva КН. 36–36У КН ове реч ен иц е нем а. 37Следећ а три пас ус а у КН пов ез ан а са
претх одн им. 38–38план у: прав и, широк и прос пект и, свак а чет врт има куће у неш то
друкч ијем стилу, да не би било одвећ једнол ико, свак и има свој дом култ уре, школу,
врт иће, јас ле, биос копе. То] planu. To КН. 39 већи] viši КН. 40–40У КН нем а овог дел а
текс та. 41–41У КН пос ебан пас ус. 42–42Једног јут ра сам се наш ла пред биос копом
„Азербејџ аном“, нед ал еко од рив е где] Pred bioskopom Azerbejd žanom, nedaleko od
rive, bio КН. 43–43пес ник ињ е, и пос мат рам дивн у улиц у, поп лоч ан у огромн им ка
мен им квад рат им а који су чин ил и да је добро упамт им и да је и ноћу мог у наћ и.
Међут им,] pesnik inje, međut im КН. 44 теш ко, уверено] uvereno КН. 45банке.] banke
i robne kuće. КН. 46–46У КН недос таје овај део текс та. 47–47У КН недос таје цео пас ус.
48–48
Њек рас ов а“. Нис ам до њег ов ог спомен ик а, наравно, зат о ишла, већ што се ту
нек ако природно зав рш ав а једн а од најл епш их улиц а Бак уа, пун а зел ен ил а и згра
да дос тојн их да стоје у свакој прес тон иц и свет а. Попнем се уз узбрдн у улиц у, а ту
ме, на свом црном мермерном пос тољу, чек а пес ник Сабир, човек старинс ког тип а,
скром ан, под шубаром, пуш тен их брков а.] Njek rasov a“, koji tu na svom crnom mer
mernom postolju izg leda čovek star inskog tipa, skroman. КН. 49–49 прошет ај у улиц ам а
наш их градов а, и посете наше музеје, позориш та, да провере своја знањ а и миш ље
ња о нам а, стечен а преко књиг а и наш их филмов а.] k nama dođu i na ulicama naših
gradov a, i po našim muzejima, pozor ištima, provere svoja znanja i mišljenja o nama, da
steknu prijatelje. КН.
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ЛЕТОНИЈА
Ра, 3–4 (1972), 37–42, изнад текста Десанка Максимовић; ПП, 167–174. Варијанте, Ра.
1
запљусне] потоп и Ра. 2једнач ите.] једнач ине. ПП (шт. грешка?). 3Балт ик,] Бал
тик ПП (шт. грешка). 4плажу] плаж и Ра (шт. грешка). 5Дубултима] Дубултах у Ра
(шт. грешка?). 6ноћу] ноћ и Ра; ПП (шт. грешка). 7улицама.] улицама, продуж авај ућ и
свој дан. Ра. 8Жупанчича] Жупанчића ПП (шт. грешка). 9бити лепшим.] лепшим бити.
Ра 10прозором и димњаком.] Прозором, димњаком. Ра. 11пружен их.] пружен и. Ра (шт.
грешка). 12дрвцету] дрвет у Ра. 13погледе,] очи Ра. 14има и] има Ра.
КАПЕЛА СВЕТОГ БЛЕЗА
Текст је први пут објављен под нас ловом Kapela Žana Koktoa у КН, 12, 160 (15. 12. 1961),
2, с наднас ловом Mesta koja vol imo и именом Desank a Maksimov ić испод нас лова; ПП,
175–177. Варијанте, КН.
1
Фонтенбло] Fonteneblo КН; ПП (ћир.) (шт. грешка). 2човек, уметник.] umetnik, КН.
3
крао,] i krao, КН. 4(La chapelle de st.] (Saint КН. 5des] de ПП (шт. грешка). 6шћућуреном]
шћућуреној ПП (шт, грешка). 7трава,] trava; КН. 8–8У КН нема овог дела текста. 9она]
kapela КН. 10заборављена, нап уштена богомоља,] zaboravljena, КН. 11У КН иза ове рече
нице нови пасус. 12су] se КН. 13неог раничено. Иако <> он делује тако особито поред]
neograničeno, iako <> osobito naspram КН. 14шта] што ПП (шт. грешка). 15правоугаоној]
pravougaono КН. 16на девојчиц у која <> ушла] na dete koje <> ušlo КН.

НАЗАД

ЋИРИЛИЦА У ПАРИЗУ
КН, 19, 317 (23. 12. 1967), 8, наднас лов Inostrane teme, Потпис Desank a Maksimov ić;
ПП, 179–183. Варијанте, КН.
1
наједном,] неједном ПП (шт. грешка). 2асистената,] асистената. ПП (шт. грешка).
3
Али,] Ali КН. 4Блиског] bliskoga КН. 5– бенгалс ки,] бенгалс ки, ПП (шт. грешка).
6
уруд ијс ки,] urud ijski КН. 7там илс ки,] tam ilski КН; мулс ки ПП (шт. грешка). 8бур
манс ки] birmanski КН; ПП (ћир.) (шт. грешка). 9Ханри] Anr i КН. 10прерасла] про
звала ПП (шт. грешка). 11полуострва,] poluostrva. Остатка реченице нема у КН. 12изра
жена,] изражена ПП (шт. грешка). 13и] a i КН. 14те бива] te taj svet biva КН; то бива ПП
(шт. грешка). 15се ти <> предају] su ti <> predavan i КН. 16који] što КН. 17који] što КН.
18
њена] naša КН. 19књига шаљу,] ih šalju: КН.

НАЗАД

ПРИВРЕМЕНИ ФРАНЦУЗИ
Ко, 7, 7/5–6 (1972), 316–319, испод нас лова Дес анк а Макс имовић; ПП, 185–191. Ва
ријанте, Ко.
1
Европе] Европе, Ко. 2саопштио] саопш тио, Ко. 3начин] нач ин, Ко. 4„Добар дан!
Како сте“, (франц.). 5па] на ПП (шт. грешка). 6Рафаеловим] Рефераеловим ПП (шт. гре
шка). 7просто] прос ти Ко. 8једне] једне, Ко. 9–9У Ко део претходног пас уса. 10–10У Ко
нем а овог дел а текс та. 11људима] људ им а, Ко. 12Јес те ли разум ели оне људе?(франц.).
13
Сеја] Ле Сеја Ко. 14Сен Жак. Чак] Сен-Мишел, чак Ко. 15–15У Ко посебан пас ус.

НАЗАД

КРСТАШКИ ПОХОД ЖЕНА
Пу, 18, 5 (1972), 241–248, изн ад нас лов а Desank a Maksimov ić; ПП, 193–203. Вар и
јанте, Пу.
1
Тако,] Тако Пу; ПП. 2тамо пропусте] propuste Пу. 3с] i s Пу. 4нисам тако изд алек а
ни] nisam, tako izdaleka, ni Пу; нисам ни тако изд алек а ни ПП (шт. грешка). 5да,] da
Пу; ПП (ћир.). 6Дим ит ровг рад,] Дим ит ровг рад ПП. 7намерава] намера ПП (шт. гре
шка). 8будни па] budni, te Пу. 9су и они] su Пу. 10„Путник] “путнике ПП (шт. грешка).
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трокатница,] трократница, ПП (шт. грешка). 12воза,] воза ПП (шт. грешка). 13као и] и
као ПП (шт. грешка). 14пил ићару,] пил ићару ПП. 15дугог] drugog pravog Пу. 16свак] сваки
ПП (шт. грешка). 17Стефан] Stevan Пу. 18Тако] Так и ПП (шт. грешка). 19муж, <> опре
дељујући] муж је, <> опредељују ПП (шт. грешка). 20preko] zatim preko Пу. 21и сувише]
suviše Пу. 22Србе] Srblje Пу. 23–23У Пу део претходног пасуса. 24подвиг,] podvig Пу. 25трга, <>
споменика,] trga, <> spomenika Пу; трга <> споменика ПП. 26џамију <> Ахмета I] dža
miju, <> Ahmeta I, Пу. 27Црног неба] crnog Neba Пу. 28и свештеници по] би се појавио на
по ПП. Очито шт. грешка. 29југословенских] jugovinilskih Пу. 30ситнице] ситнице ПП.
31
улице,] улице ПП. 32обрађивао свој врт] „obrađivao svoj vrt“. Пу.
11

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

ЧЕСТИТКА УЧИТЕЉСКОЈ ШКОЛИ У БЕОГРАДУ
Бо, 31, 28 (30. 1. 1966), 11, нас лов Излет у историју, поднас лов (Зап ис), потпис Десанк а
Макс имовић; ПП, 205–210. Варијанте, Бо.
1
је крајем април а ове године] је Бо. 2–2моја новогод иш ња чес титк а школ и, ако не
стигне да буде првомајс ка.] моје исп уњавање тога дуга, моја чес титк а школ и о зим
ском одмору. Бо. 3много] многом ПП (шт. грешка). 4установе,] установе. У Бо нема
другог дел а реченице. 5–5У Бо нема овог дел а текста. 6У Бо је овај пас ус повезан са наред
ним. 7северн у Грчку] Северн и део Бо. 8свој у.] наш у. Бо. 9–9и ми и Грц и време] време
Бо. 10мпар“,] мпар“. У Бо нема другог дела реченице. 11 Полуцрни слог приређивачев. 12све
чана <> бил а је] свечана је <> бил а Бо. 13далек] далек, ПП (шт. грешка). 14пута Олимп]
Олимп Бо; пута, Олимп ПП (шт. грешка). 15претовареног] прет вореног (шт. грешка)
ПП. 16Вулић] Бул ић ПП (шт. грешка). 17је он чес то пок азао,] он је у више махова по
казао, Бо. 18поља,] поља Бо. 19предели] пред ал и ПП (шт. грешка). 20смо пролазили]
смо најп ре прол азил и Бо. 21јест.] јес те. Бо. 22–22У Бо нема овог дел а текста. 23трајао је]
је трајао Бо. 24мореу за,] мореу за ПП (шт. грешка). 25У Бо крај пас уса и почетак новог.
26
мора чувати] мора чува Бо (омашком изостављен везник да). 27да га] да Бо. 28које] што
Бо. 29као] као и ПП (шт. грешка). 30било] у пут у било Бо. 31Некоме] Неком Бо. 32не
научно] ненау чно, Бо 33–33Овог дел а текста нема у Бо.
У ИТАЛИЈИ, ЗЕМЉИ НАДАХНУЋА
Заједнички нас лов, први пут се јав ља у ПП и односи се на три путописа (Град прија
тељ, Празник цвећа у Фиренц и и У вечном граду). Прве верзије путописа објав љене су
у Пол ит иц и под скупним нас ловом С Дес анком Макс имовић кроз Итал иј у, у рубрици
Наш фељтон, са следећом напоменом уредништва: Наша позната пес ник иња Дес ан
ка Максимовић посет ил а је овог пролећа, с групом књижевн ика, Итал ију. У некол ико
нас тавак а објавићемо њене утис ке из Пис тоје, Фиренце и Рима. Разговор с Дес ан
ком Макс имовић вод ио је млад и књижевн ик Милорад Блеч ић.
Прва верзија (По) штампа се у целини, одмах пос ле напомена, у кјима се доносе би
блиографски подаци о изворима и попис разлика између основног извора (ПП) и прире
ђеног текста.
ГРАД ПРИЈАТЕЉ

Нас лов у По Пис тоја, 64, 19.319 (18. 7. 1967), 13; Пис тоја (II), 19.326 (25. 7. 1967), 13;
Пис тоја (III), 19.333 (1. 8. 1967), 13. ПП, 211–214.
1
Нас лов грешком штампан петитом. 2додуше,] додуше ПП.
НАЗАД

ПРАЗНИК ЦВЕЋА У ФИРЕНЦИ

У По нас лов Јед ан дан у Фиренц и, 64, 19.333 (1. 8. 1967), 13; Јед ан дан у Фиренц и (II),
19.340 (8. 8. 1967), 13. ПП, 214–218.
1
Нас лов грешком штампан петитом. 2фирентинске] фирент ис ке 3 Исто 4Меди
чи] Мад ич и (шт. грешка). 5тамошње] тамнош ње (шт. грешка).
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САДРЖАЈ
НАЗАД

У ВЕЧНОМ ГРАДУ

По, 64, 19.347 (15. 8. 1967), 12; (II), 19.354 (22. 8. 1967), 13; (III), 19.361 (29. 8. 1967),
13. ПП, 218–222.
1
говорим] говори (шт. грешка). 2може све,] може, све, (шт. грешка). 3икона јер,]
икона, јер (шт. грешка).

С Десанком Максимовић кроз Итал иј у
Пис тоја
Између остал их градова, прил иком ваше посете Итал ији, посет ил и сте и Пи
стоју. Како то да сте баш тамо дос пел и. Град је, истина славан, али није, како
бис мо епс ки рек ли „на друм у широкоме“.
– Вероватно да у Пис тој у не бих ник ад отиш ла да није трад иц ионалног прија
тељс тва између њен их грађана и нашег Крушевца, и да није часоп ис СВИ ЉУДИ
(Tutti gli uomin i) који сваке год ине позива књижевн ике из свих наш их реп ублик а на
пријатељс ки сус рет са сарадн иц има часоп ис а и грађан има Пис тоје.
Они зацело имају чиме да се под иче?
– Доис та имају. Прво би се, наравно, могли под ич ит и својим гос топ римс твом.
Чис то сам љубоморна што нис мо прво ми, Југос ловен и, повел и ту акц ију, што неком
граду у Југос лавији није пал а на ум мисао да склоп и пријатељс тво с нек им итал ијан
ским градом. Боравећ и међу Пис тојц има разбил а сам заблуду да смо ми, Словен и,
најгос тољубивији народ. Чин и ми се да ми не бис мо умел и да будемо – онако срд ач
ни, непос редн и, ненаметљиво услуж ни као Пис тојц и. И кад смо већ код заблуд а, још
двеју сам их се тамо ослобод ил а. Ми, у соц ијал ис тичк им зем љама, обично смат рамо
да је соц ијално питање само код нас правилно решено, да се само код нас брине о
радн иц има. Међут им, у Пис тоји, чији је председн ик општине, додуше, ком ун ис та,
видел и смо једно такозвано радн ичко село, одмах крај Пис тоје, које, будућ и да се на
слања на шум у, лич и на наш помодн и Сењак у Беог раду или на огранке Дед иња. Ста
нови су са потп ун им комфором, са терасама које гледају у шумарке. Готово све дрвеће
које се могло сач уват и на прос тору где је насеље изг рађено, сач увано је.
А как ва је Пис тоја, као град?
– Још прве вечери, док су домаћ ин и мис лил и да се одмарамо, пош ли смо сам и
улицама и већ на првом корак у утврд ил и да има необично старих тргова, црк ава и
улица. Сут радан су нас наши домаћини одвел и у две чувене катедрале које сами нисмо
умел и открит и док смо лутал и градом. Једна од њих је бил а катедрал а са чувеном пре
дик аон ицом Ђован ија Пизана о којој је нед авно писано у крушевачкој „Багд ал и“.
Да ли је Ђован и син исто тако чувеног Николе Пизана, названог „највећ им
и пос ледњим средњовековн им класичарем“, који је рад ио пред ик аон ице у Пизи
и Сијен и?
– Тако је. И Никол а Пизано је, како је познато, већ почео да унос и новине у кла
сичн и нач ин израж авања, а његов син Ђован и је у томе отишао још даље. Мене је
узбуђивало на његовој пред икаоници његово дубоко људско осећање у сценама Отми
це деце (Покољ младенаца) и Страш нога суд а. Његов барељеф није, као код његових
претходн ик а, плитак, већ се приближ ује скулпт ури. Фиг уре деце и муч ил аца држе
се за основ у јед ва вид љивим спонама. Катедрал а у којој се нал ази та пред ик аон ица,
припад а оним строг им, једнос тавн им црк вама, чиј у лепот у чин и само арх итект ура
и вајарс тво, стубови богат их кап ител а. Лишена је икона и друг их ситн их украс а ко
јима обилуј у и понеке чувене катедрале. Бројност и вис ина стубова чине да се у њој
осећате као у старој, мало проређеној каменој шум и. Али, човек се у живот у наглед а
тол ико катедрал а па не може више да одред и која је лепша. И зато, кад смо потом у
радн ичком насељу, оном о којем сам у почетк у говорил а, углед ал и модерн у црк ву,
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богомољу у новом стилу, она је некако засен ил а све што смо дотле видел и. То је грађе
вина од камена, не много висока, беле таван ице која се спушта према олтару. Прозори
су од бојена стак ла, олтар је једнос таван камен и квад арат, как ав је вероватно бивао
у прво време хриш ћанс тва. На зиду иза олтара вел ико камено распеће. Ник ак вих
икона, ник ак ва сребра, злата. Само светлост.
Зар је олтар без икак вих украс а?
– Са стране, где стоје верн иц и, обложен је керам иком која, мис лим, не предс та
вља библијс ке приче. Њене боје одговарај у бојеном стак лу прозора.
Да ли бис те ми неш то рек ли о чувеном пис тојс ком трг у. Да ли је заис та тако
реп резентат иван, леп?
– Као и мног и стари итал ијанс ки тргови из времена ренес ансе. Још изд алек а па
жњу прив лач и торањ катедрале, висок и китњаст, са три спрата колонад а при врх у.
Нароч ито пад а у очи његова боја печене опеке. Она се чин и још жив љом поред сиве,
огромне Пал ате суд а и Градс ке већн ице. Док смо на трг у разглед ал и с председн и
ком опш тине, наи ш ла је првомајс ка поворк а (боравил и смо у Пис тоји тридесетог
април а и првог и другог маја) моторизована, зак ићена црвен им каранфил има и под
сет ил а ме на наше так ве предратне поворке. Зан им љиво би било помен ут и за дух
тога град а, где већ ин у имај у ком ун ис ти, да је истога мож да дана, кад је улицама
ишла поворк а ком ун ис та, у црк ви одрж ана мис а за покој душе Мусол ин ијеве.
А да ли сте видел и чувен у болн иц у Ћепо, на чијој фас ад и стоји познат и фриз
у барељефу Ђован ија дел а Робије. Је ли тај фриз добро очуван?
– Изванредно! Боје као да цветај у. Додуше, оне су заш тићене емајлом. Дуго смо
стајал и пред овим фризом пос мат рај ућ и сцене милос рђа из Библије које на болн ич
кој зград и прис тај у боље него игде.
Читао сам нед авно у „Багд ал и“ о пис тојс ком пес ник у Ђин у да Пис тоја, чије
су љубавне пес ме хвал ил и и Данте и Пет рарк а. Има ли и данас Пис тоја позна
тих пес ник а?
– Не познајем довољно поезиј у пес ник а Пис тоје чија се имена срећу по часоп и
сима, чије се књиге штампају, али сам упознал а двојиц у који су нека врста савремен их
бард а или трубадура. Кад смо првог дана по дол ас ку седел и у рес торан у, пришао
нам је човек скромна изглед а и даровао свакоме по разгледн иц у са фотог рафијом по
плављене Фиренце и својом песмом посвећеном Фиренци и тој њеној невољи. А друг и
нам је пришао док смо с председн иком опш тине разговарал и на трг у. И он је имао
своје пес ме, штампане на лис тић има харт ије. Мис лим да је био вољан да нам их про
чита, али како смо бил и с председн иком општине, задовољио се само да нам раздел и
лис тиће. Он је прил ично самос вес тан па мис лим да би му било пријатно кад би знао
да о његовим пес мама говоримо и да смо понек и стих, за уздарје, превел и. Не знам
да ли с разлогом изјав љује овако пуш кинс ки:
И видећу своје чело овенчано ловором
који сам зацело зас луж ио.
Од свог узвишеног ума створих драг уљ.
Пос таћу једном човек мраморн и.
На овом трг у, којим прол азиш,
вел иког град а мојих пред ак а,
мен и под игн ут спомен ик видећеш,
на њем у ћу бит и овековечен.
Веч ито ћу бит и називан
вел ик им пес ником Итал ије век а свог,
Сви ће ме, говорим вам, пош товат и,
Бићу више жив, него кад а ту бејах.
Ремо Ћеп рин и из Пис тоје
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Било како било, без обзира как ве су пес ме, мене узбуђује чињен ица да пес ник на
тај нач ин успос тавља везу између себе и публике. И однек уд сам се сет ил а и витезова
лутал ица, бард а, гус лара.

Јед ан дан у Фиренц и
Прил иком вашег боравк а у Итал ији свак ако сте оби ш ли и нек а друга мес та?
– Посет ил и смо и Фиренц у. У њој нас је дочек ао празник цвећа, однос но изложба
цвећа. Она је била баш у оним улицама где се налазе уметничке галерије и музеји. Так ве
цветне раскош и дотле нисам ник ад видел а. Ни так вог усх ићења људ и пред лепотом
боја, пред фантас тичн им обл иц има изложеног цвећа. Улицама се није могло проћ и
од људ и који су нос ил и читаве цветне гране, букете, снопове, сакс ије са егзот ичн им
биљем. Итал ијанс ко сунце чува тајн у како „меша“ боје у том цвећу, као што је Робија
чувао тајн у својих боја. Било је ту бел ине као код цветн их глогова, румен ил а које је
на ивиц и љубичас тог, жут ил а које је близу наранџас тог... Било је крун ица пах уљас то
неж них, прозирн их, и покрај њих минђуш ица теш ких од цветна сока; било је цветн их
гроздова, цветн их сазвеж ђа и усам љен их крупн их цветова заглед ан их нет рем ице у
сунце... Било је лиш ћа које је лист како изиђе из зем ље, и лиш ћа које се развија тек на
врх у голе шибљич ице; лиш ћа срцас тог, округлог и звездас тог...
Видел и сте, сиг урно, још неш то у Фиренц и, осим цвећа?
– Видел и смо, али не буд ите нестрп љиви. Имам још нешто о цвећу да вам кажем.
Ово силно цвеће долази из Пешије, како сам чула из Дол ине цвећа. Тамо се гаји око
петнаест само основних врста цвећа. У том крају год ишње се „произведе“ око осам ми
лиона струкова глад иола, хризантема један мил ион, тубероза око шест стотина хиљада,
ружа исто тол ико, а каранфила се производ и год ишње двеста мил иона струкова!
Как ав је утис ак оставио на вас чувен и Понте век ио?
– Изложба цвећа била је управо покрај тога моста. Изишавши са изложбе, опијени
бојама и мирисима, наш ли смо се на изложби ситница-мамипара, крај мал их продав
ница поред обале Арна, где се роба може и преп латити и купити испод цене. Било је ту
финих кујунџијских предмета, лутака од сламе, сламних шешира, парадних позлаће
них таш ни, предодређен их да се само тридесетак пута узму у руке, јер, „злато“ са њих
спада брже него пухор са лептирових крила... Било је ту ђердана, минђуша, нарук вица.
Да ли сте бар куп ил и коју од тих ситн иц а?
– Врло радо бих куп ил а да нис ам бил а пис ац међу пис цима, гост међу домаћ ин и
ма, али сам се плаш ил а и да зас танем крај тих лудорија које, иначе, свак у жен у маме.
Плаш ил а сам се баш као они совјетс ки турис ти који, чувај ућ и част своје домовине,
нис у хтел и у хотелу ни да се купај у, да се не би рек ло да у својој зем љи немај у купа
тил а, па су навал ил и да се у иностранству нау ж ивају воде, а још мање су се усуђивал и
да ишта купе, опет да се не би пом ис лило да су тога у својој зем љи жељн и. Наравно,
ово сам проч итал а у некој совјетс кој хуморис тичкој прич и.
Ваљд а сте ипак негде зас тал и? Све те мале ствари су, верујем, нек а уметност,
примењена?
– Зас тал а сам поред фиг уриц а од гипс а, поп рс ја итал ијанс ких пес ник а. Свидео
ми се јед ан Данте, поп рс је високо око петн аес так сант иметара, али му је цен а бил а
вел ик а. Али зас танеш ли само за трен, прод ав ац те нерадо пуш та, обарај ућ и цен у
до стварне вреднос ти предмета. Овај који је прод ав ао гипс ане пес нике имао је
друг и метод: пон уд ио ми је неког малог Дантеа по нижој цен и. Само је Ђакомо
Скот и зас тајао где му се прохтело: он је Итал ијан, мад а је из наше зем ље, и осећ а се
у Итал ији као у својој „главној“ домовин и (мад а је увек у разговор у говорио: код
нас, мис лећ и на Југос лавиј у).
Говори ли се у Фиренц и још о поп лавама? Има ли трагова див љања Арна по ули
цама овог дивног град а?
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– Чим смо ступ ил и на тле Фиренце, одмах су нам наш и домаћ ин и скрен ул и па
жњу док ле се вод а пел а у појед ин им деловима град а. Мад а су зграде чиш ћене, још се
свуд а јас но вид и црта док ле је вод а доп ирал а. Негде и преко стас а највишег човек а,
зал азећ и људ има у станове.
Знамо да је оштет ил а многе уметн ичке спомен ике. Да ли сте видел и нек и
од њих?
– Вод а је однел а са златн их врата крс тион ице, која припад а чувеној фирент ин
ској Катедрал и свете Марије Цветне, некол ико теш ких златн их плоча, и однел а их
далеко. Наш ли су их кас није, у уличном муљу, кад се вод а пов ук ла.
Виђао сам по моног рафијама и албум има фотог рафију фирент инс ке кате
драле, делује необично лепо и гранд иозно.
– Заис та је гранд иозна, а ипак делује нек ако прис но, топ ло. Ваљд а зато што је у
благ им, пас телн им бојама. Није као Нот рд ам нач ичк ана фиг урама. Њена лепота је
у складној арх итект ури и мон ументалнос ти.
Кажете да сте у Фиренц и провел и само јед ан дан. Јес те ли стигли да обиђете
и нек и музеј?
– Овога пута не. Била сам у музејима прош ли пут, за време конг реса писаца. Сада
смо се морал и задовољити само оним што се може разгледати брзо, споља. Тако смо се
на завршетк у дана попел и на ону терас у где је Микеланђелов споменик и при заласку
сунца посмат рал и Фиренц у под собом. Човек само тако, с висине, може да се оријенти
ше где се налази у неком пределу. Отприл ике као на рељефној геог рафској карти.
Да ли сте још који град пос мат рал и тако с вис ине?
– Глед ал а сам наше Сарајево са Требевића, зат им Тифлис са неке тамош ње њи
хове вел ике терасе. Глед ал а сам ноћу Атин у са једне црк ве и тек онд а измерил а њен у
огромност уживај ућ и у раскош ном разнобојном осветљењу. Глед ал а сам Париз са
Ајфелове куле, и наш Беог рад са свих брд а којима је опкољен. А Рим сам, бар дел и
мично обу х ват ил а са Монте Марије, онога где се нал ази Гарибалд ијев спомен ик.
Али, о Рим у ћемо говорит и друг и пут.

У вечном граду
Прил иком разговора о Фиренц и, обећал и сте да ћемо разговарат и и о Рим у.
Волео бих да чујем как вим сте га ви очима видел и, однос но како га дож ив љује
неко ко је из књига дос та знао о њем у и пре него што га је посет ио?
– Заис та, пре него што сам први пут видел а Рим, знал а сам о његовим култ урн им
спомен иц има јер сам на универзитет у студ ирал а историј у уметнос ти. Додуше, не
кад помало и смета свеж ин и утис ак а ако сте пре суочења са уметн ичк им делом са
њал и о њем у, окруж ил и га ореолом. Које уметн ичко дело може да задовољи човеков
сан о лепот и? Мног и су ми, причал и, да су, рец имо, остал и разочаран и кад су стал и
пред Мона Лиз у у Лувру. Наравно, не зато што тај порт рет не би био вел ико умет
ничко дело, већ зато што свак а дуго чек ана ствар бива нек ако двос трук а: она у нашој
маш ти и она у стварнос ти, и што она из маш те, како сам рек ла, ако није лепша, бар
нам је драж а.
Па ипак, мора да је дивно поћ и нек уд где нас чек ају тол ик и пријатељи из
света уметнос ти, тол ик и култ урн и спомен иц и жив љи од живих људ и?.
– Збиља је тако. Уживања и радос ти има на претек иако понегде не наи ђемо на
оно што смо очек ивал и. Иде се од слике до слике и радос но мис ли: гле, то је она ма
дона о којој сам рад ил а сем инарс ки рад! Ево оне Рафае лове лепот ице! А ево и бацача
дис ка, и млад ића који вад и трн из стопал а… Гле, овде су и Венера и Афрод ита, и нео
бу здан и фау н! Понегде си нешто био сас вим заборавио, и догађа се као кад сретнеш
познан ик а кога нис и дуго виђао: драге познате црте, обу зима те познато топ ло осе
ћање, али не можеш одмах да се сет иш где сте се први пут срел и и како се он зове…
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Да ли сте овога пута пронаш ли неш то о чем у нис те ни читал и нит и га ран ије
видел и? Читав Рим је огроман музеј и прил иком једне посете немог ућно је све
обић и. Има, вероватно, и Рим љана који нис у све видел и?
– Мал о мањ е нег о Беог рађ ан а кој и нис у, рец имо, ник ад ушли у Нар одн и му
зеј, да и не гов орим о Мод ерној гал ериј и. Мен и је, на пример, једн а Итал иј анк а,
вод ећ и ме на Монт е Марио, као о вел ик ој драг оц енос ти гов орил а о пол ом љеном
храс ту под којим је, по пред ању, дол аз ио да сед и и да пише стих ов е Торк ват о Тас о.
Са пов ерењ ем сам прим ил а њен у прич у, мад а знам шта се све турис тим а прич а…
И доис та, ако је Торк ват о Тас о ту пис ао стих ов е, имал а је прав о што се ту заус та
вил а и учин ил а да упамт им свак у полом љен у гран у, свак и пат рљ ак тога нек ад а гра
нат ог дрв ет а.
– Док смо се пел и према Гарибалд ијевом спомен ик у који се нал ази на врх у овог
брд а, да пос мат рамо панорам у Рима, да траж имо у измаглиц и над градом кулу ода
кле је Нерон пос мат рао запаљен и Рим, да се дивимо звон иц има и купол ама црк ве
Светог Пет ра и исто тако лепе, иако не тако гранд иозне црк ве Светог Пав ла. Свим
овим спомен иц има она се понос ил а, знал а их је све упрс те.
На врх у брд а сел а је на клуп у и пус тил а ме да сама пос мат рам спомен ик ујед ин и
теља Итал ије Гарибалд ија, и спомен ик његове жене која је такође предс тав љена као
ратн ик, коњан ик, с оружјем у руц и, пред којим сам осет ил а малу љубомору и гриж у
савес ти: како то да ми нис мо ни једној својој јунак ињи из наш их многобројн их
устанак а под игли спомен ик, и како то да су нас Итал ијан и претек ли овде на Монте
Мариј у у демок рат ичнос ти и правичнос ти, јер поред спомен ик а Гарибалд иј у и ње
говој жен и, разас ут је низ бел их поп рс ја, читава једна мермерна насеобина Гарибал
дијевих сарадн ик а и ратн ик а, сабораца. Нигде тако као овде потомс тво није било
тако штедро расположено, нигде боље појм ило да један човек, ма и ген ијал ан, не може
све, особито кад су у питању друш твен и пок рет и. Свега је тога моја прат иља бил а
свес на, али се чувал а да ми она на ту чињен иц у скреће паж њу, оставил а ме је да сама
зак ључ ујем о карактеру њена народ а.
Је ли Монте Марио насељен старим или новим Римом?
– Новим. На његовим пад инама су нове виле и куће за становање окружене буј
ним вртовима. Пре петнаес так год ина, каж у, ту су бил и паш њац и и проп ланц и, за
пуш тен и паркови старих пород ица, влас теле.
У Рим у више нис те бил и гост Пис тојац а. Како сте орган изовал и обил азак
град а?
– Аутобус има и трамвајима. Наи ђе, рец имо, фонтана ди Треви, ја изађем, ослу
шнем жубор њен их водопад а, бац им новч ић у воду, онд а се опет попнем у градс ко
возило и заус тав љам, рец имо, на Шпанс ком трг у крај степен ица што воде до црк ве
Свете Тројице. Степен иш те је широко, с некол ико одмориш та, оивичено бујн им
бокорима руж ичас тог лијандера. Онд а мењам правац па се нађем на оном правоу
гаоном трг у где је фонтана Чет ири реке – тако је ја зовем. Чет ири људс ке фиг уре, уз
још нек а обележја, персон ифик уј у чет ири света, међу њима и Дунав.
Ви се изгледа не труд ите да запамт ите све појед иности култ урних споменика.
Називе, рец имо. Не бис те бил и добар вод ич.
– Морам мало да се оправд ам: не памт им, истина, увек називе, год ине, али као и
свак и виз уе л ан тип памт им свак у појед иност. Легенде везане за спомен ик мање ме
се тич у од лепоте, од изглед а њиховог. Човек, у кас није доба живота, и не треба све
то да памт и. Треба само да ужива очима, слухом. Није ли тако?
Могло би и да буде. А док ле је трајало ваше „путн ичко“ радно време?
– Дуже од радног времена друг их. Кад падне ноћ путн ик ужива у улицама, у њи
ховом осветљењу. Боје светлећ их рек лама у Рим у су прос то распојас ане. И то ми се
необично свиђа. Рек ло би се да том народу југа и богатога слик арс тва, већ зас ићеном
бојама, сад треба јарк их, необичн их дуга, да би се око могло заус тавит и и уживат и
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као нек ад. Те јарке боје виде се и у одећ и, особито женс кој. Али се мора признат и:
ма како боје биле упад љиве, увек су складне, певај у једна крај друге.
Да ли сте имал и времена да уђете и у коју од црк ава? Извин ите што вас са ле
пих римс ких улиц а опет враћам у зат ворен прос тор.
– И ја сам, ход ај ућ и кроз Рим тако чин ил а: обиђем у неком крај у град а улице и
спомен ике на њим а, па онд а уђем у црк ву која је ту у близин и. Ко је био у Итал ији а
није ушао ни у једн у црк ву, као да и није био у тој зем љи. Јер, Итал ија је зем ља црк а
ва, кол ико год је и зем ља цвећ а. Прошетавш и пок рај Тибра и преко његових мос то
ва тако богат их скулпт уром, сврат ил а сам и у црк ву светог Пет ра, где сам готово
залутал а у њен им многобројн им олтарима. Прохтело ми се овога пута да пребројим
спомен ике пап а у њој, али сам пос ле одус тал а. Више ми се свиђало да мало пролу
там по дивном прос траном трг у пред црк вом, по тој бетонс кој порт и, речено јези
ком правос лавц а, и да ужив ам у шум и стубов а која га окруж ује. Одозго, са црк вене
колон аде, глед ал и су нас, обичне смртн ике, непорочн и свец и. Тамо се негде, каж у,
пап а појав љује сваке недеље пред верн иц им а, и он као једн а од атракц ија Итал ије,
каз ано у најбољем смис лу.
Некол ико дана је мало за Рим, али сте вероватно стигли и у нек и музеј? Који
вам се највише свиђа?
– Врло је теш ко правит и поређења. То вол им само у пес мама. Највише сам се за
држ ал а у вил и Боргезе, и наглед ал а се дивн их мадона, стално се чудећ и где слик ари
нађоше тако продуховљене моделе? Готово све су високе, дугол ике, висок а чел а, беле
пут и, очиј у прек рас них и чедн им осмех а. А сад ми се њихови ликови мало мешај у.
Много боље памт им мермерн у гом ил иц у пос пане одојчад и, исп реп летане као мач и
ћи – мож да зато што сам то тад а први пут бил а запазил а.
НАЗАД

НАЗАД

ШЕТЊА УКРОЋЕНИМ ДУНАВОМ
Према Напомен и, први пут у ПП, 223–227.

Снимци из Швајцарске
Збирка путописа, објав љена у издању Слова љубве, Беог рад, 1978, у едицији Путоп и
си. Садрж и двадесет пет текстова, Рег ис тар имена и, на самом крају, кратк у напо
мену аутора потписану иницијалима Д. М.: Од 1972. год ине до 1977. боравил а сам
више пута у Швајцарс кој, где ми је сес трић, Бран ис лав Мил ак ара, био на усаврша
вању студ ија. Tекстови су штампани и у овом издању по истом редос леду
Како се може зак ључити из напомене, путописи су настали у периоду од 1972. до
1977. године. Пре збирке, у фебруар у и марту 1977, неки су објав љени у периодици, у
Књижевној реч и, Књижевн им новинама и Стрем љењима. У Стрем љењима су три
текста штампана у другачијем поретк у од онога у књизи и повезана заједничким на
словом У свет у ликовн их уметнос ти. На крају текста Сус рет с Ден икеном, међутим,
штампана је напомена да је преузет из књиге Снимц и из Швајцарс ке, што поуздано
сведочи да је замисао о збирци претходил а издањима у часописима.

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

УПОЗНАВАЊЕ С ЦИРИХОМ
СШ, 5–12.
ЦИРИШКИ ЗООЛОШКИ ВРТ
СШ, 5–17.
ЦИРИХ У ИЗЛОЗИМА
СШ, 18–21.
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НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

PRIVAT
СШ, 22–25.
НАШ ЈЕ СТО ПОСТО
СШ, 26–30.
СРЕЋНЕ КУПОВИНЕ
СШ, 31–38.
УТАКМИЦА
СШ, 39–43.
УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ЗБИРКЕ
СШ, 44–48.
1
„Ако знаш збиља шта рад иш – рад и.“] „Ако знаш збиља, шта рад иш – рад и.“ СШ.
Зарез иза збиља очито је омашком став љен, јер цитираној изреци, која се примењује
када се жели рећи да се неко бави залудним пос лом, даје супротно значење.
ИГРАЧКЕ
СШ, 49–51.
ГАЛЕРИЈЕ
Стр, 18, 3 (1977), 300–304, заједнички нас лов У свет у ликовн их уметности; СШ, 52–57.
Варијанте, Стр.
1
Волим] Волел а сам Стр. 2у] и у Стр. 3слутећ и да] правилно, ипак, прос уђуј ућ и
да Стр. 4И, збиљ а, негде] И негде Стр. 5Лимату] Лим ат у, Стр. 6жирафе, куће с] жи
рафе с Стр (шт. греш ка). 7Лале] лале Стр (шт. греш ка). 8праве] граде Стр. 9дет ињ а
сте. И] дет ињас те, и Стр. 10прага,] Стр. 11Дунава,] Дунава Стр. 12већ чувеног] чувеног
Стр. 13Генерал ић а.] Генерал ић а, Јевтовић а. Стр. 14наи вц и,] југос ловенс ки наи вц и
Стр. 15Хрв атс ке,] из Хрв атс ке, Стр. 16 слике] слике, Стр. 17исп уњен а ту,] исп уњен а,
ту Стр. 18неким] нек им, Стр. 19 рећи] рећ и, Стр. 20људе] говор људ и Стр. 21чула] чул а,
Стр. 22немачког] немачког, Стр. 23купцем чин и се на пречац] купцем, на пречац, чин и
се Стр. 24друг им а,] друг им а Стр. 25а особито кад] нароч ито то кад Стр. 26 тога] тога,
Стр. 27задрж ав амо,] задрж ав амо Стр. 28универзитет им а наиђем] универзитет им а,
наи ђем, Стр. 29слик а,] слик а Стр. 30 изаш ла је на улаз] приш ла је улаз у Стр. 31сли
карке] слик арке, Стр. 32другога да уђе.] Друге да уђу. Стр. 33слик ам а, додуше] сли
кам а. Додуше Стр. 34 или је так ав постао] или га је усвој ио Стр. 35наравно, и из љу
баз но сти] и из љубаз нос ти, наравно, Стр. 36 губ ер е,] губ ер е Стр. 37 упредена]
упреден а, Стр. 38И није само то била] Није то бил а јед ин а Стр. 39 негребане] нег ре
бен ане СШ (шт. греш ка). 40 клече, или] клече, обл ик а као у пиротс ких ћил им а, или
Стр. 41ес] с Стр. 42што] које Стр. 43Kunst Haus] Кунст хаус Стр. 44где сам могла мирно
да се дивим] мирн а да се мог у дивит и Стр. 45куп ит и ниш та.] то куп ит и. Стр. 46 нај
пре <> улазом] најп ре, <> улазом, Стр. 47би] би, Стр. 48су] су и Стр. 49 и опет,] и, опет
Стр. 50 има] имај у Стр. 51не претерано.] да ту нис у претерал и. Стр. 52Kunst Haus]
Кунст хаус Стр. 53као на пример] као, на пример, Стр. 54II] 11 Стр. 55четири] нек а че
тири Стр. 56 са пош тов ањем и дивљењем] са одав ањем пош тов ањ а и див љењ а Стр.
57
су посвећене] пос већене су Стр. 58Лимат] Лим ан Стр (шт. греш ка). 59–59се човек
осећа <> стоји] се осећаш <> стојиш Стр. 60 је] си Стр. 61изванред ан. Чувар] изванре
дан. Уз његове порт рете стојиш као уз живог човек а, с којим си везан пријатељс твом.
Чувар Стр. 62–62прате <> се крен уло.] те прате <> крен уо. Стр. 63њу,] то, Стр. 64 сав <>
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рећи] сав, <> рећ и, Стр. 65хрт] порек лом хрт Стр. 66 зам иш љен.] зам иш љено. До тога
степен а је све ту нат урал ис тичк и дат о, да већ том прет еранош ћу прел аз и у нек у
модерн у нат урал ис тичност. Стр.
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

УМЕСТО ХЕНРИЈА МУРА
Стр, 18, 3 (1977), 297–300, заједнички нас лов У свет у ликовн их уметности. СШ, 58–63.
Варијанте, Стр.
1
Умес то Хенрија Мура] Умес то Хенри Мура Стр. Овакав однос у цел ом тексту.
2
Бранислав] сес трић Стр. 3језера,] језера Стр. 4Бранислав] сес трић Стр. 5човековој]
његовој Стр. 6Бранислав] Мој сес трић Стр. 7и,] и Стр. 8посматрам] пос мат рам, Стр.
9
појед инос ти:] појед инос ти; Стр. 10У ствари је] У ствари, она је Стр. 11тако да је] та
ко, где је Стр. 12двоје <> заглед ан их,] и двоје <> заглед ан их Стр. 13Нас <> старијих]
Нас свих <> оних Стр. 14ја] ја бил и смо сличн и по природ и, Стр. 15 Wimpf hei mera,]
Wimf phei mnera, СШ (шт. грешка); Wimpfhei mnera, Стр (шт. грешка). 16природно
<> зарђало] природно <> зарђало, Стр. 17нал ик на оно што] из облас ти кој у Стр.
18
уморн и,] уморн и Стр. 19ићи] ући Стр. 20Бел рив (Belle rive), где] Белрив, где Стр.
21
лак ирања,] лак ирања Стр. 22су се] си Стр. 23Вимпхајмеровој] Вимпх ајмнеровој Стр
(шт. грешка); Вимпфхајмеровој СШ (шт. грешка). 24могли] могао Стр. 25сваки] свак у
Стр (грешка у конгруе нцији). 26главне] славне СШ (шт. грешка). 27кад се лак у дод ај у
пигменти] дод ај ућ и лак у пигмента Стр. 28как ве су подлоге] как ве подлоге бивај у
Стр. 29Јед ино је моја] Моја је Стр. 30 једном кус тос] кус тос Стр.
ИЗЛОЖБА КАРИКАТУРА
Стр, 3, 3 (1977), 304–306, зај едн ичк и нас лов У свет у лик овн их уметн ос ти:, СШ,
64–67. Варијанте, Стр.
1
Пос ле <> јед ва дочекасмо] Јед ва једном пос ле <> дочек ас мо Стр. 2Kunst Hausu]
Кунст хаус у Стр. 3Цирижани] грађан и Цирих а Стр. 4„порозне“] међу собом поро
зне. Стр. 5проза.] анегдота. Стр. 6–6Те сроднос ти <> делâ разл ич ит их <> спонтане су]
То сродс тво <> уметн ичк их дел а разних <> спонтана су Стр (греш ка у конг руенц и
ји). 7легенд а,] легенд а СШ. 8портретима] психолош ким порт рет има Стр. 9 ромбои
ду,] ромбои ду – Стр. 10слик ама,] тел има – Стр. 11онај Бате Вук ад иновића,] Бете Ву
кановић – Стр. 12Вук ад иновића!] Вук ановићеве! Стр. 13готово] скоро Стр. 14изложбе
<> сис темат ичне, и вероватно,] изложбе, <> сис темат ичне – вероватно Стр. 15код]
негде код Стр. 16Пјера, нис ам хтела] нис ам хтел а Пјера Стр. 17донек ле лако] лакше
Стр. 18у којој је] где је Стр. 19Снабдел а се] Снабдевена је Стр. 20 рецензентом] рец во
дичем (?) Стр. 21рецензента.] вод ича. Стр. 22повремено] понек ад Стр. 23дужност] ду
жност, Стр. 24Претечом] Порек лом Стр. 25нешто] неш то, Стр. 26нечега бори,] нечега,
бори Стр. 27Микел анђело и Пик асо.] Пик асо и Микел анђело. Стр. 28се,] се СШ (шт.
грешка). 29 рецензента.] вод ича. Стр. 30пред столицом] крај стол ице Стр. 31Дом ијеове
карик ат уре на којој] карик ат уре Дом ијеа где Стр. 32готово] скоро Стр. 33Третјаковс
кој] Тет рјаковс кој Стр. 34 споре,] споре Стр.
ПАРК ГОТФРИДА КЕЛЕРА
КН, 29, 530 (1. 3. 1977), 8, наднас лов Путоп ис, потпис Дес анк а Макс имовић; СШ,
68–74. Варијанте, КН.
1
споменика] поп рс ја и спомен ик а КН. 2готово] скоро КН. 3сам се у <> зауста
вила] сам у <> заус тавил а се КН. 4и ја што] што КН: 5Гундул ићев споменик] споме
ник Гундул ић а КН. 6 ког] ког а КН. 7чап љи,] чап аљ а, КН. 8чак и ] чак КН. 9 више
лишени] лишен ији КН. 10 у коме су] где су КН. 11старинс ке браде, <> аустријс ке, <>
по сред ин и,] браде по старинс ки, <> по аустријс ки, <> сред ином, КН. 12оснив ањ а.]
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свога оснив ањ а. КН. 13учинило] чин ило КН. 14живота,] живота КН. 15оснив ањ а
осигуравајућих] осиг урав ај ућ их КН. 16 природњака] неког природњ ак а КН. 17туда]
крај њега КН. 18А] Ако КН. 19 живе патке,] патке, живе, КН. 20 није] на другом мес ту
није КН. 21патуљасте] пат уљк ас те КН. 22 зелен их боја] зелене боје КН. 23Зацело се,
<> заустављао] Зацело је <> заус тав љао се КН. 24управо под тим] под сам им тим
КН. 25бан ак а,] банк и, КН. 26 овим] оним КН. 27пос мат рал а око себе,] жедно пос ма
трал а његов парк, КН. 28и сам а још] још КН. 29стално без] без КН. 30 склад] склад а
КН. 31влада] је влад ао КН. 32исп ред њега је] исп ред поглед а му је КН. 33да се] неће ли
се КН. 34Келер. Одше там] Келер; одшетам КН. 35траж им очима пес ник а.] пот раж им
очим а спомен ик. КН. 36 на коме су] где су КН. 37је у] је и у КН. 38пас тве.] пас тве!
КН. 39 нап ус тил а то мес то.] пош ла. КН. 40 за трен утак на пос тоље спомен ик а.] тре
нутно спомен ик у на пос тоље. КН.
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

ВОЖЊА У ДОЛИНУ БРУКСА
СШ, 75–79.
ЈЕЗЕРА
СШ, 80–84.
СУСРЕТ С ДЕНИКЕНОМ
КР, 6, 73 (25. 2. 1977), 7, изнад нас лова Дес анк а Макс имовић, на крају напомена Из
књиге „Снимц и из Швајцарс ке“; СШ, 85–90. Варијанте, КР.
срел а свега] се срел а са свега КР; СШ. Грешка: повратни глагол срес ти се иск љу
чио би употреб у облик а Једног у наредној речениц и. 2помислив] па сам пом ис лил а
КР. 3конз ул ата у Цириху] Конз ул ата КР. 4неко ходочашће] ходоч аш ће КР. 5име, или
очима оних који су га називал и Кумовом сламом. Свеједно] сликовито име, свеједно
КР. 6улаз] парад ан улаз КР. 7врло] додуше тамо врло КР. 8У КР ова речениц а у окру
глим заградам а. 9 који <> слободњ ац и <> затворени] која <> слободњ ак <> зат ворен
СШ. Нем огућа конгруе нц ија зам ениц е која са множ ином муш ког рода. 10 и разумели]
разу мел и КР. 11оба] обојиц а КР. 12су <> оба желе] су обојиц а <> и желе КР. 13(у <>
смис лу),] у <> смис лу, КР. 14до кап ије.] до на кап иј у. КР. 15тако да је] како је КР. 16моје
год ине,] мој узраст, КР. 17је] се КР. 18производ] продукт КР. 19Књигу] Пок лоњен у
књиг у 20 тум ачењу.] тум ачењу, јер су слике већ и док умент и него реч и. КР. 21Питала]
Пос ле кратког разговора о цртеж им а у његовој соби, питал а КР. 22 нас је, <>
испратио] је <> исп рат ио нас КР.
1

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

МИС ХОРТЕНЗИЈА
СШ, 91–95.
РАЈНИН ВОДОПАД
СШ, 96–100.
БОГАТ ДАН
СШ, 10–109.
ЕДЕЛ КИЧ
СШ, 110–114.
ПОРОДИЧНО СКИЈАЛИШТЕ
СШ, 115–118.
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НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НЕСРЕЋНО СЕЛО ГОЛДАУ
СШ, 119–124.
ЦРНА БОГОРОДИЦА
СШ, 125–12
ПУТ У ЕНГАДИН
СШ, 129–137.
1
Горе стоји капел а (нем.)
СНИМЦИ ИЗ БЕРНА
СШ, 138–144.
1
Медвеђа] мед веђа СШ (шт. грешка). 2 стигло] стигли СШ (шт. грешка).
ФРАНЦУСКИ ДУХ
СШ, 145–150.

РАЗНИ СПИСИ
Текстови о књижевности
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

< НЕМ ИРИ МЛАДОСТИ ВЕРЕ ОБРЕНОВИЋ ДЕЛИБАШИЋ>
Ми, 9, 25/5–6 (1927), 382–383, рубрик а Хрон ик а, потп ис Дес анк а Макс имов ић.
На поч етк у текс та подац и: „Нем ири младос ти“ – Вера Обренов ић-Дел ибаш ић –
Сарајев о.
Неп рав илн ос ти и штамп арс ке греш ке у цит ат им а исп рав љен е су поређењ ем са
изв ором (Нем ири младос ти, Сарајево, 1927), који је у наредним напоменама означен
скраћеницом НМ.
1
и] НМ; И Ми. 2 зат ресô] НМ; Зат ресо Ми. 3сух у.] НМ; сух у Ми. 4усне,] НМ;
усне Ми. 5над] НМ; Над Ми. 6ледене,] НМ; ледене Ми. 7па] НМ; па Ми.
ДОРА ПИЛИКОВИЋ: УКЛЕТИ САН, Беог рад, 1931.
Ми, 13, 37/3–4 (1931), 255–256, рубрика Белеш ке, потпис Д. М.
1
ти] Ти (шт. грешка).
НИКА
Ми, 15, 41/3–6 (1933), 352–359, рубрика Књижевн и преглед, потпис Д. М.
Неправилности и штампарске грешке у цитатима исправљене су поређењем са изво
ром (Svet le samote, Ljubljana, 1932), који је у напоменама означен скраћеницом СС.
1
Црв (слов.). 2svobode] СС; sobode Ми (шт. греш ка). 3najdeš] СС najdes Ми (шт.
греш ка). 4Сам о смрт је зора слободе: / у њој опет нађеш вољен ог, / вечн ост ти врат и
море / што си вол ео и изгубио. Прев од са слов ен ачк ог Дес анк е Макс им ов ић (в. књигу
превода у овом издању). 5У дозревајућој јес ени (слов.). 6–6 мирне пес ме, <> чак,] мирне,
<> чак, пес ме Ми. Редос лед реч и и инт ерпункц ија грам ат ичк и су нем огућ и. 7Спав аћу
ту у сну тих ом, спок ојн ом, / као на мес еч ин и што спав а море / и ледом оков ан е кам е
не горе, / док је још ноћ и сунц е за хориз онтом. / / А срц е ће клијати, као сем е: / из са
мог срц а – неи зг ов орен е / реч и гон е силу рас та да крен е. (Пов рат ак, I ) Прев од са сло
веначког Марије Митровић. 8 Молитва (слов.). 9sladk ih besed i.] СС; slatk ih besed i Ми.
10
je <> mi pret rda] СС; <> mi je pret rda Ми. 11О, как о си ми дал ек о, Медан а, / ти сел о
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родн о, не чујем ти глас, / кад мис лим на те, суз е теч е млаз / и знам тада как о је она
слана. <…> / / Крн и Триг лав, још даље Доломити, / ја видим те тако: сву усред Брда /
и траж им реч слатк у да ти је дам. / / Најс лађа реч ми је за те прет врда / и не мож е
је јез ик раст оп ит и / у срц е ми је лег ла као кам! Прев од са слов. Дес анк е Макс им ов ић
(види књигу превода у овом издању). 12V tujin i] СС; V tupin i Ми (шт. грешка). У туђини
(слов.). 13 Дому свом стиж ем – јер враћа се све: / рек а с планине у мор у се пени, / у зем љу
зрн о пада, храст сас еч ен и, / тврђав а, град, пал ач а у прах се сас пе. Прев од са слов.
Мар ије Мит ров ић. 14umrl im i prepleta,] СС; umrl im prepleta, Ми. 15nesam] СС; nisam
Ми (шт. греш ка). 16v mojih] СС; u mojih, Ми (шт. греш ка). 17Није нађен објав љен
прев од пес ме на српс ки ј. 18Сину] СС; Сиу н Ми (шт. греш ка). 19konc u] СС; kraju Ми.
20
hiše temne] СС; tamne Ми. 21 Није нађен штамп ани превод пес ме на српс ки ј. 22 Исто.
23
Веч ерњ а сенк а (слов.).
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

РАДОСЛАВ ДРАГУТИНОВИЋ
Ми, 15, 41/7–8 (1933), 511–512, наднас лов Чит уља, потпис Д. М.
GERVAIS: ČAKAVSKI STIHOVI
И, 1, 22 (13. 4. 1935), 6, потпис Дес анк а Макс имовић.
1
увијек] увек (шт. грешка). 2живе,] живе (шт. грешка). 3овдје] овде (шт. грешка).
4
Триј у ноница] Триј унон ица (шт. грешка).
БУГАРСКЕ ДЕЧИЈЕ ПРИЧЕ
И, 1, 31 (22. 6. 1935), 6, потпис Дес. Макс.
Приказ се односи на збирк у Бугарс ке дечје приче, Беог рад, Књиж арн ица Д. Ђур
ковића, 1935, објав љену у преводу Синише Пауновића.
1
Караиванова] Карак ванова (шт. грешка). 2Спасова. „Буба-мара“ <> Рајчева има]
Спасова, „Буба.мара“ <> Рајчева, има Погрешна интерпункција у И, која реченицу чини
нејасном, исправ љена је према смис лу. 3Малина] Мол ина (шт. грешка). 4Босилек] Бо
сичек (шт. грешка).
ЈОВАНКА ХРВАЋАНИН: ОТК ИН УТО ЛИШЋЕ
ЛМС, 113, 352/1–2 (1939), 145–147, рубрика Прик ази и белеш ке, потпис Дес анк а
Макс имовић. Изнад текста: Нас ловн у стран иц у израд ил а Радм ил а Ђорђевић.
Скоп ље, 1939.
1
„Пес ме Невиђеном“] „Пес ме невиђеном“ (шт. грешка).
ПЕСМЕ НИКОЛЕ ШОПА
ГСКЗ, 22, 54–55 (1939), 26–27, потпис Дес анк а Макс имовић. Рук опис је сачуван у
облик у дактил ос крипт а у АСКЗ под ознак ом Стара арх ив а, бр. 958. Текст је ненас ло
вљен и нед ат ир ан, потп ис ан пун им имен ом: Дес анк а Макс им ов ић. Исп ис ан је на
4 страниц е, на лис тов им а хартије дим енз ија 23 х 16 цm, и у потпунос ти је подуда
ран текс ту у ГСКЗ.
НАША ДЕЧЈА КЊИЖЕВНОСТ
К, 1, 1/1 (1946), 138–139, рубрика Хрон ик а, потпис Д. М. Изнад текста су одштам
пани подаци:
Бранко Ћоп ић: Пјесме пионирке. Издање НОПОК-а. Беог рад, 1945. Илустро
вао? Тираж 10.000. – Бранко Ћоп ић: Приче парт изанке. Издање НОПОК-а. Бео
град, 1945. Илустровао Иво Кушанић. Тираж 10.000. – Бранко Ћопић: Ударници, пио
нирско-звериња игра у пет чинова. Издање НОПОК-а, 1945. Беог рад. Цена 40 дин.
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Александар Вучо: Титови пионири. Издање редакц ије „Пион ира“. Беог рад, 1945.
Илус тров ал а Цуц а Сок ић. Тираж 12.000. – Пош ла кок а на паз ар, народн а пес ма.
Изд ање НОПОК-а. Беог рад, 1945. Илус тровао Анта Шант ић. Едиц ија „Мало ђаче“
1
Цртеж јој је пун] Цртеж и су јој пун и (грешка у конгруе нцији са придевима реа л и
стичан и сав прозиран у следећој реченици).
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

<БОРБЕН А ОМЛАД ИН А>
К, 1, 1/2 (1946), 307–309, потпис Десанка Максимовић. На почетку текста подаци: „Бор
бена омлад ина“ (Борбенам ладост. Издатељьство Молодаря Гвард ия, 1943. г. Москва).
1
зборн ик а:] зборн ик а. (шт. грешка). 2самосвестан] самос вес ан (шт. грешка?). 3 –
С <> црвеном – / рећ и ће он –] „С <> црвеном, рећ и ће он, (шт. грешка). 4Кос моде
мјанс кој“] кос модем јанс кој“ (шт. грешка).
<МИ СМО СТАЉИНОВИ ВОЈН ИЦ И>
К, 1, 1/2 (1946), 309–311, потпис: Дес анк а Макс имовић. На почетк у текста подаци:
„Ми смо Стаљинови војн иц и“ (Мы Стал ина солд ат ьі, сборн ик стихов молод ых
украи нс ких поэ тов. Изд ател ьс тво Молод ая Гвард ия. Мос ква, 1944).
1
Нехода] неход а (шт. грешка). 2ми.] ми, (шт. грешка). 3чује] чије (шт. грешка).
ЛУЈ АРАГОН И ЕЛЗА ТРИОЛЕ У МОСКВИ
К, 1, 2/5 (1946), 151, рубрика Хрон ик а. Испод текста је напомена: (према под ац има
из совјетс ке штампе – Д. М.)
1
„Рад ио Мос кву“] „Рад ио-Мос ква“ (шт. грешка).
СЛАВКО ЈАНЕВСКИ: РАСП ЕА Н И БУК ВИ
К, 2, 4/2 (1947), 160, потписано иницијалима Д. М. На почетку текста подаци: Држав
но књигои здатељс тво на Македон ија, дец<ембар> 1946. Тираж 5000.
ЈУБИЛЕЈ СОВЈЕТСКЕ УКРАЈИНЕ
К, 3, 6/3 (1948), 351–353, рубрика Белеш ке, потпис Д. М.
1
Јак ут ије:] Јек ут ије: (шт. грешка). У тексту се дос ледно користи правил ан облик
Јак ут ија. 2азербајџански] азербејџанс ки Очито штампарска грешка, јер се у тексту
јав ља само облик азербајџанс ки и Азербајџан.
КЊИЖЕВНИЦИ О СОВЈЕТСКОЈ АРМИЈИ
К, 3, 6/4 (1948), 312–313, потписано иницијалима Д. М.
1
радном.] радном: (шт. грешка?).
УМЕТНОСТ ЈЕ – УВЕК ОРУЖЈ Е
К, 3, 6/5–6 (1948), 409–410, рубрика Осврт и, потпис Д. М.
1
уметн ик – реа л ист, <> Флобер,] уметн ик-реа л ист <> Флобер Без додатих знако
ва интерпункције смисао реченице је нејасан. 2мене.] мене, (шт. грешка). 3зид а“;] зид а,
(шт. грешка).
ПУБЛИЦИСТИЧКА ХРОНИКА
К, 3, 6/7–9 (1948), 617–618, рубрика Белеш ке, потпис Д. М.
1
одељк а:] одељк а; (шт. грешка). 2реа кц ије. <…> Ствар] реа кц ије.“ „Ствар 3играма.
<…> Формализам] играма“ „Формал изам 4пес ме:] пес ме (шт. грешка).
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НАЗАД

КАКО СУ ПРЕВОЂЕНЕ ПЕСМЕ У XIX КЊИЗИ М. ГОРКОГА
КН, 2, 47 (22. 11. 1949), 2. Испод нас лова: Desank a Maksimov ić.
1
поправљању] popravljaju (шт. грешка). 2језик у,] jeziku (шт. грешка).

НАЗАД

ХОРСКА РЕЦИТАЦИЈАКАО СРЕДСТВО ПРИ ОБРАДИ ПОЕЗИЈЕ
НЈК, 1, 1–2 (1950), 49–55, потпис Дес анк а Макс имовић. На крају текста је напоме
на Уредн иш тва: О хорс кој рец итац ији пос тоје два суп ротна глед иш та. Нек а овај
чланак пос луж и као основ за дис кус ију о овом питању као и о друг им формама обра
де поезије на час у и у ванчасовном раду. Осим неоп ходних уједначавања са нормама
важећег правописа, текст се доноси без икаквих измена.

НАЗАД

ЂОРЂЕ РАДИШИЋ: ДАН И ИЗ ТАМ Е И СВИЈЕТЛА
ЛМС, 127, 367/1 (1951), 73–74, рубрика Белеш ке, потпис Д. Макс имовић.
1
појмова;] појмова, (шт. грешка). 2знајте] – знајте (црта додата због убаченог цита
та). 3Песник] пос ник (шт. грешка).

НАЗАД

ОСЕЋАЊЕ ПРИРОДЕ И ЈЕЗИК У РОМАНУ
КРОЗ НИЧ ИЈ У ЗЕМ ЉУ ОД ВЕРЕ ДЕЛИБАШИЋ
КН, 4, 16 (17. 4. 1951), 3. Над нас ловом: Desank a Maksimov ić

НАЗАД

< МИРА АЛЕЧКОВИЋ: ЗВЕЗДАН Е БАЛ АД Е > О ПИСЦУ
Поговор, објављен први пут у ЗБ, 1952, 94–97, са потписом Десанка Максимовић. У свим
наредним издањима текст је прештампаван без икаквих измена, латинично или ћи
рилично.

НАЗАД

АСТИРИЦАРАВКА
КН, 5, 47 (6. 6. 1952), 3, рубрика Књижевн и преглед. Изнад нас лова је име Дес анк а
Макс имовић.
1
Лончаревића. Ова] Лончаревића, ова (шт. грешка). 2–2века) <> и др.] века <> и др.)
(шт. грешка).

НАЗАД

ПРВИ ПРЕВОД РИБЕИРА КОУТА КОД НАС
ЛМС, 129, 371/2 (1953), 136–139, потпис: Дес анк а Макс имовић.
Штампарске грешке и друге неправилности у цитатима исправ љене су поређењем
са извором (Рибеи ро Коу то, Друг и дан, Заг реб, 1952), који је у напоменама које следе
означен скраћеницом ДД. Графички изг лед цитираних стихова такође је усаг лашен са
изворним, с обзиром да су у ЛМС из иск ључиво техничких разл ога, због двостубачне
штампе, стихови нас умице прел амани и преношени у нови ред.
1
стрем љења,“] ДД; стрем љења“ ЛМС. 2– и песник] и песник ЛМС. 3–3 Дани сунца од
ког се обам ире, / Дан и кише множећ и се у обарању стабал а, / Дан и олује с урл иц има
вјет ра стравичнога.] ДД; Дан и сунца од ког се обам ире. / дан и олује с урл иц има вје
тра / обарању стабал а / дан и олује и урл иц има вјет ра / обарању стабал а / дан и олује и
урл иц има вјет ра / стравичнога. Низ штампарскиг грешака у ЛМС. 4Са] ДД; са ЛМС.
5
И] ДД; и ЛМС. 6Чула] ДД; чул а ЛМС. 7исповијести] ДД; исповести ЛМС 8иск леса
них,] иск лесан их ЛМС (шт. грешка). 9паниере] ДД; пан иеке ЛМС (шт. грешка).

НАЗАД

ИЗ САВРЕМЕНЕ ПОЕЗИЈЕ АМЕРИЧКИХ ЦРНАЦА
ЛМС, 129, 372/3 (1953), 209–210. Потпис: Дес анк а Макс имовић.
1
у црвеном“,] у црвено“, (шт. греш ка). 2да је алкохол, џин, „бољи] да је алкохол
„Џин бољи Очито погрешно цитиран стих, јер реченицу чини бес мис леном.
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ЖЕНЕ КЊИЖЕВНИЦЕ
Ј, 1, 4 (1954), 14–16, потпис Дес анк а Макс имовић. Уводни пас ус штампан је у Ј као
антрфил е, графички издвојен оквиром и полумасним словима. Овде се доноси штампан
курзивом и издвојен само дуп лим проредом. Имена песникиња која су у Ј истицана по
лумасним словима у приређеном тексту су штампана курзивно.
1
и, <> сада] и, <> и сад а (грешком понов љен везник и ).
JEU X DE L’APPRENTI ANIM ALIER
ЛМС, 132, 377/6 (1956), рубрика Проч итано, потпис Дес анк а Макс имовић. На крају
текста у фусноти додата је бел ешка о песник у, која је можда написана од стране ре
дакције часописа:
Рибеи ро Коу то, бразил ис ки пес ник, који пише на порт угалс ком и франц ус ком
језик у, рођен је марта 1898 г. у Сантос у, у држ ави Сао Паоло. У књижевнос ти се ја
вио као новинар већ 1912 г. Права је заврш ио 1919 у Рио де Жанеи ро. Прв у збирк у
пес ама изд ао је 1912 г. Пос ле тога изд ао је више збирк и пес ама и новел а на порт у
галс ком и збирке пес ама Страна обал а и Игре зверињег ученика на франц ус ком јези
ку. Пос тао је члан Бразил ис ке академ ије књижевнос ти 1934 г. и члан Лис абонс ке
академ ије нау к а 1944. У Франц ус кој је био у дип ломатс кој служби већ од 1928. Од
год ине 1947 је бразил ис ки пос лан ик па амбас адор у Југос лавији.
У штамп и има две књиге пес ама: Између мора и реке и Елегија изблиза и издал ека.
1
цртежом] цртежем (шт. грешка). 2 Исто. 3сова] Сова (шт. грешка).
СЕТНИ ДЕЧАК И ЧОВЕКОЉУБИВИ ПИСАЦ
Предговор, први пут објав љен ИП, 1960, 3–7; потпис: Дес анк а Макс имовић. У свим
каснијим издањима прештампава се без измена у тексту (1964. први пут латиницом,
кад Ћопићева збирка приповедака мења нас лов у Priče Partizanke).
ТВОРАЦ НОВЕ БАЈКЕ И ПЕСНИК РЕВОЛУЦИЈЕ
Предговор, први пут објав љен у Пје 1961, 3–7; потпис: Дес анк а Макс имовић. Пре
штампава се без измена у свим каснијим издањима, латинично и ћирилично (1970. на
слов Ћопићеве збирке мења се у Pjesme iz NOB-e i druge).
ВЕРА ВИТЕЗИЦА: МИС ЛИ И РИМ Е
Бр, 8, 6 (1962), 96–98, потпис Дес анк а Макс имовић.
1
неодељива] неодољива (шт. грешка). 2једно другом противници] једна другој
прот ивн ице (грешка у конгруенцији: мисао и осећање не могу се сложити са множином
женског рода). 3жена,] жена (шт. грешка). 4 бедан] бедем (шт. грешка).
ЈЕДАН ПРОБЛЕМ И ЈЕДНА КЊИГА
По, 61, 18.292 (6. 9. 1964), 17, наднас лов Књижевност за младе, потпис Дес анк а Мак
симовић.
УВЕКк АКТУЕЛНА А
На, 18, 832–833 (25. 12. 1964), 5. Над нас ловом: Дес анк а Макс имовић.
1
Вероватно омашком, Десанка Максимовић нигде није навел а на коју се књигу
осврт односи, због чега су подаци о књизи додати у поднас лов у. 2–2отворит и његов у
књиг у и свега се одмах опомен ут и. / Слик а Ваљева и његовог живота у] отворит и
опомен ут и. / Слик а Ваљева и његовог живота његов у књиг у и свега се одмах (испре
турани редови). 3књижница] књиж ица (шт. грешка).
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ОБНОВА ЈЕДНОГ КЊИЖЕВНОГ РОДА
По, 62, 18.512 (18. 4. 1965), 16, изнад нас лова Књиге и књижевност, потпис Десанка
Макс имовић.
МИЛА ВЛАШИЋ-ГВОЗДИЋ: УЧИН ИЛО МИ СЕ ДА СУ ЗВИЈЕЗДЕ
ППР, 25, 6 (18. 2. 1970), изнад нас лова Прик ази, потпис Дес анк а Макс имовић.
1
неба“, „огрн ут пролећем“,] неба… огрн ут пролећем“ (шт. грешка).
АКАРОВА: СНЕГ ОДЛАЗИ У ГРАД>
Предговор, објав љен у СОГ, 1971, 3–6, с потписом Дес анк а Макс имовић.
1
детињство] дет ињс тво, (шт. грешка).
ПЕСМЕ МИРЕ АЛЕЧКОВИЋ
Предговор, објав љен најпре у СВ, 1963, 5–8, под нас ловом Лик Мире Алечковић. Знат
но измењен, проширен и допуњен новим подацима, предговор је штампан у ДЖЉ 1972. –
(Bibliotek a školska lektira), 1972, стр. 5–9.
Штампа се по ДЖЉ. Прва редакција, СВ, доноси се иза напомена у целини.
1
Преобразићете] Preobraziće (шт. грешка). 2песми] pesmi, (шт. грешка).

Лик Мире Алечковић
Читај ућ и неког пис ца не само да створимо његов књижевн и лик већ га углед амо
пред собом и као жива човек а. Нек ад се та два лик а подуд аре, а нек ад се догод и да
књижевн иц и строга изглед а и црномањас ти живе у маш ти својих читал аца као све
тлос међи и благ и, а они који већ старе, због нечега у свом делу, чине се млад и онима
који их читај у. Нек и јапанс ки крит ичар исп ричао је пред скупом књижевн ик а у Мо
скви прил иком педесетогод иш њице смрт и Лава Толс тоја како јапанс ка деца и људ и
неу п ућен и у књижевност зам иш љај у да је овај вел ик и рус ки пис ац оду век имао бра
ду јер су се с његовим делом упознал и кад је већ био стар човек и јер им се учин ило
да у том делу има нечег митс ког. А ја Миру Алечковић вид им увек онак вом как ва је
негде пред пос ледњи рат седел а пред а мном у ђачкој клуп и. Залуд је она сад већ пи
сац и мајк а троје деце, за мене је остал а бел а неж на девојч ица паметн их очиј у. Залуд
она сад већ руковод и омлад инс ким изд авачк им преду зећем „Младо поколење“, ја је
вид им на седн ицама онд аш ње литерарне друж ине Прве женс ке гимназије као ње
ног најс лавн ијег и највредн ијег члана и њене прве пес ме ми се чес то мешају у сећању
са пес мама које она сад за вас пише.
Није случајно баш она за вас нап исал а књиг у „Звездане бал аде“, или песме „Друже
Тито, ми ти се кунемо“ и „Најлепша успомена“, јер је већ као учен ица, пон ик ла у бео
градс ком СКОЈ-у, опев ал а млад иће изг ин ул е у уличн им борбам а с пол иц ијом на
„Славији“ 14. децембра 1939. год ине. Управо тај Чет рнаес ти децембар, како она сама
каже, био је дан њеног стварног улас ка у СКОЈ, а пес ма „Свел и су млад и љиљан и“
бил а је прва права пес ма. На стварање ове дубоко хумане пес ме утицало је донек ле
и стрељање 134 пољс ка средњош колца који су освајача бил и дочек ал и с пок личем
слободе. Није чудо што је тако млад а, одмах пос ле рата, могла уређиват и омлад ин
ске и пион ирс ке лис тове „Младост“, „Пион ир“, „Полетарац“ и, напос летк у, „Змај“,
кад је већ као учен ица гимназије бил а члан ред акц ије „Новог средњош колца“. У мла
дом човек у, још детет у, стоји већ у заметк у цео будућ и човек, као што је у семен у већ
оцртана биљк а и нес трп љиво чек а да се пок аже.
Сувиш но ће бит и да вам објаш њавам њен у поезиј у: треба слушат и, треба читат и,
пое з ија је так ва. Узећет е њен у књиг у пред вече и утон ут и у њу, док је не зав рш ит е,
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а онд а ћете ноћу уснит и оно што је остало у вама од те поезије; шетаћете мож да у
сну с пес ник ињом кроз њен у Војвод ин у, сес ти под ону белу гран у да се одморите.
Пос ле ћете уснут и нек и рат где усред борбе пуш чане варн ице пос тај у свиц и и пре
тварају оруж ан и сукоб у фес тивал ових светлих инсек ата. Доћ и ће вам, мож да лично
вама, деца целог света у гос те, јед ино међу њима имаће котарич иц у пун у звезда за
пес ник ињу. Мож да ће вам сан на сто врат ит и нек у давно изг убљен у ствар, као што
је тата донео оним дечац има одбегли брод ић. Мож да ће ваш и укућан и добит и нео
бичн а једнос лож на имен а Ка, Ми, Бо, умес то Кат а, Мил ан, Бос а, да би се звал и
слично Кинеш чић има из пес ме. Пок лон ићете тако у сну, а мож да и на јави, Мал и
шанк и свој нов новцат и кап ут, а свој у дивн у беог радс ку лутк у девојч иц и из Кине.
Зак лећете се учитељу, као они пион ири друг у Тит у, да ћете добро учит и. Прет вори
ћете се у сну у дечак а који је ишао по воду на чес му, али ћете нек им чудом ви Турке
побит и – управо оне који су нек ад убил и дечак а на Чук ур-чес ми. И осет ићете туг у
мајке оног другог дечак а кога су убил и Немц и на једној другој чес ми.
И то се зове прав а пое зија, она увек пос таје својин а и нашег сна и наше стварно
сти. Неће поезија Мире Алечковић осветљават и само ваше снове, она ће вас вод ит и
кроз живот. Бићете и ви једном храбри као морнари са Корната и верн и као пион ири
који су се зак лел и друг у Тит у на све добро у живот у. Једном, на неком руководећем
мес ту, сет ићет е се пог ин улог деч ак а са Чук ур-чес ме и мал иш ан а на мрт вој стра
жи, па вам то сећ ањ е неће дат и да у опас ном час у нап ус тит е дуж ност која вам је
пов ерен а. А свиц и који прол ећу пес мам а ове збирке пос таће за вас дал ек и огњ ев и
у ноћ и.
Шта поезија Мире Алечковић предс тав ља у нашој књижевнос ти, а особито за
вас, лако ћете осет ит и ако зам ис лите да у читанк ама немате њен их пес ама, ако за
мис лите да је којим нес рећн им случајем бил а стрељана, да је пог ин ул а за време на
родноос лобод ил ачке борбе, што се младој скојевк и могло догод ит и као тол ик им
њен им друговима и другарицама. Ја не знам ко би њено мес то могао поп ун ит и. Чије
пес ме би имале ту топ лин у, склад, љубав за свој у зем љу, љубав за вас.
Овај плодн и пес ник је и пун, рад ан човек. Поред тога што пев а за вас, и за све
нас, што пише повес ти и ром ане, што има још пуно друш твен их, људс ких и књи
жевн ичк их дуж нос ти, током целе год ине, да поменемо само још то, изл ази пред
учен ике и остале грађане да чита своје пес ме, јер иако је пис ал а онако како јој срце
заповед а, она се радује кад у својим осећ ањим а није усам љен а, кад их дел и са сво
јим народом.
У овој збирц и наћ и ћете и дос та нових пес ама, а и оних које већ знате, али на које
се враћате зацело много пута. Ту су оне дог рађене као фине играчке, саме играчке
са срцем, као „Тајна“, „Мам ин син“, „Црн и и бел и“, „Три маме“, „Влаткова држ аља“,
„Добар дан“ и сл. Ту су зат им пес ме које су пут уј ућ и до вас заус тавиле се мало на
чард ак у маш те, пролутале мало кроз богате лабиринте мож дан их виј уга, пробавиле
мало у сетн иј одаји сећања и које ћете ви мож да нароч ито волет и, јер ће вас прове
сти кроз патње, радос ти и лепоте ваше домовине и целог света. Наћ и ћете ту и оне
пок рен уте нек им ненаметљивим хумором, пис ане вероватно у самој дечјој соби, на
лиц у мес та, како се каже.
Од ослобођења до данас овај плодн и пес ник је нап ис ао за одрас ле збирке пес ама
„Три пролећа“, „Пољана“, „Трагови без стопа“, „Ноћ ова пос ледња“ и романе „Заш то
грд иш рек у“ и „Јут ро“. Збирке песама за дец у су „Дани разиг рани“, „Подземни хероји“,
„Пион ирс ко пролеће“, „Да се упознамо“, „Пријатељи“, „Крил ат и људ и“, „Звездане
бал аде“, поема „Добар дан“ и необјав љена збирк а пес ама код „Прос вете“: „Чаробна
врата“, осим тога школс ки избор пес ама „Љубави је мало“, као и проза за дец у „Сре
брна кос а“, „Лас тавице“, „Збогом вел ик а тајно“.
Беог рад, 1962. год ине
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Е
Предговор, објав љен први пут у ПНП, 1978, 3, са потписом Desank a Maksimov ić.
1
нег ромк а,] neg romk a. (шт. грешка). 2ових, да] ovih. Da (очито шт. грешка).
3
набрајати] nabrjati (шт. грешка). 4младос ти,] mladosti (шт. грешка).
<саШа БоЖовиЋ: ТЕБИ, МОЈА ДОЛОРЕС>
Рецензија, објав љена први пут у ТМД, 1978, на омоту књиге. У више издања прештам
павана без измена, с потписом Desank a Maksimov ić.
ЈОВАНКА ХРВАЋАНИН И КРИСТИНА БРЕНКОВА
Предговор, објав љен први пут у ПМБ, 1979, 5–7, са потписом Дес анк а Макс имовић.
АНУ
Предговор, објав љен у СЖ, стр. 5, без наведене године издања, али не пос ле 1979, када је
књига увршћена у фонд НБС; потпис Desank a Maksimov ić.
1
коју] koja (шт. грешка). 2Јована] Jovanu (шт. грешка).
<О ПОЕЗИЈИ ДУШАНА РАДОВИЋА>
Објав љено у Дет, 6, 3 (1980), 203–204, у тематском делу часописа нас лов љеном O poe
ziji Dušana Radov ića, са потписом Desank a Maksimov ić.
<МАРК СЕРГЕЈЕВ: ЧУД А БАЈК АЛ А> ПРЕДГОВОР
Објав љено у ЧБ, 1982,. 5–6, са потписом Дес анк а Макс имовић.
ЗМАЈ: ЦУЦ У, РОД Е, ПА РОД Е
Дет, 9, 1–2 (1983), 87, изнад нас лова: Desank a Maksimov ić.
Текст је објав љен у тематс ком број у часоп ис а пос већеном Ј. Ј. Змај у поводом сто
педесетогод иш њице рођења, као прилог колект ивно приређеном антолог ијс ком
избору Змајевих пес ама за дец у.

НАЗАД

<ВЛАДИСЛАВ ВЛАЈКО СТАЈИЋ: ПЕС МЕ>
Предг ов ор, објав љен у Пес, не пос ле 1986 (књиг а је уврш тен а у фонд НБС 1986). На
пол еђ ин и насл. стр.: Уводн и текст нап ис ал а Дес анк а Макс имов ић. Изн ад текс та
штамп ан а је бел еш ка о аутор у: Влад ис лав Влајко Стајић, рођен у Ваљ ев у 1901.
Основн у школу и гимн азиј у зав рш ио у Ваљев у. Правн и фак ултет у Беог раду. Пос ле
зав ршен их студ ија запос лио се у Мин ис тарс тву спољн их пос лов а. У почетк у рат а,
1941, био је отп уш тен из службе. Пос ле ослобођењ а чес то побол ев ао и умро 1949.
у Беог раду.
1
најпозванија] најпознат ија (шт. грешка?). 2осећања.] осећања, (шт. грешка). 3се]
је (шт. грешка). 4 света] савета (шт. грешка).

НАЗАД

ДОБРОДОШЛИЦА МАРИЈИ СЕРГЕЈЕВНОЈ ПЕТРОВИХ
Први пут објав љено у Сав, 34, 8/12 (1988), 490–491, латиницом, затим као предговор
у ЗС, 1989, 5–7.
Штампа се по ЗС. Варијанте, Сав.
1
пес ник иња,] pesnik inja Сав. 2да] da, Сав. 3песник] pesnik, Сав. 4припада] pripada,
Сав. 5поднебље] podneblja Сав. 6да на] на ЗС (грешком испуштен весник да) 7полу
плотски м] poluplatonskim Сав. 8друкчијем] drugačijem Сав. 9гачц и – који] – gačci koji
Сав. 10памте] upamte Сав. 11правила] prav ila, Сав.
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НАЗАД

ПОЕЗИЈА БЛИСКА ДАНАШЊЕМ ДАНУ И ЧОВЕКУ
Предговор, објав љен у коауторству са Миром Алечковић у ПХН, 1988, 3–5. Изнад на
слова: Mira Alečkov ić и Desank a Maksimov ić. Критички приступ и језичко-стилске
карактеристике текста говоре о значајнијем учешћу Дес анке Макс имовић у његовом
обликовању.
АНТОЛООСЛОВЕНСКОЕСНИА
Сав, 36, 11/1–2–3 (1990), 329–330. Изнад текста: Desank a Maksimov ić.
Текст је објав љен у тем атс ком делу час оп ис а пос већ ен ом радов им а о ант ол ог и
ји, с нап ом ен ом уредн иш тва: Povodom „Antolog ije jugoslovenskog pesniš tva o bilj
kama, od Zahar ija Orfel ina do danas“, autor Milorad Radov Bleč ić, izd anje Knjiž evne
zajedn ice.

Аутобиографски списи
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

АУТОФРАГМ ЕНАТ
Објав љен у KС, 3, 1 (1927), 7, уз текст пес ме Život, са потписом Desank a Maksimov ić.
Објав љивањем по једне пес ме и аутобиографске бел ешке, уредништво је читаоцима
представ љал о савремене југос ловенске песнике. Карактеристична је краткоћа и уздр
жаност бел ешке, за разлик у од већине осталих, које су прил ож или други писци.
ВОЛЕЛА САМ ДА ПРОНАЛАЗИМ ТАЛЕНТЕ
МК, 1, 2 (27. 11. 1952), 1. Могуће је да је текст био написан на молбу редакције тек по
кренутог омладинског листа, са унапред утврђеном темом, или као одговор у некој врсти
анкете. Како за ово друго нема потврде, сврстава се међу аутобиографске радове.
<О СЕБИ>
Први пут објав љено у ДПС, 1963, 21–38, и прештампавано без измена у тексту у свим
каснијим издањима (Југос ловенс ки дечји пис ци о себи, Беог рад, 1966, 1968, 1970).
Знатно скраћена верзија, са извесним изменама у дел овима текста и редос леду пас уса,
објав љена је у По, 73, 22.507 (3. 6. 1976), под нас ловом Дет ињс тво у Бранковин и и са
наднас ловом Кад сам бил а ђак. У оквир у бел ешке о аутор у наводи се да је текст на
стао у разговор у са Десанком Максимовић, а на крају текста стоји: Забележ ио Дам
њан Морач ић. Исти текст, допуњен на крају још једним пас усом, уврштен је у КБЂ,
1984, 177–180, са именом Desank a Maksimov ić уместо нас лова.
Као основни извор узима се шира, потпуна верзија. Скраћена верзија, КБЂ, доноси
се у целини, иза напомена у којима су пописане разлике између основног извора и прире
ђеног текста.
1
била] било (шт. грешка). 2моја] њена Очита грешка, нема логичног оправдања за
употребу присвојне заменице у 3. лицу.

<О себи>
Детињство пре поласка у основн у школу било ми је весело, лепо, пуно игара. И безбри
жно, као сва дет ињс тва учитељс ке деце тих времен а у богат ијим крајевим а Србије.
Друш тво ми је бил а цел а очев а школ а и сва друга дец а мога сел а. „Нек а се игра, а за
школу има времен а кад одрас те“, говорио је отац. А кад једног дан а пос тадох ђак,
мојој радос ти није било краја. Вид им себе тог првог дан а и сећ ам се свог првог
учитељ а Недељк а Савић а, млађег колеге мога оца. И дан ас ми у сећ ању живи мал а
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анегдота о њем у. Улази у учион иц у а ми, његови учен иц и, устајемо у знак поздрава.
Потом пад а заповест: „Спус тите сви руке на клупе!“ То ми се ваљд а учин ило одвећ
мало као школски задатак па сам упитал а: „Учитељу, треба ли лупат и рукама?“ На ово
моје питање учитељ нам је објас нио како не треба лупат и него руке пол ако спус тит и
једн у до друге да се вид и јес у ли чис те.
Од првог дана седел а сам у клуп и са девојч ицом која се звал а Спасен ија. Редовно
је дол азил а на часове повезана жутом марамом, званом шам ија. И на одмору сам по
најчеш ће бивал а са њом. Умел а је лепо да преп ричава своје дож ив љаје. Сваког јут ра
кад дође на часове, она ми исп рича како је од куће до школе, на пут у који вод и кроз
шум у, видел а понек у вевериц у, зеца или јазавца.
Сећам се и учион ице у којој сам учил а први и друг и разред. Чет ири огромна
прозора са по осам окана зас ул а су је светлош ћу. Необојене дрвене клупе пуне су
рецк ица. Још пре мене и мојих другова почел и су у њих ђац и урезиват и своја имена.
Мога имена, наравно, ту нема, јер како би и учитељева кћи смел а то учин ит и. Нек ад
ми се чин ило да ми је тиме вел ик а ђачк а радост бил а оду зета, па сам, за утех у, своје
име урезал а у баш тенс ку чамов у клуп у. Школс ка зград а старинс ка је грађевина
слична свим школ ама тога доба у Србији. Бил а је задуго јед ина у читавој окол ин и.
Ђац и су у њу дол азил и из најуд аљен ијих сел а. Зим и би и спавал и у школ и. Увече, по
сле вечере, окуп ил и би се чес то око гус лара који су у то време навраћал и у Подриње
и окол ин у Ваљева, дол азећ и махом из Бос не и Херцеговине. Нек и старији дечац и су
пок ушавал и да и сам и нау че певат и уз гус ле.
...Први и друг и разред основне школе заврш ил а сам код учитеља Недељк а Савића
кога сам много волел а јер је био извор прича и сталоженос ти. Трећ и разред учил а
сам и заврш ил а код свог оца у Бранковин и, а чет врт и у Ваљев у где ми је отац, по по
треби службе, премеш тен. Прел азак у Ваљево унос и у мој живот вел ике промене:
рас танак са девојч ицама и дечац има из бранковинс ке школе и одл азак из вољеног
сел а теш ко сам поднел а. Кришом сам увече плак ал а крај поток а, на пут у који вод и
дед иној кућ и, у шумарц има где сам обично вребал а зечеве и веверице и куд ме је бак а
чес то слал а да траж им изг убљене ћуриће.
Ушла сам уплашено у равно и прос трано двориш те ваљевс ке основне школе. Ту
су девојч ице расп летене или подсечене косе, прих ваћене више слепоочн иц а свиле
ним трак ам а, у обл ик у лепт ира. Неке су с пунђиц ам а више ушиј у, с вит иц ам а сло
жен им изнад чел а. Ретко која је очеш љана као ја: с плетен ицом која поч иње на теме
ну и улази у друг у на пот иљк у, пад ај ућ и потом низ плећ а. Нис ам имал а као оне ни
„легов ане“ кратке сукње, ни ципеле „на шнир“. Из сел а сам бил а донел а свој у моду,
ни градс ку, ни сеос ку, као што то већ бив а с учитељс ком децом: широк у циц ан у ке
цељу, дуг е конч ан е чар ап е, швапс ке опанч ић е, нек у меш ав ин у плитк е цип ел е и
опанк а. У селу су бил и најлепш и, нико тако леп их опанч ић а није имао, али у граду
су изазвал и првог дан а подс мех, као и моје вит ице прич врш ћене обичн им уплет
њаком, и моја хаљин а испод колен а. Ионако сам бил а осам љен а, туж на што сам
оставил а село, а бојкот којим су ме градс ке девојч ице и деч ац и дочек ал и учин ио ме
је још усам љен ијом. Прош ао је двориш тем мој отац и, вид ећ и ме сам у, и слут ећ и
како се осећ ам рек ао ми је да приђем новим другариц ам а. Прошао је и нек и ваљев
ски учитељ и рек ао неш то тих о својим ђац им а, али се нико није померио нит и ми
приш ао. Ушла сам у непознат разред, сел а пред непознатог учитељ а, крај девојч и
це која ме је тога час а мрзел а јер су је због мене рас тавил и од другарице с којом је
дотле седел а. Међут им, већ у ток у једног препод нева однос мога разред а према мен и
стао се мењат и. Срећа се нек ако окрен ул а на мој у стран у: на рач ун у, на српс ком и на
историји дес ило ми се да знадем ствари које нико друг и у разреду није знао. Девој
чиц а крај које су ме став ил и да сед им пов ук ла ме је за рук ав и замол ил а: „Шапћ и
ми!“ Неко ме боцк ао у леђа такође тражећ и помоћ. На пос ледњем одмор у стајал а је
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крај мене некол иц ин а деч ак а и девојч иц а, будућ их такм ац а или оних који су се
уздал и у мој у помоћ. Наредн их дан а мој углед у школс ком двориш ту почео је рас ти
и код учен ик а мога оца који је имао дар да брзо освоји срц а деце. И тако је оно што
се чин ило смеш но у мом држ ању и одевању пол ако постало или зан им љиво или лепо,
или се прос то на то није обраћал а паж ња. Почел а сам се навик ав ат и на градс ки жи
вот и стиц ат и нове другове.
... Средњу школу сам зав рш ил а у Ваљевс кој мешовитој гимн азији, која је онд а
бил а на глас у по чувен им професорима. Однос између нас и наш их професора био је
добар, иако је математ ичар понек ад говорио лењом ђак у: „Сед и дрво на дрво!“, а на
ставн ик веронау ке се љут ио на нас што његов предмет занемарујемо. У нашој гимна
зији се много пев ало. Мењ ал и смо израђене дом аће зад атке из матем ат ике за добро
отпеван у пес му пред почетак час а. Пес ма је ваљд а бил а нек а врс та инјекц ије за хра
брост пред тежак предмет. Ја нисам умел а певат и, али сам врло рано показал а смисао
за цртање, и једно време нис ам знал а да ли ћу се определ ит и за слик арс тво или за
поезију. Од те моје склонос ти данас је остал а само љубав према слик ама, разу мевање
слик арс ког језик а.
Мој сус рет са књигама није био ни изненад ан ни буран. Отк ако сам отворил а
очи, књиге су биле свуд а око мене; на столу, на пол иц и, у орман у. Као дете учитеља и
човек а који је волео књиг у и знао јој вредност, још пре школе сам се упознал а с оним
што леж и између њен их корица. Пре него што сам сама почел а читат и, читал и су ми
чик а и отац, пок азивал а ми је бак а слике и сама их дож ив љавај ућ и као дете. Занос и
ла сам се књигама и њиховим јунац има, живел а с њима. За читање Робинсона сам,
може се рећ и, имал а предс прем у: игре сеос ке деце, моје друговање с природом, моја
самос талност, чин ил и су да се с Робинсоном пос тане одм ах пријатељ. Као и свако
дете, ишла сам радо за догађајем, али се нис ам љут ил а ни кад нас тан у опис и или
психолош ке анал изе, нис ам их при читању прес как ал а. Кас није, у гимн азији, чита
ла сам и такозване крим ин алне ром ане, увек зад ив љен а како њихови пис ци умеј у
да зап лет у догађаје.
НАЗАД

НАЗАД

ЂАЧКИ ЖАГОР И ПЕСМА ПТИЦА
Д, 9, 9/4 (1963), 446–449, рубрика Pisci o sebi; прештампано у 5–6 (1975).
1
часа] čaća (шт. грешка). 2змије] zdije (шт. грешка).
ОЧИМА СРЦА И МАШТЕ
Текст је најпре објављен као одговор у интервјуу који је водио Милорад Блечић у ЧЈ, 2: 77
(17.12.1963). У КРЈ, 1973, 116–177, објав љује се са малобројним изменама. У овом издању
текст је приређен према КРЈ. Варијанте, ЧЈ.
типичног] тип ично ЧЈ. 2гимназијом, у Беог раду,] гимназијом, ЧЈ. 3У садашњој]
У ЧЈ. 4непознат,] је непознат ми, ЧЈ. 5сам о догађају] сам је ЧЈ. 6би песма] би ЧЈ. 7зап и
сал а,] зап ис ал а ЧЈ.
1

Репортаже
НАЗАД

НАЗАД

НОВИ ЖИВОТ У БРАНКОВИНИ
КН, 1, 25 (3.8.1948), 3. Изнад текста: Desank a Maksimov ić.
БОЛНИЦА – ШКОЛА – ДОМ
КН, 1, (12.10.1948), 4. Изнад текста: Desank a Maksimov ić.
1

донели] donela (шт. грешка).
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НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

ЦЕНТАР ДЕЧЈ Е СЛУЖБЕ У НИШУ
КН, 1, 43 (7.12.1948), 4, потпис Desank a Maksimov ić.
„УЗЕТИ ОД ПРИРОДЕ – НАШ ЈЕ ЗАДАТАК“
КН, 2, 3 (18.1.1949), 4, потпис Desank a Maksimov ić.
НАСТАВНИК НА РАДУ И ОДМОРУ
КН, 2, 8 (22.2.1949), 3, потпис Desank a Maksimov ić.
1
kako] tako (шт. грешка).
ДЕЧАК У СИЋЕВАЧКОЈ КЛИСУРИ
КН, 2, 34 (23.8.1949), 4. Изнад текста: Desank a Maksimov ić.
1
njemu] njima (шт. грешка).
У РУДНИКУ БИВШЕГ СЕОСКОГ ГАЗДЕ
КН, 2, 36 (6.9.1949), 3–4, изнад текста Desank a Maksimov ić.
1
километра] kilometara (шт. грешка?). 2–2их воде на практ ичне радове у јам у / где
раде под руководством стручн их / наставн ика – у Јел аш ниц и су то инжењер] gde rade
pod rukovodstvom stručnih / ih vode na praktične radove u jamu / nastavnika – u Jelašnici
su to inženjer (испретурани редови).
КОД ДЕЦЕ ИЗ КОЛХОЗА
По, 54, 15.983 (7.11.1957), 13, додат ак Пол ит ик а за дец у; потп ис Дес анк а Макс и
мов ић.

Беседе
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

ПОЗДРАВ СЛОБОДИ И ПОЕЗИЈИ
Ба, 27, 313 (1985), 1, изнад нас лова Дес анк а Макс имовић.
Онемогућена због бол ести да лично прими Златан прстен који јој је крушевачка
Багд ал а доделил а у знак захвалности за подршку и сарадњу, песникиња је текст беседе
пос лал а редакцији Багд але.
СА ЊЕГОШЕМ КРОЗ ЖИВОТ
Поб, 41, 6.972 (4. 5. 1985), 11, поднас лов редакције: Бес јед а осмог добитн ик а најви
шег књижевног признања Дес анке Макс имовић.
Беседа је прочитана на Цетињу, поводом добијања Његошеве награде за збирк у пе
сама Слово о љубави.
1
сећала] сјећал а, (шт. грешка).
НАДАМ СЕ И ВЕРУЈЕМ
НИН, 39, 1.942 (20. 3. 1988), 32–33, наднас лов Десанка Максимовић: Говор о Косову.
Говор поводом примања Повеље за успешну сарадњу, коју је песникињи доделил о
приштинско Јед инс тво.
ИВНОО
Прв а, скраћ ен а верз ија објав љен а је под нас лов ом Људ и, пот ајн и пес ниц и у Дн, 46,
15.029 (31. 8. 1988), 13, са надн ас лов ом Бес ед а у Охриду и потп ис ом Дес анк а Мак
симовић. Текст бес еде је у целини објав љен у НИН, 39, 1.966, (4. 9. 1988), 30–31, са
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наднас ловом Беседа: Десанка Максимовић, Света Софија, Охрид, 28. авг уст. Објављу
је се по НИН. Варијанте, Дн. Беседа је прочитана поводом добијања Златног венца
Струшких вечери пое зије у Охриду.
4

1–1
У Дн нема овог дел а текста. 2пес ма!] пес ма. Дн. 3–3У Дн нема овог дел а текста.
је] је, у ствари, Дн.

Пригодне изјаве и чланци
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НЕУМОРНИ НУШИЋ
НС, 3, 13–14 (1938), 8, потпис Desank a Maksimov ić.
Текст је објав љен у тематском делу часописа посвећеном Бранис лав у Нушићу пово
дом његове смрти.
СЛАВУу ЛЕСЕе ИНКЕ
Бр, 17, 2–3 (1971), 159–160, изнад нас лова Дес анк а Макс имовић.
Текст је објав љен о стогодишњици рођења Лесје Украјинке (1871–1913), уз преводе
више песама украјинске књижевнице, које је такође припремил а Десанка Максимовић
(в. књигу превода у овом издању).
ЖИВЕО ЈЕ У СЕБИ...
Објав љено најпре под нас ловом Хтео је да буде све како ваља у КН, 27, 490–491
(1.7.1975), 3, у тематском делу посвећеном сећањима савременика на Иву Андрића. Овде
се штампа према нешто измењеној верзији која се појавила следеће године у КИА, 1976,
72–75. Варијанте, КН. Текст је забел ежен непосредно након смрти Иве Андрића у
разговор у са новинаром Радованом Поповићем.
1
очевима,] очевима и КН. 2–2Ове реченице нема у КН. 3Он је] Андрић је КН. 4–4Овог
пас уса нема у КН. 5своме узрасту] својим год инама КН.

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

ПОЗДРАВ ПОЕЗИЈИ
Текст је објав љен као предговор у избор у песама у ДНС, 1980, 5, са потписом Desank a
Maksimov ić. Судећи по форми обраћања и прецизном датирању, текст је могао наста
ти неким конкретним поводом, бити прочитан као беседа или упућен као пос ланица.
1
хладноћу] hladnoće (шт. грешка).
ДЕЦА СУ МИРНО РАСЛА ПОД ЊЕГОВИМ ОКРИЉЕМ
Изјава дата, по свој прилици, почетком маја 1980, поводом смрти Јосипа Броза Тита.
Како извор првог објав љивања није утврђен, доноси се према ТП, 1981, 234; потпис
Desank a Maksimov ić. Прештампавана је без измена у више издања, у неким издањима
под нас ловом Prijatelj dece (Književn ici o Tit u: izbor, Sarajevo, Svjet lost, 1981, 1982).
НАРОД ОСЕЋА ВРЕДНОСТ ЧОВЕКА
Као и претх одн а, изјав а је веров атн о дат а поч етк ом маја 1980. Изв ор прв ог обја
вљив ањ а није утврђен, па се дон ос и прем а ТП, 1981, 224–225, потп ис Desank a Mak
simov ić.
КАО ОТАЦ КОЈИ СИНОВИМА ОСТАВЉА ДУГО ТЕЧЕНУ ИМОВИНУ
КН, 34, 639 (1982), 6, изнад текста: Дес анк а Макс имовић. Изјава поводом смрти
Мирос лава Крл еже.
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НАЗАД

МОЈ КОМШ ИЈА, БРАНКО
Текст је најпре објав љен под нас ловом Жал иће га цео народ у зборник у БЋ1, вероват
но 1985, стр. 7, поводом обел ежавања годину дана од пишчеве смрти. У зборник у БЋ2,
1988, стр. 77–78, штампан је нешто измењен, са прил оженом пес мом Branku Ćopić u.
Доноси се према каснијем издању (пес ма је изостав љена).
1–1
Овог пас уса нема у БЋ1.

НАЗАД

<РЕЧ НА ДУЧИЋЕВИМ ВЕЧЕРИМА ПОЕЗИЈЕ>
ПE, 28, 9.585 (12.11.1990), 13. Саопштено на Дучићевим вечерима пое зије, у Требињу,
10. новембра 1990, након пол агања камена темељца за гроб Јована Дучића.

НАЗАД

<О МИРОСЛАВУ АНТИЋУ>
Доноси се према зборник у МА, 1991, 13. Може се претпоставити да је изјава дата
1986, поводом смрти Мирос лава Антића, и објав љена у неком од дневних листова. Како
постојање таквог извора није потврђено проверама, текст се хронол ошки сврстава
према години објав љивања основног извора.

Анкете
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

<ЗА ПОЕЗИЈАТА СКОРО НИКОГАШ НЕ МИСЛАМ...>
Одговор на питање Како ја сфаќ ате поезијата и што по ваше мис лење го карактери
зира нашето современо пое тс ко творештво? (Како схватате пое зију и шта по вашем
миш љењу карактерише наше савремено пое тско стварал аштво?), објав љен у Хо, 1, 14
(2.9.1956), 1, у оквир у прил ога Шес наесет иск аж увања (Шеснаест изјава), са надна
словом Анкета на Плит вичк ите езера. Изнад текс та: Дес анк а Макс имовиќ.
1–1
На пое зију скоро никад не мис лим, само је свуда траж им, промиш љам, очек ујем,
и надам се и свугде је нал азим, и код старих и код младих, и код наших и код туђих пе
сника, и код оних који још живе и код оних који умир у (мак.).
<ШТА БИХ ЖЕЛЕЛА ДА ВИДИМ ОСТВАРЕНО У НАШЕМ КУЛТУРНОМ ЖИВОТУ>
Одговор на питање у анкети Šta biste najradije želeli da vidite ostvareno u našem kulturnom
životu, објављен у Мл, 3, 89 (25. 6. 1958), 10, са именом Desanka Maksimović изнад текста.
ДЕЦА СУ И ПРОБИРАЧИ
Одговор у анкети објављен у Мл, 4, 145 (22.7. 1959), 10, са наднас ловом Razgovor o dečjoj
književnosti. Према напомени уредништва, саопштен је тел ефонским путем.
КАКО САМ ПЕВАЛА О РАТУ
Пу, 6, 2 (1960), 161–162, рубрика Hron ik a, потпис Desank a Maksimov ić.
Текст је објављен са уводном напоменом уредништва часописа, која се овде доноси по
што је отк лоњена штампарска грешка (два пута одштампан пос ледњи ред напомене):
Između niza man ifestacija posvećen ih petnaestoj god išnjici proslave Dana oslobođe
nja Banje Luke, Narodn i univerzitet je na dan 23-eg aprila prired io književno veče slobo
darske poezije. U prepunoj sal i Doma kult ure svoje radove su čital i: Desank a Maksimo
vić, Skender Kulenov ić, Dušan Kostić i sarajevski pjesnik Izet Sarajl ić. Imajući na umu
posebnu zan im ljivost aspekta ratne teme u našoj poeziji i mog ućnost potpun ijeg umjet
ničkog određenja danas, s obzirom na vrijeme koje nas dijel i od rata, obratil i smo se pje
snicima sa pitanjem: Kako ste pisal i o rat u... Našem poziv u se ljubazno odazvala Desank a
Maksimov ić i poslala nam ovaj kratk i tekst kao svjedočanstvo o neposredn im povod ima
njene pjesme „Spomen na ustanak“.
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ИЗОБИЉЕ МЛАДЕ ПОЕЗИЈЕ
Одговор на питање Šta mislite o današnjoj mladoj poeziji i šta ona, po vašem mišljenju,
obećava, постав љено у анкети Iskušenja i mog ućnosti najm lađ ih. Анкета је објав љена у
КН, 14, 171 (18. 5. 1962), 1, са именима аутора изнад нас лова одговорâ.
<КАКО САМ ОБЈАВИЛА СВОЈУ ПРВУ КЊИГУ>
Одговор у анкети Naši istaknuti književnici odgovaraju kako su objav ili svoju prv u knjig u,
објав љен у КН, 14, 181 (5. 10. 1962), 1, са именом Desanka Maksimov ić изнад текста.

НАЗАД

АНТОЛОГИЧАРИ ИМАЈУ СВОЈЕ ЉУБИМЦЕ
Одговор на питање у анкети Шта мис лите о Павловићевој Антолог ији српског песни
штва, објав љен у оквир у прил ога Ко да прави антолог ије? у ВН, 12, 3.476 (24. 11. 1964),
7; поднас лов Данас одговарај у, изнад текста Макс имовић.

НАЗАД

СРЕЋА, ШТА ЈЕ ТО?
Одговор у анкети објав љеној у ПБ, 2, бр. 23 (15. 11. 1965), 4, изнад текста одговора Де
санк а Макс имовић, пес ник иња. Анкета је спроведена међу женама познатим у јав
ном животу.

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

РЕКЛИ СУ МИ ДА САМ ОТКРОВЕЊЕ
Свет, 525 (13. 11. 1966), 20; наднас лов Како су почел и да стварају наш и познат и умет
ниц и, изнад текста Дес анк а Макс имовић, на крају напомена: Анкет у вод и Виктор
Жун ић. На крају одговора штампана је пес ма Змија, која је овде изостав љена. Укло
њени су, такође, међунас лови, на шта се указује у наредним напоменама.
1
Између овог и наредног пас уса међунас лов Сећање. 2 Између овог и наредног пас уса
међунас лов Женс ка нота. 3 Између овог и наредног пас уса међунас лов Дуч ић и Рак ић.
ИМА ЛИ ИЗБОРА ЗА СВА ВРЕМЕНА?
Бо, 48, бр. 321 (21. 11. 1970), 17, наднас лов Моја песма..., потпис Десанка Максимовић.
Нема прецизнијих података о ауторима и учесницима у анкети.
СНЕГОВИ ДЕТИЊСТВА
Пу, 20, 180 (1974), 16, изнад нас лова Desank a Maksimov ić.
Текст доноси одговоре на следећа питања, постав љена у анкети Detinjstvo i poezija:
1. Miroslav Krleža je jednom zapisao: „A to što smo videl i gledajući još na početku na
šim vlastitim dječjim pogledom, to je sve!“ Pođ ite tragom ovog isk aza...
2. Možete li da nađete bar jednu reč (ili metafor u, event ua lno rečen icu) koja može da
stoji uz reč det i njs t vo i da označi onaj deo smisla koji teži da emit uje Vaša pesma? Koja
je to reč koja u kontekstu Vaše poezije može da bude sinon im reči detinjstvo?
3. Što je jače u Vašem osećanju ove reči: njena okrenutost ka prošlosti ili ka budućno
sti? Da li Vas ova reč vod i sećanju na sopstveno proživljeno detinjstvo ili Vas ona uzbuđuje
kao znak koji vod i Vašu maštu ka deci koja su tu pred nama i koja dolaze da budu više nego
što smo bil i mi?
4. Kako glasi Va š a pe s m a o det i nј s t v u? U kojoj svojoj pesmi nalazite ovu reč u
svom čistom značenju?
На крају је штампан текст пес ме Snegov i detinjstva, који је овде изостав љен.
УТИЦАОо>
Одг ов ор на пит ањ е у анк ет и, објав љен у По, 71, 21.892 (15. 9. 1974), 17, под нас лов ом
Људ и с којим а сам рас ла и са надн ас лов ом Анкет а Пол ит ике: Ко је на вас прес удно
утиц ао и заш то? У уводн ом делу водит ељ анк ет е (разг ов ора) Драг ос лав Адам ов ић
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дај е крат ак осврт на дел о Дес анк е Макс им ов ић. Текст је уврш тен са мал об ројн им
изм ен ам а у зборн ик РСС, 1982, 208–210, кој и је овд е кор иш ћен као основн и изв ор.
Вар ијант е, По.
1
те] ове По. 2–2ми то не би доп ус тило да се слободно развијам] ми он не би дозво
лио слободно развијање. По. 3теж ња,] теж ња По. 4на] о По.
НАЗАД

<О РАКИЋУ>
Сав, 23, 45/ 4 (1977), 336–337, изнад текста Desank a Maksimov ić. Одговор објав љен у
оквир у анкете Pesnici o Rak ić u.

Апели (колективно потписани)
НАЗАД

НАЗАД

У ОДБРАНУ КЊИЖЕВНОГ ПОСЛА
По, 29, 8. 752 (21. 3. 1932), 7, поднас лов Јед ан апел свима јавн им радн иц има, надна
слов Проблем и наше књижевнос ти.
Апел је кол ективно потпис ан и објав љен са следећом уводном напом еном уредни
штва Пол ит ике: Поводом камп ање кој у је г. Милош Црњ анс ки повео прот ив у
стране књиге, а која се окрен ул а прот ив у „Српс ког књижевног глас ник а“ и библио 
теке „Нол ит“, и њихових уредн ик а, умољен и смо да објавимо овај апел. Потп ис ни
ци су: Нико Барт уловић, Гр. Божовић, Алекс анд ар Вид аковић, Влад им ир Вујић,
Живојин Вук ад иновић, Мил ан Вук асовић, Вел ибор Глигорић, Милош Ђурић, Ди
мит рије Жив аљевић, др. Мил ан Кашан ин, Пјер Криж ан ић, Дес анк а Макс имовић,
Светоз ар Мат ић, Драган Мил ићевић, Бран ис лав Миљковић, Пера Пал авич ин и,
Вељко Пет ровић, Свет ис лав Пет ровић, М. М. Пеш ић, др. Бук ић Пијаде, Јов ан По
повић, Марко Рис тић, Влад ис лав Савић, Вас. Срзент ић, др. Свет ис лав Стефановић,
Бран им ир Ћос ић.
ПРОТИВ РАТА И ИМП ЕРИЈАЛИЗМА
Лит, 2, 9 (1932), 321–322.
Текст је објав љен са следећом уводном напоменом уредништва:
U pripremnom odboru za velik i međunarodni kongres protiv rata i imperijalizma, održan
krajem prošlog mjeseca, bil i su Romain Rolland, Theodor Dreiser, John Dos Passos, Sen
Katayama, Gđa Sun Yat Sen, Upton Sinclair, Albert Einstein, Heinr ich Mann, Henr i Bar
busse, Bertrand Russel, Havelock Ellis, Victor Marg ueritte, Frans Masereel, Maksim Gork i,
Karl Kraus, Grof Michael Karoly i dr. Ovaj kong res, koji ima značenje stvarne i aktivne
borbe za mir, protiv imper ijal izma uopće i japanske agresivnosti prema Kin i i Rusiji, po
zdravljen je od nekol iko hiljada intelekt ua laca sviju naroda.
Iz naše zem lje poslato je prošlog mjeseca, na poziv H. Barbussea i drug ih članova Pri
premnog odbora, pismo preko Romain Rollanda, sa potpisima književn ik a, umjetn ik a i
publicista iz cijele države.
Потписници су:
Adam ič Lou is, Adžija Bož idar Dr., Albrecht Fran, And rić Nikola Dr., Augustinč ić
Ant un, Bart ul ica Milostislav, Bihaly Pavle, Bogdanov ić Milan, Bon ifačić Ante Dr., Budak
Mile Dr., Cank ar Izidor, Carev ić B. Miloš, Cesarec August, Cesar ić Dobriša, Čeng ić
Husnija, Delak Ferdo, Durman Milan, Esih Ivo Dr., Feller Mar ian, Frol Ivo, Galogaž a
Stevan, Gligor ić Vel ibor, Gol ia Pavel, Grdan Vinko, Grgošev ić Zlatko, Gussich Dora, Ha
džioman Derv iš, Hegedušić Krsto, Ibler Drago, Isakov ić Dragomir Dr., Ivanuša Vilko, Ive
kov ić Mladen Dr., Jančikov ić Tomo Dr., Jurišić Blaž Dr., Jurkov ić Marijan, Kašanin Milan,
Kik ić Hasan, Kirin Srećko, Kljakov ić Joza, Klopčić Mile, Kojić Branko Dr., Kozak Juš, Krefl
Bratko, Krk lec Gustav, Kulund žić Josip, Kus-Nikolajev M. Dr., Maksimov ić Desank a,
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Markov ac Pav ao Dr., Mel ik Anton, Mik ul ić Mato Dr., Mrzel L., Mujad žić Omer, Nazor
Vlad im ir, Pahor Jož e, Pallav ic in i Petar, Pav ič ić Josip, Perkov ić Luk a, Plan ić Stjepan,
Podhorski R. Dr., Popov ić Jovan, Postružnik Oton, Radauš Vanja, Ravn ik ar Ljubo, Režek
Ivo, Simić Novak, Stefanov ić Svetislav Dr., Strozzi Tito, Šimić Stanislav, Šimunov ić Dinko,
Tad ijanov ić Drag ut in, Tiljak Gjuro, Tompa Kam ilo, Velzek Ante, Vidmar Josip, Vilov ić
Đuro, Vodn ik France, Vranešić Đuro Dr., Winterhalter Vilko, Županč ić Oton.
НАЗАД

НАЗАД

ИЗЈАВА ЖЕНА СЛОБОДНИХ ПРОФЕСИЈА И ЈАВНИХ РАДНИЦА
ПОВОДОМ СЛУЧАЈА ГЂИЦЕ ДР КСЕНИЈЕ АТАНАСИЈЕВИЋ
ЖР, 22/145 (1935), 571–573, рубрик а Хрон ик а. Десанка Максимовић је једна од преко
двесто педесет потписница апел а.
ОДГОВОР ЈУГОСЛОВЕНСКИХ КЊИЖЕВНУКА СОВЈЕТСКИМ
КЊИЖЕВНИЦИМА Ф. ГЛАТКОВУ, Н. ТИХОНОВУ И ДРУГИМА
КН, 1, 46 (27. 12. 1948), str. 1.
Потп ис ниц и су: Ivo ANDRIĆ, Mirko BAN JEV IĆ, Ant un BAR AC, Josip BARKO
VIĆ, France BEVK, Oto BIH ALJI-MER IN, Milan BOGDANOV IĆ, A. R. BOGLIĆ, Ma
tej BOR (Vlad im ir Pavšić) Viktor CAR EMIN, Branko ĆOPIĆ, Oskar DAV IČO, Milan
DEDINAC, Ivan DONČEV IĆ, Milan ĐOKOV IĆ, Janko ĐONOV IĆ, Eli FINCI, Mar in
FRAN IČEV IĆ, Ivo FROL, Vel ibor GLIGOR IĆ, Pavel GOLIA, Jož a HORVAT, Stevan
JAKOV LJEV IĆ, Slavko JAN EVSKI, Mar ijan JURKOV IĆ, Vjekoslav KAL EB, Jure KA
ŠTEL AN, Mile KLOPČIĆ, Edvard KOCBEK, Slavko KOL AR, Blažo KON ESKI, Dušan
KOSTIĆ, Ferdo KOZ AK, Juš KOZ AK, Miško KRAN JEC, Miroslav KRL EŽ A, Skender
KUL ENOV IĆ, Fil ip KUMBATOV IĆ, Mihai lo LALIĆ, Mladen LESKOVAC, Mato LO
VR AK, Bogom ir MAG AJNA, Desank a MAKSIMOV IĆ, Ranko MAR INKOV IĆ, Mar
ko MARKOV IĆ, Tanasije MLADENOV IĆ, Čedom ir MINDEROV IĆ, Dim it ar MI
TREV, Vlad im ir NAZOR, Jož e PAHOR, Milorad PAN IĆ-SUR EP, Emil PET ROV IĆ,
Veljko PET ROV IĆ, Jov an POPOV IĆ, Vlad im ir POPOV IĆ, Isak SAMOKOV LIJA, Pe
tar ŠEG EDIN, Erv in ŠINKO, Gvido TARTALJA, Josip VIDM AR, Cene VIPOTN IK,
Grigor VITEZ, Aleksandar VUČO, Vice ZAN INOV IĆ, Bor is ZIH ERL, Milk a ŽICINA,
Oton ŽUPANČIĆ.

И з р у к оп ис н е з ао ста вштин е
О књижевности
НАЗАД

НАЗАД

РЕФЕРАТ НА ЗБИРКУ ПЕСАМА ДАНКА АНЂЕЛИНОВИЋА ПОД НЕВН И ОГЊИ
Објав љује се први пут, према аутографу сачуваном у АСКЗ (стара арх., бр. 956). Текст
је исписан на шест стр., на хартији димензија 25 х 19,5 цм, а нас лов на посебном листу.
На крају је потпис Дес анк а Макс имовић.
1
Особина која испр. од Особине које 2уочава[ју] 3пес ник а [послао једн у од тих
пес ама] 4пес ма испр. од је пе 5[баш] ове 6[песме] имај у 7по испр. од у
<РЕФЕРАТ НА ЗБИРКЕ ПРИПОВЕДАКА
МИЛИЦЕ ЈАНКОВИЋ ЗЕЦ И МИШ И ЉУД И ИЗ СКАМ ЛИЈЕ>
Објав љује се према аутографу, који се чува у АСКЗ (стара арх., бр. 955). Текст је испи
сан на пет стр., на хартији димензија 21 х 17 цм, без нас лова, са потписом Дес анк а
Макс имовић и адресом Српс кој књижевној задрузи у заг лав љу. Није датиран. Према
подацима Свет лане Стипчевић, објав љеним у Књижевном арх ив у Српске књижевне за
друге 1892–1970, Београд, СКЗ, 1982 (даље КАСКЗ), текст је настао 1933.
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Први део реферата, са измењеним уводним дел ом, објав љен је као независна целина
под нас ловом Мил ица Јанковић: Зец и миш, у Глас ник у Српс ке књижевне задруге,
17, 38 (1934), 16, у рубрици Реферат и о прим љен им дел има поднет и Књижевном од
сек у С. к. Задруге, са потписом Дес анк а Макс имовић. На аутографу се јасно види да
је тај део реферата био припреман за штампање: туђом руком је први пасус прецртан,
изнад је допис ан нас лов Мил иц а Јанковић: Зец и миш, а почет ак другог пас ус а исп ра
вљен је од Прва збирк а у Збирк а „Зец и миш“ садрж и. Два дел а реферата раздвојена су
вал овитом линијом, а иза првог је дописано: Довде слож ит и. У свему остал ом, штам
пани део текста је веран аутографу.
Због тога што је АСКЗ, иако првобитна, шира и потпуна верзија текста, у овом
издању узим а се као основн и изв ор, а туђе инт ерв енц ије на текс ту, горе опис ан е, от
клоњене су.
1
Уместо наји нтел игентн иј у омашком је написано наји нтел интн иј у. 2као дописано
изнад. 3изг убиле испр. од изг убил а 4ако испр. од да 5наше испр. од наш у 6задруге, [и] код
7
само [нечитко] овде 8требал а испр. од морал а 9Цвећарице испр. од Свећарице 10дру
гих, [нечитко] и биле 11[првом] збирком
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

РЕФЕРАТ НА ПРИПОВЕТКЕ МИЛАНА КАШАНИНА
Објав љује се према дактил оскрипту, сачуваном у АСКЗ (стара арх., бр. 962). Текст је
куцан на три стр., на хартији димензија 21 х 17 цм, са потписом Дес анк а Макс имо
вић и адресом Српс кој књижевној задрузи у заг лав љу Није датиран. По Свет лани
Стипчевић, КАСКЗ, написан је 1934. године. Штампа се први пут. У напоменама се
доносе грешке које су отк лоњене у основном тексту и указује се на исправке и допуне
Десанке Максимовић, прецртане речи и сл.
1
Уместо правос лавна грешком је отк уцано правос лас лана 2о добром (о уметнуто
изнад руком). 3Уместо приповед ачк их особина Кашан инових написано особина Ка
шан инових приповед ачк их и означено накнадно руком цифрама у поретку 2, 3, 1. 4њих
двоје дописано изнад руком. 5радње. [и фабуле.] 6Истина, (зарез дописан руком). 7–7До
писано руком на маргини са знаком за убацивање. 8 Иза „Немоћ“) омашком је поново
отк уцано „иду тихо, пол ако, испод руке, као да су пред њима игле а не пут …“ из
претходне реченице. 9баш [оном] својом
<РЕФЕРАТ НА РОМАН МАЛ И ПУЧ АН И АРСЕНА ВЕНЦЕЛИДЕСА>
Објав љује се према дактил оскрипту који се нал ази у АСКЗ (стара арх., бр. 957). Отк у
цан је на обе стр. Једног листа. хартије, димензија 23 х 16 цм, без нас лова, адресом у
Заг лав љу Српс кој књижевној задрузи и потписом Дес анк а Макс имовић. Није дати
ран. По Свет лани Стипчевић, КАСКЗ, написан је 1938. Штампа се први пут.
1
удаје дописано изнад руком. 2се дописано изнад руком. 3 личнос ти, (yарез дописан
руком).
ПЕС МЕ ЈАНКА ТУФЕГЏ ИЋА
Штампа се први пут, према дактил оскрипту сачуваном у АСКЗ (стара арх., бр. 960).
Текст је куцан на пет стр., на хартији димензија 21 х 17 цм, са потписом Дес анк а
Макс имовић. На празном омотном листу туђом руком је уписан датум: 25. I <19>40,
на основ у чега се текст датира.
1
понек ад [тако] тако 2 хтео би да се врат и уметнуто изнад. 3[описује] ожив љује
4
[оби] обично 5иако [и он пише о сељац има који се муче] и јед ан 6исц рп љуј у испр. од
исц рп љуји 7града руком испр. од грда 8Има руком испр. од Он 9врсту руком испр. од всту
10
пес мама руком испр. од пес ама 11привидне дописано изнад. 12[сва] се 13па [нечитко]
се 14[врло] са
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САДРЖАЈ

НАЗАД

ШУМ И ШУМ А ЦРН ИЛОВАЦ ОД ВЛАДЕ ВЛАИСАВЉЕВИЋА
Дактил оскрипт према ком се текст објав љује чува се у АСКЗ (стара арх., бр. 961).
Текст је отк уцан на два листа хартије димензија 21 х 17 цм, са потписом Дес анк а
Макс имовић. Руком је на празном омотном листу написан датум 25. I <19>40, исто
као на претходној рецензији.. Штампа се први пут.
[песама] Владе 2ваљд а дописано изнад ова 3нема [уо] љубавн их 4[нечитко] „Град“,
много [нечитко] страс ти 6[остао је] био је 7бедом [која] и 8мног их дописано изнад.
1

5

НАЗАД

<РЕФЕРАТ О ЗБИРЦИ СТИХОВА
ЗЕМ АЉСКА ТРП ЕЗА ОД ДЕСИМИРА БЛАГОЈЕВИЋА>
Објав љује се према дактил оскрипту сачуваном у АСКЗ (стара арх., бр. 959). Текст је
куцан на три стр., на хартији димензија 23 х 16 цм, без нас лова, са потписом Дес анк а
Макс имовић и адресом у заг лав љу Српс кој књижевној задрузи, Беог рад. Није дати
ран. По Свет лани Стипчевић, КАСКЗ, написан је 1940. Штампа се први пут.
1
[објав] скуп љене 2„Благос лови“ [„Благос лови“] 3ову испр. од ови 4па омашком на
писано Па 5[и] да је

НАЗАД

БЕЛЕШКА О ПИСЦУ (уз књиг у Шта ће пет лу мамузе)
Објављује се према дактилоскрипту који се чува у породици Десанке Максимовић, као део
рукописне заоставштине. Текст је куцан на две стр., на хартији димензија 29,5 х 21 цм.
На пол еђини једног је руком ауторке написано Белеш ка о Серг иј у, а на другом, такође
на пол еђини, написано је Белеш ка о пис цу (уз књиг у „Шта ће петлу мам узе“). Текст је
непотписан и недатиран. Могао је бити написан од половине 1970. до 1975. године, одно
сно пос ле смрти Сергија Сластикова, уз чију књигу је бел ешка писана, до тренутка кад
је књига Шта ће петлу мам узе објав љена (Беог рад, БИГЗ, 1975), али без припрем љене
бел ешке. Штампа се први пут.
[а] зат им 2[Зо] Зош ченко 3[Просто] онако 4како грешком написано као 5пес мама
[нечитко] читања испод дописаног својих стихова.
1

НАЗАД

РВАТСКИРЕВООТОНА ЖуПанЧиЋа
ЕЗИК
Објав љује се према дактил оскрипту који се чува у породици Десанке Максимовић, као
део рук оп ис не заос тавш тин е. Текст је куц ан на осам лис тов а. харт ије дим енз ија
29,5 х 21 цм, сам о са једн е стран е. На крај у је потп ис Desank a Maksimov ić. Текст
је нед ат ир ан, али је изв ес но нап ис ан 1978, као прил ог за симп оз иј ум о Отон у Жу
панч ич у, одрж ан у Љуб љан и у јулу 1978. Текст је обј ав љен у слов ен ачк ом прев од у
под нас лов ом Zad rege pri prev ajanju Otona Županč ič a v srboh rv aš čino у Delu (Lju
bljana), 20, 151 (1. 7. 1978) и у зборнику Oton Župančič: Simpozij 1978, Ljubljana, Sloven
ska Mat ica, 1979.
Ориг иналн и текст, на српском језик у, објављује се први пут. У напоменама се ука
зује на интервенц ије Дес анке Макс имовић на текс ту и неке греш ке које су у основ
ном тексту морале бити исправљене. Међу листовима дактилоскрипта налази се један
лист који је очигледно део неке друге редакц ије прилога о Жупанч ич у. Текст одломк а
те друге ред акц ије донос имо иза напомена у цел ин и.
[pred] pred 2jambovski] jamboski омашка. 3[nas] nas дописано изнад 4[namenjenog]
za [нечитко] trebalo 6[нечитко] Pogledajmo 7„Жебљарс кој“] „Žembljarskoj“ омашка.
8
[нечитко] ritmovanom 9pesme kao ona доп. изнад divna [pesma] 10[нечитко] ako 11Очито
омашком написано је pesma nak nadno [tačno prevela] pogreška isprav ila. Реч „погрешка“
уклоњена је у основном тексту. 12већег] većem омашка. 13[нечитко] strofe.
1

5
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orig inalu, naravno, nisu pot rebna krila slikova, ona je pesma i bez njih, ali u prevodu
dobar slik prik rije mnog u prevod iočev u omašku, njegov u nemoć da postigne lepot u i sna
gu orig inala. Pogledajmo samo kako daleko od orig inalnog stiha „Slišal sem pesmi in čul
glas pojoč“ – zvuči stih na srpskom „Slušao sam pesme i čuo glas pojući“ ili još gore „glas
koji peva“. Kako se reč pojoč u prevodu odužila, postala troma! Naravno, posle prve zbu
njenosti nađu se, premeštanjem reda reči, i druge mog ućnosti: „Slušao sam pesme i glas
raspevan čuo“ ili „i raspevan čuo glas“ – ali sve to nema snаge orig inala. Doduše, „Dum i“
nije glavna vrl ina forma, ali ako se uzmu pesme sa kojih treba svući blistavo ruho slovenač
ke, Župančićeve, reči, teško se u prevodu mog u dočarati te pesme. Prevodioc je sa željenjem
skinuo sa „Zdrav ice“ nak it slikova koji zvone kao pune čaše pri nazdravljanju. Utešno je
jed ino što je toj pesmi ipak ostao svečan, životan ton orig inala.
Ima, međutim pesama kao ona divna „Rastanak“ gde se pesnik „oprašta sa svojim
umetn ičk im delom i predaje ga domov in i, da bi oživelo kad dođe čas slobode“, u kojima se
gotovo ništa ne menja, ostaju i iste rime, čak mi se čin i i naglasci isti. Evo kako „Rastanak“
glasi na srpskohrvatskom:
Sad misli su mi lepo uređene
kao rude i drago kamenje podamnom
i kao zrel ih žita odežda oko mene
usred domov ine položene
ček aju odano
da pod njima se busen tiho razg rne
i da se opet tih nad njma zgrne,
da ih za budućnost u dubine sklon i
među klice što iz semena gone,
da s njima kad za to otkuca čas,
drugov i, zazelene između vas.
Samo je, kako se vid i, u stihu „Med semena klijoča in koren ine“ zbog slik a izostavljena
reč „koren ine“, te stih na našem jeziku glasi „među klice što iz semena gone“.
Tak av predah u poslu doneo je i sonet „Geog rafska karta“ gde su takođe sve misli mo
gle biti tačno predate i mogle ostati sve slovenačke rime, jed ino je stih „Glej, rodna zem lja,
naša draga prst“ preveden slobodno“.
<---------------------------------->

Одломци
НАЗАД

НАЗАД

НЕУДЕНУТА ИГЛА
По, 90, 28.588 (15. 5. 1993), 18, наднас лов Из рукоп ис а Дес анке Макс имовић, подна
слов Како је вел ик а пес ник иња запамт ил а свој у мајк у. На крају текста је одштам
пано: (одломак). Према напомени, текст је донесен из необјав љене књиге Мирјане
Стефановић и Катарине Гранате, у којој тридесет шест писаца говори о својој мајци.
Никакви подаци о рукопис у нис у наведени, па нема ни основа за датирање.
1
градс ким,] градс ком, (шт. грешка).
ИСТЕСАНАа ИСТОРИА
НГЛ, 1, 1 (1995), 7, наднас лов Путоп ис. Према напомени уредништва, текст пред
став ља одломак из Извештаја о боравк у у Лондон у из 1984, сачуваног у рукописној зао 
ставштини. Ближ их података о рукопис у нема. Објав љује се према овом извор у.
1
везену] везан у (шт. грешка).
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Речник мање познатих речи
абаџијски – (тур.) кројачки
амвон – (гр.) узвишење испред олтара
американ (америкен) – (фр.) врста платна
амонити – (гр.) окам ењени остаци изум р

лих главоножаца, савијени попут рогова

апанажа – (фр.) имање дато на дож ивотно

уживање; годишња плата ближ их вла
даочевих рођака
армањанци – (фр.) присталице једне од две
ју јаких феудалних групација у I пол. 15 в.
која је подржавал а војводу Орл еанског

евенка – свежањ гроздова или клипова ку

кур уза, обешених да се осуше или очувају

едел кич – (нем.) плем енити кич
епископат – (гр.) скуп епископа, владика,

владичанство, звање и достојанство вла
дике
епитрахиљ – (гр.) део одеж де свештеника
који се носи о врату
ешафорд (ешафод, ешафот) – (фр.) скела, гу
билиште, гиљотина
инкрустриран – (лат.) украшен украсим а

од седефа или метал а утиснутим у дрво

баји – (од фр. bailli, м.) судија
барељеф – (фр.) вајарски рад на равној по

инфузорије – (лат.) једноћелијске, мик ро

бастиља – (фр.) тврђава, кула, утврђени за

ирам – (тур.) врста ћилим а

вршини

мак с кул ама

бургињонци – (фр.) прис тал иц е једне од

двеју јаких феудалних груп ац ија у I
половини 15 в. која је подрж авал а бур
гоњс ког војводу

скопски ситне животиње

клер – (гр.) духовништвo, свештенство
клеча – ткана шара на ћилиму
конетабл – (фр.) маршал, некадашњи запо

ведник војске; нас ледна почасна титул а

концил – (лат.) црк вен и сабор; унив ерз и

тетски суд

викати „Ноел“ – (фр.) клицати од весеља

кремаљ (кремљ) – (рус.) утврђени унутра

гачац – врста вране
грундирати – (нем.) припремити основу или

темељ у сликарству

губер – дебео вунени пок ривач
гувернер – (фр.) управник, намесник покра

јине, области, кол оније

шњи део града, тврђава

лаик – (гр.) световњак, човек који не припа

да свештеничком реду

ливра – (фр.) фунт а, енг лес ка новч ан а је

диница

лисансје – (фр.) онај који је пол ож ио завр

шни испит, дип ломирани студент уни
верзитета у Француској

дијатомејска земља – бели органогени седи

мент, служ и за полирање и у прои зв. ди
намита
диоцеза (дијецеза) – (гр.) господарство, пра
ва, уређење; подр учје које зауз им а епи
скопија, бискупија
дирек – (тур.) стуб, ступац
доминиканац – припадник католичког мо
нашког реда св. Доминика
дофен – (фр.) титул а француских престо
лонас ледника (1349–1830)

маг – источњачки мудрац, жрец, врач, ча

робњак

менада – (гр.) у грчкој митол огији свеште

ница бога Баха, баханткиња

миропомазати – (гр.) пом азати мирисним,

освећеним уљем

мироточив – (гр.) који испушта из себе ми
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натир морт – (фр.) мртва природа, слика

сензал – (фр.) берз анс ки, трг ов ачк и по

опутњак – опанак преплетен кожном врпцом

сењер – (фр.) господин, господар, властелин
сењерија – (фр.) властелински посед
сир – (фр.) мил остиви господар (израз ко

неж ивих предмета

средн ик

јим се ослов љава владар, краљ или цар)

панегирик – (гр.) свечана беседа у слав у и

част некога, похвални спис

пегматит – врста стене из новије фазе ра

звоја зем љине коре
пер – (фр.) некадашња титул а припадни
ка највишег племства; великаш, племић
уопште
прокуратор – (лат.) заступник, адвокат;
управник, старешина; економ у католич
ком манастир у
промотор – (лат.) декан факултета који не
ког производи за доктора наука; онај који
унапређује у виши чин или звање

ставе – стециште, састав двеју река

фајанс – мас а од глине, гипс а и других мат.

за израду керамичких предмета, мајо
лика
филарет (фил арета) – (нем.) ограда од ле
твица или стубића
францусканац – фрањевац, католички калу
ђер реда који је основао св. Фрања Асишки
хор – узв иш ен о мес то у црк ви, прем а ол

тар у

хугеноти – (нем.) назив за присталице ре

формације у Француској

регент – (лат.) приврем ени владар, врши

хусити – присталице учења Јана Хуса, чешког

сат – (супл. мн. саће) плоча од воска с ћели

цинаборит (цинабарит) – рум еница, живин

лац владарске дуж ности

јицама у које пчел е став љају мед
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Индекс личних имен а
Абаш идзе, Ирак лиј Вис арионович (1909–
1992), грузијски књижевник 154, 157
Абдулх ам ид (1725–1789), турски султан
186
Агамемнон, легендарни краљ Микене и Арга,
вођ Грка у опсади Троје 192
Адам, библијска личност 234
Алансон (војвод а од Алансона), француски
племић 18, 21, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42,
44, 45
Албре, Карло д’ (Карло, сир од Албре),
француски племић 38, 46
Алекс анд ар Невс ки (1220–1263), новго
родски кнез, руски војсковођа, познати
народни јунак 103
Алексејев, Гљеб, брат Сергија Сластико
ва, мужа Десанке Максимовић 185
Алечковић, Мира (1924–2008), књижевница
75, 103, 350, 355, 357, 371, 394–396
Алигер (Алигјер, Алигијер), Маргарита
Јос ифовн а (1915–1992), рус ка књиж ев
ниц а 127, 129–131, 319, 320, 331, 336,
392, 410, 455
Ангел ина (Инга), тетка Десанке Макси
мовић 426
Андерсен, Ханс Крис тијан (1805–1875),
дански књижевник 388, 392
Андрић, Иво (1892–1975), књижевник, но
бел овац 83, 115, 125, 163, 166, 358, 365,
375, 388, 483, 484
Анђел иновић, Данко (1891–1963), књи
жевник и преводил ац 527, 528
Ант ић, Дан ица (1916–1989), сликарка 226,
310
Ант ић, Мирос лав (1932–1986), књижевник
492
Аполон, бог лепоте и свет лости у грчкој
митол огији 193
Апх аи дзе, Шалва (1894–1968), грузијски
књижевник 154, 155, 160, 161
Ара, Франке д’, француски племић 48, 59
Арагон, Луј (1897–1982), француски књи
жевник и публицист 326, 327
Арамбаш ин, Тат јана, пријатељица Десанке
Максимовић 74, 75

Арк, Жак д’ (Жак ди Ли), отац Јованке
Орл еанке 7, 39, 45, 66, 108
Арм ин 359
Арнау товић 177
Арт ур од Бретање, француски племић 38
Арх ангенс ка, Тат ијана, нау чни сарадник у
Толстојевом музеју 144
Атанас ијевић, Ксен ија (1894–1981), проф.
фил озофије и преводил ац 400, 515
Атанацковић, лекар 448
Афрод ита, богиња лепоте у грчкој митол о
гији 199
Ахмадул ина, Бел а – Изабел а, Ахатовна
Ахмадулина (1937–2010), руска песни
киња 169
Ахматова, Ана Андрејевна (1889–1966),
руска књижевница 131, 135, 136, 410
Ахмет I – Ахмед I (1589–1617), турски сул
тан 186, 187
Ашкерц, Антон (1856–1912), песник 399
Бабајев, Наби (1924–2007), азербејџански
књижевник 166
Бабић, Јован, проф. Десанке Максимовић у
гимназији 429
Бабић, Мил ица, илустратор 360
Баг ријана, Јел исавета (Елизабета, Баг реја
на) – Јелисавета Багрјана (1893– 1991),
бугарска књижевница 102–104, 106, 309
Баг рицк и, Е. Георг ијевич (1895–1934), ру
ски песник 319, 320
Баж ан – Микол а (Никол ај) Платонович
Бажан (1904–1983), украјински песник
329–331
Баји, Никол а 55
Бајрон, Џорџ Гордон (1788–1824), песник
407
Банашевић, Страх иња 560
Бар, Жана де 51
Батар, в. Дин уа
Бат ут, др – Јовановић-Батут, Мил ан
(1847–1932), проф. универзитета, лекар
и попул аризатор хигијене 558
Бевк, Франце (1890–1970), књижевник 399
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Бедфорд – Јован Плантагенет Бедфорд
(1389–1435), енг лески војсковођа 24, 43,
48, 52, 53
Безименс ки (Бјезименс ки) – Александар
Иљич Безименски (1898–1973), руски
песник 319, 331
Бел ије, Гијом, официр 18
Белож анс ки, Сташа (1900–1992), сликар и
сценограф 360
Бендова, Крис тина (Крис та), словачка пе
сникиња 127, 131, 135
Бергољц, Олга Фјодоровна (1910–1975),
руска песникиња 131, 136, 321
Бесеровац, сељанин из Бранковине 424
Бет ин, Жана де 51
Биба, Пет ро 325
Бизе, Жорж (1838–1875), француски ком
позитор 562
Бине, Жак, сељак 8
Бједн и, Дем јан (1883–1945), руски књи
жевник 319, 320
Бјел ински – Висарион Григорјевич Белински
(1811–1948), руски књ. критичар 454
Благојевић, Дес им ир (1905–1983), књи
жевник 544, 545
Боасен, Ханри, проф. српскох рватског у
Паризу 177, 178
Бобић, Мира 104–106
Богд ановић, Дејан, историчар 177, 178
Богд ановић, Мил ан (1892–1964), књижев
ни критичар 102
Боговић, Мирко (1816–1893), књижевник
и политичар 97
Богород ица (Мајк а Бож ија, Богомајк а,
Мадона, Богород ица дева) 8, 10, 11, 21,
33, 41, 44, 48, 50, 58, 201, 272, 273, 278,
476
Бод лер, Шарл (1821–1867), француски пе
сник 507
Бодрик ур, Роберт де (Роберт од Бодрик у
ра) (?–1499), француски племић, сабо
рац Јованке Орл еанке 7, 9, 14–17, 45, 58
Божовић, Саша (1912–1996), књижевница
398
Бојаџ ијев, Дим итар (1880–1911), бугарски
песник 104
Боков, Виктор Фјодорович (1914–2009),
руски песник 138–140
Бол ивар, Симон (1783–1830), јуж ноа ме
рички револуционар 470
Бопер, Жан 54, 56, 57
Бороњина, Е., руска књижевница 546

Бос илек, Ран (1886–1958), бугарски књи
жевник 310
Бот ичел и, Сандро (1444/5–1510), итали
јански сликар 272
Бофор, Ханри – Хенри Бофорт (1374–1447),
енг лески кардинал 55
Бранд ајс, Нина, из Министарства просве
те ФНРЈ 455
Бранковић, Вук (1345–1389), српски вла
стелин, у народним пес мама кривац за
косовски пораз 272
Братко, Иван (1914–2001), публицист и
књижевник 159
Брау н, Стерл иг, амерички песник афроа ме
ричког порек ла 366
Бренкова, Крис тина (1911–2010),
словеначка књижевница 399, 400
Бретањс ки, војвод а 47
Брик ли, Конрад 243
Брл ић Маж уран ић, Ивана (1874–1938),
књижевница 388
Бровк а, Пет рус, бел ор уски народни песник
113
Броз, Јос ип Тито (1892–1980) 103, 328,
451, 487, 488, 517, 519
Буд а (око 560 – 480. пре н. е.), оснивач буди
зма 221
Буленвилеје, Персевал де, саветник
Карл а VII 12
Бун ић, Џиво (1589–1658?), песник 358, 359
Бунчак, словачки песник 115
Бурбонези – Бурбони, француска династи
ја са огранцима у Италији, Шпанији и
Краљевини Двеју Сицилија 23
Бурлемон, француска племићка породица 8
Бурњел, Гишар, капетан 49
Бус ак (маршал од Бус ак а) 21, 23–26, 31,
38, 41
Буше, Жан, благајник војводе Орл еанског
25, 47
Буше, Шарлота, кћер Жана Бушеа 25
Ваг иф, Мол а-Панах (1717–1739), азербеј
џански песник и везир 165
Вагнер, Рих ард (1813–1883), немачки ком
позитор 215
Валери, Пол (1871–1945), француски пе
сник 215, 334
Валуа, в. Карло VII
Ван Гог, Винсент (1853–1890), хол андски и
француски сликар 226
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Ван Дајк, Антон (1599–1641), фламански
сликар 179
Вандом (гроф од Вандома) 31, 32, 38, 39,
41, 42, 49
Варвик, енглес ки кард инал 55
Вас иљев (Вас илев), Орл ин (1904–1977),
бугарски књижевник 309
Вас иљев, Душан (1900–1924), књижевник
345
Вас иљевс ка, совјетска песникиња 336
Вато, Жан Антоа н (1864–1721), француски
сликар 159
Ват ућ ин, генерал – Никол ај Фјодорович
Ватућин (1901–1944), совјетски гене
рал 332
Вел ичков, Конс тант ин (1855–1907), бугар
ски књижевник и државник 104
Велмар-Јанковић, Светлана (1933– ), књи
жевница 371
Вељковић, Влад им ир и Младена, настав
ници рударске школ е у Јел ашници 462
Венера, богиња лепоте у римској митолиги
ји 179, 199
Венцел идес, Арсен, књижевник 535
Вид аковић, Милован (1780–1841), књи
жевник 535
Вид ачек-Мик ић, Злата (1923– ), књижев
ница 387, 388
Видмар, Јос ип (1895–1992), књижевни кри
тичар и есејист 295, 549
Вил ар, саборац Јованке Орл еанке 28
Виљем Тел, легендарни швајцарски јунак
218, 220
Вимпх ајмнер, Вил и (Willy Wimpfhei mer)
(1938–), швајцарски скулптор 237
Винк а, проф. Десанке Максимовић у гимна
зији 429
Витезица, Вера, књижевница 370, 381, 382
Вител, Тисел ин де, племић 9
Вићент ијевић, Дан ило, инж ињер из Ваље
ва 101
Вићент ић и, породица из околине Бранко
вине 441
Влад ик а Раде, в. Петар II Пет ровић Ње
гош
Влаис ав љевић, Владо, књижевник 538, 539,
541–543
Влаш ић-Гвоздић, Мил а, књижевница 389,
390
Вог, Едвард, швајцарски политичар 251
Вог, Лид ија, жена Едварда Вога 264, 265,
274–277

Водемон, француски гроф (I пол. 15. в.) 10
Водн ик, Валент ин (1758–1819), песник и
просветитељ 359
Вознесенски, Андреј Андрејевич (1933–
2010), руски песник 137–140
Вокер, Маргарета Абигејл, америчка пе
сникиња афроа меричког порек ла 366
Волконс ки, деда Лава Толстоја 143
Волос, из старос ловенске митол огије 109
Волтер, Франсоа Мари Аруе (1694–1778),
књижевник, историчар и фил озоф 188
Вордсворт, Вил ијам (1770–1850), енг лески
песник 561
Враз, Станко (1810–1851), песник и књ. кри
тичар 311
Вујковић 338
Вук Лазаревић (после 1380 – 1410), син кне
за Лазара 184
Вук, в. Караџ ић, Вук Стефановић
Вук ад иновић, Живојин Бата (1900–1950),
књижевник и публицист 239
Вукос ав љевић, Славко (1927– ), песник
350
Вул ић, Никол а (1872–1945), историчар и
археол ог, проф. универзитета и акаде
мик 160, 191
Вуловић, Љубиша, лекар 445
Вург ун, Самед (1906–1956), азербејџански
књижевник 165, 167
Вучковић, Лазар 473
Вучо, Алекс анд ар (1897–1985), књижевник
149, 316, 318, 485
Вуш ковић, Милош (1900–1975), сликар и
карикатурист 310
Габе, Дора (1886–1983), бугарска књижев
ница 102, 104, 309
Гавел а – Бранко Гавел а (1885–1962), кри
тичар 503
Гавел а, професор – Бранко Гавела (1914–
1994), археол ог 203
Гаврило, арх анђел (свети Гаврил о) 10, 60
Гај, Људевит (1809–1872), књижевник и по
литичар 96
Гајд ар, Арк ад ије Пет рович (1904–1941),
руски књижевник 331
Гајевић и, брачни пар, лекари 261, 262
Гарибалд и, Ђузепе (1807–1882), италијан
ски револуционар 198–200
Гарс ија Лорк а, Федерико (1899–1936),
шпански књижевник 537
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Генерал ић, Иван (1914–1992), сликар наи 
вац 233
Гете, Јох ан Волфганг фон (1794–1832), не
мачки књижевник 164, 215
Гијом, визионар 51
Глатков, Фјодор Вас иљевич (1883–1958),
руски књижевник 330, 516–520
Глесд ал, нормански војсковођа 23
Глигоријевић, Јован (1941– ), оперски пе
вач 105
Глигорић, аташе за штампу у Лондону 560
Глиш ић, Драгом ир (1872–1957), академски
сликар 106, 225, 281
Глиш ић, Милован (1847–1908), књижевник
и преводил ац 199
Глиш ић, Мара – Мара Ристић-Глишић
(1911–2004), сликарка 226
Гоген, Пол (1848–1903), француски сликар
139
Гогољ, Никол ај Вас иљевич (1809–1852),
руски књижевник 124, 164, 173, 330
Гоја, Франц ис ко (1746–1828), шпански
сликар 139, 226
Гок ур, гувернер Орл еана у време Јованке
Орл еанке 22, 27, 28
Голван ивс ки, совјетски песник 319
Голован ијевс ки, Сава Јевсејевич (1910– ),
украјински књижевник 331
Голодн и, Мих аи л Сем јонович (1903–1949),
руски песник 319
Голубан, слуга, из епских пес ма 528
Гончар, Олес (1918–1995), украјински књи
жевник 330
Гончарук, Зах ар, совјетски песник 169
Горд ана 560, 562
Горк и, Максим (1868–1936), руски књижев
ник 125, 141, 164, 338–342, 358, 455, 465
Гош кин, Георг иј, бугарски књижевник 102
Граверан, Жан, велики инквизитор Фран
цуске 54
Гравиј, француски племић 38
Градн ик, Алојз (1882–1867), песник и пре
водил ац 295–301, 506, 507, 548
Грг ур Нинс ки, нински бискуп у 10. в. 98
Грес ар, Перине 46
Грибоједов, Александар Сергејевич (1775–
1829), руски књижевник 154, 155, 160
Гроздан ић, Симеу н (1896–1972), проф. уни
верзитета, зоол ог 451
Громова, Олга, совјетска песникиња 325
Грудњицк а, Марија, совјетска песникиња
324, 325

Грујич ић, Жик а 561
Гуа, скулптор 65
Губец, Мат ија 97
Гублер, Макс (1898–1973), швајцарски
сликар 235
Гудзенко, Сем јон Пет рович, руски песник
337
Гундул ић, Иван (1589–1638), песник 242,
358–360
Дан ич ић, Ђура – Ђуро Даничић (1825–
1882), фил ол ог, бранил ац идеја Вука Ка
раџића 472
Данојл ић, Милован Мића (1937– ), књи
жевник 225
Данте Алиг ијери (1265–1321), италијан
ски песник 195, 197
Дарвин, Чарлс Роберт (1809–1882), енг ле
ски природњак и биол ог 561
Де Лињи, гроф 48
Дебељанов, Димче (1887–1916), песник 104
Девис, Франк Маршал, амерички песник
афроа меричког порек ла 366
Дев лин, Божена, водич 560
Дега, Едгар (1834–1917), француски сликар
234
Дејви Крокет, амерички легендарни јунак 383
Ден икен, Ерих фон (1935– ), швајцарски
истраж ивач 251–254
Дес тен, Жак, в. Арагон, Луј
Ди Гес клен – Бертран ди Гес клен (1315.
или 1320 – 1380), француски војсковођа
10, 42
Див љан, Нед а, ученица Десанке Максимо
вић 355, 357
Дикенс, Чарлс (1812–1870), енг лес ки ро
мaнсијер 358, 561
Диљбази, Мирварид, азербејџански књи
жевник 163, 166
Динк а 230
Дин уа (Батар, Батар Орлеа нс ки) – Жан
д’Орл еан, гроф Диноа, звани Батар
д’Орл еан (1403–1468), саборац Јованке
Орл еанке 22, 24–26, 28, 31, 32, 40
Доајен, француски лекар, учесник у Првом
светском рату 101
Дож ић, Изабел а 560
Долматовс ки, Јевген иј Аронович (1915–
1994), руски песник 319, 329, 331
Домановић, Радоје (1873–1908), књижев
ник 218, 452
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Дом ије, Оноре (1808–1879), француски
сликар 224, 239, 240
Дом јан ић, Драг ут ин (1875–1933), песник
306, 506
Дос итеј, в. Обрадовић, Дос итеј
Дос тојевс ки, Фјодор Мих ајлович (1821–
1881), руски књижевник 507, 546
Драг ут иновић, Радос лав (1904–1933), пе
сник 302–304
Драи нац, Раде (1899–1943), песник 542
Држ ић, Марин (око 1508 – 1567), дубро
вачки ренесансни комедиограф 452
Дуд инцев, Влад им ир Дмитриjевич (1918–
1998), руски књижевник 546
Дуд ић, Драгојло (1887–1941), писац, на
родни херој 199
Дуч ић, Јован (1871–1943), књижевник 315,
483, 491, 501, 503, 506, 507
Ђаковић, Смиља, књ. пос леник 368
Ђакомет и, Алберто (1901–1966), швајцар
ски вајар 235
Ђерић, проф. Десанке Максимовић у гимна
зији 429
Ђорђић (Ђурђевић), Стијепо (1579–1632),
песник 358, 359
Ђук ић, Аница, књижевница 370
Ђуровац, Стан ица, ученица Десанке Мак
симовић 356, 357
Ева, библијска личност 234
Елезовић, Глиша, проф. Десанке Максимо
вић у гимназији 429, 430
Елефтеров, Стефан, бугарски књижевник 102
Еман уе л II, тоскански војвода 197
Енгел, Јох ан Кристијан (1770–1814), немач
ки историчар 359
Епинал, Герарден д’, кум Јованке Орл еанке
37
Ерар, Гијом 54, 61, 62
Еренбург, Иља Григорјевич (1891–1967),
руски писац и публицист 113
Ерић, Добрица (1936– ), песник 390
Ерол, Жан 19, 20
Естиве, Жан д’, туж ил ац 54, 55
Жак, Жан и Пјер, браћа Јованке Орл еанке
7, 45, 50
Жаке, Гијом, сењер Л’Урс 48

Жан де Ликс анбур 48–54
Жана, кума Карл а VII 51
Жана де Ликс анбур 51, 53
Жаров, Алекс анд ар Алексејевич (1904–
1984), руски песник 319
Жедринс ки, Влад им ир, бугарски књижев
ник 310
Жел и, Жак, арх ие пископ амбренски 18, 29,
30, 50
Жерве (Gervais), Драго (1904–1957),
истарски песник 74, 305
Жерсон, Жан, духовник 29, 30
Жива, из старос ловенске митол огије 109
Живановић, Јерем ија (1874–1940), књи
жевник и педагог 400
Живановић, Србољуб, лекар и писац; Соња
и Тамара супруга и кћер 560
Жив ојинов ић, Бран им ир, књиж евн ик
350
Живојиновић, Вел им ир – Mаssuka (1886–
1974), књижевник и преводил ац 368,
400, 503
Жид, Андре (1869–1951), француски књи
жевник 334
Житков, Борис Степанович (1882–1938),
руски књижевник 546
Жиц ина, Милк а (1902–1984), књижевница
370
Жупанч ич (Жупанч ић), Отон (1878–1949),
књижевник 170, 295, 350, 506, 548, 550,
551, 553
Заболоцк и, Никол ај Алексејевич (1903–
1958), руски песник 137
Зарјан, Наи ри (1900–1969), јерменски пе
сник 329
Заров, Алекс анд ар, совјетски књижевник
124
Зау рс, Март ин (1915–1998), летонски ва
јар 172, 173
Здравковић, Алекс анд ар, ученик рударске
школ е у Јел ашници 462
Здравковић, Пав ле, рудар 463
Зевс, врховни бог у грчкој митол огији 191
Златарић, (Дом инко) Динко (1558–1613),
песник 358, 359
Зоговић, Вера 405
Зоговић, Радован (1907–1986), књижевник
103, 126, 169, 170, 172
Зош ченко, Мих аи л Мих ајлович (1895–
1958), руски књижевник 546
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Ибровац, Миодраг (1885–1973), рома
нист, књижевни критичар и есејист
177
Иванов, В., руски књижевник 546
Ивањи, Иван (1929– ), књижевник 350
Ивковић, Силвија, учитељица 443
Игњатовић, (Јаша) Јаков (1822–1889),
књижевник 535
Илије, Флоран д’, француски војсковођа 24
Илић, Војис лав (1860–1894), песник 242
Илић, Војис лав Млађи (1877–1943), књи
жевник 225
Иљин, М. 318
Инбер, Вера Мих ајловна (1890–1972), ру
ска песникиња 122–124, 127–129, 131,
133, 137, 319, 320
Ирод (40. пре н. е. – 4. н. е.), цар јудејски
105, 319
Исбах, Алекс анд ар Абрамович (1904–
1977), руски књижевник 334
Исмаи л, узбекистански песник 331
Исо, Арнолд д’, књижевник 334
Исус Хрис тос (Гос под, Краљ небес ни)
10–12, 15–19, 21, 25, 28, 31, 42, 51, 52,
57, 58, 60, 61, 63, 64, 175, 191, 244, 272,
273, 314, 315, 373, 409, 475, 476, 541, 545
Јаворов (право име Крачолов), Пеју (1887–
1914), бугарски књижевник 105, 106
Јаг ић, Ват рос лав (1838–1923), слависта
96–98
Јакш ић, Ђура (1832–1878), књижевник
343, 415, 501
Јакш ић, Емил ија, ученица Десанке Макси
мовић 355, 357
Јанд а, Јозо (1911–1999), сликар 83
Јаневс ки, Славко (1920–2000), књижевник
328
Јанковић, Акица, школска другарица Де
санке Максимовић 429
Јанковић, Мил ица (1881–1939), књижевни
ца 368, 369, 529, 530
Јаш ин (Попов), Алекс анд ар Јаков љевич
(1913–1968), руски књижевник 124
Јевсејева, Светлана, совјетска књижевница
137, 138
Јевт ушенко, Јевген иј Александрович
(1933– ), руски песник 137, 138, 140,
166, 546
Јег оров а, Над еж да, херој рада СССР-а
461

Јерем ић, Мића, књижевник 385, 386
Јефим ија (око 1349.– пос ле 1404. или 1405),
жена деспота Угљеше, књижевница 367,
509
Јиљем ицк и, Петар, словачки песник 115
Јован Неус траш иви – Јован Без Страха
(1371–1419), војвода бургоњски 39, 52
Јован од Меца, саборац Јованке Орл еанке
17
Јован, војвода мил ански (I пол. 15. в.) 12
Јованк а Орлеа нк а (Жан д’Арк, Јованк а од
Арк а, Јованк а Роме, Писел, Жанет),
франц ус ка јунакиња (1412–1431), води
ла борбе против енг леских освајача, спа
љена као кривоверка и вештица 7–21,
24–37, 39–66, 182
Јовановић, Бос а, мед. сестра 444
Јовановић, Ђорђе 519
Јовановић Шпанац, Жик ица (1914–1942),
народни херој 385, 386
Јовановић, Јован Змај (Чик а Јова) (1833–
1904), књижевник 106, 123, 311, 347,
406, 427, 492
Јововић, Милена, песникиња сељанка 390
Јол анд а Сиц ил ијс ка, краљица 20
Јувенал (око 60–?), римски песник, сатири
чар 167
Јуд а, библијска личност 272
Јул ије Цезар (104–44. пре н. е.), римски вој
сковођа, државник и писац 478
Јунг, Карл (1875–1961), швајцарски лекар,
психоаналитичар 215
Кадмон, Хаја, израе лска песникиња 135
Казкова, Рима, совјетска књижевница 137
Каји, Гиј де 25
Калеб, Вјекос лав (1905–1996), књижевник
113, 125
Калуж ан ин, Серг ије, в. Слас тиков, Сергеј
Ник ифорович
Каменова, Ана, бугарска књижевница 102,
104
Канд ић, Милена, мед. сестра 444
Кап утк ијан, Силв а Бар ун аковн а (1919–
2006), јерменска песникиња 133, 134
Карађорђе – Ђорђе Петровић (1768–1817),
вођ Првог српског устанка 425
Караи ванов, Георг ије, бугарски књижев
ник 309
Карајл ичев, Ангел (1902–1972), бугарски
књижевник 310
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Караџ ић, Вук Стефановић (1787–1864),
лингвиста, етнограф, књижевник, ре
форматор језика и културе 178, 199,
274, 367, 380, 452, 471, 472
Карло VII (Валуа, Карло Валуа) – Шарл
VII (1403–1461), француски краљ из ди
настије Вал оа 12, 17, 18, 29, 38, 40, 42,
48, 51, 52, 54, 58, 65
Карло Орлеа нс ки – Шарл д’Орл еан (1391–
1465), француски војвода и песник 18
Катајев, Валент ин Пет рович (1897–1986),
руски књижевник 546
Катарина, сестра Јованке Орл еанке 7, 14
Кат уј, татарски песник 331
Кашан ин, Мил ан (1895–1981), књижевник
и књ. критичар 532–534
Кејрол, Жан, француски песник 181
Келер, Готфрид (1819–1890), швајцарски
књижевник 242–244
Кемпе, Мирдза (1907–1974), литванска
песникиња 330
Кербајев, Берд и – Берди Мурадович Керба
бајев (1894–1974), туркменски народни
песник 330
Керблер, Ђуро (1873–1923), књ. истори
чар 359
Кил ан, Луј де, француски племић 21, 24, 38
Кип линг, Радјард (1865–1936), енг лески
књижевник 529
Китановић, Бранко 546
Клеменч ић, Доре – Клеменчич, Доре
(1911–1988), сликар и графичар 114
Клермон (гроф од Клермона) 23, 24, 38,
44
Клитемнес тра, жена легендарног краља
Агамемнона 192
Кловис – Кловис I (465–511), француски
краљ 13, 38
Кнежевић, М., књижевник 527
Кнез Лазар – Лазар Хребељановић (1329–
1389), српски владар и војсковођа 367,
469
Ковачевић, Бож ид ар (1902–1990), књижев
ник и преводил ац 400
Ковачевић, Сава (1906–1943), народни хе
рој 375
Коен, Руж а, из Ваљева 209
Кокто, Жан (1889–1963), француски књи
жевник 174, 175
Кол, Гијом, писар 54
Кол аревић, Илија, проф. ликовне академије
106

Кол ас, Јак уб (1882–1956), белоруски песник
329
Колбер, Жан Бат ист (1619–1927), францу
ски државник 177
Комбол, Миховил (1883–1955), књ. исто
ричар 359
Комерс и, племић (I пол. 15. в.) 9
Кон, Геца (1873–1941), књижар и издавач 500
Конес ки, Блаже (1921–1993), књижевник,
лингвиста и преводил ац 114
Конс тант иновић и, ученици прогимназије у
Бранковини 441
Кораћ, Милош, из Ваљева 210
Корби, Жан де, бургоњски бискуп 36
Корбизије – Ле Корбизје (1887–1965),
швајцарски арх итекта 215
Корнејч ук, Алекс анд ар Едв. (1905–1972),
украјински књижевник 329–331
Корољенко, Влад им ир Гал акт ионович
(1853–1921), руски књижевник и публи
цист 329, 330
Кос ач, Ларис а Пет ровн а, в. Украјинк а,
Лес а
Костић, Лаза 547
Кос тић Селем, Мил ица (1901–1983), пе
сникиња и књ. критичар 370
Кос тра, словачки песник 115
Костров, Владимир 137
Коу то, Рибеи ро (1898–1963), бразилски
књижевник и дип ломат 361, 363, 364,
372–374
Коц убинс ки – Михаи л Михајл ович Коцју
бински (1864–1913), украјински књи
жевник 330
Кош, Ерих (1913–2010), књижевник 188,
262, 485
Кошон, Пјер (око 1371–1442), гроф од Бовеа,
бискуп и ректор универзитета 41, 52–
54, 58, 59, 63, 64
Краљ, словачки песник 115
Краљевић Марко, в. Марко Краљевић
Крањчевић, Силвије Страх им ир (1865–
1908), песник 452
Криж ан ић, Петар Пјер (1890–1962), сли
кар и карикатурист 191, 239, 402
Криж ан ић Марић Лиза (1905–1982), сли
карка 102, 103, 225, 226, 484
Кримов, совјетски песник 331
Крк лец, Гус тав (1899–1977), књижевник и
публициста 96, 547, 553
Крлеж а, Мирос лав (1893–1981), књижев
ник 96, 98, 126, 166, 171, 375, 489
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Кроче, Бенедето (1866–1952), италијан
ски историчар и естетичар 215
Крстановић, Здравко, књ. критичар (?) 400
Крс тић, Драг ица, школска другарица Де
санке Максимовић 426, 429
Ксант рај, Потон де, саборац Јованке Орл е
анке 34, 49
Кузино, биограф Јованке Орл еанке 17
Кук уљевић-Сакц инс ки, Иван (1816–1889),
хрв. национални и културни пос леник,
књижевник 97
Куленовић, Скендер (1910–1978), књижев
ник 261
Куприн, Анатол иј, совјетски књижевник 137
Курбе, (Гус тав) Гис тав (1819–1877), фран
цуски сликар 226
Курсел, Тома 54, 59
Кут, Луј де, паж Јованке Орл еанке 18, 21, 26
Кутасова, Олга Дим ит ријевна, совјетска
књижевница 121
Кушан ић, (Иво) Иван (1924–2003), кари
катурист 319
Ла Рошел, Катарина, пророчица 44, 45, 51,
52
Ла Трем уа л, в. Трем уа л
Ла Турулд, Маргерита, дружбеница Јован
ке Орл еанке 45
Ла Фонтен, Жан де, правник 54, 58
Ла Хир – Етјен де Вињол е, звани Ла Хир
(1390–1443), племић, саборац Јованке
Орл еанке 9, 21, 23–27, 31, 33, 34
Лавал, браћа, саборци Јованке Орл еанке 23
Лал ић, Иван (1931–1996), књижевник и
преводил ац 86
Ламарт ин, Алфонс де (1790–1869), фран
цуски песник 215, 506
Ламбар, проф. теол огије 19
Лаон (војвод а од Лаона) 38, 39
Лас уа, Диран, ујак Јованке Орл еанке 14–16
Лебедев-Кумач, Вас ил иј Иванович (1898–
1949), руски песник 455
Лег изе, Жан, из Ремса 37
Лемет р, Жан, судија инквизитор 54
Ленг, А., биограф Јованке Орл еанке 12, 13,
17, 28
Ленепве, сликар 66
Лењин, Влад им ир Иљич (1870–1924), вођ
Октобарске револуције, творац соција
листичке совјетске државе 125, 159,
161, 215, 321, 455, 465, 517

Леонардо да Винч и (1452–1519), итали
јански сликар, вајар и арх итекта 179
Леон ид а (490?–480. пре н. е.), спартански
војсковођа и краљ 191
Леонов, Леон ид Макс имович (1899–1994),
руски књижевник 124
Лид ин, Влад имир Германович (1894–1979),
руски књижевник 124
Лионел, племић 50
Лис, Симеон, биограф Јованке Орл еанке 9
Лисенко, Трофим Ден исович (1898–1976),
руски агробиол ог 226
Логар, Миховил (1902–1998), композитор
83
Лоје, Жан, свештеник 58
Лојс ка, из Мојстране у Словенији 558
Ломоносов, Мих аи л Вас иљевич (1711–
1765), руски нау чник, академик 121
Лончар, Бож а, рудар 463
Лончаревић, Душан Дан ибор (1925– ),
књижевник 358–360, 384
Лоре, Амбуа з де 48
Лорен, Жан 23
Лорк а, в. Гарс ија Лорк а, Федерико
Лош кињин, Никол ај Пет рович
(Петровић), управитељ музеја у Јасној
Пољани 142–144
Луа з лер, Никол а, каноник руански 55
Луј Луксембурш ки 43
Луј Орлеа нс ки (1372–1407), војвода 52
Лук а, апос тол (Свет и Лук а) 201
Лук ић, Драган (1929–2006), књижевник 387
Лутер, Март ин (1483–1546), оснивач про
тестантиз ма 283
Љвов, Сергеј, совјетски књижевник 336,
337
Љермонтов, Мих аи л Јурјевич (1814–1841),
руски књижевник 124, 154, 160, 506
Љубов, Внучко, совјетски песник 324
Мадона, в. Богород ица
Мајаковс ки, Влад им ир Влад им ирович
(1893–1930), руски песник 125, 135, 138,
140, 141, 154, 160, 161, 319, 337, 410, 455,
507
Маје, француски племић 38
Мајк а бож ија, в. Богород ица
Мак арова, Тат јана Конс тант иновна
(1940– ), руска књижевница 392, 546
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Макарович, Светлана 416
Макоуен, енг лески писац 334
Макс имовић, Бож а, министар просвете у
Краљевини Југос лавији 356
Малешевић, Неранџа, школска другарица
Десанке Максимовић 429
Мал ина, Кал ина, бугарска књижевница 310
Мамедх анл и, азербејџански песник 331
Манд ић, Игор (1939– ), књижевник 197
Мане, Едуард (1832–1883), француски сли
кар 224, 227
Маншон, Гијом, писар 54
Маргарита Баварс ка, војвоткиња 16
Марија Авињонс ка 19, 20
Марија Цветна, светица 197
Марко Антон ије (82–30. пре н. е.), римски
војсковођа и државник 478
Марко Краљевић (око 1335–1395), син
краља Вукашина, најпопул арнији епски
јунак 184, 383, 474, 477, 528
Марковић, Дан ица (1879–1932), песникиња
368, 369, 501
Марковић, Љубица, књижевница 400
Марковић, Слободан (1928–1990), књижев
ник 85, 350
Маркс, Карл (1818–1883), фил озоф, идеол ог
прол етерског покрета 507
Марсенак, Жак, француски песник 181
Марс ијал Оверњс ки 65
Март ин V, папа 41
Март инов, Леон ид Никол ајевич (1905–
1980), руски песник 137
Маршак, Сам уи л Јаков љевич (1887–1964),
руски књижевник и преводилац 122–124,
337
Мас ије, Жан, судски извршил ац 54, 63, 64
Матејић, Вел им ир, сликар 227
Матејић, Зорк а, геол ог 87, 88
Матејк а – Јан Матејко (1838–1893), пољски
сликар 108
Мат ија Корвин (1443–1490), мађарски
краљ, син Јанка Хуњадија 97
Мат усовски, Михаи л Лавович (1915–1990),
руски песник 319, 332, 333
Махм уд I, турски султан 186
Ме, Ализа ди, љубавница Шарл а Лоренског
16
Мел ик адзе, грузијски песник 331
Мехмед II Освајач (1451–1481), турски
султан 185
Меш тровић, Иван (1883–1962), вајар 375
Мид и, Никол а, теол ог 64

Мије, сликар 226
Микел анђело Буонарот и (1475–1564),
италијански песник, вајар и сликар 198,
240, 272, 301
Мик лош ић, Франц (1813–1891), фил ол ог
слависта 96
Мил ак ара, Бран ис лав, сестрић Десанке
Максимовић 217, 236, 245, 246, 249,
261, 264–266, 275, 279–282, 284
Милер, (Ханри) Хенри (1891–1980), аме
рички књижевник 334
Мил ица – Милица Бабић, жена Иве Андри
ћа 484, 485
Милован, сеоски газда 440
Милош Војиновић, епски јунак 187
Милош Обил ић, јунак народних песама
198, 474
Милут иновић, К. Н. – Коста Н. Милути
новић (1909–1998), књижевник и кул
турни историчар 400
Милч ински, Фран (1867–1932), књижевник
400
Минков, Светос лав (1902–1966), бугарски
књижевник 309
Мирабел, Андре, директор Школ е оријен
талних језика у Паризу 177
Мирковић, Чедом ир (1944–2005), књ. кри
тичар 400
Мисе, Алфред де (1810–1857), француски
песник, романтичар 506
Мит ровић, Данк а, илустратор 360
Мих аи ло, арх анђел (Свет и Мих аи ло,
аранђел Мих аи ло) 12, 53, 57
Михаи ловић, Васа, амбасадор СФРЈ у Швај
царској 280
Мих аи ловић, Надеж да, школска другарица
Десанке Максимовић 429
Мих алков, Сергеј Влад им ирович (1913–
2009), руски песник 455
Мицк ијевич (Мицк јевич), Адам (1798–
1855), пољски песник романтичар 111
Мич урин, Иван Влад им ирович (1855–
1935), руски нау чник, генетичар 450
Миш ић, Зоран (1921–1976), књижевник и
издавач 182
Мојс ије (13. в. пре н. е.?), ослободитељ Јевре
ја и законодавац 248
Монгомери, енг лески гроф (I пол. 15. в.) 49
Монморанс и, барон 44
Морана, словенска паганска богиња 109, 201
Морел, Жан 37
Морис, Пјер 54, 60, 61
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Морозов, омиљени ученик Лава Толстоја 142
Мур, Хенри (1898–1986), енг лески вајар
234, 236, 237
Мурат (1359–1389), турски цар 163, 184,
186, 198
Мурило – Естебан Бартол омео Муриљо
(1617–1682), шпански сликар 179, 224
Мусол ин и, Бен ито (1883–1945), итали
јански државник, фашиста 195
Мух амед (око 570–632), оснивач ислама и
ујединитељ Арапа 507
Мух амед, туристички водич 186, 187
Назор, Влад им ир (1876–1949), књижевник
и преводил ац 305, 343
Најман, Стан ис лав, чешки песник 333
Наполеон I Бонапарта (1796–1821), фран
цуски цар и војсковођа 150
Наташа, кћер Веронике Тушнове 132, 133
Нед ир Шах 186
Немањић и, српска владарска династија од
12. до 15. в. 186
Нем иров, Добри (1882–1945), бугарски
књижевник 309
Ненадовић, Љубом ир (1826–1895), књи
жевник 423
Ненадовић и, угледна породица из ваљев
ског краја у 19. век у 100, 423, 432
Неранџа, баба Десанке Максимовић по оцу
429
Нерон Луц ије Дом иц ије (37–68), римски
цар 199
Неход а, Иван, совјетски песник 323
Низам и (1141–1203), персијски песник 164,
168
Никол ај Чудот ворац 103
Никол аш ка, старији брат Лава Толстоја
144
Новицк и, Олеска, совјетска песникиња 324
Нонеш вил и, Јос иф Елиозович (1918–
1980), грузијски песник 154–160, 172
Нуајел, Бодо де, војни заповедник 49
Нувелонпон, Жан, благајник Јованке Орл е
анке 16, 17, 20, 21, 25
Нуш ић, Бран ис лав (1864–1938), књижев
ник 173, 481
Његош, в. Петар II Пет ровић Његош
Њег уш, (Рокс а) Рокс анд а (1915– ), књи
жевница 83

Њек расов, Виктор Платонович (1911–
1987), руски књижевник 168, 455
Њемцова, Божена (1820–1862), чешка
књижевница 388
Обрадовић, Дос итеј (1742–1811), књижев
ник и просветитељ 199, 532, 560
Обрас цов, Сергеј Влад им ирович (1901–
1992), глумац и реж исер 334
Обреновић Дел ибаш ић, Вера (1906–1992),
књижевница 291, 352–354, 370
Обуртен, Виктор 251
Одовић, Даринк а, књижевница 370, 371
Ожеговић, Петар, рударски техничар у Је
лашници 463
Оживил ије, француска племићка породица
10
Окуџава, Бул ат Шалвович (1924–1997),
руски песник 546
Олга, ткаља 285
Олејн ик, Вас ил иј, совјетски пил от у 2. св.
рату 332
Оливера, кћер кнеза Лазара, одведена у
харем 184–186, 188
Олон, Жан д’, француски племић 21, 26–28,
46, 49–51
Ољача, Младен (1926–1994), књижевник
131, 179
Орест, син краља Агамемнона и Клитемне
стре у грчкој митол огији 192
Осејева, Валент ина Алекс андровна
(1902–1969), руска књижевница 546
Островски, Александар Николајевич (1823–
1886), руски драмски писац 124, 164
Павић и, породица из Бранковине 99, 423
Пав лов, Ж. Милут ин, књижевник 401
Пав ловић, Милош, из ваљевског краја 100
Пав ловић, Миодраг (1928– ), књижевник
182, 501
Пан Володијовски, легендарни јунак 383
Пандуровић, Сима (1883–1960), песник,
књ. критичар и преводил ац 368, 429,
430, 506
Панова, Вера Фјодоровна (1905–1973), ру
ска књижевница 546
Пантелејев, Димитар, бугарски књижевник
102
Парун, Вес на (1922–2010), књижевница
103, 350
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Пас керел, Жан, калуђер августинац 20, 21,
25, 31, 44, 47
Пастернак, Борис Леонидович (1890–1960),
руски књижевник 161
Пау нд, Езра (1885–1972), амерички књи
жевник 335
Пегаз, крилати коњ у грчкој митологији 191
Пеи нови, Зора, Едвард и кћер Сузана 562
Перић, (Јевта) Јефто (1895–1967), слик ар
225
Перун, словенски пагански бог 109, 201
Петар Вел ик и (1672–1725), руски цар
(1682–1725), реформатор државе 125,
141, 161, 170, 173
Петар II Пет ровић Његош (Влад ик а Раде)
(1813–1851), владика, државник и књи
жевник 124, 323, 358, 369, 452, 470–472,
476, 548
Пет рарк а, Франчес ко (1304–1374), ита
лијански песник 195
Пет ровић, Вељко (1884–1967), књижевник
125, 239
Пет ровић, Драг иња, мајка Десанке Макси
мовић 557
Пет ровић, Јел ис авета Беба, сликарка 226
Пет ровић, Јованк а псеуд., в. Ђаковић,
Смиља
Пет ровић, Мирко (1927–1988), књижевник
387
Пет ровић и, породица Десанке Максимовић
по мајци 99, 423, 432
Пет рових, Марија Сергејевна (1908–1979),
руска књижевница 410, 411
Пеш ко, Борис 562
Пизано, Ђован и (око 1250. – пре1314),
италијански градитељ и скулптор 194
Пизано, Никол а (око 1225. – пре 1287),
италијански скулптор 194
Пиј, Елеонора ди, дворска дама у време
Јованке Орлеанке 20
Пијаде, Моша (1890–1957), политичар,
државник и новинар 451
Пик асо, Пабло (1881–1973), сликар и вајар
180, 235, 240
Пилковић Максимовић, Дора (1911–2001),
књижевница и преводил ац 293, 295
Писел, в. Јованк а Орлеа нк а
Пјерона, визионарка 52
Плем ић, Вера 284
По, Едгар Алан (1809–1849), амерички
књижевник 407
Повер, сликар 47

Поморишац, Вас а (1893–1961), сликар 225
Помпеј Гнеј (106–48. пре н. е.), римски вој
сковођа и државник 160
Пон ичан, словачки песник 115
Попа, Васко (1922–1991), књижевник 182,
186, 501
Попа, Енц ио ди, италијански књижевник
361
Попов, Олга (1913– ), пијанисткиња 104–
106
Поповић, Богд ан (1863–1944), проф. уни
верзитета, књ. критичар и естетичар
369, 411, 430, 506, 553
Поповић, Васа (1923–2006), књижевник 350
Поповић, Ђорђе 310
Поповић, Јелена, пријатељица Десанке
Максимовић 148
Поповић, Јован (1905–1952), књижевник 401
Поповк ин, Александ ар Иванович, совјет
ски књижевник 141
Поповс ки, Алекс анд ар, нау чни сарадник у
Толстојевом музеју 144
Потон (Де Потон), капетан 23, 24
Пот рч, Иван (1913–1993), књижевник 125,
149, 147
Првомајс ки (Пјервомајс ки), Леон ид Со
ломонович (1908–1973), украјински пе
сник 319, 330, 331, 333
Пред авец, Златко, командант ваздухо
пловне дивизије 83
Прешерн, Франце (1800–1849), словеначки
песник 118, 242, 295, 298, 650, 452, 548
Приш вин, Мих аи л Мих ајлович (1873–
1954), руски књижевник 546
Прокофјев, Алекс анд ар Андрејевич
(1900–1971), руски песник 329
Прометеј, хел енски митол ошки јунак 160,
482
Пти, Жерар 55
Пул анж и (Бертран де Пул анж и), саборац
Јованке Орл еанке 15, 17, 20, 21
Пуш кин, Алекс анд ар Сергејевич (1799–
1837), руски књижевник 73, 122, 123,
125, 132, 140, 141, 143, 154, 155, 160,
161, 398, 454, 455, 472
Рабито, Жан 19
Рад вол ина, Ида, совјетска књижевница
123, 124, 127, 170
Рад ивојевић, Стевка, жена песника В. Ста
јића 407
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Рад ић, Дивна, глумица 104–106
Рад ић, Марија и Анђел ија, пријатељице
Десанке Масксимовић 73–75
Радичевић, Бранко (1925–2001), песник
242, 285
Рад иш ић, Ђорђе (1925– ), пес ник и нови
нар 350, 351
Радовић, Душан (1922–1984), књижевник
393, 402–404
Радои ч ић, Љубица, књижевница 370
Раи чковић, Стеван (1928–2007), песник
350
Рајковић, Сава (1903–1977), академски
сликар 360
Рајчев, Георг иј(е), бугарски књижевник 309
Рак ић, Мил ан (1876–1938), песник 242,
244, 367, 483, 503, 506–510
Рањина, Динко (1536–1607), песник 358,
359
Рафае л (1483–1520), италијански ренесан
сни сликар 179, 199, 272
Рејмон, паж Јованке Орл еанке 21
Рек ам ије, мад ам (1777–1849), позната по
сал ону за високо друштво 181
Реља Крил ат ица, јунак из епских песама
528
Ремс (војвод а од Ремс а) 38, 40
Рене Анж ујс ки – Рене I Добри (1409–
1480), војвода, син Луја II, краља Сици
лије, и зет Шарл а Лоренског 16
Реноар, Огист (1841–1919), француски сли
кар 224, 227
Рењол од Шарт ра, француски племић 21,
42, 49
Рењол, арх иеп ис коп 51
Рењол, Гијом, штитоноша од Оверња 32
Решетар, Мил ан (1860–1942), фил ол ог и
књ. историчар 359
Рибн ик ар, Јара (1912–2007), књижевница
371
Ривина Јелена, руска песникиња 135
Рилке, Рајнер Марија (1875–1926), немач
ки књижевник 215
Риљс ки, Макс им, совјетски песник 319
Рис тић, Мил ан, директор прогимназије у
Бранковини 440
Ришар, калуђер луталица 36, 37, 39, 41,
43–45
Риш мон, конетабл 32
Робија, Ђован и дел а (1469–1529), итали
јански уметник 195, 196
Робин Худ, енг лески легендарни јунак 383

Роден, Огист (1840–1917), француски ва
јар 234, 235
Рож дес твенс ки, Роберт Иванович (1932–
1994), руски песник 137, 169
Романовић, проф. Десанке Максимовић у
гимназији 429
Роме Вутон, Никол а, ујак Јованке Орлеанке
7, 21
Роме, Елизабет, мајка Јованке Орл еанке 7
Роме, Јованк а, в. Јованк а Орлеа нка
Руаје, Ханри и Катарина 16
Руло, скулптор 65
Русо, Жан Жак (1712–1778), француски
књижевник и фил озоф 284
Рус тавел и, грузијска историјска личност
155, 161
Ршумовић, Љубивоје (1939– ), књижевник
223
Сабир, Мирза (1862–1911), азербејџански
књижевник 167, 168
Савић, Вас а, лекар 260
Савић, Недељко, учитељ Дес анк е Макс и
мовић 423, 424, 427
Савић Ребац, Аница (1893–1953), књижев
ница 370, 501
Савов, Гaнчо (1930– ), бугарски књижевник
102
Салома, јеврејска принцеза 105
Салсбери, енг лески племић 22, 23
Самоков лија, Исак (1889–1955), књижев
ник 114
Сарић, Панта, проф. Десанке Максимовић
у гимназији 429
Сафаров, Џафир, азербејџански књижевник
165
Света Катарина 10, 12, 17, 20, 52, 64
Света Маргарита 10, 12, 57, 64
Свет и Блез 174, 175
Свети Гаврило в. Гаврило, арханђел
Свет и Ден ис (Сен Дени) 10, 42
Свет и Ђорђе 10, 193
Свети Еверт 23
Свет и Ењан 23
Свет и Илија 135
Свет и Јован 15, 21, 27, 47
Свети Луј 38
Свети Михаило в. Михаило, арханђел
Свет и Рем и (Сен Реми) 13
Свет и Пав ле 199
Свет и Петар 48
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Света Петка 459
Свет и Сава – Растко (Сава) Немањић (око
1174–1235), први српски арх ие пископ
369, 425
Световид, словенски пагански бог 109, 201
Свјетлов, Мих аи л Арк ад ијевич (1903–
1964), руски песник 319
Сеген, проф. теол огије 19
Сегер (Сегерс) Пјер, француски издавач
181, 182, 372
Сед лар, лекарка 444
Сезан, Пол (1839–1906), француски сликар
225
Сек ул ић, Дара (1931– ), књижевница 103
Сек ул ић, Исидора (1887–1958), књижев
ница 105, 368, 400, 483, 548
Сел имовић, Меша (1910–1982), књижевник
189
Сервантес Сааведра, Мигел де (1547–1616),
шпански књижевник 358
Сергејев, Марк (1926– ), руски књижевник
405
Сибиле, митске пророчице 30
Сиг ис мунд, цар 47
Сијарић 197
Симеу новић и, ученици прогимназије у
Бранковини 441
Симонов, Конс тант ин (Кирил) Мих ајло
вич (1915–1979), руски књижевник 319,
320, 455
Син ичк ин, бел ор уски песник 331
Сјенк јевич (Сјенк ијевич), Хенрик (1846–
1916), пољски књижевник 107, 109
Скот и, Ђакомо (1928– ), књижевник 197
Скујен ијекс, Кнутс, летонски песник 170,
171
Славенски, Јосип (1896–1955), композитор
96
Слас тиков, Сергеј Ник ифорович (Серг и
је Калуж ан ин) (1896–1970), преводи
лац, муж Десанке Максимовић 393, 484,
546, 547
Слуцк и, Борис Абрамович (1919– ), руски
песник 137, 138
Сок ић, Љубица Цуца (1914– ), сликарка 318
Сос јура (Сосјур), Влад им ир Никол ајевич
(1897/8–1965), украјински песник 329,
330
Спасов, Алекс анд ар, бугарски књижевник
309
Спиридоновић Савић, Јел а (1891–1974),
књижевница 368–370, 400, 501

Сремчевић и, Миња, Гус ак и Јована, поро
дица из Бранковине 440
Стајић, Влад ис лав Влајко (1901–1949),
књижевник 407–409
Стајић, Влас тим ир, проф. Десанке Макси
мовић у гимназији 429
Стајић, Јорд ан и Лена, родитељи песника
В. Стајића 210, 407
Стал, мад ам де (1766–1817), француска
књижевница 285
Стаљин, Јосиф Висарионович Џугашвили
(1878–1953), 323, 330, 517, 519
Стаљс ки, Сулејман, совјетски песник 319
Станковић, Борис ав (1876–1927), књижев
ник 105
Станковић, Лале, сликар 203
Станковић Гавриловић, Јелена, књижев
ница 412–414
Стевк а, тетка Десанке Максимовић 426,
427, 431
Стељмах, Мих аи л Афанас ијевич (1912– ),
украјински књижевник 325
Стефан Лазаревић, дес пот (1377–1427),
син кнеза Лазара 184, 185
Стефанова, Љиљана, бугарска песникиња 135
Стијовић, Рис то (1895–1974), вајар 105
Стојад иновић, Мил ица Српк иња (1830–
1878), песникиња 367
Стојановић – Љубомир Стојановић
(1860–1929), фил ол ог и политичар 359
Сулејман, турски султан 186
Сурков, Алексеј Алексејевич (1899–?), ру
ски песник 124, 319, 329
Суфолк, енг лески гроф 10, 31, 32
Сучевић, Бранко, уредник 317
Сцип ион Африк анац – Сципион Африка
нац Старији (око 237–183. пре н. е.),
римски конзул и војсковођа 73
Тагоре, Рабиндранат (1861–1941), индијски
песник и фил озоф 164
Танас ковић, Драган, ученик рударске шко
ле у Јел ашници 463
Тасо, Торк вато (1544–1595), италијански
песник 199
Татарк а, словачка песникиња 115
Твардовс ки, Алекс анд ар Трифонович
(1910–1971), руски песник 109, 113, 137,
331, 455
Теох арова, Невенк а, новинарка из Македо
није 94
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Тес ла, Никол а (1856–1943), нау чник, елек
тротехничар и физичар 375
Тихонов, Николај Семјонович (1896–1979),
руски књижевник 161, 319, 455, 516–520
Тиц ијан, Тиц ијано Вечел ио (1477–1576),
италијански сликар 108
Тич ина, Павел (Пав ле) Григорјевич
(1891–1967), украјиннски песник 113,
319, 323, 329, 330
Тјутчев, Фјодор Иванович (1803–1873),
руски песник 124
Тодоровић, Горд ана (1933– ), песникиња
371
Тодоровић, Ђура, сликар 114
Тодоровић, Мијалко (1913–1986), поли
тичар 451
Толбот, Џон (1388?–1453), енг лески војско
вођа 23, 26, 27, 29, 3234, 50
Толс тој, Лав Никол ајевич (1828–1910),
руски књижевник и мис лил ац 125, 126,
141–144, 148–150, 161, 388, 426, 454,
455
Том ис лав (око 910–928), први хрватски
краљ 97
Том ић, Јорд ан, управник болнице у Нишу
447, 448
Топаловић, Оливера Зора (1927–1979),
књижевница 397
Трајанов, Теодор (1882–1945), бугарски
песник 104
Трајковић, Никол а (1896–1985), књижев
ник и преводил ац 469
Трем уа л (Ла Трем уа л) – Жорж де ла
Тремуал (око 1382 – 1446), француски
племић 32, 36, 38, 46
Триоле, Елза (Лујза) (1896–1970), францу
ска књижевница 326, 327
Трифуновс ка, Радм ил а (1939–1994), нови
нарка и књижевница 103
Трп им ировић и, хрватска династија 186
Трс тењак, Радос лав, вајар из Вараждина
97
Тургењев, Иван Сергејевич (1818–1883),
руски књижевник 143, 164
Турс ун-Заде, Мирза (1911–1977), таџики
стански народни песник 329
Тут уновић, Надеж да (1910–1975), књи
жевница 370
Туфегџ ић, Јанко (1907–1944), књижевник
537–540
Туш нова, Верон ик а Мих ајловна (1915–
1965), руска песникиња 123, 131–133

Ћеп рин и, Ђемо, из Пис тоје 196
Ћоп ић, Бранко (1915–1984), књижевник
85, 125, 316–318, 375–379, 485, 490
Ћуковић, Љубица, учитељица 443
Украјинк а, Љес а (Лас ја) – Лесја Украјин
ка, пр. име Лариса Петровна Косач
(1871–1913), украјинска песникиња 330,
331, 399, 482
Утк ин, Јос иф Пав лович (1903–1944), ру
ски песник 319, 322
Фас толф, Џон (1378–1459), енг лески војско
вођа 23, 26, 27, 31, 33, 34
Фет (Шенш ин), Афанас иј Афанас јевич
(1820–1892), руски књижевник 124
Физ ул и, Мух амед Сулејман Огли (1494–
1556. или 1562), азербејџански песник
164, 166
Фил ип Авг уст 53
Фил ип Бургоњс ки (1396–1467), војвода
38–40, 42, 43, 46, 48–50, 52, 53, 59
Фил иповић – Филип Филиповић (1878–
1938?), политички радник, комуниста
159, 199
Фил иповић, Фрид а (1913– ), књижевница
и публицист 370
Фјеве, Тома 54
Флеви, Гијом де 48, 50
Флобер, (Гус тав) Гис тав (1821–1880),
француски књижевник 334
Франс, Анатол (1844–1924), француски
књижевник 12, 13, 16, 17, 42
Фрем је, скулптор 65
Фу, Жофруа де, француски племић (I пол.
15. в.) 14
Фуат је, скулптор 65
Фуг ул и, Марг ита (1909–1995), словачка
романсијерка 118
Фуранџ ијев, Никол а, бугарски песник 104
Хакс ли, Џон, енг лески књижевник 561
Хал амова, Маша (1908–1995), словачка пе
сникиња 118
Хан ибал (око 247–183. пре н. е.), картагин
ски војсковођа и државник 73
Ханри Савојс ки, племић (I пол. 15. в.) 10
Хард и, Томас (1840–1928), енг лески књи
жевник 561
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Харк ур, француски племић 30
Хас аногле, Изед ин, азербејџански књижев
ник 166
Хенрик V (1387–1422), енг лески краљ 35
Хенрик VI (1421–1471), енг лески краљ 54
Хенрик VII I (1491–1547), енг лески краљ
561
Хитлер, Адолф (1889–1945), немачки дик
татор 280, 357
Хјуз, Ленгс тон (1902–1967), амерички пе
сник афроа меричког порек ла порек ла
365, 366
Ховијета, другарица Јованке Орл еанке 7, 15
Ход лер, Ферд инанд (1853–1918), швајцар
ски сликар 235
Хрваћан ин, Јованк а (1899–1987), књижев
ница 311–313, 370, 399, 400
Хрис тић, Јован (1933–2002), књижевник
548
Хупвил, Никол а, свештеник 58
Хусеи н, Мехт и, азербејџански књижевник
166
Хутер, Антон 310
Цанев, Георг и, бугарски књижевник 102
Цанк ар, Иван (1876–1918), књижевник 399
Цветајева, Марина Ивановна (1894–1941),
руска књижевница 410
Цвијановић, Свет ис лав Б. (1877–1961),
издавач 308, 500
Цвијић, Јован (1865–1927), географ 177
Цељс ки, племићка породица у 14. и 15. в. 97
Церетел и, Акак ија Рос томович (1840–
1915), грузијски песник 158
Цес арић, Добриша (1902–1980), песник
244
Цет инео, Анте (1898–1956), песник и пре
водил ац 361
Цирул ис, Гунард, летонски књижевник
172
Црњанс ки, Милош (1893–1977), књижев
ник 72, 513, 539, 545
Чавчавадзе, Илија (Иља) Григорјевич
(1837–1907), грузијски књижевник и
преводил ац 160, 161
Чајковс ки, Петар Иљич (1840–1893), руски
композитор 121, 562
Чехов, Антон Павлович (1860–1904), руски
књижевник 124, 143, 546

Чуковс ки (1882–1969), совјетски књижев
ник 124
Чул ић, Винко, инжењер у Јел ашници 463
Џабајев, Џамбул (1846–1945), казахстан
ски народни песник 319
Џаџ ић, Петар (1929–1996), књ. критичар
и есејиста 182
Џојс, Џемс (1882–1941), енг лески књижев
ник ирског порек ла 215
Џонсон Даглас, Џорџија, америчка пе
сникиња афроа меричког порек ла 365
Џонсон, Фентон, амерички песник афро
америчког порек ла 365
Џонсон, Хелена, америчка песникиња
афроа меричког порек ла 366
Џонсон, Чајлз 366
Џонсон, Џемс Велдон (1871–1938), америч
ки песник афроа меричког порек ла 365
Шагал, Марк (1887–1985), француски сли
кар и графичар руског порек ла 235
Шаг ињан, Маријета Сергејевна (1888–
1982), руска књижевница 330
Шалон (гроф од Шалона) 38
Шант ић, Алекс а (1868–1924), песник 209,
306, 486
Шап и, Ханри, сликар 65
Шарл Бурбонс ки 44
Шарл Лоренс ки – Шарл II (или I) Неустра
шиви (1374–1431), војвода 16
Швец, Вас иљ, совјетски песник 325
Шевченко, Тарас Григоријевич (1814–1861),
украјински песник и сликар 330, 399
Шекс пир, Вил ијам (1564–1616), енг лески
књижевник 560
Шерер, сликар 66
Шефнер, Вад им Сергејевич (1914/15–2002),
руски књижевник 137
Шиш ков, Мих аи л, руски књижевник 546
Шмит, Јоже (1922–2004), песник и прево
дил ац 179–182
Шоп, Никол а (1904–1982), песник и прево
дил ац 314, 315, 541, 544, 545
Шопен, Фредерик (1810–1849), пољски пи
јаниста и композитор 111
Шоша 375
Шумановић, Сава (1896–1942), сликар 225
Шчипачов, Степан Пет рович (1899–1980),
руски песник 124
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Индекс географских назива
Абис ин ија 356, 394
Авал а 78, 92, 102, 271, 422, 450
Азербејџан (Азербајџан) 159, 163, 165,
167, 176, 330
Азија 176
Азовс ко море 154
Ајгер 265–267
Ајнсиделн 250, 272, 273, 278
Алд ан, река и град 330
Алезан ија 159
Алп и 124
Америк а 172, 335, 365, 366, 368, 379,
383
Ара 53, 281
Араг ва 160, 161
Аранђеловац 87, 89, 90
Арас 65
Аргос 192
Арк 7
Арн 197, 200
Ароза 207, 249, 260, 267
Артоа 41
Атик а 191
Атина 190, 192, 193, 198
Атлантс ки океа н 124, 441
Аустрија 278, 532, 535
Африк а 181, 228
Баден 283
Бајк ал 405, 572
Бак у 163–168
Балк ан 103, 177, 228
Балт ик 112, 169, 173
Бања Лук а 380
Бањс ка Бис трица 116
Бановић и 91
Бедња 96, 98
Бел Круа 23
Беог рад 71, 82, 92, 98, 100, 102–104, 106,
122, 141, 165, 167, 178, 184–186, 190, 194,
198, 216, 231, 253, 269, 284, 293, 338,
355, 365, 368, 375, 379, 380, 381, 383,
385–387, 394–396, 398, 399, 402–404,

407, 408, 415, 419, 422, 427, 430–433,
435, 442, 450, 451, 483, 484, 486, 498,
500, 503, 515, 528, 546, 558, 559
Бери 12
Берн 279–283
Бернс ки Оберл анд 283
Бивио 275
Бил 285
Бис аг 96
Бис куп ине 109, 110
Бјел ас ица 471
Бледс ко језеро 249
Блис ки исток 176
Блуа (Блоа) 21, 23, 25, 26, 29
Бове 41
Боденс ко језеро 227, 255, 278
Бож анс и 24, 29, 32, 33
Бок а Которс ка 185, 471
Болес лавац 113
Бонш тетен 252
Бос 32, 33
Бос анс ка Дубица 399
Бос анс ка Крајина 376, 378
Бос на 78, 81, 108, 113, 185, 280, 370, 395,
399, 425, 484, 507
Бос на и Херцеговина 383
Браз ил иј а (овд е Браз ил) 103, 120, 362,
374
Бранков ин а 82, 99–101, 156, 157, 171, 174,
201, 217, 227, 248, 274, 385, 422, 423,
425, 426, 432, 433, 439, 441, 442, 476,
557
Брат ис лава 115–117
Брегенц 278
Бреј 44
Бријенц 265
Бриж 46
Брин иг 264
Брион и 74
Брод 93
Брсећа 81
Бугарс ка 99–102, 104–106, 176, 309
Букс 245, 246
Бук уља 87
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Бург 249
Бургоња 35, 41, 42
Бурж 35, 45
Бурма 231
Буше 24
Валенс ко језеро 247, 261, 268
Ваљ ев о 82, 83, 98, 99, 101, 131, 156, 172,
189, 199, 208, 255, 260, 368, 385, 407,
419, 422, 426–430, 433, 498, 503, 558
Вараж дин 96, 98
Варшава 107, 113
Ват ик ан 201
Велбужд 116
Венчац 87, 88
Верденберг 262
Вернеј 18, 21
Вењет 49, 50
Верон ик а 144
Верудел а 73–75
Ветерхорн 266
Видзјоме 171
Видрачк а стена 199, 429
Вијетнам 103
Вис ла 107
Висок и Алп и 276
Вит де Мулен 43
Витоша 102
Вицам ури 160
Виш и 326
Виш њица 216
Војвод ин а 90, 268, 278, 355, 394, 395, 450,
532
Вок улер 14–17, 19, 45, 66
Врање 105
Вроцл ав 107, 519
Вуч ији До 100
Гана 228, 230
Гвард а 277
Гдањск (Гдиња) 107, 109, 112
Герен и 41
Гњезан 109
Гозд Мрт улек 79
Голд ау 269–271
Гонс ава 109
Горколењинск 161
Град ац, део Ваљева 199
Град ац, рек а 199
Гре 7, 9, 10, 39

Гре де Максеј 7
Гринденвалд 265, 266
Грмеч 317, 376, 379
Грузија 128, 152, 154, 155, 157–160, 162,
172, 226, 272
Грчк а 190, 191, 193
Давидова гора 161
Давос 207, 249, 260, 261, 267
Далек и исток 176
Далмац ија 355, 394
Дау г ива 170
Девња 100, 101
Дед иње 194, 443
Делфи 192, 193
Дем ир кап ија 93
Дијаволеца 207
Дим ит ровг рад 183
Дњепар 330
Дом рем и 7–10, 13, 15, 18, 20, 39, 55, 57,
66
Донбас 330
Доњи Мил ановац 203
Дорфвалд 245
Дофине 24, 50
Драва 96, 98
Драма 367
Дрина 114, 537
Дубица, в. Бос анс ка Дубица
Дубровн ик 72, 359, 431, 432
Дубулт 169
Дунав 84, 85, 102, 131, 200, 202–204, 233,
246, 275, 347, 403, 433
Дурм итор 85
Дјеп 53
Ђерд ап 203
Ђерд апс ка клис ура 92, 459
Евре 41
Европа 97, 111, 112, 179, 368, 472, 517
Егери 250
Енгад ин 249, 274, 275, 277
Енглес ка 21, 24, 39, 52, 383, 427, 436
Есна 49
Жанвил 23, 32–34
Жаржо 29, 31, 32, 57
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Жарково 216
Жевод ан 51
Железник 216
Женева 283, 287
Жијан 26, 35, 44
Забрежје, на Дунав у 82
Загорје 96–98
Загорск 145, 146
Заг реб 74, 83, 96, 100, 108, 234, 361, 379,
399, 430, 528
Зама 73
Запорожје 330
Зворн ик 186
Зелен ик а 73
Зем ун 84
Зинтари 170, 173
Златн и пјас ци 104
Иван план ина 72, 78, 264
Ил де Франс 45, 47, 48, 51
Иљмен 332
Ин 277
Инд ија 176
Интерл акен 265
Иран 163
Истамбул (Цариг рад) 177, 183–187
Итал ија 185, 196–201, 272, 277, 299, 335,
396, 436
Итлиберг 211, 218
Јаблан ица 199
Јад ар 429
Јадран (Јадранс ко море) 72, 154, 163, 187,
355
Јак ут ија 329, 330
Јак утс ка област 330
Јарос лавск 145, 146
Јас на Пољана 141–144, 148, 149, 161, 251
Јас требац 179
Јем иновац 101
Јермал а 170
Јермен ија (Совјетс ка Јермен ија) 133, 152,
174, 272, 329
Јон 36
Јора 157, 159
Југ ос лав ија 75, 98, 104, 106, 113, 115,
122–124, 128, 135, 137, 149, 156–158,
165, 176, 178, 181, 194, 197, 209, 234,

251, 285, 372, 375, 379, 394, 449, 450,
454, 466, 469, 485, 486, 514, 516–521,
552, 561
Јуж на Африк а 234
Јул ијс ки Алп и 207, 275
Јунгфрау 207, 264, 265
Јура 207
Кавк аз 155, 158–160
Кале 48
Калуга 547
Камбре 51
Кард анах а 158, 159
Кас пијс ко језеро 163, 164, 166, 168
Катовице 112
Кахет и (Кахет ија) 155, 157–160
Кијев 332
Кју Гарденс 561
Кладово 203, 204
Клермон 46
Клеруа 49
Клу 21
Кључ 317
Ковач ица 233, 268
Козара 317, 399
Колом ије 40
Колубара 422
Комови 471
Комп јењ 39–42, 48–52, 66
Коп ривш тица 104
Корбеј 174
Коринт 192
Корнат и 395
Косово 184, 473, 474
Косово поље 355, 394, 473
Котор 72, 471
Кош утњак 78, 195, 433, 462
Краг ујевац 435
Крај 77, 80, 81
Краљевина Франц ус ка, в. Франц ус ка
Кремаљ (Кремљ) 123, 125
Креп и 41, 49
Креп и ан Валуа 40
Крк а 258
Крот уа 53
Крушевац 194, 469
Куба 253
Кудреј (Ди Кудреј) 18
Кур 246, 247, 260, 267, 274
Кура 155, 160
Курфис терн 247, 261
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Кусеј 15
Кутаис и 155

Љубљана 100, 179, 242, 384, 390, 400

Мајори 170
Македон ија 94, 185, 197, 425, 476
Максеј 8
Макс им ир 96
Мал и Рос тов 145
Ман 24, 29, 32, 33
Марибор 396
Марјан 163
Марна 40
Марњи 49, 50
Мач ва 537, 538
Мегара 192
Мед ана 298
Мед ведн ик 360
Мед веја 81
Међум урје 96
Меза 7–9
Мел ан 47
Менх 265
Метенберг 266
Мији ла Форе 174
Микена 192
Минс тертал 277
Мирен 265
Модра117, 118
Мозамбик 228
Мојс трана 272, 558
Мон Салван 283
Мон Сен Мишел 18
Монгол ија 121
Монд идје 49
Монмарт р 180
Монм ирај 40
Монтаг ри 26, 44
Монте Марио 198–200
Монте Пилуа 41
Монтеро 41
Монфокон ан Бери 44
Морава 105, 114
Мос ква 120–125, 127, 131–133, 137, 138,
140, 141, 148–150, 154, 155, 157, 158,
160, 161, 213, 241, 319, 320, 326, 327,
329, 332, 392, 393, 427, 465, 546, 547
Мош ћен ичк а Драга 73, 76, 77, 485
Мурганс ка дол ина 330
Мус тје 46

Мад агас кар 120
Мађарс ка 171
Мајлен 245
Мајнау 227, 256

Нанс и 14, 16, 182
Нарбона 29
Немачк а 101, 106, 110, 111, 217, 278, 280,
325, 335, 383, 433

Ла Рошел 29
Ла Шапел 42–44
Ла Шарите 46
Лангедок 22
Лагодех и 155
Ладонс ко језеро 103
Лањи 48
Ламанш 73
Ламортен 41
Ландек 278
Лан и 44
Лаон 40
Ларис а 191
Лауерцерс ко језеро 249
Ле Мон о Перил де ла Мер 10
Леден ица 333
Лена 330
Ленцерх ајде 275
Лењинг рад 123, 125, 131, 132, 136, 141,
161, 166
Лењинс ке горе 120
Лепенс ки вир 203, 204
Летон ија 169–171, 173
Лињерол 33
Лим 353
Лимат 233, 235, 243
Лит ва (Совјетс ка Лит ва) 330
Лихтенш тајн 262
Ловћен 471, 472
Лођ 112, 113
Лозана 284
Ломбард ија 12
Лондон 560, 562
Лорен 10, 12, 16, 55
Лош 30
Лоара (Луара) 15, 17, 21, 23–25, 31–33, 35,
40, 44, 46, 50
Лудберг 96–98
Луцерн 249, 264
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Нем ур 174
Нерет ва 389, 390
Нефшато 14, 15
Нијагара 258
Нова Пул а 75
Нови Сад 355, 394, 400, 484
Нови Зел анд 126
Нојшател 285
Норманд ија 22, 35, 41, 45, 53
Нуајон 49
Нус ле 119
Њујорк 213
Обн ица 199, 429
Обреновац 82, 83, 431, 432
Оверњ 23, 32
Оксер 36
Олимп 191
Орлеа н 14, 15, 17–25, 27–32, 34, 39, 45–49,
57, 64–66
Осло 262
Охрид 262
Охридс ко језеро 85, 473
Пазарџ ик 104
Пак ис тан 176
Пал ићко језеро 249
Панонс ко море 92
Панчево 87, 89
Париз 10, 19, 22–27, 31, 34–37, 39–43, 45, 47,
48, 51, 52, 56, 59, 60, 65, 174, 176–182, 198,
204, 213, 237, 361, 362, 372, 419, 427, 430
Парнас (Лиа к ура) 191
Патеј 33
Пелопонез 191, 192
Перичн ик 258
Перу 121
Пет рог рад (Лењинг рад) 166
Пећ ина 199, 385
Пеш ија 196
Пиј 11
Пиј ан Велеј 20
Пик ард ија 41, 42
Пиреј 192
Пис тоја 194–196, 198, 396
Плавс ко језеро 471
Плезар 246
Плит вичк а језера 75, 258

Пловд ив 100, 103, 104, 183–185
Подгорина 422
Подолск 141
Подриње 507
Пож аревац 484
Познањ 107, 109, 113
Пол инезија 181
Пољс ка 83, 107, 109, 111–114, 116, 356,
394, 427
Помпеји 269, 270
Пон л’Евек 49
Пос тојинс ка јама 187
Праг 116–119, 280
Прет иган 260
Приш тина 473
Провен 40
Пуат је (Поат је) 17, 19, 29, 30
Пудмерица 117
Пула 73–75, 77
Рабас 101
Рајна 258, 259, 261
Рајс ке ливаде 79, 80
Рана 275
Раперс вил 211, 245
Ратеч 277
Реји 25
Рењол 42
Ремс 13, 15, 17, 19, 29, 30, 34–40, 47, 51
Рига 155, 169–171, 173, 249
Ријек а 73, 81, 396
Риjом 46
Рим 62, 137, 160, 198–201
Рос тов 146, 251
Руа н 35, 53, 54, 58, 64, 66
Рувреј 17, 24
Рус ија 139–141, 145, 160, 272, 322, 333,
454, 547, 557
Сава 84, 102, 403
Савон и 275
Саган 268
Сал ас пилс 170, 171
Сан 36
Сaн Ли 41, 42, 48, 49
Сан Пауло (Сао Паоло) 363
Санта Марија, у Швајцарс кој 277
Сарајево 165, 198, 251, 383, 535
Сел ан Бери 30
Сен Валери 53
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Сен Гален 278
Сен Ден и 42–44
Сен Жак 182
Сен Ладр 24
Сен Лоран 23, 25–27
Сен Лу 23–26
Сен Марк ул 39
Сен Мишел 182
Сен Мориц 274, 276
Сен Никол ди Пор 7
Сен Пјер ле Мус тје 46
Сен Приве 27
Сен Сил пис 361
Сен Флоран 18
Сен Флорантен 36
Сен Хоноре (Оноре) 43
Сена 40, 42, 44, 64, 180, 364
Сењак, део Беог рад а 194
Серп ухово 150
Сефо 7
Сибир 176, 405
Сигнах и 155, 159, 160
Силва Плана 275
Сил и 34, 47
Симен 283
Сит и 560
Скад арл ија 213
Скад арс ко језеро 471
Скоп ље 93, 95, 269, 384, 399
Скоул а 277
Скрад 76, 77
Сливн ица 116
Словац 422, 433, 498
Словачк а 116, 118
Словен ија (Словеначк а) 80, 100, 141, 159,
233, 295, 400, 433, 558
Совјетски Савез (СССР) 103, 106, 124, 126,
135, 148, 161, 169–171, 329, 330, 332,
337, 383, 405, 410, 454, 459, 518–520
Сол и 47
Солун 103
Софија 100, 102–106
Соча 154
Спарта 190, 192
Сплит 105, 163
Србија 74, 81, 141, 174, 179, 185, 225, 231,
233, 274, 357, 425, 433, 443, 447, 448,
470, 491, 498, 533
Сребрен ица 384
Средња Европа 177, 228
Сремс ка Камен ица 106
Сремч ица 216

Стара Загора 105
Стари град (у Вараж дин у) 97
Стоби 93
Стоја 73
Столетово 103
Страж илово 285
Струга 476
Суасон 39, 49
Сумгаи т 166
Сурдул ица 159
Сух ум и 155
Сушак 71, 72
Тат ре 116–118
Тах ит и 231
Таџ ик ис тан (Таџ ик) 329
Таш мајд ан 218
Теба 192
Тек ија 203
Теразије, у Беог раду 338, 433
Термоп илс ки кланац 191, 441
Теш њар 209
Тифлис 154, 155, 160, 161, 166, 198
Тих и океа н 124
Ток ио 204
Тополш ица 260, 433
Топч идер 257
Требевић 198
Требен иш те 93
Триглав 266
Три извора 7
Трново 100, 104
Троја, у Франц ус кој 36, 37
Тул а 131, 141, 142
Тур 20, 29, 50
Турн Северин 204
Турнеј 35, 36, 53
Турска 188
Уаза (Оаза) 47–49
Украјина (Совјетс ка Украјина) 324, 325,
329–331, 461, 482
Уна 399
Урал 124, 152, 164
Учк а 77, 78, 80, 81
Учк а гора 76, 433
Фарс ал а 192
Финс ка 126
Фирвалд штетс ко језеро 249
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Фиренца 196–198, 200, 396
Фјербуа 17, 20, 44
Фландрија 36, 53
Флумс 267, 268
Флумсерберг 267, 268
Фонтенбло 174
Франц ус ка (Краљевина Франц ус ка) 8–10,
12–16, 18, 19, 21, 29, 32, 35, 36, 39, 42,
51, 54, 56, 57, 59, 65, 101, 121, 174, 326,
334, 356, 383, 436
Хајд парк 560
Хашан и 376, 378
Хелвец ија, в. Швајцарс ка
Херак леја 93
Херл иберг 207, 208, 216, 220, 236, 245,
247, 248
Херцег Нови 383
Херцеговина 390, 394, 432, 560
Хол анд ија 171, 561
Хорј ул 400
Хрватс ка 97, 100, 233, 370
Цариг рад, в. Истамбул
Царс ко Село 141
Цер 422, 537
Цет иње 471
Цирих 207–209, 311, 314–216, 218, 220–
222, 226, 228, 232, 235, 236, 239, 242,
243, 245, 251, 252, 254, 258, 264, 267,
271, 274, 278, 279
Цириш ко језеро 207, 211, 216, 235, 242,
245, 247

Црес 78
Црна Гора 172, 181, 470–472
Црно језеро 471
Црно море 73, 104, 154, 155, 187
Цуг 249, 269–271
Цуш ко језеро 249
Чакор 471
Чеш ка 333, 356
Чирпан 105
Шабац 156, 422
Шалон 36, 37, 40
Шампања 7, 10, 35, 37, 51
Шар-план ина 473, 474
Шарлемањ 27, 38
Шато Тјери 40
Швајцарс ка (Хелвец ија) 207, 208, 213,
214, 216, 218, 225, 226, 231, 235, 237,
246, 248, 249, 251, 257, 258, 261, 262,
265, 267, 268, 270, 275, 277, 278, 280,
281, 283–285
Швиц 249, 250
Шес и 24
Шинон 17–20, 29, 65
Шипк а 103
Шкотс ка 12, 24
Шлес ка 113
Шомон 9
Шпан ија 356, 385, 394
Штрпс ко језеро 117
Шуа зи сир Есн 49
Шулс 277

655

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Инд екс наслова*
Антологија југословенског песништва о
биљкама 415 [619]
Антологичари имају своје љубимце
501 [625]
Аутофрагменат 419 [619]
Баку – град с десет центара 163 [599]
Белешка о писцу (уз књигу Шта ће
петлу мамузе) 546 [629]
Богат дан 260 [610]
Болница – школа – дом 443 [621]
<Борбена омладина> 319 [613]
Бугарске дечије приче 309 [612]
Вера Витезица: Мисли и риме, Београд,
1961 381 [615]
<Владислав Стајић Влајко: Песме>
407 [618]
Вожња у долини Букса 245 [610]
Волела сам да проналазим таленте
420 [619]
Галерије 233 [608]
Геологија није веронаука 87 [581]
Gervais: Čakavski stihovi 305 [612]
Град маште и песника 154 [598]
Град пријатељ 194 [601]
Гранчица с Толстојева гроба 148 [598]
Два писма о Бугарској 99 [590]
Двери љубави 145 [598]
Деца су и пробирачи 497 [624]
Деца су мирно расла под његовим
окриљем 487 [623]
Дечак у Сићевачкој клисури 456 [622]
Добродошлица Марији Сергејевној
Петрових 410 [618]

Дора Пилковић: Уклети сан, Београд,
1931 293 [611]
Ђачки жагор и песма птица 432 [621]
Ђорђе Радишић: Дани из таме и
свијетла 350 [614]
Едел кич 264 [610]
Жене књижевнице 367 [615]
Живео је у себи 483 [623]
<За поезијата скоро никогаш не
мислам...> 495 [624]
Змај: Цуцу, роде, па роде 406 [618]
Играчке 231 [608]
Из пера великана поезије 397 [618]
Из савремене поезије америчких
црнаца 365 [614]
Изјава жена слободних професија
и јавних радница поводом случаја
гђице др Ксеније Атанасијевић
515 [627]
Изложба карикатура 239 [609]
Изобиље младе поезије 499 [625]
Има ли избора за сва времена? 504 [625]
Један дан у Јасној Пољани 141 [598]
Један проблем и једна књига 383 [615]
Језера 248 [610]
Jeux de l’apprenti animalier 372 [615]
ЈОВАНКА ОРЛЕАНКА 5 [573]
Јованка Хрваћанин и Кристина
Бренкова 399 [618]

*	Први број после наслова означава страницу на којој се налази текст, а други страницу на којој је
напомена о њему.
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Јованка Хрваћанин: Откинуто лишће
311 [612]
Јубилеј Совјетске Украјине 329 [613]

Несрећно село Голдау 269 [611]
Неуденута игла 557 [630]
Неуморни Нушић 481 [623]
Нови живот у Бранковини 439 [621]

<Како сам објавила своју прву књигу>
500 [625]
Како сам певала о рату 498 [624]
Како су превођене песме у XIX књизи
М. Горкога 338 [614]
Као отац који синовима оставља дуго
течену имовину 489 [623]
Капела светог Блеза 174 [600]
Књижевници о Совјетској армији 332 [613]
Књижевно вече Андреја Вознесенског
137 [597]
<Ко је на мене пресудно утицао> 506 [625]
Код деце из колхоза 465 [622]
Крсташки поход жена 183 [600]
Летонија 169 [600]
Лондон – у мрамору истесана историја
560 [630]
Луј Арагон и Лујза Триоле у Москви
326 [613]

<О Мирославу Антићу> 492 [624]
<О поезији Душана Радовића> 402 [618]
<О Ракићу> 509 [626]
<О себи> 422 [619]
Обнова једног књижевног рода 387 [616]
Одговор југословенских књижевника
совјетским књижевницима
Ф. Глаткову, Н. Тихонову и другима
516 [627]
Окрилаћени човек 82 [581]
Осећање природе и језик у роману Кроз
ничију земљу од Вере Делибашић
352 [614]
Очима срца и маште 435 [621]
Парк Готфрида Келера 242 [609]
Песме Јанка Туфегџића 537 [628]
Песме Мире Алечковић 394 [616]
Песме Николе Шопа 314 [612]
Писмо Бранковчанима 99 [590]
Писмо уметницима 101 [590]
Поезија Алојза Градника 295 [611]
Поезија блиска данашњем дану и човеку
412 [619]
Поезија је дивно чудо 476 [622]
Поздрав поезији 486 [623]
Поздрав слободи и поезији 469 [622]
Познанство са Пулом 73 [581]
Пољска се зацељује 107 [590]
Породично скијалиште 267 [610]
Празник цвећа у Фиренци 196 [601]
Празници путовања 69 [580]
Први превод Рибеира Коута код нас
361 [614]
Privat 216 [608]
Привремени Французи 179 [600]
Прослава словачког народа 115 [594]
Против рата и империјализма 514 [626]
Публицистичка хроника 336 [613]
Пут у Енгадин 274 [611]

Мали Гундулић и пастирица Дубравка
358 [614]
<Марк Сергејев: Чуда Бајкала.>
Предговор 405 [618]
<Ми смо Стаљинови војници> 323 [613]
Мила Влашић Гвоздић: Учинило ми се да
су звијезде 389 [616]
< Мира Алечковић: Звездане баладе.>
О писцу 355 [614]
Мис хортензија 255 [610]
Мој комшија, Бранко 490 [624]
Море 71 [580]
Надам се и верујем 473 [622]
Народ осећа вредност човека 488 [623]
Наставник на раду и одмору 452 [622]
Наш је сто посто 218 [608]
Наша дечја књижевност 316 [612]
Недоумице при превођењу Отона
Жупанчића на српскохрватски језик
548 [629]
< Немири младости Вере Обреновић
Делибашић> 291 [611]

Радослав Драгутиновић 302 [612]
Рајнин водопад 258 [610]
Рекли су ми да сам откровење 503 [625]
658

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Напомене ________

<Реферат на збирке приповедака
Милице Јанковић Зец и миш
и Људи из скамлије> 529 [627]
Реферат на збирку песама Данка
Анђелиновића Подневни огњи
527 [627]
Реферат на приповетке Милана
Кашанина 532 [628]
<Реферат на роман Мали пучани Арсена
Венцелидеса> 535 [628]
<Реферат о збирци стихова Земаљска
трпеза Десимира Благојевића>
544 [629]
<Реч на Дучићевим вечерима поезије>
491 [624]
Са Његошем кроз живот 470 [622]
<Саша Божовић: Теби, моја Долорес>
398 [618]
Сетни дечак и човекољубиви писац
375 [615]
Славко Јаневски: Распеани букви 328 [613]
Слике једне прошлости 96 [590]
Снегови детињства 505 [625]
Снимци из Берна 279 [611]
Снимци из Швајцарске 205 [607]
Срећа, шта је то? 502 [625]
Срећне куповине 221 [608]
Сусрет с Деникеном 251 [610]
Сусрети са совјетским песникињама
127 [595]
<Т. К. Макарова: Снег одлази у град>
392 [616]
Творац нове бајке и песник револуције
378 [615]
Тек на крају 151 [598]
Тетовска менада 93 [588]
Ћирилица у Паризу 176 [600]

У вечном граду 198 [602]
У Италији, земљи надахнућа 194 [601]
У одбрану књижевног посла 513 [626]
У руднику бившег сеоског газде
461 [622]
У славу Лесе Украјинке 482 [623]
Увек актуелна књига 385 [615]
„Узети од природе – наш је задатак“
450 [622]
Уместо Хенрија Мура 236 [609]
Уметност је – увек оружје 334 [613]
Универзитетске збирке 228 [608]
Упознавање с Цирихом 207 [607]
Утакмица 225 [608]
Фрагменти о роману 401 [618]
Француски дух 283 [611]
Хорска рецитација као средство при
обради поезије 343 [614]
Центар дечје службе у Нишу
447 [622]
Цео свет Москви у гостима 120 [594]
Цирих у излозима 214 [607]
Циришки зоолошки врт 211 [607]
Црна Богородица 272 [611]
Честитка учитељској школи у Београду
190 [601]
Шетња укроћеним Дунавом 202 [607]
<Шта бих желела да видим остварено
у нашем културном животу>
496 [624]
Шума 76 [581]
Шуми шума Црниловац од Владе
Влаисављевића 541 [629]
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Садржај
АНКАЛЕАНКА
Детињство � 7
Домреми за време рата � 9
народна веровања и празноверице � 10
Визије � 11
Јованка у Вокулеру, нефшатоу, нансију � 14
у Шинону и пуатијеу � 17
Јованкино наоружање у Туру � 20
орлеан. – пожртвовање грађана � 21
опсада орлеана � 22
Јованка у орлеану � 24
Јуриш на бастиљу Сен лу � 25
Заузеће августинаца � 26
Заузеће кулица � 27
Јованка у Туру. Расправе Жака Желија и Жана Жерсона � 29
Заузеће Жаржоа � 31
Заузеће моста Ман и Божансија. Битка патејска � 32
преговори за поход на Ремс. Војска жијанска � 34
поход на Ремс � 36
крунисање у Ремсу (17. јули 1429. год.) � 38
од Суасона до компјења � 39
први боравак Јованкин у компјењу. ново примирје � 41
напад на париз (8. септембра) � 42
Јесењи војни походи � 44
последње војне на уази � 47
последњи дани слободе � 48
Јованка у ропству � 50
Јованка у руанској тамници � 53
припреме за суђење � 54
Суђење � 55
Тајна суђења у тамници � 58
Дванаест чланака оптужбе � 59
одрицање � 61
Враћање у отпадништво � 62
Смрт Јованкина � 63
Јованка у ликовној уметности � 64
ПУТОПИСИ
Празници путовања
Море � 71
познанство са пулом
Шума � 76

�
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окрилаћени човек � 82
Геологија није веронаука � 87
Тетовска менада � 93
Слике једне прошлости � 96
Два писма о Бугарској � 99
писмо Бранковчанима � 99
писмо уметницима � 101
пољска се зацељује � 107
прослава словачког народа � 115
Цео свет Москви у гостима � 120
Сусрети са совјетским песникињама � 127
књижевно вече андреја Вознесенског � 137
Један дан у Јасној пољани � 141
Двери љубави � 145
Гранчица с Толстојева гроба � 148
Тек на крају � 151
Град маште и песника � 154
Баку – град с десет центара � 163
летонија � 169
капела светог Блеза � 174
Ћирилица у паризу � 176
привремени Французи � 179
крсташки поход жена � 183
Честитка учитељској школи у Београду � 190
у Италији, земљи надахнућа � 194
Град пријатељ � 194
празник цвећа у Фиренци � 196
у вечном граду � 198
Шетња укроћеним Дунавом � 202
Снимци из Швајцарске
упознавање с Цирихом � 207
Циришки зоолошки врт � 211
Цирих у излозима � 214
Privat � 216
наш је сто посто � 218
Срећне куповине � 221
утакмица � 225
универзитетске збирке � 228
Играчке � 231
Галерије � 233
уместо Хенрија Мура � 236
Изложба карикатура � 239
парк Готфрида келера � 242
Вожња у долини Букса � 245
Језера � 248
Сусрет с Деникеном � 251
Мис хортензија � 255
Рајнин водопад � 258
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Богат дан � 260
едел кич � 264
породично скијалиште � 267
несрећно село Голдау � 269
Црна Богородица � 272
пут у енгадин � 274
Снимци из Берна � 279
Француски дух � 283
РАЗНИ СПИСИ

Текстови о књижевности

< Немири младости Вере обреновић Делибашић> � 291
Дора пилковић: Уклети сан, Београд, 1931 � 293
поезија алојза Градника � 295
Радослав Драгутиновић � 302
Gervais: Čakavski stihovi � 305
Бугарске дечије приче � 309
Јованка Хрваћанин: Откинуто лишће � 311
песме николе Шопа � 314
наша дечја књижевност � 316
<Борбена омладина> � 319
<Ми смо Стаљинови војници> � 323
луј арагон и лујза Триоле у Москви � 326
Славко Јаневски: Распеани букви � 328
Јубилеј Совјетске украјине � 329
књижевници о Совјетској армији � 332
уметност је – увек оружје � 334
публицистичка хроника � 336
како су превођене песме у XIX књизи М. Горкога � 338
Хорска рецитација као средство при обради поезије � 343
Ђорђе Радишић: Дани из таме и свијетла � 350
осећање природе и језик у роману Кроз ничију земљу
од Вере Делибашић � 352
< Мира алечковић: Звездане баладе.> о писцу � 355
Мали Гундулић и пастирица Дубравка � 358
први превод Рибеира коута код нас � 361
Из савремене поезије америчких црнаца � 365
Жене књижевнице � 367
Jeux de l’apprenti animalier � 372
Сетни дечак и човекољубиви писац � 375
Творац нове бајке и песник револуције � 378
Вера Витезица: Мисли и риме, Београд, 1961 � 381
Један проблем и једна књига � 383
увек актуелна књига � 385
обнова једног књижевног рода � 387
Мила Влашић Гвоздић: Учинило ми се да су звијезде � 389
<Т. к. Макарова: Снег одлази у град> � 392
песме Мире алечковић � 394
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Из пера великана поезије � 397
<Саша Божовић: Теби, моја Долорес> � 398
Јованка Хрваћанин и кристина Бренкова � 399
Фрагменти о роману � 401
<о поезији Душана Радовића> � 402
<Марк Сергејев: Чуда Бајкала.> предговор � 405
Змај: Цуцу, роде, па роде � 406
<Владислав Стајић Влајко: Песме> � 407
Добродошлица Марији Сергејевној петрових � 410
поезија блиска данашњем дану и човеку � 412
антологија југословенског песништва о биљкама � 415

Аутобиографски списи

аутофрагменат � 419
Волела сам да проналазим таленте � 420
<о себи> � 422
Ђачки жагор и песма птица � 432
очима срца и маште � 435

Репортаже

нови живот у Бранковини � 439
Болница – школа – дом � 443
Центар дечје службе у нишу � 447
„узети од природе – наш је задатак“ � 450
наставник на раду и одмору � 452
Дечак у Сићевачкој клисури � 456
у руднику бившег сеоског газде � 461
код деце из колхоза � 465

Беседе

поздрав слободи и поезији � 469
Са Његошем кроз живот � 470
надам се и верујем � 473
поезија је дивно чудо � 476

Пригодне изјаве и чланци

неуморни нушић � 481
у славу лесе украјинке � 482
Живео је у себи � 483
поздрав поезији � 486
Деца су мирно расла под његовим окриљем � 487
народ осећа вредност човека � 488
као отац који синовима оставља дуго течену имовину
Мој комшија, Бранко � 490
<Реч на Дучићевим вечерима поезије> � 491
<о Мирославу антићу> � 492

Анкете

<За поезијата скоро никогаш не мислам...> � 495
<Шта бих желела да видим остварено у нашем
културном животу> � 496
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Деца су и пробирачи � 497
како сам певала о рату � 498
Изобиље младе поезије � 499
<како сам објавила своју прву књигу> � 500
антологичари имају своје љубимце � 501
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Kонцепција Целокупних дела Десанке Максимовић у највећој могућој мери ослоњена

је на решења која је применила сама песникиња учествујући у приређивању својих
Сабраних дела која су у издању Нолита изашла у седам књига 1969. године, те Сабраних
песама које су код истог издавача објављене у шест издања, 1980. и 1982. године у пет, а
1985, 1987, 1988. и 1990. године у шест књига. С обзиром на то да су критеријуми у
Сабраним песмама преузети из Сабраних дела, као основа за израду Целокупних дела
узете су Сабране песме. У складу с тим Целокупна дела компонована су по хронолошком
редоследу изласка појединих збирки, с тим да су песме из истог периода које су остале
ван збирки унесене на крају сваке књиге онако како их је песникиња уобличила у Сабраним
песмама, а исти критеријум примењен је и на збирке изашле након тога.
Целокупна дела рађена су као научно издање при чему су, у мери у којој је било могуће,
коришћена упутства која је за такву врсту издања направила САНУ.
Издање се заснива на последњој верзији сваког текста Десанке Максимовић ауто
ризованој за њеног живота, при чему је пут до његовог коначног облика контролисан на
четири битна пункта ауторизације, почев од аутографа (уколико га има), преко верзије
први пут објављене у периодичној публикацији и верзије први пут објављене у збирци до
верзије у Сабраним песмама. Разлике у односу на коначну верзију, уочене на тим пункто
вима, у научној апарат ури детаљно су евидентиране као варијанте.
Целокупна дела садрже све на поуздан начин ауторизоване текстове и преводе Десанке
Максимовић до којих је на садашњем нивоу истражености њеног дела било могуће доћи.
I том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Песме (1924), Зелени витез (1930), Гозба на ливади (1932),
Нове песме (1936) • Песме ван збирки (1920–1936).
– Књига друга • Збирке Песник и завичај (1946), Ослобођење Цвете Андрић (1945),
Отаџбина у првомајској повoрци (1949) и Отаџбино, ту сам (1951) • Песме ван
збирки (1936–1951).
II том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Изабране песме (1950), Мирис земље (1955), Заробљеник сно
ва (1960), Говори тихо (1961), Тражим помиловање (1964) • Песме ван збирки
(1951–1969).
– Књига друга • Збирке Немам више времена (1973), Летопис Перунових потома
ка (1976), Песме из Норвешке (1976), Ничија земља (1979) • Песме ван збирки
(1969–1979).
III том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Слово о љубави (1983), Међаши сећања (1983), Сајам речи
(1987), Михољско лето (1987), Памтићу cвe (1988), Небески разбој (1991) и Зо
вина свирала (1992) • Песме ван збирки (1979–1993).
– Књига друга • Хаику поезија (1988–1993).

IV том ПРОЗА
– Књига прва • Романи Отворен прозор (1954), Бунтован разред (1960), Не забора
вити (1969).
– Књига друга • Збирке приповедака Лудило срца (1931), Како они живе (1935), Стра
шна игра (1954) • Приповетке ван збирки.
V том ПРОЗА
– Јованка Орлеанка (1929) • Путописи Празници путовања (1972), Снимци из Швај
царске (1978) • Разни списи (1927–1991).
VI том ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ
– Збирке Врт детињства (1927), Дечја соба (1942), Паукова љуљашка (1943), Заго
нетке лаке за прваке ђаке (1942), Шарена торбица (1943), Река помоћница (1950),
Ветрова успаванка (1954), Пролећни састанак (1954), Росна руковет (1955),
Шумска љуљашка (1959), Писма из шуме (1961), Чудо у пољу (1961), Сунчеви пода
ници (1962), Бела врана (1964), Птице на чесми (1964), Златни лептир (1967),
Дете у торби (1977), Песме о птицама (1988) • Песме ван збирки.
VII том ПРОЗА ЗА ДЕЦУ
– Збирке приповедака Срце лутке спаваљке (1933), Распеване приче (1938), Дечја
соба (1942), Чобанин пчела (1956), Ако је веровати мојој баки (1959), Писма из
шуме (1962), Кратковечна (1964), Осе мађионичари (1965), Хоћу да се радујем
(1965), Нећу овим возом (1965), Медведова женидба (1966), Ђачко срце (1967),
Патуљкова тајна (1967) • Приповетке ван збирки • Прадевојчица (1970) • Шева
небесница (1998).
VIII том ПРЕВОДИ
– Поезија Јужних Словена (бугарски и словеначки песници).
IX том ПРЕВОДИ
– Поезија Источних Словена (руски, украјински и белоруски песници) • Поезија За
падних Словена (чешки, словачки и пољски песници) • Поезија несловенских народа
(азербејџански, балакирски, грузијски, јакутски, јерменски, кабардински, казахски,
киргиски, летонски, литвански, норвешки, таџички, туркменски, узбечки и францу
ски песници).
X том БИОБИБЛИОГРАФИЈА
– Животопис Десанке Максимовић • Библиографија дела Десанке Максимовић • Лите
ратура о Десанки Максимовић • Рукописна заоставштина Десанке Максимовић.
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И

данас кад се помене Сибир, помислим на сметове снега, на јаке мразеве и
широке просторе покривене целцем, где нема ничег другог до првородне
природе, тако дубоко остану представе стечене у детињству. Није вредело што
сам током времена сазнала да у Сибиру ничу нови савремени градови, да се
граде гигантске електричне централе, да у њему цвета индустрија, да тамо где
царује тајга и љуте зиме, ничу академије наука. И можда је лепше све то што
сам касније тамо виде<ла>, била је то друга лепота, биле су то творевине људи
које бацају у засенак и саму величанственост природе.
Радозналост да посетим тај Европи загонетни крај света учинила је да се
лако одлучим на дуге летове авионом, да стрпљиво чекам у Демидову закаснели авион који је требало да пренесе од Русије до Сибира огромни број људи.
Мада на важном месту саобраћаја демидовски авион ми се учинио недовољно
велики да прими навалу путника за исток, јер се зацело кад је зида<н> није дало
превидети колико ће путовање авионом узети маха у свету. У огромној чекаоници са свима удобностима које пружају аеродромске чекаонице данас у свету,
није се лако могло наћи места за седење, и једном стечено, чувало се као непокретна сопствена имовина. А свет који је стајао, ројио се као пчеле, стално
трчао до Обавештајног бироа, по десети пут пио чај или кафу, пео се на терасе
да изгледа закаснели авион на пучини неба.
Међутим, од авиона још ни трага ни гласа. И кад је гласноговорник објавио да ће тек после два сата путници бити обавештени кад му се могу надати,
мајке су похитале да деци обезбеде за спавање по два места, а људи из јужних
република, преморени, полегали су по земљи, како је бивало понекад на београдској жељезничкој станици. Понеки су се чинили узнемирени због кашњења
небеског возила, па је њихов немир прешао и на мене, однекуд сам се сетила
страшног америчког романа Аеродром, и почела сам с неповерењем загледати
путнике да можда неки и међу њима не носи паклену машину у ташни као сулуди Американац. У тој гужви људи који су се стално некуд мували, нешто распитивали, били неспокојни, једино је ваљда остао миран као бубица мој сапутник
из Москве, Иван Акимовић – у дугом ратовању он је већих невоља доживљавао.
Било је међу нама и практичних путника западњака који су се још на аеродрому, у продавници „Бëрјоска“ снабдели потребним ситницама (и круницама),
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дуваном, пићем, мирисима, и тако кратили време. Нека Енглескиња није знала
чега би се пре машила. Њена путна торба, већ пуна, морала је бити незадовољна
док је у њу насилно гурала новокупљени самоварчић, сав ћошкаст, и две повелике лаковане кутије – извезену1 блузу није било тешко сместити. (Да је могла,
њу би већ ту на аеродрому обукла.)
Стигну напослетку и воловска кола када некамо крену, па је и чекани авион
стигао. У њему је најзад наступило велико олакшање: дочекали су нас прохлад,
чистоћа, ред, спокојне и љубазне стјуардесе, и, као свугде, самосвесне. Иако
авиони лете муњевито, у Новосибирск смо стигли у три сата после поноћи, по
сибирском рачунању времена. Осећали смо се нелагодно пред двојицом књижевника који су нас морали тако дуго чекати. Међутим су се и песник Генадиј
Пошкеревић и прозни писац Коњавов, трудили да буду насмејани, живахни, и
у то доба ноћи, тврдећи да их чекање није уморило. И као, прибогу, увек међу
Словенима, разговор је почео прво о литератури. Генадиј је већ знао моје песме,
једну је, „Лето”, био и превео и донео да му потпишем књигу Зелени витез, преведену на руски. У разговору смо били скоро и заборавили да треба ићи на спавање. Генадиј нам је напоменуо да је време у Новосибирску, тих дана, као у
пролеће, да ће бити пријатно у хотелу „Об”, који је поред саме реке Об. Значи,
помислих, дуга, вијугава линија са географске карте основне школе ускоро ће
ми се пре очима претворити у реку.
И тако је и било. Прво што сам сутрадан учинила било је да с прозора хотела
погледом потражим Об и млади град. Запахнуо ме је мек, скоро пролећни, ваздух који је мирисао на воду по којо<ј> је сунце већ погдегде падало. Тог тренутка
није било жао <?> што се модра линија са географске карте претворила у живу,
широку реку. Куће око хотела, управо око трга пред њим, биле су нове, лепе,
између њих пуно простора, пуно зелених оаза у даљини, вероватно паркова,
много неба изнад кровова. Као да је наслућивао наше нестрпљење да пођемо у
град, песник Виктор Крешчик нас је већ чекао пред хотелом. И као што председник општине неког места гостима увек укратко исприча историју свога
града, тако је нама Крешчик <кад смо> већ стајали на осунчаном тргу испричао како је Новосибирск основао руски писац Гарин Михаиловски који је у исто
време био и инжењер грађевине. Наиме, око жељезничке пруге коју је он поставио 1891–1893, дуж леве и десне обале реке Об почиње се после неког времена образовати град, данас један од најмлађих на свету, а тако већ велики површином и бројем становника, богат индустријом, позориштима, домовима
културе, научним институтима, галеријама слика. У ствари није нас то ни зачудило много, знајући да су Совјети били кадри на рушевинама порушеног Волгограда дићи исти онакав какав је пре рушења био. (И кројачи лакше сашију
ново одело него што преправе старо.)
Упознавање са градом ишло је у концентричним круговима. Крешчик нас
је прво повео до Опере и балета и до Лењиновог споменика. На том тргу сви
су људи, што се види свугде по Совјетском Савезу, седели 2 по клупама са књигом у руци. Крај самог споменика једна жена је читала песме Мајаковског.
Поразговарали смо мало с њом. „Мајаковски је, значи, популаран и у Сибиру“, приметих глупо. „А где би био, ако не овде“, одговори читатељка не с мало
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поноса. Њој није сметало што је клупа окренута према ветру, а у то време се један
јачи башкарио на ободном простору трга. Ја сам, међутим, била задовољна што
смо се брзо склонили у заветрину неке улице пуне дрвених кућа, које су мене,
мада китњастије, и некако музејске, опоменуле на вајате, житнице и <нечитко>
у мом крају.
Морам признати да су ми улице са дрвеним кућама остале више у сећању него чувени Краснипроспект, улица дуга десет километара, која пресеца три трга:
Калињина, Лењина и Совјета. У њој су или у близини скверови са споменицима,
као што је споменик херојима Револуције, чије је средишно место рука са буктињом високо дигнутом, у њој су лепи водоскоци, Галерија слика снабдевена делима Рјепина, Шишкина, заљубљеног у шуме. Мало је, наравно, само протрчати
поред чувених сликара, жива је жалост не моћи, због краткоће времена, завирити
<у> Државној библиотеци, која у својих четрнаест одаја може да прими око
хиљаду читалаца, у старе рукописе на палмином лишћу и пергаменту.
Трећег дана боравка у Новосибирску дошао је на ред чувени градић научника, звани Академски, који је основало сибирско одељење Совјетске академије наука. Тамо нас је повео Коњаков. Место посвећено науци, учинило ми се
као модеран летњиковац, сав у зеленилу, пун дивних зграда, испресецан асфалтним улицама. Научни радници тамо живе са породицама, и добијају станове по
научном рангу: по два3 млађа живе у једној згради на два спрата, где сваки има
цео спрат. Тако редом иде, а најзаслужнији добијају по целу кућу са окућницом,
вртом, воћњаком. Таквом лепотом и удобношћу био је окружен стари сибирски
научник Лаврентијев. У граду научника смо упознали прозног писца Сапожникова, који је ту и становао. Како обилазак града није трајао дуго, после посете
парку око куће Лаврентијева и посете једном сликарском атељеу, пошли смо у
излет у предтајгу – а то значи у диван валовит предео где тајга или почиње или
се свршава, засејан пшеницом и прошаран скупинама дрвећа. Сапожников нас
је повео према језерцету које смо угледали у даљини. Страстан ловац, он нас је
успут забављао својим ловачким пустоловинама кроз тундру. Ако пише тако
духовито како прича, те књиге морају бити дивне. Веровала сам да су такве, мада
многи који занимљиво говоре, не умеју занимљиво да пишу.
Пошто смо се задржали више него што смо намеравали, а у предтајги нема
наравно никаквих барачица где би се могло купити што за јело, не нуткајући се
много појели смо и попили ове што смо руке ради били собом понели, под дрветом крај језерца, и још нам је 4 остало апетита за обед којим нас је понудила
кад смо се вратили Сапожникова жена, ко није био никад за руским столом ни
замислити не може каквих све укусних измишљотина кулинарских може на
њему да буде. Сапожник је међутим горео од нестрпљења да нам покаже свој
ботанички вртић који је одгајио на малом комаду земље иза куће где станује. 5
Био је то прави арборум, или прави биљни Совјетски Савез где дружељубиво
живи растиње из разних земаља, са разних континената.
Сви наши нови пријатељи књижевници бавили су се и другим пословима,
сем писања књига, али су ипак нашли времена да се одржи један књижевни састанак у част 6Ивану Акимовичу и мени6. Састанку су присуствовале две жене, песници Генадиј Пешкеревић, Коњаков, Виктор Крешчик и још двојица старијих
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које смо тек на састанку упознали. Генадиј је прочитао песму „Лето” на руском, а ја сам је затим рекла у оригиналу. Затим су жене и Генадиј читали своје
песме. Књижевном расположењу придружило се и расположење од ракије из
мог завичаја.
Кад је неко после читања поменуо да је у самој близини Савеза Зоолошки
врт, предложила сам да сви заједно одемо тамо, и како су вероватно сви имали
сличну наклоност према свету немуштих, пошли смо заједно као ученици на
екскурзију међу звери, гмизавце и птице, и са уживањем провели два сата у
њиховом друштву. Човек види многе ствари и многа бића и свиде му се, али тек
понеких се дуго сећа. Ја, на пример, још и сада видим живо пред собом два бела
северна медведа. Медведи као медведи, рећи ћете. Али један од ових патио је
од неке тешке туге и стално ишао горе-доле по кавезу, машући главом, као да
би да одагна што га мучи, не удостојивши погледом ниједном никога од посетилаца.7 Убога бића која не могу изразити своју муку.
Сутрадан смо морали путовати даље, били смо се спријатељили са сибирским књижевницима као да смо заједно с њима расли и младовали, те се чини
то скоро невероватно да никад више нећемо стајати заједно крај белих медведа,
никад више пролазити заједно улицама Новосибирска, нити уживати у лепоти
предтајге.
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Жене писци у Југославији

Ј

угословени су народ необично песнички обдарен. Међу писцима имају највише песника и жене писци су махом песникиње. Прва српска песникиња је
из доба романтизма Милица Стојадиновић Српкиња, названа „врдничком вилом”. Била је девојка изванредне лепоте и за своје време необично културна.
Писала је патриотску поезију. Милица је била тип патријархалне српске жене
док је њена савременица Драга Дејановић била прва српска феминисткиња,
писала у новинама, говорила на скуповима. Она је била и глумица и преводила
позоришне комаде. Обе ове жене су живеле средином деветнаестог века.
Милка Алексић Гргурова (1840–1924)1 је прва српска приповедачица из
доба реализма. Њене приповетке су биле, истина, имитације страних сентименталних романа... али је била необично обдарена глумица српског Народног
позоришта у Београду.
Јелена Димитријевић (1862) је необично плодан писац. Писала је песме,
приповетке, романе. Она је сликар наших крајева који су претрпели велики
турски утицај. Врло јој је популаран роман Нове где говори о еманципацији
турских жена. Овај роман очарава лакоћом причања и свежим колоритом.
Јелена Димитријевић је пропутовала готово цео свет. Њу занимају сви облици
људског живота, сви нови покрети друштвени и духовни о чему сведоче њена
писма из Египта, писма из Индије, писма из Тракије, њена дела Американке и
Нови свет. Нарочито треба подвући њену способност запажања и умешност у
описивању.
Почетком двадесетог века јавио се низ жена писаца на свим пољима у поезији, прози, философији.2 Даница Марковић (1878–1932) је први озбиљан лирски
таленат у овом времену. Њена збирка Тренуци је израз њеног снажног, искреног и осетљивог темперамента. Касније је њена поезија бивала 3 све мисаонија.
Нарочито поражава искреност њене поезије. Врло су јој познате, антологијске
песме „На бунару”, „Galium verum”, „Сад нема љубичица”, „Брига”. Као човек је
била топла, исправна, једноставна.
Најомиљенија приповедачица из овог времена је Милица Јанковић (1881–
1938). Оставила нам је велики број приповедака и романа пуних душе, велике
словенске душе и пуних запажања, истине о животу. Ова велика нежна жена
била је болешћу прикована уз постељу већ од своје двадесет пете године и због
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тога је још чудније богатство њене инвенције у раду и доброте у опхођењу с
људи ма. Она је писа<ц> реалистичког смера. Слика нашу средину, патријархалну средину из које је и сама никла. Најпознатија су јој дела Исповести, прва
збирка приповедака, топлих и лирских као поезија, затим већа новела Пре
среће која се одликује психологијом, дубоким познавањем младе душе и женске
душе, најзад романи Плава госпођа, Мутна и крвава. Писала је много и за децу.
Њен стил је живописан и лак, речник богат.
Исидора Секулић (1877) је српски најбољи писац есејиста. Почела је приповеткама и новелама у којима се већ нагласила њена мисаона, дубока природа.
Необично је успела збирка приповедака Сапутници, која јој је као већ младој донела славу. Она је жена огромног знања које се простире у свима правцима а нарочито у области језика и литературе. Касније све чешће пише критику и есеј, који
су увек богати широким реминисценцијама, мислима, који дају увек више него
обични есеј и критика. Две књиге њених есеја Записи пуни <су> животне мудрости, пречишћених погледа на свет, политику, литературу, морал. Њени путописи
Писма из Норвешке спадају у најлепше путописе које имамо.
Милица Богдановић (1882) је писац претежно философских расправа, педагошких и друштвених. Она има страсну душу, тежи да дође до дна сваком питању... Особито јој је успела расправа о Толстоју. Има неке блискости у њеном
и Толстојевом ставу према животу.
У ову групу писаца есејиста ишла би и Јулка Хлапец Ђорђевић. Она је
страсни борац за женска права. Истрајност и енергија у пропагирању својих
принципа код ове жене су збиља необични. Дала је и један роман с тезом необично литераран.
Врло рано смо изгубили необично обдарену приповедачицу Анђелију Лазаревић (1885–1926), ћерку нашег славног Лазе Лазаревића. Њена новела „Паланка у планини” писана врло литерарно описује српске интелектуалце. Била
је у животу несрећна и у њеним новелама има много аутобиографског,4 зато су
суморне.
Међу женама писцима које су се јавиле после Првог светског рата изузетно место заузима Јела Спиридоновић, 5 писац двеју збирки песама, једне збирке
новела и многих есеја. Поезија Јеле Спиридоновић је спиритуална, религиозна.
Њени стихови су врло сугестивни и мелодични, нити у сувише стегнутој форми
нити сасвим слободни. Особито су лепе њене песме о Растку Немањићу, каснијем српском просветитељу и свецу Светом Сави.
Друга религиозна песникиња, Драга Илић, позната је код нас као преводила персијског песника Baha-U-La6, док је своје песме писала на француском.
Мада не врло оригиналан песник у песничком смислу, она је ипак искрен
песник и велики зналац француског језика.
Оригиналан приповедач је Мара Ђорђевић Малагурска, Српкиња Буњевка. Са својом новелом „Вӥ та Танина” привукла је на себе пажњу. То је новела
из живота Срба Буњеваца, где главну улогу има жена. Ова новела има много
колорита оног краја, језик свеж и танану психологију жене.
Међу женама писцима социјалног правца се нарочито истиче Милка Жицина. Досада је дала два романа, Кајин пут и Девојка за све, као и низ приповедака.
12

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Текстови о књижевности ________

Она слика живот онаквим какав јесте, буни се против неправде у њему. Особито познаје живот наших сељака пречана. Обе ове књиге су изашле пре рата
када социјално питање код нас још није било решено. Сада Милка Жицина води
литерарну рубрику у новинама радничким Рад.
Ксенија Атанасијевић је писац философских расправа и есеја литерарних.
Она дубоко познаје философију, а нарочито класичну, као и многе светске језике.
Она је и мислилац. Нема проблема који би јој био недоступан – бесмртност, вечност, божанство, човек са својим манама и врлинама и патњама. Њена философија
је песимистична, али не безутешна. Издала је две књиге Фрагменти философски
где се трудила да буде објективна, искрена и да судећи човеку ипак му помогне.
Милица Костић Селем је песник суморних снажних стихова у којима се
огледа трагедија личнога живота углавном. Издала је две збирке стихова. Једној од њих је Ксенија Атанасијевић написала врло похвалан предговор, истичући снагу и дубину песникињиног талента, њен поетски начин изражавања,
њену сложеност. После ослобођења објавила је неколико узбудљивих патриотских песама.
Једна од најженственијих, нежнијих жена песника код нас је Јованка7 Хрваћанин, која је уз то и професор нашег и руског језика. Њена поезија се одликује
и концизношћу и прецизношћу израза, мером <и> добром композицијом. То је
махом љубавна поезија и поезија расположења, сва топла и човечна. Изванредна је
књига песама Песме невиђеном, типична поезија девојачка, поезија снова. У каснијим збиркама је песникиња нешто суморнија, али увек нежна и топла.
Занимљива је њена књига у прози Моје путовање на други континент. То је
у ствари збирка пејзажа из Херцеговине, Црне Горе и Котора које нам слика на
нов, оригиналан начин. Књига је пуна хумора што је ретко код жена писаца.
Хрваћанинова се бави и преводима с руског и чешког. Као стипендиста
чешке владе провела је у Чехословачкој једну годину пре рата (у Прагу).
Сада за мене неколико речи. Издала сам шест књига песама. Прва је изашла
1924, то је збирка Песме. Критика је истакла искреност, топлину, љубав према
природи и свему живом, мелодичност, сликовит поетски стил. Са љубавне поезије и поезије инспирисане лепотом света прешла сам касније кад сам сазрела
(ако то могу уопште о себи рећи) на поезију човекољубиву, донекле реалистичну,
а за време рата на патриотску. Мислим да у овој књизи коју сам вам послала можете, Зоро, наћи цео мој лик. Из те књиге публика је запазила и заволела песме:
„Жао ми је човека”, „Крвава бајка”, „Балканац”, „Устаници”, „Спомен на устанак”, „Путник треће класе”, „Мајкама”, а женска омладина и омладина уопште
и оне из првог дела љубавне. Писала сам и приповетке, две збирке, Лудило срца,
Како они живе, Пишем и за децу песме и приче, досад сам их издала око седам
књига. Послаћу вам последњу своју књигу за децу.
Аница Савић Ребац је под великим класични утицајем. Познаје грчки и
латински језик и њене песме, пуне фине осетљивости, веју неком свечаношћу
класичне поезије. Запажена је њена збирка Вечери на мору. У последње време
мање се јавља. Исто тако је скоро престала писати песме Аница Шаулић, али
зато обе раде са великим успехом на научној литератури испитујући нашу литерарну прошлост.
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Научном литературом се бави и Катарина8 Богдановић коју занимају питања теорије књижевности. Са Паулином Лебл Албалом дала је један запажен
уџбеник из теорије књижевности. И једна и друга се баве књижевном критиком.
Анка Гођевац је зналац и писац из области међународног права, а дала нам
је и неколико сугестивних путописа.
Љубица Марковић и Милица Војиновић су се специјализирале у библиотекарству. 1937. године о феријама су провеле у Чехословачкој ради упознавања тамошњих библиотека.
Љубица Марковић је библиотекар наше Универзитетске библиотеке још од
њеног оснивања (1926). Руководи одељењем књига на словенским језицима. Бави
се уз то књижевношћу, стручним и културним питањима. Дала је низ есеја о
српској жени у књижевности, о народном животу и друштву. Ти су њени огледи
запажени. Два њена књижевна приказа донео је часопис Југословенско-чехословачке лиге у Прагу. После ослобођења сарађује у фронтовском листу Републици, чланцима из књижевности и историје српског женског покрета. Дала је
један прилог о Масарику и женском покрету. Милица Војиновић је један од сарадника (са Албалом и Марковићевом) на библиографији књига српских жена
писаца. И она је сарадник Републике по питањима из библиотекарства.
Сад после рата и потпуног ослобођења жене на свима пољима се јављају
младе снаге, али је то све још у превирању и не може се са сигурношћу рећи шта
су прави таленти. Свакојако се истиче Мира Алечковић, млада песникиња, топла,
непосредна, са већ одређеним ставом према животу и књижевности. Јављају се
песникиње и међу нашим сељанима, махом оним из борбе.
Зоро, заборавила сам још две песникиње. Ви молим вас уметните где треба,
тамо поред мене и Јованке, оне су наша генерација, тј. она после Првог светског рата.
Вера Витезица је тих, осетљив песник, која је поред љубавних песама и родољубивих дала неколико изванредних песама посвећених своме сину. Она
уме да буде врло концизна, духовита. Дала је после две збирке песама из ране
младости и трећу, најуспелију, За истинама живота. У последње време не пише.
Ова културна жена, провела је нешто времена у Паризу на студијама, где ју је
занимала Упоредна књижевност и сликарство.
Велики али несређен песнички темперамент је Даринка Одовић. Своју
песничку природу је истрошила више у боемском а и мучном животу него у
књижевном раду. Песме посвећене умрлој кћери девојци су међутим изванредно
дирљиво лепе, стоје на озбиљној уметничкој висини. Ове материнске поезије
има код нас мало па је сваки прилог у овом смислу драгоцен.
Једина, мислим, од жена песника старијих била је у партизанима Вера Делибашић, која се јавила још после оног првог рата и која је сада дала неколико
дивних песама са патриотским призвуком.
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С

а мишљењем Душана Радовића о књижевности за децу први пут сам се
упознала одмах после ослобођења на једном од саветовања о овој књижевности. Тада је исказао оно што је потом потврдио пишући своје песме и једночинке: да књижевност за децу мора стајати на истој уметничкој висини као и
свака друга, да се мора ослободити педагошке намене и тона и освежити новим
савременим мотивима, савременим изразом, приближити детету двадесетог
века, да се дете читалац мора поштовати. Душан Радовић спада у малобројније
који су на делу показали како изгледа оно о чему су говориле теорије. Свака
његова песма је заокругљено, уметнички зрело, делце које задовољава и укус
деце и високе захтеве које је преда се ставио песник. Његова песма има маште,
срца и хумора. Радовић се не пушта низ матицу одушевљења, инспирације, па
куд стигао, он зна куда хоће и управља сигурно. Њему се гаде изрази које <је>
једном чуо, теме о којима је једном писано; никада није пао у грех да ма и
несвесно подлегне подсећањима на песнике који су му претходили или који
заједно с њим граде данас нашу књижевност за децу. Било да је незадовољан
оним што су други написали, било да је презадовољан па се боји утицаја онога
што му се свиђа, он ужива да пронађе нов свет, свет који сме и може звати само
својим. Његов „Страшни лав” је љубак као Змајева дечја песма, а носи у себи
напрегнутост и сажетост какве драмице. Радовић зна да са децом нема шале, да
јој се не може подвалити и потурити неправо као право. Да ће она, као играчку,
раскопати песму да виде како је направљена, да није случајно од хартије која
хоће да се изда као, рецимо, кожа.
Песник такве природе, уметник који све по десет пута мери, који вам пружи
само очишћену пшеницу, не може много написати. Ипак радећи и са оваквом
изу зетном уметничком скрупулозношћу написао је око 50 песама, 20 приповеда ка, 20 једночинки и објавио преко радио-програма у Београду 50 радио-сцена.
Рођен је у Нишу 1922. године. Ради на књижевности од 1947. У издању
„Дечје књиге“ објавио је 1954. Тужибаба и још девет једночинки и збирку песама Поштована децо. 1955, у издању „Дечје књиге“ заједно са Драганом Лукићем
и Љ. Ђокићем, штампао нову књигу једночинки. Загребачка „Младост“ му је
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издала у свом зборнику игроказа седам једночинки, 1958. Те исте године му је
„Дело“ објавило радио-игру Капетан Џон Пиплфокс. Радио-сцена Приче за
Гордану имала је премијеру. У штампи му је код „Дечје књиге“ збирка песама
Мале Милошеве песме.
Душак Радовић заслужује да уђе у наше Удружење само због овога, само
као прави уметник; сматрам да ће и друштвено бити врло користан члан Удружења књижевника. Он ће код нових чланова умети пробудити радозналост за
ову грану књижевности, покренуће разговоре о њеним проблемима, опоменути равнодушне да негде живе и пишу за неколико милиона наше деце писци
чија имена и дела много више знају обични грађани ове земље него књижевници.
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<Предлог за пријем Драгана Лукића
у Удружење књижевника Србије>

Д

раган Лукић је песник друкчије природе од Душана Радовића, песник необично плодан коме пада на ум нова песма док још није стару ни завршио, у
чијој књижевној ризници, и ако се нађе нешто пролазне вредности, у мимоходу написано, има шта и да се одабере. Он је спонтано свеж и нов. Код њега су,
како је рекао једном Душан Радовић, и бандере, и балкони и тролејбуси љупки
као цветови, јер је типично градски песник. Занимљиво је у психологији овога
песника што се тако млад, скоро и сам дете, определио за књижевност намењену деци. Досад смо увек сретали песнике који су имали потребу да се одмакну
бар мало од детињства да би могли уживати у враћању њему. Можда је то због
оне очараности дечјом књижевношћу коју је понео из детињства под утицајем
свога оца, како је једном Лукић причао. Међу Лукићевим типично дечјим песмама има их које звоне као мале друштвене сатире, са жаоком достојном Ћопића,
као она о малом размаженом грофу чија се мама чуди како то да старац у тролејбусу седи а не синчић њен, који кад седне од задовољства уздахне: „Оф!”
Ове песме су и музички привлачне. Није ни чудо што су инспирисале више
наших композитора, а међу њима Срђана Божића, Златана Вауду, Херцигоњу,
Радића, Логара, Војислава Костића, Чолића. Оне се певају по емисијама свих
наших радио-станица.
Лукић је са свега двадесет година почео објављивати у Новом средњешколцу
и већ десет година објављује по свим нашим листовима за децу, тражен је и
вољен. Пре него што је издао прве збирке песама и прича, објавио је пет духовитих сликовница и више зборника и антологија је унело његове приче и песме.
Он је, што се можда не може свако похвалити, заједно са Душаном Радовићем,
прво ушао у срца деце па ће тек онда ући у Удружење књижевника.
Прва му је књига, приче за децу Из једног џепа, изашла у Сарајеву, 1958.1 у
издању „Свјетлости”. О тој књизи писано је повољно у Летопису и Изразу. Прва
књига песама Како се коме чини штампана му је на Цетињу, 1958. Три нове књиге му се још налазе у штампи, једна код „Просвете”, а две код „Новог поколења”.
И пре него што је успео да изда своје прве књиге, песме су му унете у читанке.
Лукић је завршио Филoзофски факултет у Београду и сад предаје у Школи
за васпитаче српскохрватски језик и дечју књижевност.
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Запажени су му есеји „Шта и како читати и причати деци предшколског
узраста”, „Бајка у животу детета”, „Литерарна секција у дечјим библиотекама”.
Лукић је и један од ретких који пише приказе књига за децу.
Због свега овога сматрам да не треба више да чека, да је час да примимо као свог
члана песника кога су деца већ давно примила и чије песме стоје по читанкама.
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Воја Царић: ШАРЕНИ МОСТ,
издање „Омладине” 1958. године

И

сто толико је тешко ући1 у свет детета колико и ухватити црвеног јелена
Воје Царића, или угледати плаву птицу. Сви ми са свих страна обилазимо, покушавамо да нађемо врата кроз која се у тај свет допире. Неко тамо доспева
мислећи као дете, неко гледајући свет детињим оком које види у великом зарђалом ножу авион, у столици на под обореној воз, у разиграном и распеваном ветру
час свирача што „кроз гране прође с фрулицом а по земљи проскита са метлом”
како га је и Воја Царић видео, јер деца имају песничке очи и песничке мисли.
Она имају и песничко срце и воле што многи други, одрасли, и не примећују на
овом свету и ми улазимо у та њихова срца волећи мале љупке ствари и бића која
само погледом знају да говоре, створове који се даду на длану држати и у недра
ставити – не морају то бити исмејане од неких критичара куце и маце, нека то
буду мали лавови које је на срећу деце ловац промашио, или мали јагуари, или
страшни, страшни нацртани лавови као Душана Радовића, само нека не буду
средњи, обични, какве деца у животу најчешће сретају, јер деца трпе само крајности. Она чезну за причама о сићушном да му буду заштитници или да га
подјарме, и о бићу огромном и страшном да га се могу бојати, и о бићу каквога
нема да о њему могу сањати. Воја Царић им је пружио многе могућности за
снове својим црвеним јеленом, чаробњаком, плавом птицом, да опет наведем
њега јер поводом њега све ово говоримо. Овај песник најчешће улази у дечје срце у друштву бића из бајки.
Није ово, не дај боже, неки рецепт по коме би се морало ваљда писати за
децу, сви знамо да је прво постао језик па онда граматика. Има нас који немамо
ниједну од ових врлина па нас деца некако опет пусте себи. Има нас који стојимо
баш на средокраћи, који нисмо ни много тужни, ни много шаљиви, не причамо
ни пуну стварност ни пуну бајку, али деца некако заволе или нашу безазленост,
или правдољубивост, можда и озбиљност јер деца су будући људи и зближују се
с нама према томе и коју од наших особина носе већ у заметку у себи. По овом
осећању правдољубивости деца су увек уз нас ма и њихову ману исмејали, она
уживају у песми Драгана Лукића где се говори како је размажени мамин син,
мали гроф, малтене отерао старог човека с клупе у тролејбусу и седајући сам
задовољно уздахнуо: Оф!
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Како све Воја Царић постаје пријатељ деце? Која је драж његове поезије?
То је најпре њен звук, њен глас који као долази из велике даљине времена,
сетан неком сетом која дете пре може да разгали него да растжи. Та сета коју не
можеш увек да определиш одакле долази друга је привлачност његове поезије.
Облаци, облаци кô лађе лете,
Облаци, облаци, коњице лаке.
Живело једном једно дете
и страховало за облаке.
„Облаци”
Прочитамо и растужимо се: да ли нам је жао детета које страхује за облаке,
или нас овај глас као из даљине чини замишљеним, не можемо увек да утврдимо.
Чак и неки ведри стихови чини ми се носе призвук туге:
Сунчани коњи црвених грива,
Пламени коњи без поткова
Прошли без трага преко њива,
И прешли реке без мостова.

„Сунчани коњи”

Напослетку је драж ове поезије и њена способност да децу пренесе из свакодневног живота у земљу бајки, земљу сањану и необичну и4 њезина извесна
недореченост, магличастост.
Воја Царић пева о сну који смо почели сањати још као дете и ни до гроба га
нећемо досањати, пева о земљи у коју никад нећемо доспети, а кренули сму у
њу још као мали, он вечито отима забораву дане детињства, ликове деде и баке,
старог пријатеља који га је једном звао:
3

Чуј, кренућемо једног дана
Ја и ти, мали, прашљивим друмом,
Јер знам постоји чудна страна
Сва је обрасла зеленом 2 шумом.
----------------------------------------Ја не знам шта бих кад не би било
Те земље о којој причам теби,
Шта би тад мене веселило?

„Први снови”

Шта би деца, шта би песници, кад не би било те земље у којој живи црвени
јелен, јелен очију плавих и с роговима од корала кога ни ловци ни мудраци, ни
радознали путници нису могли наћи. Можда песме 5 „Црвени јелен”, „Први
снови”, „Чаробњак”, „Бајка о санкама”, „Плава птица” и дају обележје овој књизи,
можда у њима има највише типично Царићевих одлика мада у неком смислу
има у збирци и лепших и звонкијих песама као што је она тужна о деди и баки
који су „Живели и волели се много година и више”, који, како песник каже, и
сад седе на клупи дрвеној поцрнелој од сунца и кише и сада већ „једно на друго
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личе” („Под липом”), или несташна песма „Ветар” и она сањалачка „Облаци”
или „Сунчани коњи”. Има их још доста које су вредне помена јер Царић је,6 чини
ми се, правио и сам избор и ставио у збирку песме на сличној висини и везане
заједничким неким осећањем.7
Ритам ових песама није уобичајени ритам песама за децу, мада је гладак и
мами на гласно читање. Његовој звонкости доприносе и сликови редовно са
тачним нагласком, где и акцентне целине често улазе у комбинацију, и пријатно је оном ко има слабост према језику читати ове песме богатог речника, с реченичним обртима који се почињу нажалост губити у нашој поезији. 8 На ову
збирку да је објављена можда пре шест месеци не би се могао односити чланак
једног нашег младог песника у коме се са разлогом поезија за децу 9 оптужује
за честе зоолошке мотиве, теме10 са старинским11 призвуком и укалупљеност.
За многе песме у овој збирци врло добро иду засањани, лирски цртежи Лазара Возаревића.
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Реферат о Скендеру Куленовићу
предложеном за редовног члана
Српске академије наука и уметности

П

омене ли се име Скендера Куленовића, сви прво помислимо на „Мајку
Кнежопољку”,1 поему која му је донела име народног песника. Ту је Скендер Куленовић проговорио језиком и болом целог народа, а остао на завидној
уметничкој висини. Задивљује у овој поеми не само богатство речника и реченица сва у народској синтакси, већ олујни занос који је слика времена у коме је
поема настала. Има их, есејиста па и песника, који сумњају у инспирацију, који
је поричу. Међутим, и најскептичнији пред овом песмом мора признати да је
написана у надахнућу. То је очевидно и по томе што је она потпуно другачија
од његових у милиметар тачних сонета, од песама са ироничним призвуком,
као што је „Збор дервиша”. Мислим да рађање поеме „Мајка Кнежопољка” одговара изненадном, надахнутом, научном проналаску по коме проналазача
уврсте потом у академике. Да и није било других Куленовићевих дела, ово би
га могло учинити достојним другом осталих наших чланова у Академији – и
због великог утицаја који је имало за време Народноослободилачке борбе и
због своје уметничке вредности.
Међутим, писац „Мајке Кнежопољке” и осталих истакнутих дела, једном
је изјавио да су му најдражи оних пет сонета из младости из збирке Оцвале
примуле, прво објављених 1926/927 школске године у шапилографском гимназијском листу када је писцу било свега шеснаест или седамнаест година. „Ове
пјесме”, каже Куленовић у једној антологији коју је Драгослав Адамовић саставио према избору самих песника, „настале су када сам први пут заплакао за
дјетињством и дјететом, у тренуцима кад сам осјетио прерани долазак тјескобе,
горчине и усамљеништва, који ме никад више нису остављали. Дајем овдје први
и четврти сонет из тих својих оцвалих јагорчика.” Форма сонета је и даље, кроз
све његово стваралаштво, привлачила. Будући обдарен за форму, песник се и у
овако тврдо везаном слогу успевао потпуно и природно да изражава. Навели
бисмо неколико стихова из сонета који су њему самом најдражи – можда зато
што су писани у младости.
22

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Текстови о књижевности ________

У сивој екстази последњих булбула
у чапкама бјелим процвалих поноћи
заплакаше очи скривених примула,
и свануте свиле лат се по лат руни,
оне осјетише да ће скоро проћи
и да ће их некуд одвест врели јуни...
(„Први сонет”)
И сад када ћутим у пожаре љета
на капцима сцвалим тешке длане вреле
и кад житки поднев с кора и дрвета
љуљов мирис точи соковине зреле
на дну свих сазрева низ јечмове пламне
и сад прсти моји давну млакост слуте
коју убрза срце с првих твојих цвања...
(„Четврти сонет”)
Песнику који је већ као младић овако владао формом, није било тешко писати драму, која такође захтева велику усредсређеност, смисао за организацију материјала, потребу да се све повеже, да се све стави у зависност једно од
другог. Његова три позоришна комада су социјална критика. Они су приказивани у више наших градова: комедија Вечера у Сарајеву <нечитко>, у Београду,
Загребу, Ријеци. Дјелидба је приказивана у Сарајеву, Мостару, Бања Луци, Тузли.
Драма Свијетло на другом спрату давана је у Београду (1960) и у Загребу, као и
у неким мањим местима.
Од прве своје књиге објављене још у раној младости Скендер Куленовић
се не престаје бавити културном делатношћу. Поред низа својих значајних
књижевних дела, као што су поменута већ „Стојанка мајка Кнежопољка“, „Писма
Јове Станивука“, поема „Шева“ која показује колико један писац може бити
разноврстан и начином писања и темама, поред политичке сатире „Збор дервиша“, поред сонета и драма, Скендер Куленовић је био покретач и уредних многих
часописа и листова (пре рата Путоказ и Сељачка мисао, за време рата Крајишки
партизан, Босански ударник, Глас и Ослобођење, после рата Књижевне новине и
Нова мисао).
Рођен је 1910. у Босанском Петровцу. Гимназију је завршио у Травнику, а
Правни факултет у Загребу. Као што се рано почео бавити књижевношћу, тако
је рано приступио и напредном покрету (1935). Године 1941. постао је борац
првог партизанског одреда Босанске крајине. Године 1943. изабран је за члана
Антифашистичког већа народног ослобођења Босне и Херцеговине. Године
1945. био је члан Уставотворне скупштине а затим непрекидно народни посланик до 1953. Године 1950. изабран је за секретара Већа народа у Савезној скупштини. Сем тога, од 1945. до 1947. био је директор драме Народног позоришта у
Сарајеву. Од 1947. стално живи у Београду, прво као слободан књижевник а затим као уредник издавачког предузећа „Просвета”, на којој се дужности и сада
налази. Године 1961. Југословенска академија знаности и уметности изабрала
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га је за дописног члана. Године 1963. изабран је за посланика Просветно-културног већа Савезне скупштине. Године 1965. изабран је за дописног члана
Српске академије наука и уметности.
Скендер Куленовић, значи, не само да је значајан писац, него је и као човек
и грађанин личност достојна поштовања. Он је пример како књижевник треба
да се стави у службу своје земље и народа.
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<Роберт Грејвс>

К

њига Грејвсових песама биће занимљива и корисна читаоцу због чланка
Моме Димића који иде уз избор и где је Мома Димић сликовито и топло
описао, могло би се рећи опевао, живот Роберта Грејвса и крај где је песник
провео највећи део свог живота. Димићев чланак неће бити само уобичајени
предговор, или поговор књизи, он чини целину с овом збирком поезије. Помаже човеку нашег поднебља да боље схвати оно о чему Грејвс пева. Сувишно је
говорити да је овај есеј писан беспрекорним, поетским стилом, дат у сажетој
избрушеној форми, као складна језичка грађевина. У опису предела где Грејвс
живи и који је Димић дубоко доживео ужива се колико и у Грејвсовој песми
„Стеновита земља” где се тај исти пејзаж назире.
Мислим да ће љубавне песме у овом избору, грађеном зналачки, са жељом
да читаоца упути у све теме и начине Грејвсових песама, бити најприступачнија
нашем читаоцу. Како ми немамо много људи класичног образовања, песме с митолошким темама биће даље нашем читаоцу него ономе који пада у усхићење
већ при помену грчких богова и митова; у њима такве теме изазивају милионите реминисценције него у нама. Димић каже да је Грејвс тешко подносио и само
сећање на рат. Ипак је и то била тема његових песама. Отпор према рату код
овог песника види се и из изванредне песме „Сећајући се рата”. Као сви песници
он је често писао и о смрти. („А умрети једном, довољно је смрти, будите сигурни, за ма колики живот”). Грејвс воли природу те често о њој пише. У природу
он не иде као некамо изван себе, он иде у њу као неко другом себи, на пријатељске састанке, на разговоре, на пријатељско ћутање, гледање и слушање. Уме
Роберт Грејвс да буде и оштро заједљив, да јасно покаже кога и чега се гади, да
се самом себи окрене са иронијом. Читалац ће у овој збирци наћи пуно антологијских песама, што је зацело заслуга и преводилаца. (поменућемо само неке
песме, надохват: „Она”, „Понављање”, „Умро бих за тебе”, „Бела богиња”, „Конверзациони комад”, „Лопов”, „Лауреат”, „Сећајући се рата”).
Морамо бити захвални преводиоцима песницима који се за извесно време
поклоне другом песнику, подаре му свој језик, своје поетске фигуре, своје риме,
помешају га са својом душом. Обдарени песник може три своје песме написати
док једну туђу преведе – ако је озбиљан и одговоран преводиоц. А имена Раше
Ливаде и Давида Албахарија сведоче да је тако рађено приликом овог превођења што доказује и постигнути успех.
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ПисањЕ песама у детињству

С

ви наши народи у Југославији, који мање који више, обдарени су за поезију;
то нам је на неки начин већ у време романтизма свет признао. Наш човек
одувек је осећао изузетно поштовање према поезији и песнику. Деца још у првим
разредима основне школе изјављују да желе бити песници. Једино је космонаут
код деце већи од песника. Нико не говори да би био славан математичар, лекар,
архитекта, композитор, столар, вајар. Деца од дванаест година ми пишу да имају
збирке песама и моле да им нађем издавача, да напишем предговор. Једна девојчица ми јавља да је будућа Медеја Кахидзе (чију збирку песама сам превела и објавила прошле године), и да има и лепших песама него Медеја. Друга се хвали да
написала седамдесет и једну песму, и да су све одличне, те се жури да их1 часпре
изда. Нека деца која се тек спремају да „постану песници” моле да објасним како
се песник постаје, чак како се постаје славан песник. Неки дечак од четрнаест
година јавља да има написан „цео” роман и збирку песама и пита шта се више
плаћа па да то прво штампа. Из писама многих ученика видим да им наставници
хвале песме, али они хоће и од мене потврду да имају дара. Једно сироташце,
мушкарчић, ме моли да му напишем песму о пролећу јер он не уме, а наставница
је задала да сви напишу песму о том годишњем добу.
Све би то било врло лепо, разумљиво, кад би имало мере, јер, напослетку и
одрасли људи желе да се истакну, да се потврде. Мора се такође признати да је
данас књижевна писменост по нашим школама на висини, да се пише зрелије и
књижевније него што се раније у детињству писало. Али кад помислим да свако
дете у Југославији пише стихове, и да сматра да је управо за то рођено, уплашим
се. То ми је налик на неке стихијске непогоде које се јаве неких година, као што
је навала голубачке мушице, или скакаваца, као што су филоксера или комарци
– поређење се наравно, односи само на количину. Па ипак, претпоставимо да
сва та дечица, засад само песници самозванци, или од старијих проглашена за
песнике, постану људи који ће се, ма и са успехом, бавити поезијом, била би то
велика опасност, у друштвеном смислу, за нашу земљу.
Чак кад се сетим како је Лав Толстој рекао да је у Јасној пољани отворио
школу и зато што можда међу децом мужика у том крају расте и неки будући
Пушкин, сматрам да због једног будућег Пушкина не треба сва деца да се
почну бавити 2 писањем стихова. О свему овоме тешко се усудим говорити.
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Кад бих била социолог, психолог, психијатар, биолог, фискултурник, композитор
лакше би ми било повести реч о овоме. И што је важно, више би ми се веровало.
А тек малишане да посаветујем да се окрену мало и на другу страну, рекли би:
„А зашто се онда ви тиме бавите?” Залуд очекујем када посетимо неку школу да
наставници кад се деца искупе у дворану, јавно као децу која пишу похвале дете
које <је> одржало реч, које није одало тајне, које је храбро признало да је оно
разбило прозор, како цео разред не би био кажњен. Чекам да нам покажу децу
која су највише прочитала, која се сем писања заносе скупљањем лептира, која
имају богате хербаријуме, која препознају све дрвеће у шуми,3 све биљке на ливади, која су најбољи фискултурници, математичари који су једини успели решити
задатак чије решење је осталима било недоступно.
Једном у неком босанском селу дванаест ученика било је добило награде за
изузетно писмене саставе у стиху. И нека је добило, тако и треба. Али ту су децу,
још заиста децу, толико хвалили, називали младим песницима, даровали, да је
једна девојчица потом упитала право мене: „Да ли и ви више волите децу која
пишу него децу која читају?” Одговорила сам без иједног трена размишљања
да су ми најдража она деца која стално читају и да у доба детињства треба више
читати него писати. А да не бих била неправедна према малишанима који су
добили награде рекла сам да се не може добро писати ни поезија ни проза ако
се занат писања не научи читајући.
Управо у име поезије треба и оне ученике који показују знање поетске обдарености, натеривати да се на прози уче писању, уче сажетом изражавању. Много
је лакше детету наћи дванаестак рима и повезати их с мало емоција, него написати писмено и надахнуто двадесет реченица у прози. У име поезије, у име тога
да је озбиљно схватимо, мислим да не би требало децу која још нису ни у пубертету нуткати да пишу песме и називати је свечаним и слатким именом песника.
Бодрити децу да се пре зрелости баве поезијом, то је као дозволити јој да пре
зрелости праве озбиљна љубавна искуства. Не треба пре времена будити амбиције за које нисмо убеђени да ће бити оправдане, те тако стварати промашене
људе, незадовољнике. Ништа болније од оних несрећника, људи прекомерне
сујете, који своје умотворине носе по џеповима и заустављају вас на улици да
вам их прочитају и који оптужују друге што нису успели. Ако у некоме има неки
извор, он ће морати наћи пут до дана, и сам одреди час кад ће се обелоданити
– а то ће свакако бити у време великих усхићења, болова, пуноће живота у себи
и радозналости за живот око себе.
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<Предог за издање избора
песама Радована Зоговића
Српској књижевној задрузи>

М

ислим да је време да Српска књижевна задруга изда и избор песама Радована Зоговића, песника оригиналног, снажног талента, који ужива углед
и изван наше домовине. Он иза себе већ има збирке у којима је своју поетску
личност оцртао, где је већ успео да изрази свој поглед у свет у коме живимо. За
овакво животно дело обично се дају и награде, што не значи да оно неће још
расти, употпуњавати се, а песнику са овако богатим делом најбоља је награда
да му књижевна задруга, када је код нас Српска, изда избор песама.
Предлажем зато Српској књижевној задрузи, чији сам и члан, да она изда
избор Зоговићевих песама у идућем Колу. Зоговић је песник са великом уметничком и песничком радозналошћу, утанчаним укусом и осећањем мере. Колико
му је књижевни језик богат, толико је богат и круг тема на којима се зауставља.
Његово се животно дело не састоји само из револуционарне и човекољубиве,
снажне поезије, већ и из најпродуховљеније љубавне и топлином огрнуте поезије где природу доживљује и као сликар, као уживач перспектива и боја.
Из овог великог броја његових песама предлажем да се направи избор љубавних и оних које њу најбоље уоквирују. И то предлажем да тај избор извршим
ја, сама или у друштву још једног песника. Могао би то бити Стева Раичковић,
ако и он на то пристане. Не могу се само обавезати да пишем предговор овој
збирци што је обично дужност оних који праве избор – прво зато што нисам
критичар, ни писац есеја и, још важније, што ова Зоговићева књига не сме имати
карактер неког издања које само његови пријатељи омогућују.
1977.
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Личност и дело Есада Мекули

М

аргарита Алигер, писац чувене поеме о Зоји Космодемјанској, у предговору једне своје збирке песама каже да се права биографија писца, нарочито песника, налази у његовом делу. Имала је вероватно у виду песнике кова
Есада Мекули, који себе не измишљају, из чије се поезије види њихов однос
према свету, чија је свака песма прозор у оно што собом представљају. Ипак, да
би се схватило зашто су такви какви јесу, поред особина које су при рођењу на
свет донели, потребно је укратко изнети и како им је живот протицао, какви
су као грађани, које образовање је обликовало њихову личност, каква су збивања у свету изазвала збивања у њима самим и одјекнула у њиховој поезији.
Да је Есад Мекули Албанац, да је рођен у Црној Гори, крај језера Плава види
се и из песама. Али се не види да је гимназију завршио у Пећи, 1936, да је студирао ветерину у Београду и дипломирао почетком 1947, да је специјализирао
паразитологију у Загребу 1948, и да је на Ветеринарском факултету у Београду
докторирао 1959. са тезом „Прилог познавању пироплазмоза домаћих животиња на Косову и Метохији”. Упоредо са студирањем и научним радом почео
се бавити и књижевношћу и укључио се у друштвени живот вршећи важне послове у удружењу студената ветеринарне медицине и у Савезу стручних удружења Београдског универзитета. Учествовао је у свима студентским акцијама
и био једном затворен у Главњачи. Окупација га је затекла као добровољца,
клиничког ветеринара, у Пећи. Важно је знати да се 1942. нашао у пећкој тамници Шереметовачи, те је1 зато тек 1944. могао ступити у народноослободилачку војску, где је био лекар, а затим члан Агитпропа оперативног штаба за
Косово и Метохију. У исто време био је и редактор илегалних новина Слобода
– Лирија.
После ослобођења убрзано почиње његов књижевни развој и гомилају се
његове дужности писца и грађанина. Имао је Есад Мекули то задовољство да
буде уредник првог правог листа на албанском језику у нас, Rilindja (Препород), а од 1949. књижевног часописа Наш живот (Jeta e re), који је уређивао скоро четврт века. У исто време се врло активно бавио и својом науком паразитологијом при ветеринарском институту у Приштини. И, како увек бива у
друштву које се културно и научно тек развија, много дужности је падало на једног човека,2 те је једно време био уредник и Гласника, часописа за пољопривреду,
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водопривреду, шумарство и ветеринарство Косова и Метохије. Сада уређује
научностручни часопис из области привреде Биотехника, који излази на албанском и српскохрватском. Његова вредноћа и пожртвованост су неисцрпне.
Он зна дужност песника – својим радом је одговорио Жупанчићу на питање:
„Поет, веш свој долг?”
Есад Мекули је још пре него што ће се одати науци, као средњошколац, кад
се не зна коме ће се књижевном раду приволети, написао роман Vendetta, за који
сам каже да представља „невешта бележења о кошмару међусобног уништавања
без кривице кривих”. Али ако није као дечак могао написати зрео роман, управо
по том роману, по његовој теми се види, да је већ као млад о неким друштвеним
појавама зрело мислио, а по томе где је све своје песме објављивао (београдски
омладински часопис Венац, загребачка Младост, сплитски Подмладак Јадранске страже, сарајевски Нови бехар, подгорички Гранит, београдски Студент),
виде се његова широкогрудост и југословенско опредељење.
До сада је објавио збирке песама на албанском језику Për ty (За тебе,
„Rilindja”, Приштина, 1955, 1963. и 1967), Dite e re (Нови дан, 1966. i 1972), Avše
ada (Острво Авша, 1981) и Vjersha (Стихови, 1972.). Како је српскохрватски,
иако му није матерњи језик, научио већ као дете, у завичају, Мекули га одлично
зна и написао је на српскохрватском, и македонском, књиге На путу („Багдала”,
Крушевац 1964), Између волети и мрзети („Свјетлост”, Сарајево, 1971), Гласови
времена („Нолит”, Београд, 1974), Авша ада („Јединство”, Приштина 1975) и
Песни (Скопље, 1975).
Код Есада Мекули преовлађује борбена поезија, или боље рећи, поезија
отпора, и те су му песме и најбоље. Оне не позивају отворено на побуну, нису
убојне, али својом горчином, нагомилавањем трагичних појединости из живота Албанаца у прошлости доводе читаоца до негодовања против угњетача. 3 Он
не припада оним4 песницима који певају углавном зато што су млади и док су
млади. Он ће певати увек зато што је песник склон мисаоној лирици коју човек
успешније пише у зрело доба. Као какав реалиста Мекули запажа да појединости ствари типичне, износећи их сажето и упечатљиво. То се можда најбоље
може осетити у песмама „Ноћ над Мадридом“ и „Тестераши“. Он је у њима местимично и благо подсмешљив:
Пред украшеним хотелом ливрејисани паж
услужно шири амбрел
над главом цењеног госта – пратећи га од лимузине
до улаза,
иако, авај, с мрког небеског свода ни киша
ни сунце не прете.
„Ноћ над Мадридом“
„Видим те с руком промрзлом испод пазуха, с истањеном тестером о
рамену, и оштром секирицом о појасу; држаље јој вири испод капутића, позади... Нису ли нас можда зато назвали репатим ђаволима?!”
„Тестераши“
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Мада метафорични стил није изразита одлика Мекулијеве поезије, има
слика крај којих се заустављамо. Он собе тестераша назива јамама, облаци му
личе на „црвене бошче“, тишине су му „видарице“, ороз крај кога „Šćiptar” у бусији седи песник назива „хладним билом“ (лекарско поређење!), модрице по
телу испребијаног човека су5 „Шкорпиони који гмижу“, река Бистрица је „Хук
и јаук дивљине за питомином”.
По сажетости, једноставности израза, где је речено само оно што је неопходно, издвајају се песме „Бор на камену”, „Орао и човек белошали”, „Бистрица”.
За њих би се могло рећи оно што је негде написао Назим Хикмет
<нечитко>. По упрошћености слична је њима „Заклетва мајке”, посестрима
Шантићеве песме „Остајте овде”, где мајка заклиње синове који се исељавају у
туђину „огњиштем где су се уз ватру грејали, костима прадедова, крвљу просутом за слободу, срећом унучића”, да се не одвајају од њеног скута, ни брат од брата.
Има поред6 поменутих песама једна нежна, недоречена, која сведочи да
испод Есада Мекули, песника досад испеваних песама, има још један Мекули
наговештен у поменутој песми који чека да изиђе на видело.
Поред свега досад поменутог Мекули се бавио и превођењем са српскохрватског на албански језик. Превео је досад око стотинак дела наших истакнутих писаца, песника и прозаика, и тако поставио камен темељац зближењу наших народа са албанским. Превео је такође много са албанског на наш језик.
(У библиографији се може видети које је све писце преводио.) За преводилачке
заслуге на пољу међурепубличке сарадње добио је почасне дипломе Савеза друштава и удружења преводилаца Југославије, а 1971. добио је награду АВНОЈ-а
за књижевност, и највећу награду СР Црне Горе, Тринаестојулску7. Он је данас
председник Друштва за науку и уметност Косова, члан је Црногорске академије наука и уметности, члан централне редакције Енциклопедије Југославије.
Носилац је више одликовања.
Да се је бавио само књижевним оригиналним радом, или само преводилачким, или само научним и друштвенополитичким, сваки од њих био би довољан
да заслужи почасти и одликовања које је досад добио; сваки би био8 довољан да
испуни живот једног човека.
Ценећи његово књижевно, научно и преводилачко дело, његово прегалаштво
на свим пољима културе и науке, његово широкогрудо искрено југословенско
осећање, његов допринос зближењу наших народа предлажемо га за дописног
члана Српске академије наука и уметности.
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<Реферат о Стевану Раичковићу
предложеном за редовног члана
Српске академије наука и уметности>

Ч

аст нам је предложити Скупштини Српске академије наука и уметности
<за> редовног члана Стевана Раичковића, који је одавно потврдио високу
оцену свога дела до избора за дописног члана. После тога песник је утростручио број књига још веће уметничке вредности, раширио круг поетског интересовања, постао чувен у страном свету где га преводе. Сад је свакако у зениту
стваралаштва и углед му расте геометријском прогресијом.
Стеван Раичковић је рођен 1928. године у Нересници (Србија). Основну
школу и гимназију учио је у Белој Цркви, Сенти, Крушевцу, Смедереву и Суботици, где је матурирао 1947. године. Студирао је књижевност на Филозофском
факултету у Београду.
Прву песму објавио је 1945. године.
Штампао је тридесетак књига: поезије, из области литературе за децу,
есеја и препева са страних језика.
Песме Стевана Раичковића превођене су на више страних језика, а избори
његове поезије, у посебним књигама, објављени су на руском, пољском,
чешком, словачком, бугарском, словеначком, македонском и албанском језику.
Добио је више истакнутих награда: Удружења књижевника Србије (1956),
Октобарску награду Београда (1958), Невен (1960), Седмојулску (1963), Змајеву (1964), „Милош Н. Ђурић” (1976), Змајевих дечјих игара (1977), „Бранко
Миљковић” (1979).
1972. године изабран је за дописног члана Српске академије наука и уметности.
Живи у Београду.
Стеван Раичковић је рођени песник. Он себе не измишља, друге не следи,
није ничији ни несвесни одјек. Увек је једнак самом себи. Његов глас се у хору других гласова чује као у солисте. Он је изразита људска личност. У његовом делу, високог уметничког домета, осећа се и да је песник овога народа и
овога тла.
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Међутим, мада није прекинуо нити које га вежу за традицију, Раичковић је
модеран песник, у најбољем смислу те речи. Упадљива особина која га веже за
садашњицу, а коју канда имају данас сви лиричари света, тежња је да бежи од
градске средине, ако не друкчије оно у сновима. Њега мучи жеђ за даљином, за
непознатим, жеља да се окружи атмосфером у којој је живео први човек, зем љом,
водом, травом, маглама, немуштим ситним бићима: није случајно докторска
дисертација у Падови (Италија) Марије Алисе Крапа о Раичковићевом „Касном
лету” имала тако топао пријем међу славистима и песницима.
Раичковића сањара – лиричара обогатило је детињство проведено у природи. Своје поетске слике он црпе из ове ризнице првих утисака, а уколико наука
више напредује, а он сазрева, утолико више поима како је много неослобођених
сила око нас. Наш песник има антене за тај свет у природи у коме он једном буди
камење, а други пут свему пева „Камену успаванку“.
Ко примећује лепоту света воли живот, а ко воли живот много мисли о
смрти. О њој је Раичковић почео мислити већ као тридесетогодишњи младић,
певао да лето пролази кад је лето тек било почело, бар његово лето. Природно
је што је онај који је написао стихове:
Добро је бити жив
и онда
кад то отприлике значи:
дисати само
полако
имати очи
чути влат...

„Тихи сат”

напише и ово:
Једном нас ту где нас има
неће бити
Ми смо нити
које вежу нерођене са мртвима
„Нити”
Раичковић је овом мишљу обузет све до данашњег дана. У предивном низу
песама „Разговор са иловачом“, написаном недавно, песник каже:
Једна ме мисō разара и ништи
видим већ себе – глину испод траве.
И данас је Раичковићева љубавна лирика од сна и загонетности:
Станујеш у мојој глави, ту ти је
соба. И мали балкон са кога пуца
видик на моје мисли најтајније...
У мојој глави станујеш и дубиш
црне и беле ходнике за моје
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мисли; како ми бежиш или ме љубиш?
Ван тебе друге мисли не постоје.
Само док спавам ти се некуд губиш.
„Станујеш у мојој глави“
У овога песника траве, тишине, самоће остаће цели живот прешерновско
жаљење да је могло бити све другачије. Из таквог расположења су никле дивне
песме „Ми стижемо падом”, „Балада о гуштеру” и мноштво других својствених.
Међутим и поред ове органске његове везаности за природу, у коју је бежао из
урбане средине, сложеност његове песничке личности није ни у њој налазила
своју равнотежу. Из природе се готово исто толико страсно враћао у урбану
средину која га је поетски надахњивала својим психичким и визуелним проблемима. Баш у тој недоумици између древног и модерног осећања живота поникле су његове најизразитије песме и о природи и о граду.
Наш кандидат, иако има понекад отмену надограђеност форме, као људи
од укуса који намерно пренебрегавају неку ситницу у одевању, показао је да је
способан и за бравуре у форми, за ретку сажетост, за грађење малих складних
архитектура у стиху, а да притом садржина нимало не трпи. У време када су
готово сви напустили сонет, целу једну књигу песама, Камену успаванку, која му
је донела много угледа, испевао је у сонетима а целу другу, Стихови, у дистиху.
И данас, у најновијим песмама, пише не само у „везаном слогу”, него у окованом, рекли бисмо. Све ово, као и обиље поетских слика, сведочи да је песник и
велики зналац нашега језика. Ако се може рећи богаташ у речима, онда је он
такав богаташ.
Још једну особину овога песника нисмо досад поменули, а то је смисао за
хумор кога пуно има у његовим популарним делима за децу, у поеми „Гурије”
крунисаној са пола милиона тиража досад, затим у збирци песама Слике и прилике и књизи прича Велико двориште, које су такође доживеле много издања.
Неке странице ових песникових прича топлином, запажањима, хумором опомињу на најбоље странице великих писаца за децу.
Није обичај да ови реферати буду дуги, јер писце предлагане за чланове
Академије зацело знају и академици који се баве стварним наукама а камоли
музичари или сликари, али морамо још скренути пажњу на Раичковићеве есеје
о поезији, који су целовити портрети наших песника (Милан Ракић, Десанка
Максимовић, Милош Црњански, Добриша Цесарић, Раде Драинац, Скендер
Куленовић), затим на есеје који су пратили као предговор или поговор његових препева и есеје који су просто мисли о природи поезије („Реч о поезији”,
„Мит и поезија”, „Искони бе слово”). Не знам нашег есејисту, осим можда Исидору Секулић, који би тако песнички писао о песнику и песми, који би с толико
савесности, тежње ка правичности обављао свој посао. Ево једне реченице из
есеја о Куленовићевј „Мајци Кнежопољки”: „То је прави језички празник, вашар
звукова, нарикача за слух.... Подземна снага нашег језика”.
Ни ово није све. Стеван Раичковић је објавио четири књиге препева класика и песника нашег века: Петрарке, Шекспира, и песника руског и других
словенских језика, рекав у једном предговору тим књигама: „Један заједнички
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флуид кружи међу песницима. Осећање солидарности међу њима траје колико
и поезија. Пред том солидарношћу су избрисане и такве препреке као што су
време, језици и пространства”. У својим препевима Раичковић се показао несебичним даваоцем свога дара, свих рима, поетских слика песницима других народа, као што даваоци крви поклањају једни другима део своје животне снаге.
Додуше, и њега су бројни песници света, које није никад очима видео, преводили са одушевљењем и успехом.
Свака Раичковићева књига пропраћена је у нашој критици бројним коментарима. Велики је број опсежних есеја о његовој поезији, и посебних књига
о његовом делу и његовој песничкој личности. И на страни, где год се појавили
преводи његових књига, били су пропраћени опсежним освртима. И непотпуна
литература о нашем песнику бележи око пет стотина јединица.
Верујемо да Стевану Раичковићу отвара врата међу редовне чланове
Српске академије наука и уметности његов велики песнички дар чијег сјаја
има у свему: у збиркама песама изузетне уметничке висине, у бајкама, у збирци
есеја о поезији, у књигама препева поезије страних песника. У сваком овом
књижевном раду Раичковић је остао песник, претварао га у поезију као што
људи који послују у рудницима злата, на свему чега се маше оставе златан прах.
У савременој српској књижевности, и у југословенским оквирима, па и изван
граница наше земље Стеван Раичковић представља изузетну, остварену поетску
личност и избор његов за редовног члана Српске академије наука и уметности
биће у јавности прихваћен са одобравањем и радошћу. Зато молимо Скупштину Српске академије наука и уметности да Стевана Раичковића прими за свог
редовног члана.
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Одломак из записа о сонету

У

време кад сам, средином педесетих година, писала песме растреситог
слободног ритма, без бриге за ограничења која себи намећу сами
песници или критичари или традиција поезије која нас је одњихала, био је
(године 1956) примећен мој први сонет „Опустели оклоп”. Заједно са њим,
својевремено сам их написала још неколико, и волела бих сад да их унесем у
књигу сонета која се припрема, мада су већ били објављени у једној од првих
мојих песничких збирки. Њих је једино издвајала форма од тадашњих мојих
стихова – и они говоре о прошлости, пролазности, и имају пригушену сету
првих мојих песама.
Не бих могла објаснити како су се ти сонети јавили, наметнули, знам само
да сам их написала скоро спонтано, под извесним узбуђењем као и друге песме
сличног расположења. Било је то зацело и стога што сам прошла кроз сонетску школу наших класика и што сам из краја где људи знају језик, где знају и
више речи него што их у свакодневном говору употребљавају, што многи појмови имају огрозде синонима, који потом буду драгоцени ако си песник и пишеш сонет.
Може се уочити, имајући их овако сакупљене у књигу, да у тим сонетима
малтене преовладава слика. Можда сам тако кроз њих проживели оно што ми
није било дано да проживим сликајући. Наиме, у роба разграничења талента
чинило ми се да ћу бити сликар, док потреба да се речима изражавам није ипак
надвладала. У овој збирци је и сонет „Мртва природа” коме у поднаслову стоји
„Креда”, како сликари под цртеж кредом воле да ставе. Па ме је то насмејало –
но нека остане креда, јер је сонет без речи које именују боју, сав од линија и
мрља. Књига ће се делимично учинити као сликарска изложба у речи, али биће
то ипак моји стихови, јер су пуни сете, увек код мене присутне, коју мало тек
потисне очараност лепотом виђенога.
Али не гледам ја само око себе, гледам много више у себе. Такви сонети су
сличнији оним мојим стиховима на који су читаоци навикли, где говорим о
огњиштима осећајног живота. Ако су сонети инспирисани лепотом, или нелепотом, онога изван мене, настали у својим „кабинетима сонета”, парковима и
пољима, у завичају, на путу, ови други су рођени у унутрашњим пејзажима, као
неки разговор са самим собом.
...
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Гледајући тако одувек у себе, познајем, чини ми се, просторе душе и зато
ваљда и постоји и треће моје гледање, лако схватање људи, нарочито суморних,
несрећних и занетих. А можда су то и остаци оног мог настојања и веровања да
могу са успехом писати и прозу, путопис, роман и приповетку. Ко зна.
Некад ми се чини да је мисаони простор у коме се кристалише сонет врста
шаховске табле, уз коју су један песник и један критичар, оба подједнако обдарени. Понекад ми је налик на мајушну ризницу пуну драгих нам речи. А понекад ми се учини као крлетка, где окована птица мора да се снађе како да преживи у уском простору, па и да се ослободи и полети. У сваком случају, мислим
да је право да и ово кажем; у сећању на давну некадашњу похвалу изречену сонету „Опустели оклоп” стекла сам храброст да се сад у песничкој зрелости интензивно пријатељим са том формом поезије.
12. март 1987.
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Рајка Балаћ
Приказ

П

рве песме Рајке Балаћ читала сам док је песникиња била још студент. Док
је била још у првој младости и у тим првима назирао се песник, рођени
песник.1 Док је била још у првој младости видела сам у њој биће обдарено богатом осећајношћу, одличним знањем језика и скоро детињим даром запажања.
Ово о језику напомињем јер је рођена и одрасла у крајевима где је наш народ
опкољен светом друге народности.
У доба кад је Рајка Балаћ почела објављивати своје прве младе песме многи
песници били су потпали под утицај оних који су избегавали старијим нашим
песницима, класицима. Тражили су нове мотиве, нов начин изражавања. Наравно, сасвим је природно не хтети <осећати се> трабантом.2 Али многи3 нису били
довољно обдарени да избегавајући то нађу нов израз, близак нов<ом> времену.
Рајка Балаћ је нашла одмах себе, не губећи међутим везе са песничком
браћом која су јој претходила. Развијала се не губећи везе ни језичке ни тематске са песницима који су били пре ње. Просто речено, брзо је нашла себе нити
савременим песницима удварајући <се>, нити прекидајући везе са традицијом. Песме Рајке Балаћ привлаче омаглицом тајне, осећања тек наговештених.
Осећања љубави она не исказује изричито, све је као иза седам велова. Ономе
што јој се збива у души, песникиња не дозвољава да се потпуно приближиш.
Многи песници у овом узрасту су између неба и земље. Рајка радо пише о свом
деду и баки и те су јој песме изразито топле. Када говори о <њима> оживи у песникињи девојчица из времена кад су је дед и бака још водили <за> руку. Тада Рајку
видимо у зори детињства, као што је у љубавним песмама у „зори љубави” како
би рекли наши песници из времена романтизма.
Рајка Балаћ ће бити нарочито блиска онима који тек доживљују прве љубавне немире и слутње. Овај песник не саопштава огољено своја <осећања>.
Коло стражâ стоји око њеног срца.
Упадљиво лепа особина овог песника је богат језик. Читалац ужива у језику Рајкиних песама. Ко би био чувар говора једног народа ако не песник. Мислим да ће многима бити најближе управо <песме> које звоне као природан,
ритмом невезани, људски говор, чија је лепота у дубини и истинитости
осећања, и које читалац види као платна великих сликара.4 Мислим ниједан
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читалац не може заборавити песму где отац, сиромах човек, последњи новчић
кришом тутне у детињи џеп. Незаборавна је и песма о деди коме бака „дугих плетеница доноси доручак” на ливаду. Она се завршава стихом „Вредело је живети”.
Ту би се могло још дописати „Вредело је написати ову песму”. Не заборавља се
ни песма5 о ботаничару који „оставља у врту кришку сунца птицама за доручак”.
Колико Рајка Балаћ има сликарско око толико је страсни ловац покрета у
души. Управо бих навела стихове такве једне песме, једне од најнежнијих у
овој књизи. У песми „Бајка о Андријани” песникиња је полако одшкринула
врата туге. Ова песма о нерођеној Андријани тиха је и около је тихо све „као у
сваком сну”.
Особито леп особина овог песника је и леп, богат наш језик. Ко би био чувар
језика једног народа, ако не песник. Он је ризничар блага које му је поверено.
Навешћу на крају још понеки стих ове поезије који ће се дуго памтити:
На последњем испиту вечности...
Полако одшкринух врата туге...
Промиче прошлост погнутих леђа
Теби ћу разастрт стол самоће
И прије сунца спремити доручак
Ботаничар обилази, свој мали врт,
И оставља у њему кришку сунца
Птицама за доручак...
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О поезији

П

оезија је код нас вољена, популарна. Скоро сви млади људи би хтели да пишу
песме, сматрајући поезију елитном уметношћу. Она, а и друге уметности,
вероватно утичу на идеје, укусе, навике и људе, али у мирна времена то бива
сасвим неприметно, успорено. Велики светски писци, рецимо руски, неприметно су припремали судбоносне последње догађаје. У доба преврата, револуција, утицај уметности, особито књижевности, далеко је виднији. За време Народноослободилачке борбе код нас, у Југославији, наши родољубиви песници,
и стари и савремени, постали су поново популарни, готово неопходни. Они су
подржавали дух борбени дух војске, особито ако су у исто време били и борци
у тој војсци и имали прилике своја дела и усмено да саопштавају. Неки су стекли
и славу у току борбе. Велики Мајаковски био је учитељ новом совјетском друштву, извршио огроман утицај и на његов морал и на идеје и књижевни укус.
Наравно, треба се родити песником те врсте и те снаге, треба бити Мајаковски,
Смирненски, Ботев, Вапцаров, иначе се ангажована, друштвена поезија спушта
до обичне агитације и изазива отпор и код револуционарно расположених, а
камоли код других.
Револуционарни велики песници могу бити популарнији од других великих песника јер певају о судбоносним стварима, о ономе што се тиче свих људи.
Само популарност тих песника опада1 уколико се смањује потреба да се боримо,
уколико смо већ извојевали оно што смо хтели. Додуше, увек у понекој земљи
понеко још није извојевао ни слободу ни грађанска права, па се тако популарност
револуционарних песника сели из земље у земљу, са континента на континент.
Није код нас мање популарна ни љубавна поезија. Говорити о љубави ма у
коме од познати поетских праваца, ма у којој земљи и у ма које време мислим
да је популарно. Уопште је поезија осећања у широким круговима популарнија
од мисаоне или које друге, и то поезија трагичних осећања, ваљда зато2 што је
у свету више оних што пате.
Популарност уметничког дела, наравно, зависи и од начина, стила, којим је
дато. Нови правци нису одмах код широког круга људи популарни. Људском
духу, ма како волео промену, тешко је да одмах прими новину. У часу кад се разни
правци боре о превласт, праве вредности и једног и другог правца бивају видљивије, бар је тако код нас. Прави авангардни песник својим делом брзо укаже на
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необдарено, смешно, преживело код осредњег песника старог смера као што
дело имитатора и трабанта нових смерова теже може да се одржи у клими старих праваца него оних којима подражава. Уопште узев, ново је популарније
код омладине од старог, и само изразити песник који се везује за традицију може
да издржи немилосрдни налет нетрпељивости и подсмеха којим се на њега
окоме писци нових смерова, особито они осредњи.
У уметности је као и у политици: чим се два уметника спријатеље, они3 желе
да се и земље из којих су боље упознају. Не само да један другог4 жели да представи своме народу, већ се та симпатија шири и на остале уметнике. Нама, припадницима народа бројно малих потребно је, да бисмо изашли из уског и провинцијалног да се сретамо са припадницима других већих држава, како бисмо
стекли менталитет светског грађанина, тако неопходан сваком уметнику. Али је
потребно, мислим, и песнику велике, моћне државе да упозна песнике других
земаља, нарочито мањих, како би разбио предрасуде од којих често пате припадници велики нација да народи заосталији у цивилизацији нису кадри дати
права уметничка дела.
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„Видели смо Тита”

С

војим првим сусретом са другом Титом сматраћу дан кад сам га у Народном позоришту у Београду, одмах после рата, видела, и када је он, како ми
се чини, запазио нас неколико књижевника, који смо се случајно нашли у ложи
недалеко од његове. Приредба је била посвећена 8. марту. Најзапаженија тачка
био је говор старе партизанке из Босне. Та поносита, одушевљена сеоска жена
учинила ми се слична Цвети Андрић, јунакињи моје поеме „Ослобођење Цвете
Андрић”. Сви у ложи били смо понети њеним говором. Друг Тито је неколико
пута погледао према нама, као да је желео видети шта њен говор значи за нас.
Имали смо утисак да нас је познао и да му је драго што смо одушевљени њеним
борбеним говором.
Други, прави, сусрет био је у Белом двору где је примио делегацију жена
књижевница из Бугарске. Делегацију је пратио до тамо песник Радован Зоговић и ја. Та част ми је пала у део јер су ми гошће, бугарске књижевнице, биле
пријатељице и јер је, вероватно, био ред да с њима пође другу Титу и једна жена
Југословенка. Друг Тито је гошће дочекао присно, поразговарао је са сваком
понешто, не само форме ради, него се видело да га искрено занима оно што пита.
Бугарске гошће су биле очаране домаћиновом личношћу. Преведено на наш језик
оно што су изјавиле било би да је друг Тито много леп, али и много озбиљан.
(Чисто песничка изјава!)
И после тога сам се више пута нашла о неким државним празницима и
приликом посета страних гостију међу осталим званица<ма> друга Тита. Најзанимљивији од тик сусрета био је кад су нам дошли у госте белгијски краљ и
краљица пре три-четири године.
Будући да је у посети био краљевски пар, а ја рођена још у доба монархије,
имала сам задовољство да се нађем за истим столом с другом Титом и белгијским гостима. Краљ ме је упитао шта је тема моје збирке Немам више времена и
затим какав је мој однос према смрти, односно <пре>ма бесмртности. Друг Тито
је са себи својственом широкогрудошћу пратио овај грађанскокњижевни разговор, и чини ми се да је био задовољан што се за столом нашао неко ко је госту
пружио прилику да поразговара о нечем што га занима. И ја сам била задовољна
што је моје присуство у друштву тако изузетном било ипак корисно.
Сусретима се не могу назвати они мимолетни поздрави и руковања, али и
они су ми увек доносили радости као оним омладинцима у послератним поворкама који су клицали: „Видели смо Тита!”
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У песниковој радионици

Д

еца ме често питају како се пишу песме. Лакше бих одговорила како пада
киша и снег, него како постаје песма. Децу исто тако занима је ли истина
оно што се у песмама и причама говори. Зато ћу одшкринути мало песникову
радионицу. Ви, децо, у овој књизи имате поему „Река помоћница” па ћу вам рећи1
како је она и зашто настала, а и сами знате да се песникова радионица не налази
ни у каквој шуми, нити одаји, него у машти, души песниковој. „Река помоћница”
је прича казана у стиховима, у њој је опеван један истинит догађај. Само, песник
не опева догађај тачно како се десио, него га прикаже онаквим, каквим се и њему
и читаоцима чини правичнији, лепши и веселији. Касније поверује и сам да је
права истина оно што је написао, а не оно што је својим очима видео. Песник
има способност да неке ствари уобрази, замисли као збиљу.
Песма „Река помоћница” написана је после једног несрећног догађаја у
мом селу Бранковини. Учитељица је једног дана, када се спремало невреме,
пустила ђаке раније из школе, како би 2 пре олује и кише стигла кућама. Али
није била добро прорачунала: олуја и киша је почела кад су ђаци били тек на пô
пута до куће. Сеоски, иначе слабашак, поток нагло је нарастао, скидајући с голих
брда камење и целе кладе, преко њега се није више могло прећи и у њему су се
подавиле три девојчице. Помахнитала вода која је надолазила иза окуке изненадила их је управо кад су биле закорачиле преко реке на месту где су обично
сваког дана прелазиле, и понела их собом заједно с грањем и камењем. Нису
могле бити спасене мада је цело село појурило низ реку да их спасава. Касније,
сећајући се тога, ја сам замислила како су храбри сеоски омладинци спасли
девојчице и како су сељаци после ове несреће пошумили дотле голе брегове да
река не би могла опет једном нагло нарасти и однети кога. И у све друго измишљено што сам у „Реци помоћници” опевала почела сам веровати као у истину.
У измишљеног деду Раку удахнула сам дах живота, храбре омладинце сам заволела као да су збиља постојали и учинили подвиг, а васкрсла сам песмом мртве
девојчице. Нека бар у песми живе!
У поеми „Златни лептир”, коју такође имате у овој књизи, научна истина да
се гусенице претварају у ларве из којих касније излећу лептири, претворила се
у бајку. Наука је пуна таквих истина које песник може да претвори у бајковиту
песму. Главну тему у „Златном лептиру” обогатила сам са пуно појединости
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које не спадају у науку, а у које сад сама 3 верујем. Верујем да је неки милосрдни
Мрав – Џин дигао са земље усамљеног црвића и да су га он и његова жена Злата
усинили поред милион и више свих кћерки и синова мрава, мислећи да добром
створу деце никад није много, да поред својих рођених може одгајати и неко
сироче. Доброг Мрава – Џина и његове жене наградила сам тиме што се њихов
убоги посинак претворио у лептира, и то златног. Научној истини да се црви
претварају на крају у крилата бића додала сам поред Мрава – Џина и његове
жене и алу Пајку, мајку свих паукова, да бих још више истакла племенитост његову и његове деце која су испуњавала све претеране Пајкине захтеве, не би ли
им дала лек за њиховог болесног брата црвића Мрвића.
Песници тако бићима која не мисле, не раде и не осећају дају ове људске способности. Они месец мај, једно годишње раздобље, претворе у живо, гостољубиво створење које позива на чај све кукце са ливаде и налива им га у крунице
цветова. У ствари то је песнички исказана истина коју знате из биологије да се
кукци у пролеће напајају медом и мирисом, нектаром цветова. Песник ракове
у реци прогласи кројачима рибљих свечаних хаљина, зато што њихове предње
ноге личе на ножнице. Тако он удахне душу и ономе ко је нема, и запосли створења која не знају шта је посао.
Тако отприлике изгледа радионица у глави, машти, песника. А да она буде
добро снабдевена, мора песник знати много ствари – од биологије до земљописа
и психологије, од музике до сликарства. Мора пре него што сâм почне писати
прочитати много књига, да би научио списатељски занат, као што се будући
столар мора настругати дасака, пре него што почне градити сто и столицу. За
сваки посао пред дар треба и много рада.
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КАРНЕВАЛ У ВАЉЕВУ

П

ошла сам сасвим другим послом у Ваљево, а стигла на дечји карневал. Већ
улазећи у град затекла сам дуж главне улице с обе стране окупљено много
света и много предшколске деце која су истрчавала из редова љутећи милицију, иначе и сам свечано и помало дечје1 расположену. Карневал се припремао,
како сам чула, још за април и требало је да се зове „Априлијада”, али како је април
био хладан, ова забава се претворила у Мајски карневал.
Стала сам и ја да га чекам. Око мене су тате држале мале девојчице на рамену, а маме се хвалиле: „Мој Миле је зец у Трећој осмолетки!“; „А мој Пера је
вук!“; „Моја девојчица је Снежана“. Утом се појавио први камион пун деце под
маскама старијих људи. Судећи по узвицима око себе закључила сам да су неке
маске представљале ђацима познате или омиљене личности. У једној су сви
препознали, или им се учинило да препознају, градског школског књижара, у
једној домаћина неке школе. Војни камиони који су били стављени деци на
располагање возили су полако, прво да би се све могло лепо разгледати, друго, 2
да <би> се позорнице на њима и деца глумци осећали безбедније. Међу децом
на камионима било је и деце из обданишта. Она су приказала „Пачју школу“,
управо онако како је свако дете замишља: три реда клупа, у свакој по три пачета у изванредно укусним и осмишљеним костимима где су наранџасти тупи
кљунови и пачеће ноге изазвале буду одобравања. Свака осмолетка је приказала по једну чувену бајку: нагледали смо се козе и јарића, Снежане и патуљака,
Марице и Ивице. Смејали смо се причи „Деда и репа“ која је, врло живо, реалистично представљена пожњела много успеха, нарочито последњи у реду мишић
који је од велике усрдности пао с камиона, што се многима чинило предвиђено
– а можда је и било. Провозало се испред нас и петнаестак пингвина на сантама. Деца која су их представљала умела су да дочарају покрете ових птица и
њихов скоро људски ход. Прошли су мимо нас и неки рођаци пингвина, птице
велике, жутих кљунова, врло живописне. Један путнички аутобус „Ласта“ био
је крцата лисица, вукова, медведа који су вирили кроз прозор и махали нам љубазно главом.
Било је ту и балерина одевених у белу хартију, али лепших него да су у свили, било је народне ношње, кола. Могле се видети и ствари које се данас виђају
само по етнографским музејима, преслице и преље, вајати. Било је и неких
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сцена из дечјих вртова. Најмању децу је то особито веселило, особито успела
вртешка начињена од баштенског сунцобрана где су <се> окретале велике лутке
и лутани.
Карневал је зацело морао бити припреман дуго и децу су морали помагати
и наставници вештина, и наставници матерњега језика и природних наука,
јер је све било проучено, савесно и са укусом направљено и изведено, сав тај
свет дечјих снова, тај свет тропских и поларних птица, инсеката, звери. Морали су и родитељи и школа за ову забаву прилично потрошити, али ни труд ни
новац нису остали узалудни, карневал је био велики доживљај не само за децу
већ и за цео град.
<1962.>
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Моја посета вараждинским пионирима

П

рви пут сам видела и чула вараждинске пионире пре три или четири године кад је вараждинска музичка школа давала у Београду концерат коме је
присуствовао и друг Тито. Упамтила сам била тај концерат због две ствари:
прво што су пионири изванредно певали, што су били толико увежбани1 да су
могли певати и без диригента, а друго што је једном малом плавушану позлило.
На огромно чуђење публике која је запазила његово бледило он није напустио
збор док му диригент није за то дао дозволу. Храбро држање овог пионира приметио је и друг Тито и после концерта, у разговору са диригентом и пионирима,
похвалио је и њега и мале певаче речима:
– Нисам досад видео такве дисциплине да певач чак ни у несвест не пада
док не потражи дозволу од диригента.2
Други пут сам срела вараждинске пионире у самом Вараждину, приликом
свог гостовања Народном свеучилишту. Литерарна дружина „Владимир Назор”
ме је позвала да присуствујем усменим новинама које су приредили о мом
књижевном раду. Ово је централна вараждинска литерарна дружина која и ради
под покровитељством Градске књижнице, читаонице „Слобода” и Пионирске
трибине. Она је имала досад деветнаест јавних приредби по Хрватском Загорју,
по школама. Између осталих књижевних и музичко-књижевних приредби организовала и усмене новине посвећене књижевном раду Иве Андрића и Владимира Назора.
Нашла сам се наједном окружена будућим песницима, приповедачима,
глумцима, а можда и критичарима, јер је испред сваке рецитоване моје песме
један пионир давао њену карактеристику, смештао је у врсту и подврсту. Било
је то на лепој уметничкој висини коју сам разумела тек кад сам из листа њихове
дружине прочитала какве песме и прозу пишу. Не могу да одолим срцу и да не
наведем овде понеки стих, понеку кратку песму, понеку реченицу:
Црни бијели и сви други
једном ће жив<ј>ети сретно.
-----------------------------------Домовина ће бити земља цијела.
Керетић Штефица
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У наш град стигао је празник,
празник црвене боје.
Руке моје мајке помало вену,
али родит ће се нове.
Знам да ће те руке бити моје,
оне ће дизати нове руке,
нову младост.
На црвеном крововима
црвене заставе
ветар развија.

Новак Љерка

Марушевац Ђурђица

„Жељела бих да направите крему чијим би дјеловањем нестале све боре
с мајчиног лица које су настале захваљујући мојој ’доброти.’”
Штимец Споменка
Иста Штимец Споменка, склона хумору и самопосматрању назива последњу
страну школске бележнице „тужним огледалом несташлука”. Док наставник
предаје, ђаци разговарају пишући на последњој страници бележнице:
– Кај мислиш откуд бо почел питати?
– Шта имамо сутра?
– Донеси за кино!
– Знаш физику?
– Имаш распоред.
Ти пуни веселости пионири су ми после усмених новина и певали. Између
осталих песама певао је неки милолики дечак шлагер о твисту док су га другарице
позади вукле за капут, гурале, дошаптавале да не пева ту песму. Мени је међутим
било мило што је то певао јер је то знак да се преда мном осећао слободан.
Састанак се завршио као увек с пионирима давањем аутограма, адреса,
предавањем букета, дарова начињених ђачком руком. Овог пута сам и ја пионире замолила да се сви који су учествовали на приредби потпишу на лист своје
дружине који су ми поклонили. Ево вам двадесетак личних имена загорских
пионира. Можда ћете и ви својој сестри или брати дати такво име.
Драженка, Миљенка, Весна, Ивица, Славко, Душанка, Ђурђица, Едита,
Љерка, Бланкица, Јадранка, Маринка, Иванка, Јасна, Споменка, Станко, Влатко,
Бранко, Мирослав, Љубица, Зденка, Рајка, Влада, Жељка, Дубравка, Јожица,
Невенка.
<1963.>
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Наши основци у туђини

Н

аши ученици у туђини морају много више да раде него ви, децо, овде у
свом завичају. Они су тамо обавезни да похађају државне школе земље у
којој се налазе – француске, немачке, шведске или које друге. Да би успели морају најпре добро знати језик на коме им се предаје, значи њега изучавати1 и
упоредо са тиме савлађивати градиво. Рецимо учити француски и историју
француског народа и тако редом. Поред тога морају увек знати да образ своје
земље носе на своме образу. Нису они у туђој земљи само Петар Николић,
Крешимир Куман или Блага Тодороска него су у првом реду Југословени и нико
неће рећи како не учи добро Петар Николић него2 „онај мали Југословен што
је лане дошао”. Та мали Југословен што је у Француску стигао лане, најпре не
сме брукати Југославију па тек онда себе. То наши мали ученици у туђини добро
знају и готово сви су добри ђаци, како су то обично деца радника који се тамо и
сами муче и немају много времена да помогну свом детету.
Из таквога стања произилази нова мука: да би напредовали у туђем језику и
у туђој школи, та деца избегавају да говоре свој језик, или немају прилике да га
говоре и тако га полако заборављају. Ти наши ученици једном недељно иду у нашу
школу где се учитељи труде да их спасу од потпуног заборава и потпуног
отуђења, где их подсећају на нашу историју, нашу географију, где их уче нашим
песмама и задају им писмене задатке на нашем језику, поклањају им књиге које
долазе из домовине. Разуме се, то је одвећ мало. Шта је један дан у недељи. А особито шта је један дан у недељи <за дете> које већ почиње да се диви свему туђинском,
а да се стиди свога.
И како на деци свет остаје наша земља сад чини велике напоре да спасе
мале Југословене од отуђења. Југославија сад шаље учитеље одасвуд из домовине,
она их плаћа, она од њих захтева да раде у туђини са нашом децом исто онако
како се овде ради. Југославија наше уметнике, певаче, композиторе, књижевнике из домовине <шаље> на сусрете са нашом децом да је опомену на земљу
која их чека, да подржи и пробуди понос те деце, да јој нашим мелодијама омами
душе, да их за тренутак врати у родна села и градове. Тако сам и ја, са члановима Народног позоришта у Београду, Драганом Лаковићем и Животићем, са
композитором Мирком Шоуцом, била позвана од наше Амбасаде у Паризу на
сусрет са нашим ученицима. А у пролеће ове године (1973) са истом групом и
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Бранком Веселиновић посетила сам наше ученике у Шведској и Немачкој,
према међународном споразуму просветно-културних заједница. Због тога и
знам живот наше деце у туђини, све користи и штете које она од тога имају, о
чему сам вам малочас говорила.
У Паризу смо састанке са ученицима имали сви у Амбасади, 3 згради коју
зову резиденцијом. Тамо су просторије где наша деца долазе на наставу матерњег језика. Састанку са ученицима претходио је састанак са наставницима
и учитељима. У предворју учионица биле су у част празника Републике на зидовима песме и цртежи ученички који нас одушевили. Те песме су потом ученици и на заједничком састанку читали. Директор једне париске основне школе дозволио је да седам стотина Југословена ту држе домаћу наставу. Један од
руководилаца одељења у школи за оријенталне језике, Дејан Богдановић, понудио је учитељима и наставницима сва помоћна учила, грамофонске плоче,
мапе и слично, те ће ова школа сад бити права, угледна.
Док су у Шведској и Немачкој деца била из свих крајева Југославије, у Паризу, у овој бројној школи било је у огромном броју више деце из Републике4 Србије,
што је разумљиво када се зна за традиционално пријатељство народа у овој републици према Француској која је била наш савезник у Првом светском рату
и 5 дала уточиште у току четири године дана нашој деци која се преко Албаније
пребацила6 под окриље њених савезника.
Деца су на овим састанцима са жудњом слушала наше речи, певање Драгана
Лаковића, кога су се нека сећала још из Југославије. Нарочито је узбуђивала и до
суза доводила децу песма „Домовина”, а особито родитеље који су понека<д>
присуствовали овим сусретима. Наравно да смо се трудили да ови сусрети буду
и весели. Највише смеха уносио је у све састанке глумац Животић са својим
Четвртком,7 а Бранка Веселиновић док смо били у Шведској и Немачкој.
После посете овој школи од седам стотина наших 8 ученика срела сам на
улици малишана, журио је кући која му је, вели, била подалеко од школе, тако
да се мора возити и подземном железницом. Кретао се слободно на прелазима
као Париђанин, изговарао грас р као Французи и рекао ми прилично гордо како
је само његов отац из Србије, из Ниша, а да је он рођен у Француској. Била сам
после тога забринута и тужна јер пријатељска земља може пре да нам украде
дете, јер је волимо и јер јој се дивимо.
<1973.>

56

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

БЕСЕДЕ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Реч на отварању сајма књига 1988

С

вечаност отварања Сајма књига израз је поштовања и љубави према вековној пратиљи човековој, његовом највећем пријатељу и двојнику. Налазимо
се и вечерас у огромном расаднику1 људске мисли и осећања, спутнику који нас
односи у непознато сазвежђе духовног живота. Погледајте ову огромну количину тајни око себе! На сајму књига се увек осетим више тужна него радосна:
да поживимо стотине година, не бисмо стигли отворити све ове шкољке пуне
бисера људске мисли, пуне ватре срца и олујâ маште. Пролазимо поред позлаћених корица књига, као поред позлаћених гвоздених ограда око вртова у које
никада нећемо моћи ни завирити. Пролазимо поред многолисних сребром
укоричених књига сличних древним јеванђељима а ко зна хоћемо ли их моћи
за живота ма и дуг био, стићи прелистати. И није само краткоћа људског века
сметња што ћемо отићи са овог света не чувши шта нам говоре, шта нам довикују, и мртве и живе, него што често не знамо ни језике којим нам се обраћају.
Сајам књига нам се због тога учини збирком људског живота.
Чувен је стих једног нашег песника, постао скоро пословица: „Није злато
све што сија”, нису увек најбоље књиге златних корица. Задржимо се и крај
оних скромна изгледа, чија је садржајна вредност велика, које сијају више изнутра него споља. Оне ће нам пре омилити књижевност него дела скупоцених
омота. Застанимо и покрај полица оних народа са којима нисмо у великом
пријатељству јер књига <је> човеку пријатељ ма откуда долазила. Нека са нашег
сајма оду запажени, почашћени сви излагачи. Нека буде добродошао, свак ко
нам је дошао.
Земља нам се данас као све земље света налази у тешком материјалном
стању, у беспарици, или боље речено затрпана хрпом новчаница које много не
вреде. Али, ево, наш дивни народ храбро подноси те материјалне тешкоће.
Озбиљније се окренуо царству духовном,2 као легендарни Лазар Хребељановић
царству небеском. Многи наши људи необасути земаљским благом, живе богатим
духовним животом. Наши 3 студенти пуне универзитете и јавне библиотеке,
изложбе слика, задње галерије позоришта. Исидора Секулић је говорила да
нема бољег васпитача омладине и људи уопште од <лаке оскудице.>4
По некој дивној правичности природе, управо у тешка времена једног народа јављају се велика уметничка дела. „Ова земља пропанути неће” и поред
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свих тешкоћа у којима је, што5 рекла народна пословица, а ни њена књижевност. Зађите међу излоге наших књига у приземљу. Тамо све кипти од нових
збирки, нарочито збирки песама. <Нечитко> као гљиве после кише. Такав је
наш народ, од севера па до 6 југа. На крају бисмо морали одати признање и нашим издавачима. Они се лавовски <боре> и налазе некако могућности да поред дела класика објављују младе писце, па и оне засад недовољно познате.
Они као да имају ону Толстојеву мудрост. Упитан зашто у Јасној Пољани отвара
школу за децу мужика, рекао је: „Можда је међу њима неки нови будући Пушкин.”
<1988.>
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Порука десанке максимовић
Вуковом народу окупљеном на 57. сабору

Д

раги мој народе,
поштовани настављачи Вуковог дела,
уважени гости Вуковог сабора,
жао ми је што због болести не могу да присуствујем свечаности у Вуковом
родном месту на којем су, данас, окупљени Срби из свих крајева света да још
једном чују жубор матерњег језика са самог изворишта.
Поздрављам вас са родног прага Вукове родне куће.
Одавде су, захваљујући Вуку, кроз наш језик протекле истине о нашој природи, о нашој прошлости и стремљењима Вуковог народа. Оне су свету указале
на један мали народ велике духовности и богате историје. Вук није био само
заљубљеник у наш језик, већ верни чувар и умни тумач наших народних песама,
наших обичаја, предања, наше историје и наше митологије.
Вуку се верује јер је његов наук проверен и доказан.
Враћање Вуку зато није само ствар наше загледаности у прошлост, већ и
суочавање са нашом садашњошћу и дијалог са временима која долазе.
Драги пријатељи, да нам није било Вука, заборав би покрио наше народне
песме, наши обичаји би замрли, а наш би се језик окаменио. Да заборав не би
покрио имена многих великих Срба, јунака, научника, многих догађаја наше
историје, Вук се посветио језику, поезији и народном животу.
Тако је учинио да будемо свету на видику.
Вук је пронео славу нашег језика широм света, баш као што многи од вас,
данас, диљем земног шара, чините част српском роду и имену, настављајући то
немерљиво дело, ширећи вуковски дух и уводећи у Вуков језик нове генерације
ђака, студената и истраживача.
Тај језик није само именован Вуковим именом већ и њиме у доброј мери
заштићен.
Он нас окупља широм планете, ми се по том језику међусобно разазнајемо
и својатамо.
Захваљујући језику, најтрајнијем памћењу, Вук и мртав живи међу нама.
Док буде њега – биће и нас!
15. септембар 1991.
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Поштовани и драги пријатељи и браћо!
<Поздравна реч учесницима разговора о књизи
Десанке Максимовић на југу Србије>

К

ада само чула да ће на југу Србије, у Приштини, Прокупљу, Нишу, Лесковцу,
Алексинцу и Сврљигу, у градовима у којима сам толико пута боравила, а
чега се са пријатношћу сећам, бити речи о књизи коју је о мени написао мој
пријатељ, професор и књижевник Велизар Бошковић, силно сам пожелела да и
ја опет кренем на пут, да будем тамо, међу драгим људима и пријатељима. Нажалост, не осећам се добро и то ми не би било могуће. А и кад бих то поменула
својима, успротивили би се, не што се боје да ми се што не деси на путу (ђаво
ионако једном мора доћи по своје), већ што би бринули куд бих ја то и како сад
овако слаба!
Мојим пријатељима је познато да сам често тамо долазила, учествовала
редовно на Вучковићевим вечерима поезије у Приштини и осећала се увек
пријатно и радосно. Како и не бих, била сам као свој на своме, у земљи одвајкада
српској, међу драгим људима и пријатељима! Са радошћу сам кретала на пут,
са радошћу се враћала отуда, препуна сваке и људске и божје лепоте.
А кад се на Косову беше оно замрсило, опет ме пријатељи зову. Помислим:
шта да радим? Моји у кући, па и колеге из Удружења књижевника Србије кажу
ми да размислим. Ко зна, веле, шта може да се догоди! И ја не одем једне године,
ипак из главног разлога: била сам болесна, као и ово сада. Кад, следеће године,
опет ме зову. И ја решим да идем, па нека буде шта ће бити! Ништа! Све лепо,
ти сусрети, читање на књижевним вечерима, дружења; све је, рекла бих, лепо и
нормално, као увек. И ја помислим: па, наравно, зар и може бити друкчије?!
Судбина нас је доделила једне другима; морамо заједно!
Разлози наших окупљања јесу били да се сећамо песника Лазара Вучковића, али и да видимо како живе наша браћа, тако далеко од нас, рекла бих –
судбином одвојена. Најпре нисмо ни помишљали на какву бојазан. Живели
смо у миру, спокојни. Али, богами, кад се појавила мржња међу људима (тешко
ми је то рећи, али тако је), зазебло нас је у срцу и стали смо се освртати око себе.
Шта је сад ово? Свеједно, потајна зебња није нас зауставила, ни мене ни моје
пријатеље песнике. И ја сам и даље одлазила на Косово и Метохију, обилазила
многа места, залазила у најзабитије кутке, упијала у себе ону божју лепоту које
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има свугде на овим просторима, и у природи и у свему ономе што је човек
својом руком створио, исказавши тиме велико богатство и наше историјске и
наше културне прошлости.
Па како да се не сетим и града Ниша, његових по вредности ретких знамења која би чинила част било ком граду на широким просторима нашим! Бар
два су знамења за најдаље памћење: Ћеле-кула, споменик људским страдањима
који увек опомиње, и трагични и рано преминули песник Бранко Миљковић,
чију ће прелепу поезију читати и памтити многе генерације.
Па Прокупље, које би, да није баш ничег другог, било надалеко познато по
томе што је изнедрило песника Рада Драинца, око чијег смо се имена и поезије
окупљали ми, његова сабраћа песници.
Па Алексинац, град са богатом школском традицијом.
Па Лесковац, где су се окупљале и тако лепо дружиле песникиње Југославије,
оне коју смо донедавно имали, а коју смо, бог и душа, вероватно засвагда изгубили.
Пуно је разлога да смо сви данас забринути, јер у опака времена живимо:
земља нам се распала, људи изгинули, материјална добра уништена. И зашто
крити, брижна сам веома. И лежем и будим се с мишљу: зар је мој народ заиста
заслужио да га одасвуд дочекују на нож, окружују мржњом?! Па, је ли могуће
да ће та мржња и даље нарастати као квасац, има ли јој лека и хоћемо ли се избавити још горег зла? Бојим се да ја то нећу дочекати и то ме боли. Али, колико
ми снага допушта, молим се милостивом Богу за спас душе српскога народа.
Забележим и даље покоји свој немир, као кад се друкчије не може и као што
чине толика моја сабраћа песници. И као што сам учинила пре неку годину
кад бех на лечењу у Врњачкој Бањи. То морам да вам испричам.
Ту сам срела једно болесно дете, Албанче. Дошло и оно да се полечи. Виђали
смо се свакодневно у оном лепом парку, па крај извора где се пије вода. Ја попијем
оно што су ми лекари прописали, а дечак мисли, то је мало, па ће рећи: „Ево ти,
пиј из моје чаше колико хоћеш!” А мени мило, видим, дете мисли чиста срца, и додаје оно што би, можда, требало ја њему да кажем; дете је, тек се учи животу.
„Зашто бих”, вели, „ја тебе мрзео?! Ја то не разумем.”
„Вала, не разумем ни ја, драго моје дете”, помислим и јасно ми буде да је то
оно од одраслих чуло и примило.
Гледала сам га као да ми је какав род, с мишљу: па, ваљда не мрзе Србе баш
сви Шиптари: и међу њима ће се наћи оних који не мисле зло, али, шта ће, вероватно морају да ћуте и буду уз свој народ.
Из истог су извора и други неки моји немири кад су у питању наша браћа
на југу Србије. Мислим на њих и молим се да их мимоиђу невоље и страдања.
Ипак у нади да ће бити боље него што је, поздрављам вас све.
Будите ми здрави, пријатељи моји и браћо!
С поштовањем, љубављу и лепим жељама за све вас,
ваша
Десанка Максимовић
У Београду,
на почетку октобра 1992.
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Змајеве игре

К

ад год отворим чију књигу, сетим се оне песме Добрише Цесарића о мртвом
песнику, песнику који моли читаоца да отвори његову збирку и прочита је и
тако, за неко време, у свом срцу и мислима васкрсне његове мисли и његово срце.
На овој дивној, у нашој земљи већ популарној свечаности, нама није једини
циљ да васкрсавамо Змаја. Змај живи међу онима за које је живео. Њега свакога
тренутка понеко дете чита, свакога тренутка понеко вади с полице његову
књигу и отвара је, свакога тренутка он васкрсава у нечијем срцу. Они који су
ове дечје игре везали за Змаја сматрали су да није довољно сећати се само
Змаја. Они иду даље. Они су примили срцу Змајеву поруку из „Светлих гробова”
– „Где ја станем ти продужи”. Схватили су да није довољно поштовати само
традицију, већ да се мора, ослањајући се на њу, поћи даље. Зато ми данас у завичају овога великог дечјег песника славећи његово дело правимо и смотру својих
достигнућа; зато ми његову поруку да не прекидамо културну нит коју су започеле генерације пре нас данас разграњавамо, богатимо, сабирамо снаге за оно
што песници пре нас нису могли и одужујемо оно што они нису стигли да одуже
– увек свесни да се ни Змају кад би био наш савременик, не би отела наша прегнућа.
Змај је у дечјој поезији оно што је у медицини лекар опште праксе који лечи
и мале богиње и старачке астме и реуматизме, запаљења плућа и заушке, који
даје инјекције, али ни чај од слеза не избегава, који се смеши преписујући горку
медицину, кога нестрпљиво очекујемо кад ће отворити врата наше забринуте
собе негде под далеком планином. А ми који настављамо онде где је он стао,
постали смо специјалисте, један је узео шарлахе и богиње (да останемо на истом
поређењу), други крајнике, трећи само плућа, четврти само желудац. Или да се
вратимо на поезију, ниједан од нас није био кадар да настави цело његово дело,
него је један узео небо, и звезде, други шуме и зверке, трећи градове и трамваје;
једни певају за децу до шест година, а други за оне од шест па до десет; понеки су
увек озбиљни и тужни, а понеки увек ведри – али сви ми да се саставимо, чини
ми се, не можемо у данашњем времену, данашњем детету да будемо оно што је
Змај био нама. Ретко ко од нас је написао песму која би данас одјекнула онако
како су у Змајево време одјекнуле1 песме као што је „Лењи Гаша”, „Пура Моца”,
„Материна маза”, „Светли гробови” или „Три хајдука” или „Кад је Максим чувô
стадо”. Свака нова песма била је нов догађај. Наравно, 2 ондашње дете било је
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упућено само на песму, само на књигу. Није тада било дечјих свечаности као
што су наше Змајеве игре.
Нашим песницима за децу, учесницима Змајевих игара, не знам шта бих
друго у добродошлици могла пожелети него да и они, ако могу, позлате и обогате детињство наше деце као што је Змај наше, моје; да и њих негде у каквом селу,
у каквој варошици, деца до дубоко у ноћ читају, плачући као што се у Змајево,
смејући се и сневајући; да и њихове песме постану саставни део чијег породичног живота, чије усамљености, да напуне антологије и читанке, да повећају
дечје и школске свечаности; да се без њих сад не могадне живети као што се у
Змајево доба није могло живети без Змаја; да мајке кад угледају у излогу њине
књиге, уђу спокојно и купе их као што су некад са поверењем куповале Змајеве
књиге, или као што су грађани у радњи штофова прво тражили енглески штоф
а у часовничарским швајцарске часовнике.
А деци која су данас гости Змајевих игара желим да наши савремени песници, Мира, Тартаља, Вучо, Лукић, Радовић, Данојлић, Бранко, Крклец, забаве,
насмеју, изненаде, поведу у снове; да им оставе поруке којих ће се сећати и кад
буду одрасли, и кад постану можда и сами чувени песници. Желим да буду и
бољи од својих песничких узора, да и они једном за будућу децу покрену дечје
игре, Мирине или Тартаљине, или Вучове, Радовићеве, Лукићеве или Крклечеве, Флорикине, Данојлићеве. Нека васкрсавају оне који су улепшали њихово
детињство, нека наставе онде где буду стали данашњи песници, нека одуже
оно што они остану дужни и измогну што они нису могли.
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Порука деци о Змајевим дечјим играма

И

грајте се, децо, данас у славу Змаја! Оживите игре којих су се играла деца
и омладина у његово време и којих се и он играо. Играјте се пиљака, клиса,
бацајте лопте увис, прескачите ватру, рвите се, одбацујте камен с рамена, трчите,
трчите певајући – то од вас тражи Змај лекар и песник.
Зовите у игру и књижевнике који пишу за вас и о вама, зовите све људе који
су се сетили да вас око Змајевог гроба окупе, који су много учинили да се
рађају песници за заду <?>, да штампају књиге какве деца воле, да оне постану
и у школи важне као читанке, који су допринели да свет почне ценити дечју
књижевност <и> да власти подигну зидање Змајевог дома, да почну долазити
на Змајеве дечје игре радо као <на> ногометске утакмице.
Играјте се, децо! Нека вам се и машта разигра као и срце<,> велики саобраћајац на путевима ваше младе крви. Говорите наизуст Змајеве стихове,
претварајте се у јунаке његових песама, уписујте се у пачје школе, пријатељите
се са птицама и домаћим животињама, играјте се са мачком Тошом, са Страшним
лавом, са малом Јуцом, са Леним Гашом. Играјте се јунака из народних песама,
из прича и бајки, из наше борбе за слободу. Дружите се са Робинзоном Крусо,
са Гуливером, са Пером Квржицом, са девојчицама из села Липе, са Звезданом,
идите у шуму где дрвеће хода, можда ћете тамо срести и Пиргу. Молите Ршумовића да натера тате да побегну из канцеларије и поиграју се с вама, украдите
чувеног лутка Четвртка и поиграјте се насамо са њим, молите Драгана Лаковића да уместо серенаде отпева под прозорима љутих тата песму о пруту. Загрлите своје деде и баке, плачите углас ако и они неће да пођу с вама на Змајеве
игре, молите родитеље да и они даду прилог за зидање Змајевог дома, одреците
се биоскопа и слаткиша па и ви приложите бар један пиљак за темељ дома који
ће најпре бити и ваш где ћете са више права улазити знајући да сте и ви своју
љубав у њега утемељили.
И кад протутње Змајеве дечје игре, искрадите се до Змајевог гроба, положите цвет и ослушните, можда ћете чути штогод – у самоћи се боље чује него кад
има много света. Можда ће вам рећи: „Остани дуго дете. Можда нећеш толико
волети кад одрастеш. Остани дуго мало дете!”
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<Волим Београд>

В

олим Београд ноћу кад га погледам са сремске равнице или с панчевачког
моста, Београд налик на огроман прекоморски брод пун катарки и
заниханих светиљака, Београд никад потпуно уснуо. Волим његове светиљке
и кад их посматрам са околних брегова, оне руменкасте које опомињу на ране
и оне месечинасте које као да се пробијају кроз маглу векова.
Волим га кад испољи своју демократску нарав, Београд коме не смета што
му по улицама иду и Цигани и Шиптари, који траже посла, који широко отвара
врата сваком Југословену. Као главном граду наше земље њему је то и дужност,
али он није такав само по дужности, већ је управо због те своје широкогрудости
постао најбројнијим градом наше земље.
Волим га узбукталог гневом, кад истера на улицу и старо и младо, и придошлице и старе Београђане, кад дигне на узбуну и ласте испод крова, кад његова
реч промени ток историје, кад се испречи испред заблуделих и назадних1 вођа.2
Волим га кад се покажи да воли живот, кад је сав, рекло би се, на доколици,
на улици, а у ствари ради, кроти и причвршћује песак за тле, зида на њему модерне дворце, сада паркове преко ноћи.
Има на свету, а и код нас, лепших градова него што је Београд, али ја управо
волим његову нелепоту пуну живота и пуну успомена, његове поломљене улице
и почупане куће које као да показују колико пута му је срце вађено. Свет је пун
палата, ми данас видимо да их и није толико тешко сазидати, али је мало градова
са толико ожиљака које оставља немирна и јуначка прошлост. Ја управо волим
у Београду те ожиљке.
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Десанка Максимовић словеначкој деци

С

овјетска песникиња Маргарита Алигер у предговору једне своје збирке песама је рекла како је најистинитија биографија песникова његово дело, његове песме. Из њих се види у ком је времену живео, чиме се бавио, шта је волео, а шта
мрзео; неки пут се у песмама нађе и име села у коме се родио, и какви су му били
родитељи. Тако се, драги моји Словенчићи, из мојих песама види мој живот. Нађе
се име мога родног села, Бранковине, нађе се у песми „Час земљописа” да ми је
отац био учитељ у селу, нађе се из других мојих песама и бајки и прича, да сам и ја,
поред писања, учила децу, била професор у једној гимназији, погоди се да сам била
у пријатељству са природом и немуштим створовима који1 окружују људе, да сам
много волела и волим природне лепоте Словеније, да2 знам и волим словеначке
песнике (о томе вам може рећи циклус песама посвећен вашем завичају). Књига
Прадевојчица, у којој се много говори о шумама и рекама, пресликала је многе закутке словеначких планина. Књига Бајка о Кратковечној, која је преведена и на
ваш језик показује колико познајем живот кукаца, крилатих и некрилатих. И из
осталих мојих бајки се види колико сам друговала са природом и разумевала језик
у оних бића која не говоре као људи или која ћуте. Из низа песама које сам посветила борби наших народа за слободу, као што су „Крвава бајка”, „Србија је велика
тајна”, „Песма о погинулој девојци” и њима сличне песме, види се да, ако нисам
била ни курир и курирчек, бар сам навијала за борце и покушала да сачувам од
заборава њихове подвиге и патње. Из бројних књига које сам превела, види се да
волим и поштујем и друге народе, најпре своју словенску браћу, народе Југославије. Зато сам превела две књиге песама ваших песника, почевши од Прешерна па
до савремених. Превела сам и један роман за децу, мислим да се зове, на нашем језику, Хиљаду места. Види се из мојих књига да сам доста путовала и увек после
тога писала о крајевима и људима које сам путујући упознала (Празници путовања, Снимци из Швајцарске).
За децу волим да пишем јер она воле многе ствари које су и мени драге, јер она
верују у људе, у живот, јер су искрена, јер умеју да се одушеве, јер су правдољубива,
јер су кадра, кад одрасту до младића и девојака, да се жртвују и за ствари које њима
лично не доносе корист. Такви млади људи, и такви млади јунаци3 су ми најближи.
Са њима и са децом волим да се сретам јер се разумемо. Ја схватам њихове тежње,
њихове подвиге ценим. Управо из тих разлога ми је и мило да дођем на сусрете с
људима који су некад били борци или курири, или који су бар познавали те још недорасле дечаке, а велике хероје и који умеју да нам причају о њима.
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Крагујевац

П

рве године Народноослободилачке борбе, месеца октобра, партизани на
путу између Крагујевца и Горњег Милановца, убију два немачка војника.
Хитлера је та вест ујела као гуја. Србија му је и иначе била1 мрска. И дотле
2
је за једног јединог немачког војника бивало стрељано по педесет или по сто
родољуба. А овог пута је из Главног немачког војног штаба издата заповест да
се за та два Немца пострељају све мушке главе у Крагујевцу и његовој околини.
Ако устреба, да се не штеде ни деца јер „живот у тој земљи ништа не вреди”.
Да ли не вреди зато што га људи за слободу свесно жртвују, или зато што
смо, по Хитлеровом мишљењу, нека нижа врста људи – не зна се.
Још од средњег века наши народи су се борили и гинули за слободу. Било је
много начина на које је непријатељ убијао нашег човека, у жељи да га подјарми
и понизи: Турци су нам рубили главе, отровним стрелама нас гађали, набијали
на колац, како је то описао Иво Андрић у књизи На Дрини ћуприја. И Германи
су нас одувек за слободољубље и родољубље гонили, бацали у тамнице, вешали;
Матији Гупцу су усијану гвоздену круну ставили на главу зато што се борио за
права сељака.
И војска фашистичке Немачке, за време последњег рата, вршила страшне
злочине по нашој земљи, или су их под њеним окриљем чинили наши људи фашистички расположени који су били прешли на њихову страну. Немачке казнене
експедиције су палиле села, спаљивале живе људе у слами, сену, по кућама и
црквама. Убијали су децу пред очима родитеља.
У ово страшно доба фашисти су над родољубима, партизанима и њиховим једномишљеницима и помагачима <вршили> људском уму непојамне злочине: вадили децу <ма>терама из утробе, бацали живе људе у дубоке поноре, вадили деци
очи, стављали3 људе на муке душевне и телесне које ни средњи век није познавао.
Ипак, злочина у Крагујевцу људи се најчешће сећају, и због броја људи
пострељаних у једном дану, на једном месту, и због тога што су међу жртвама били
и непунолетни дечаци и због тога што је земља која је себе сматрала културном
ушла на превару у школе и ученике са часова повела у смрт. Све је то личило на
једну ужасну причу. Обично деца у једном разреду, иако рођена исте године и
можда истог дана, не одлазе са овога света у исто време, исте године – неко умире
млад, а неко дочека и дубоку старост. А деца која су била рођена, рецимо, 1925.
или 1926. и којој је 1941. било петнаест или шеснаест година, сва су у исти час
отишла са овога света, постала вршњаци по смрти као и по рођењу.
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________ Десанка Максимовић ________

Ова чињеница је више наших песника потакла да напишу о томе поеме.
Чак су нашим пострељаним ђацима посветила песме три страна песника: белгијски, украјински и руски.
Три дана пред 21. октобар почело је стрељање у околини Крагујевца, у селу
Грошници и суседном Мачковцу. У Грошници је народ затечен у цркви на јутрењу
и углавном пострељан у црквеној порти. А 20. октобра војска је опколила сам
град, затворила све улице, мостове, баште куда би се могло побећи и истовремено
је у свакој улици почела рација. У сваку кућу упада немачки војник праћен такозваним фолксдојчером – обично нашим војвођанским Швабом и одводи сву
мушку чељад, сем ако нису мала деца и оронули старци. Одведен је понечији отац,
понечији брат, син, ујак или деда. Покупљени су људи који су се затекли на улицама, на трговима, у занатлијским радњама, продавницама. одведени су чиновници
из судова, особље из болница. Радници су одвојени од <нечитко> и свештеници
од олтара. Изведени су из учионице ђаци и професори Гимназије и Учитељске
школе, сви једновремено, како не би, дочувши злу вест, неки могли побећи. У школама су истовремено улазили у сваки разред позивајући ђаке и наставнике да напусте учионице. Када су ученици хтели собом понети школске књиге, рекли су
им да им оне нису потребне. Забележено је да су немачке власти неколико дана
пре ове трагедије Крагујевца позвали директоре школа и заповедили да сви ученици морају редовно посећивати наставу, да су ђачке болести чиста саботажа.
Значи да се већ тада знало међу окупационим властима шта се спрема.
Ово сакупљање људи на једно место није слутило на добро, а особито што
су то биле такозване топовске шупе, простор врло мали за толики број личности.
Али ипак није нико још могао веровати да Немци могу побити толико света.
Зато су мајке, сестре, кћери и жене похитале за људима нагло изведеним са храном и топлом одећом, мислећи да их воде, у најгорем случају, на принудни рад у
Немачку. Ни у најстрашнијим слутњама нису могли помислити да им је остало
живота још само једна дуга, пуна неизвесности, ноћ, једна зора или можда само
једно поподне тога дана, јер толике хиљаде је ипак тешко било побити у току
једне зоре и једног поподнева. Да су ти људи били телад или зверад, тешко је
било веровати да их непријатељ све може побити.
Похапшени грађани су провели ноћ у4 тим Топовским шупама. Још у току
ноћи почело је стрељање иза 5 те зграде где су били сатерани и где није имало
места ни да се стане како треба, и, како зграда била војна и имала прозоре под
таваницом, није се могло видети шта се напољу збива.
Пред зору се опет зачуло пуцање. Један од ухапшених ученика попео се
другу на плећа и угледао где Немци до зуба наоружани гоне око стотинак
грађана пред собом и затим се чули са неколико страна пуцњи. 6 У извештају
једног немачког поручника који је стрељању присуствовао каже се: „Стрељање
је извођено пушком на одстојању од дванаест метара. За сваког притвореника
одређено је пет стрелаца.” Други немачки поручник извештава Главни штаб:
„Главни део времена отпада на копање јама, док се само стрељање свршава врло
брзо (100 људи за 40 минута)7.”
Врата на шупи су се све чешће отварала. Млађи, непунолетни ученици су
се уплашили. Неки су заплакали, стали дозивати своје родитеље. Неки су у
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________ Пригодне изјаве и чланци ________

своје ђачке свеске и књижице нешто записивали, поручивали родитељима.
После стрељања нађене су те ђачке књижице разбацане по Шумарицама, као и
поруке радника на радничким. Све се то сад налази у Спомен-парку, музеју
града Крагујевца.
Док су ученици записивали своје последње збогом, већ са сазнањем да морају
у смрт, врата на шупама су се отворила и за њих. Професори су их окупили у
том часу око себе, да их охрабре, да им олакшају тај тренутак, подсећајући их
каквих слободара су синови <и> унуци. Говорили су им да пред непријатељем
не треба да покажу страха, јер би га то радовало. Говорили су да ће све бити
брзо и лако, да се само једном умире, да и они, њихови професори полазе на
губилиште с њима. И тако загрљени са својим ученицима пошли су према
стратишту певајући песму „Хеј, Словени...”
Присуство професора и њихова присебност помогли су ученицима да се
држе поносито. Они су знали да је Милоје Павловић, директор Учитељске
школе, драговољно пошао у смрт, како их не би оставио саме, мада су му немачке
старешине биле дозволиле да иде куће. Он је, међутим, одговорио: „Поћи ћу са
својим ђацима ма куда их водили. Можда ће требати да им одржим последњи
час историје.”
Има више врста храбрости. Храбри су и они који смело јуришају на бојном пољу, храбри су и револуционари и родољуби који под вешалима или пред
стрељање к личу слободи, без страха исказу јући своја убеђења. А ли су
најхрабрији они који драговољно бирају часну смрт, као Милоје Павловић и
њему слични.
Правде ради треба рећи да нису сви који су морали стрељати Србе на Шумарицама чинили то лака срца, без гриже савести. Било је немачких официра
који су покушали 3спасти људе које <су> ближе познавали:3 обућара код кога су
оправљали чизме, свога берберина, човека код кога су становали. Многи <су>
у ноћ после стрељања, или два-три дана касније добили растројство желуца
или живаца. О томе говори у своме званичном извештају Главном штабу и немачки поручник Валтер.
Понеки од извршилаца казне поменули су у свом извештају прибрано држање људи и како су двојица-тројица клицали Стаљину и Русији. Међутим,
много је њих имало снаге и прибраности да пред стрељање искаже своје поруке
и своју веру у победу. Чули су се покличи, нарочито од стране радника: Живела
слободна Србија, живели партизани, живела Комунистичка партија, живео
Совјетски Савез.
– Убијајте, погани фашисти, али Србија ће ипак бити слободна!
– Живела Комунистичка интернационала!
Један занатлија је пао с ускликом:
– Живела слободна Шумадија!
Немци у својој штампи нису о овом свом злочину у Србији говорили, а и
<у> званичним извештајима нису давали тачну слику ужаса који су починили.
Нису дозволили да се по гробљу задржава, да праве помени, да се по обичајима
сахрањује. Попреко су гледали на црне барјаке који су после стрељања били
истакнути на свакој кући где је неко убијен.
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________ Десанка Максимовић ________

Ипак се на међународном суђењу ратним злочинцима у Нирнбергу све
обелоданило. Сав свет је сазнао за судбину Крагујевца, града – хероја. Наш
сведок нечувених мука у Крагујевцу и насиља немачких окупационих власти
злокобнога 21. октобра био је Живојин Јовановић, човек који је три пута био
стрељан и на драматичан начин избегао смрт.
Треба 21. октобра доћи на Велики школски час кад се врши помен крагујевачким жртвама и посетити све њихове хумке и досад подигнуте споменике и
видети колика сила народа из целе наше земље, колико школа доже да се поклони граду – хероју и његовим жртвама.
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Новогодишња честитка бугарском народу

С

рећна Нова година, Бугари! Нека1 вам она 2 пројезди на белом коњу кроз
Родопе и Витошу, нека стигне она у сребрним звездама у села и градове и
опомене вас на снегове детињства, који нам се у сећању чине топлији и ми риснији од глогова цвета, нека вас опомене на детиње радости убундане у снежне
сметове.
Срећна вам Нова година, бугарски сељаци, вама што имате исте обичаје,
исте празнике, иста пића, иста весеља, исте њиве, као моји бранковински сељаци. Нека Нова година плуговима мраза припреми наше њиве за јарицу. Нека
вам северац сву ноћ опомиње воћњаке да прерано не процветају. Нека вам се 3
умноже 4 стада, упале5 нова огњишта, напуне 6 житнице. Нека вам се7 пожене
синови8 и кћери поудају 9. Нека вам се роде10 цели пукови11 мушке храбре деце,
и цела кола нових малих лепотица.
Срећна ти Нова година, војско бугарска! Нека би никад више ниједна година не донела ти ратова, а особито не онима с којима би ти хтела да живиш у
миру и у љубави. Нека сваки војник ноћас пред зору усни да се враћа у завичај
и да га тамо жељно очекује девојка12 која му се обећала.
Срећна година и вама, бугарски књижевници,13 вама у чијим се делима
истим именом као и код нас зову све велике ствари у животу: сунце и небо,
земља и вода, мајка и отац, син и кћи, слобода и правда. Нека ваша имена
пређу границе свих земаља као што су прешле границу Југославије. Нека цео
свет преко ваших дела упозна душу бугарског народа и његову историју. Нека
се моји драги пријатељи, бугарске песникиње, Дора Габе, Јелисавета Багрјана, Магда Петканова, Грубешлијева, Бленика, Исајева, Чирпану роде нови
Блага, и остале наде14 бугарског песништва и даље с успехом боре и побеђују
на утакмици за светско првенство поезије.15 Нека се у родним местима ваших
класика Софији,16 Старој Загори, Драганову, Пазарџику, Сопоту, Шумену,
Габрову, Ботевграду, Копрившчици, Добричу, Сливену, Калоферу, Чирпану
роде нови Вазови, Ботеви, Лилијеви, Фурганџијеви, Јаворови, Дебељанови,
Расцветникови, Стојанови, Исајеви, Петканови, Елини Пелини. Срећна Нова
година и свима осталим уметницима Бугарске, од сликара па до музичара,
који најбоље знају како Бугари и Југословени не само слично говоре него и
сличне песме певају.
1

75

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Срећна Нова година радници и раднице Бугарске, чувени по својој вредноћи. Засипајте свет производима својих творница, налијте ружино уље по целом
свету, окадите17 свет својим дуваном, угрејте га својим топлим овчијим бундама,
зачудите га оним што умете да створите.
Срећна Нова година, мајке бројних породица! Враћајте18 се увек19 с тргова
котарица пуних поврћа, које20 гаје ваши баштовани.
Срећна Нова година, бугарски учитељи и ђаци, ви на 21 којима почива почива просвета, ви чувари традиције, ви вође у још бољу будућност. Срећна Нова
година децо бугарска 21! Нека ваше санке сутра прелете границу између Југославије и Бугарске. Вама је као птицама то дозвољено. Дочекаће вас у мојој
земљи исти снег какав пада и у вашој, дочекаће вас исто дрвеће, исте њиве, исти
топли осмех на уснама људи, 22 првих бугарских суседа у Југославији. Нека би
једна од идућих нових година донела брисање граница не само између земаља
Јужних Словена него и између земаља целог 23света, и не само за децу на санкама
већ и за људе жељне мира и пријатељства међу народима.23

76

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Поздрав омладини, учесницима
на изградњи ауто-пута

П

оздрављам омладину која је пошла да изгради пут куда је једном Вук кренуо
у свет и славу, која ходочасницима у његов завичај пружа длане да преко
њих пређу. Људи су се одувек делили на оне који радије дају него што узимају,
који друге својим огњем друге греју уместо да траже светом на чијој би се
страни огрејали. Поздрављам омладину која Вуковом завичају поклања своју
неистрошену снагу, свој сан, која је због Вука на неко време прежалила састанке
са вољеном девојком, вољеним младићем, која се на неко време одрекла драгих
књига, спремања испита, забава, по градовима. Свиђа ми се омладина која се не
задовољава да Вукови путеви буду поплочани само славом, која сматра да његове
богазе земљом треба бетонирати, да треба на нов, савремен начин позлатити
сваку Вукову стопу; свиђа ми се омладина која зна да и путеви земљом, преко
планина и врлети, уз речне кањоне спајају људе као и путеви просечени1 мишљу
генијалног човека. Поздрављам слависте других земаља у чији је срцима и мртви
Вук пробудио стари романтичарски занос као некад пре стотинак година у срцима својих савременика, великих људи целога света. Желим да им се свима небо
Вуковог завичаја обрадује, да имадну за рад лепих дана, високих белих облака
да им прохлад чине, да имадну насмејаних водоноша, месечине и мириса липа,
да њиве крај њих буду пуне препелица и шуме косова; кад се буду враћали са
рада да им Дрина спева корачницу уз коју је и уморном нога лака. Желим да се
радећи заувек збратиме, и међу собом и с народом; да опет једном, у дубокој
старости, прођу тим путем који је никао из њиховог заноса и пожртвовања.
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<Реч поводом доделе награде Удружења
књижевника Србије>

П

оштовани и драги председниче, од свих високих друштвених призна ња,
додељених ми од људи на челу државе, награда коју данас примам ми је
најдража јер ми је дају сабраћа, наше2 Удружење књижевника Србије, на чему
сам захвална и чиме се поносим као некад првом3 критиком прве своје књиге.
2. Знам, драги другови, чланови управе Удружења, тешко вам је било на коме
ћете се зауставити4 при избору између толиких наших изузетних писаца, и знам
да сте се крај мога имена зауставили јер сам понајближа оном невеселом главном часу у људском животу и зато зацело што сам жена писац. Било је у вашој
одлуци и оног древног витешког дворења жени, што ми ласка.
3. Природа5 је праведнија него сви наши друштвени закони, када нам нешто
одузме похита да га на другом месту накнади, па су некад те накнаде драже од
изгубљенога. Могућност да се може стварати и кад се није срећно, младо, велики је дар бога поезије. У себи се некако6 не осећам много заслужном за оно што
стварам7, чини ми се да кроз мене певају више8 они који су живели пре нас, да
кроз нас проговарају и њихове патње, њихове мисли, да је наша подсвест из
које се рађа такозвана инспирација, била једном њихова свест, да смо некад више
никли из наслага прошлости него из садашњости. 9Па ми се чини да томе онима
пре нас треба пре свега захвалити.9
Драги председниче, драги другови чланови управе Удружења, захваљујући
за ову високу награду, надам се да нећете зажалити што сте ме њоме удостојили,
да, ако будем још трајала, нећу покварити оно већ створено.
1.1
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У част прве наше штампарије

П

оздрављам рађање првих штампаних слова као што се поздравља проналазак новог континента, или новог спасоносног лека. А прво штампано
слово родило се код нас пре 500 година у најкршевитијем нашем крају, родило
са кад се негде у свету још писало прутом по прашини и птичијим пером по
пергаменту, где су важне вести од места до места преносили усмено путници,
пртећи стазе по врлетним планинама, па је вест да је сину умрла мајка путовала
по више дана. Родило се у доба кад су калуђери при жишку лојане свеће исцртавали слово по слово и где се једна књига исписивала по годину, две, и више дана.
Штампано слово је брзо ујединило удаљене крајеве, умножавало човеку
свест. Људима се вероватно наједном учинило да их има на земљи више, јер су
лакше једни за друге сазнавали.
Проналазак штампе је особито важан за књижевност, јер се тада књижевно
дело лако умножавало, исте мисли су могли многи људи сазнавати у исто време.
Штампано слово је ујединило свет књигом, као што га је наш Тесла ујединио
снагом електрицитета.
Празник прве наше штампарије могао би се прогласити и празником књиге
у нашој земљи. Он би представљао ослобођење од таме незнања као што празновање великих победа слави ослобођење од робовања.
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<Слободан Милошевић, ГОДИНЕ РАСПЛЕТА, 1989>

У

тешко време неког народа изненада се јави човек судбином одређен да тај
народ спасе, поведе правим путем. Код Срба се родио Карађорђе управо у
час2 кад је требало да неко позове народ на устанак против Турака. У последњем
рату појавио се Тито да прекине братоубилаштво међу Југословенима и
уједини их у борби против Немаца.
У данашње време јавио се Слободан Милошевић, беседник и политичар, у
час кад се Војводина стала удаљавати од Србије, а у Албанији стање бивало све
теже. Прочитав беседе у овој књизи човек се упита како један човек може
имати толико знања, храбрости и воље да се ухвати укоштац са свим тим
проблемима, тешкоћама, мада има уза се и народ и дорасле сараднике. Од
свега тога више Слободан Милошевић је свакако имао љубави за свај народ,
своју земљу.
Судећи по броју беседа, највише бриге је посвећено стању у Албанији где је
владао прогон Црногораца и Срба, где су вршена насиља над децом и старцима.
Поред разговора са албанским политичарима, Милошевић се обраћа и
њиховој омладини, студентима, саветујући јој родитељски да учи, да ради, како
би стекла место међу европским интелектуалцима. Овако се говори зацело из
човечности а по искуству човека који зна да пријатељска реч и гвоздена врата
отвара. На3 овакав однос Милошевићев према албанској омладини можда <је>
у тица ло и миш љење нашег вел иког нау чника, познаваоца Ба л канског
полуострва, Јована Цвијића, који је изрекао много похвала части, верности и
храбрости овога народа.
Један наш песник класик је рекао да се бори пером у руци, ако се не бори
мачем. Милошевић се такође бори речју, својим говорима лековитим као
лековито биље али и оштрим као сечиво. Сваки његов говор донесе негде
победу. Једна од великих његових победа је враћање памети,4 правдољубивости,
знању историје људи који су од једне државе српске начинили две покрајине,
трудећи се да Војводину учине што независнијом од Србије. Уз помоћ и жељу
народа Милошевић је такорећи васкрсао дрвену српску државу а Саву и Дунав
опет учинио њеним главним крвним судом, њеном артеријом аортом.
Милошевић је говорник. Сваки његов говор је у ствари разгововор са
народом. Он зна шта народ жели, шта га мучи, шта би желео да га упита док га
1
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слуша и он му одговара на та питања. Половина Милошевићевих беседа су
одговори на неизречена питања слушалаца. Зато га и називамо народним
вођом. Сваки говор наметнуо је неки важан догађај, важан задатак, невоља као
што су оне на Косову, и он кроз говоре јавља шта се тамо збива, каква нас
будућност чека.
Својим говорима је пробудио у многима људима потребу да се боре, пренуо
у њима успавано родољубље, занемарене дужности, нарочито се често
враћају<ћи> на децу, на нашу дужност да јој 5 земљу оставимо слободну,
безбедну, да је не оставимо слепе код очију. Милошевић свом душом жели да
нам народ не буде преведен жедан преко воде, поред науке, поред богатог тла не
остане сиромашан, поред толиког напретка у Европи да не <нечитко> заостао.
Ове његове говоре одликује мир којим изражава своје мисли. Његови
захтеви или ако хоћете савети народу су, мада неопходни, изречени без
жестине. Неке 6 људске и научне истине има у Милошевићевом убеђењу да
народи који су са истих њива жели пшеницу, хлеб јели, са истих река и извора
пили воду, удисали озон исте планине, на том бар што им је заједничко могу
градити пријатељство, или бар бити такви суседи који једни другима пристојно
називају добро јутро и слободно се гледају у очи. У нашем народу кажу да је
боље имати добра суседа него брата у туђини.
Да Милошевић поведе народ собом, учинило је и то што је добар говорник,
а такав не би могао бити да није дубоко убеђен у оно што каже, и да нема7
неодољиву жељу да изврши оно што сматра праведним. Hapoд га радо слуша и
зато што му говори управо о ономе 8 што се жели чути. 8 Наравно, и лепота
његових говора томе доприноси, говора у коме je реченица сажета, јасна и лако
схватљива. Поступцима и родољубивим говорима Милошевић je учинио да
данас сав српски и црногорки народ једно жели. А можда овај човек политичар
највише привлачи и убеђује народ што све што другима саветује, „сам својијем
потврђује чином”.
Наш човек данас забринут због прилика на Косову, због велике скупоће,
прочитав говоре у овој књизи, борбене и пуне наде, заспаће мирно знајући да
децу оставаља у светлој кући и окућници. Плашљив ће се уз ову књигу осећати
као дечак крај храбра оца. Онима који ретко читају новине и ретко седе крај
радија, биће много шта објашњено, отвориће им се очи за прилике у којима
живимо.
Ових неколико речи завршићемо оним што је Слободан Милошевић
једном рекао: „У битке се упуштају само они који верују да ће победити.“ Наш
народ, српски и црногорски,9 у битку се упустио, значи победиће.
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Кад ми је спао камен с душе

В

ише пута ми се на душу камен сваљивао, могло би се рећи кад све саберем да
сам каменована. Понеко камење је увек остало на њој, оно кад би ми неко
свој умро или погинуо; понеко ме је подуже притискивало а ипак једном спало.
Огроман камен ми се био свалио на душу кад је Југославија била прегажена.
Поред тога што је то био камен бола, био је и камен неког стида као <да> смо и ја
и сав народ били криви што нам је земља поробљена. Нисам дотле знала да такав
камен може бити толико тежак колико и камење када изгубимо кога свога.
Овај терет, овај камен, спао ми је са душе, наравно, у дане кад смо се ослободили. Али овде бих вам рекла о дану кад сам први пут осетила да ћемо га и ја и
сав народ збацити, кад је његов терет посто подношљивији. Десило се то једног
јутра близу Ваљева кад сам доживела, управо својим очима видела из шумарка
сеоске куће где сам се нашла кад се немачки оклопни воз, захуктан од Ваљева
према Београду, морао нагло зауставити негде око Словца и Иверка, где су
партизани били ноћи покварили воз на прузи, о чему ни сама до тога тренутка
нисам знала. Гледала сам скривена иза грања немачку унезвереност, страх, бес,
као и запрепашћеност како се то њима могло догодити. Тада сам осетила огромно
олакшање, ликовање, камен гранит претворио се у обичан шкриљац. Први пут
откако смо били поробљени, осетила сам се срећном и знала да ће Југославија
победити. Тада се родила, у том забрану, песма „Спомен на устанак” или боље
рећи „Србија је велика тајна”.
Лежао ми је на души и камичак – обавеза да вам одговорим на питање о
збаченом камену, и, ево, сада сам и њега збацила.
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Напомене о додатку петом тому
ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА

Додатак петом тому Целокупних дела Десанке Максимовић чине текстови који се као део
рукописне заоставштине данас чувају у Легату Десанке Максимовић, а који приређивачу
нису били доступни током припреме издања објављеног 2012. године. Идеја о накнадном
приређивању рукописних текстова којима ће бити допуњени појединачни томови
овог капиталног издања већ је била наговештена приликом издавања едиције. Наиме,
Уређивачки одбор Целокупних дела имао је сазнања о драгоценим рукописним изворима
који се налазе у поседу породице Десанке Максимовић и, штавише, располагао је пописом
и библиографским описом рукописне грађе ауторке Александре Вранеш који су, уосталом,
и објављени у десетом тому Целокупних дела.1 Оснивањем Легата Десанке Максимовић
крајем 2012, за шта је најзаслужнији Станиша Тутњевић, у то време председник Управног
одбора „Задужбине Десанка Максимовић”, отворен је пут ка испуњењу једног од основних
циљева издања: да се сви постојећи извори, рукописни и штампани, који сведоче о
стваралаштву велике списатељице, у оквиру научног издања презентују читаоцима са
пратећом критичком апаратуром. Приређивање текстова у овом додатку важан је корак
ка коначном испуњењу тога циља.
Не одступајући ни у чему од структуре и распореда већ утврђеног у петом тому
Целокупних дела, тридесет три досад необјављена текста у овом додатку сврстана су
према жанровском, односно тематском принципу у оквиру следећих целина: Путописи,
Текстови о књижевности, Аутобиографски списи, Репортаже, Беседе, Пригодне изјаве и
чланци, Анкете. Разноврсност области у којима се Десанка Максимовић огледала као
прозни стваралац, разноликост делатности у којима се појављивала као учесник у свим
периодима свог деценијског деловања, не само као аутор књижевних дела већ и као јавни
и културни посленик, налазе потврду и у њеним текстовима сачуваним у рукописној
заоставштини, које из различитих разлога није стигла или није желела да објави.
Принципи и техника приређивања текстова описани су у критичком апарату
штампаног издања петог тома Целокупних дела, у „Општим напоменама”. Овде се у
посебним напоменама дају се сви релевантни подаци о изворима: о којој се врсти
рукописа ради (аутограф или дактилоскрипт), о обиму, о елементима на основу којих се
могу датирати, прецизно или само оквирно, о рукописним записима и допунама и, у
облику скраћенице, о броју библиографске јединице у попису Александре Вранеш.
Посебно се указује на ауторкине измене у рукопису (прецртане и додате речи и омашке
у писању које могу утицати на смисао текста), као и на ретке интервенције приређивача.
Када су текстови сачувани у више верзија, образлаже се избор основног извора, а остале
верзије, као и пратећа рукописна грађа, уколико је сачувана (записи на полеђини,
коверте, белешке и делови преписке везани за одређене текстове, концепти, нацрти и
сл.), објављују се у електронском облику, што је увек означено посебним симболом.
Текстолошки знаци коришћени у напоменама идентични су онима који су коришћени
у штампаном издању.

1

Александра Вранеш, „Рукописна заоставштина Десанке Максимовић”, у: Биобиблиографија, Београд,
Задужбина Десанка Максимовић, Службени гласник, Завод за уџбенике, 2012, стр. 657–1010.
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Скраћенице:
ЛДМ
Вранеш

– Легат Десанке Максимовић
– Александра Вранеш, Рукописна заоставштина Десанке Макси мовић,
у: Биобиблиографија, Београд, Задужбина Десанка Максимовић,
Службени гласник, Завод за уџбенике, 2012, стр. 657–1010.

ПУТОПИСИ
НАЗАД

МЛАДИ ВЕЛЕГРАД
Објављује се према индиго копији дактилоскрипта сачуваног у ЛДМ на 4 листа
димензија 29,5 x 21 цм. Потпис: Десанка Максимовић. Текст је недатиран. Нема
података да га је Д. М. штампала.
1
извезену] авезену Омашка у куцању. 2седели исправљено од седећи 3по два] подве
Омашка у куцању. 4је] се Омашка у куцању. 5где [је] станује. исправљено од становао.
6–6
Исправљено од Ивана Акимовича и мене. 7посетилаца.] посетилаца погледом. Реч
погледом се грешком два пута понавља у реченици.

ТЕКСТОВИ О КЊИЖЕВНОСТИ
НАЗАД

ЖЕНЕ ПИСЦИ У ЈУГОСЛАВИЈИ
Објављује се према дактилоскрипта сачуваном у ЛДМ на 10 листова димензија 21,5 x
15 цм. Текст је непотписан и недатиран. Према садржини, односно биографским подацима о књижевницама о којима пише, текст је могао настати почетком 50-их година
прошлог века. Није утврђено да је досад штампан.
1
На више места у тексту где су заграде изостављене при навођењу година рођења и
смрти додао их је приређивач. 2философији. исправљено од философским наукама.
3
[стекла] бивала 4аутобиографског,] аутобиографског 5Спиридоновић,] Спири доновић 6 Baha-U-La дописано руком. Д. М. мисли на превод објављен у књизи Скривене
речи од Бахá У’ Лáха, превела с енглеског Драга Илић, Београд, Рајковић, 1936. 7Јован ка] Јована Омашка. 8баве и [Милица] Катарина

НАЗАД

<ПРЕДЛОГ ЗА ПРИЈЕМ ДУШАНА РАДОВИЋА У УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА
СРБИЈЕ>
Објављује се према дактилоскрипту сачуваном у ЛДМ као индиго копија, 2 листа,
димен зије 29,5 x 21 цм. На основу података у тексту, могао је бити написан непосредно
пре или у току 1958. године, када је Д. Р. постао члан УКС-а. Објављује се први пут. –
Вранеш, 1772.

НАЗАД

<ПРЕДЛОГ ЗА ПРИЈЕМ ДРАГАНА ЛУКИЋА У УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ>
Објављује се према дактилоскрипту сачуваном у ЛДМ као индиго копија, 2 листа,
димензије 29,5 x 21 цм. На основу података у тексту, није могао настати непосредно
пре или у току 1958. године, када је Д. Л. постао члан УКС-а. Објављује се први пут. –
Вранеш, 1773.
1
Према бази података COBISS.SR књига је објављена 1957. године.

НАЗАД

ВОЈА ЦАРИЋ: ШАРЕНИ МОСТ, издање „Омладине” 1958. године
Текст је сачуван у рукописној заоставштини (ЛДМ) у облику дактилоскрипта
на 3 листа димензија 29,5 x 21 цм. Испод текста је потписан руком Д. М. Писан је
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вероватно 1958, одмах по изласку из штампе збирке песама Воје Царића на коју се
односи. У напоменама су пописане измене које је песникиња уносила руком, односно на
прецртане речи. Није се могло утврдити да је приказ објављен. – Вранеш, 1780.
1
[уметнику] ући 2зеленом] зененом Омашка у куцању. 3 Измењено од је и драж ове
поезије знаком за промену реда речи. 4и убачено руком. 5[су] песме 6јер [Царић] Царић
је[р] 7[унутарњим] неким осећањем. 8[хххх] у нашој поезији. дописано руком иза
прецртаног. 9 поезија за децу дописано руком изнад ретка. 10[старинске] теме
11
старинским] старинском
НАЗАД

РЕФЕРАТ О СКЕНДЕРУ КУЛЕНОВИЋУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА РЕДОВНОГ ЧЛАНА
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ
Објављује се према индиго копији дактилоскрипта сачуваног у ЛДМ на 3 листа димензија
29,5 x 21 цм, у коверти са адресом исписаном руком Д. М.: Српској академији наука и
уметности (Реферат о Скендеру Куленовићу предложеном за редовног члана),
Београд. Лево у заглављу написано је машином Скендер Куленовић, књижевник, а
десно – Предложен за редовног члана. Предлагач: Одељење литературе и језика.
Испод текста је машином откуцано: Референти: Десанка Максимовић, Душан
Матић, Војислав Ђурић, а једино је Десанка Максимовић потписана руком пуним
именом и презименом. У прилогу је један лист са библиографијом објављених радова
Скендера Куленовића. Текст није датиран, али морао је бити написан пре 21. 3. 1974,
када је С. К. постао редовни члан САНУ. Објављује се први пут.
1
У тексту је на више места уместо Кнежопољка куцано погрешно Кнежепољка.
Исправљено је као омашка у куцању.

НАЗАД

<РОБЕРТ ГРЕЈВС>
Текст је приређен према дактилоскрипту (ЛДМ), 2 листа димензија 29,5 x 21 цм, сачуваном као индиго копија. Судећи по подацима у тексту, овај приказ или рецензија
односи се на књигу песама Роберта Грејвса Упутства орфичком искушенику, објављене
1975. године по избору и у преводу Раше Ливаде и Давида Албахарија и са предговором
Моме Димића, што је и основ за његово датирање. Нема података да је објављен. –
Вранеш, 2319.

НАЗАД

ПИСАЊ Е ПЕСАМА У ДЕТИЊСТВУ
Објављује се према индиго копији дактилоскрипта сачуваног у ЛДМ на 3 листа димензија 29,5 x 21 цм. Датира се на основу података у тексту 1977. године (писан је годину
дана по објављивању збирке песама Медеје Кахидзе у избору и преводу Десанке Максимовић, која је штампана 1976). Није утврђено да га је Д. М. штампала. – Вранеш,1041.
1
их] је Грешка у конгруенцији.2бавити [стиховима] 3шуми] шуме Омашка у куцању.

НАЗАД

<ПРЕДОГ ЗА ИЗДАЊЕ ИЗБОРА ПЕСАМА РАДОВАНА ЗОГОВИЋА СРПСКОЈ
КЊИЖЕВНОЈ ЗАДРУЗИ>
Објављује се према дактилоскрипту сачуваном у ЛДМ на једном листу, индиго копији
димензија 29,5 x 21 цм. У заглављу: Српској књижевној задрузи, Београд, 12. V 1977.
Потпис: Са поштовањем и пријатељски Десанка Максимовић. Штампа се први пут.

НАЗАД

ЛИЧНОСТ И ДЕЛО ЕСАДА МЕКУЛИ
Објављује се према индиго копији дактилоскрипта куцаног латиницом, сачуваног у
ЛДМ на 4 листа димензија 29,5 x 21 цм. Потпис машином: Десанка Максимовић.
Писан је пре 16. 11. 1978, када је Е. М. постао дописни члан САНУ. –Вранеш, 1771, 1875.
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је исправљено од se 2човека, [u isto vreme] 3угњетача [Kao pesnik Esad Mekuli se u
slobodi, „u proleću svoga naroda”, stalno razvija.] 4 оним] inim Омашка? 5су дописано руком. 6поред [хххх] 7Тринаестојулску] 13. julsku 8сваки [хххх] би био исправљено од
био би знаком за измену реда речи.
1

НАЗАД

<РЕФЕРАТ О СТЕВАНУ РАИЧКОВИЋУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА РЕДОВНОГ ЧЛАНА
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ>
Објављује се према индиго копији дактилоскрипта сачуваног у ЛДМ на 5 листова димензија 29,5 x 21 цм. Лево у заглављу написано је машином Стеван Раичковић, књижевник, а десно – Предложен за редовног члана. Предлагач: Одељење литературе и
језика. Текст није потписан и није датиран, али морао је бити написан пре 7. 5. 1981,
када је С. Р. постао редовни члан САНУ. Објављује се први пут. – Вранеш, 1946.

НАЗАД

ОДЛОМАК ИЗ ЗАПИСА О СОНЕТУ
Дактилоскрипт, 3 листа димензија 29,5 x 21 цм, сачувано у ЛДМ. Потписано иницијалима Д. М., датирано12. март 1987. Објављује се први пут. – Вранеш, 1916.

НАЗАД

РАЈКА БАЛАЋ
Концепт приказа збирке песама сачуван у ЛДМ у облику дактилоскрипта на 5 листова димензија 29,5 x 21 цм, куцан латиницом. Наслов и поднаслов написани су руком
Д. М. на посебном листу. Према подацима са полеђине 2. листа, на коме је сачуван
текст писма упућеног песникињи, приказ није могао настати пре 22. 2. 1991. Релативно
завршену целину, иако се неке реченице и овде понављају, чине прва два листа, према којима
је текст приређен, а на аутографске измене и грешке указује се у напоменама. На следећа
три листа варирају се и понављају делови текста настали као верзије, и они се доносе
интегрално у електронском облику. – Вранеш, 2318. → 05/10/003–005
1
Изнад дописане руком нечитке измене. 2трабантом.] Trabantom. 3многи] mnogi
izbegavajući to, Грешка: избегавајући то понавља се и касније у реченици. 4[хххх] сликара. 5ни песма исправљено од песма ни знаком за замену реда речи.

НАЗАД

О ПОЕЗИЈИ
Објављује се према дактилоскрипту сачуваном у ЛДМ као индиго копија на 2 листа димензија 29,5 x 21 цм, куцана латиницом. Белешка је недатирана. Наслов текста преузет је са
полеђине другог листа, где је исписан туђом руком. Објављује се први пут. – Вранеш, 1803.
1
онда] opda (омашка). 2зато] za zato (омашка). 3 Исправљено од ona 4Исправљено од
drugom

АУТОБИОГРАФСКИ СПИСИ
НАЗАД

„ВИДЕЛИ СМО ТИТА”
Текст је сачуван у рукописној заоставштини (ЛДМ) као индиго копија дактилоскрипта на 2 листа димензија 29,5 x 21 цм. Наслов је преузет са полеђине другог листа, где га
је Д. М. написала руком. Иако није датиран, на основу података у тексту може се
закључити да је писан 1976. или 1977. године, што би означавало временску дистанцу
„од три-четири године” од посете белгијског краља Југославији, о којој се у тексту говори,
а која се одиграла у јуну 1973. године. Није се могло утврдити да ли је текст објављен у
неком зборнику или пригодној публикацији. – Вранеш, 1784.
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У ПЕСНИКОВОЈ РАДИОНИЦИ
Текст је у рукописној заоставштини (ЛДМ) сачуван у облику дактилоскрипта у две
верзије, обе као индиго копије на 2 листа димензија 29,5 x 21 цм. Верзије су у већем
делу текста подударне. Прва верзија је већ завршен текст, са малобројним
изменама и до-пунама које је Д. Максимовић накнадно написала руком на куцаном
тексту. Уз ове измене, друга верзија има још и неке нове, испод текста је
аутографски потписана, а на полеђини 2. листа је белешка: За збирку у Зрењанину.
Текст је недатиран, а очито је прилог за неку антологију или збирку дечје поезије.
Нема података о објављивању. – Вранеш, 1790.
Као основни извор у овом издању коришћена је каснија, друга верзија, уз коју се овде
дају напомене о прецртаним речима и једној исправци приређивача. Прва верзија
објављује се интегрално у електронском облику. → 05/16/003–004
1
[испричати] рећи 2би] ми Омашка. 3[и] сама

РЕПОРТАЖЕ
НАЗАД

КАРНЕВАЛ У ВАЉЕВУ
Текст је сачуван у рукописној заоставштини (ЛДМ) у облику дактилоскрипта, као
индиго копија на 2 листа димензија 29,5 x 21 цм. Штампан је под истим насловом у
листу Пионири, 18, 35 (1. јул 1962), а накнадно је утврђено да је испуштен приликом
приређивања штампаног издања Целокупних дела. У овом додатку приређен је према
ЛДМ, а датиран према години штампања. – Вранеш, 1769.
1
дечје] дечји Грешка у конгруенцији. 2друго, друго Омашка у куцању.

НАЗАД

МОЈА ПОСЕТА ВАРАЖДИНСКИМ ПИОНИРИМА
Текст је сачуван у рукописној заоставштини (ЛДМ) у облику дактилоскрипта, као
индиго копија на 2 листа димензија 29,5 x 21 цм. Објављен је под истим насловом у
листу Пионири, 19, 30 (26. април 1963), 4, али је накнадно утврђено да је испуштен
приликом приређивања штампаног издања Целокупних дела. У овом додатку приређен је према ЛДМ, а датиран према години штампања. У напоменама се указује на
једну интервенцију приређивача и измену коју је Д. М. унела руком. – Вранеш, 1774.
1
увежбани] увежбани, 2диригента. [И уместо да ја тако добрим певачима дам
цвећа, они су га сутрадан на Ташмајдану где смо се срели нечитко мени дали.]

НАЗАД

НАШИ ОСНОВЦИ У ТУЂИНИ
Текст је приређен према дактилоскрипту сачуваном као индиго копија у ЛДМ на три
листа димензија 29,5 x 21 цм. Према подацима које садржи, писан је по повратку Д. Максимовић из службене посете Француској остварене у склопу међународног споразума
просветно-културних заједница 1973. године, на основу чега је датиран. Није јасно да
ли је читан на неком скупу ученика или је писан са намером да се објави као нека врста
репортаже. Објављује се први пут. – Вранеш, 2320.
1
изучавати] узучавати Омашка у куцању. 2него] наго него Омашка у куцању.
3
Амбасади,] Амбасада, Омашка у куцању. 4Републике] републике 5[хххх] и 6[хххх] пребацила 7 Испред речи Четвртком, реч која се не може прочитати. 8[хххх] наши
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БЕСЕДЕ
НАЗАД

РЕЧ НА ОТВАРАЊУ САЈМА КЊИГА 1988
Беседа je сачувана у облику дактилоскрипта у ЛДМ, на два листа димензија 29,5 x 21 цм.
Објављује се први пут. – Вранеш, 2324.
1
расаднику] расаднику, 2духовном,] духовно, Омашка. 3Наши] наши Омашка.4<ла ке
оскудице.>] олаке оскуце Имајући у виду контекст, приређивач је две очито погрешно
написане речи прочитао на начин који изгледа логичан. 5[а да ова] што 6[и] југа.

НАЗАД

ПОРУКА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ ВУКОВОМ НАРОДУ ОКУПЉЕНОМ НА 57.
САБОРУ
Објављује се према дактилоскрипту који се чува у ЛДМ, на једном листу димензија
29,5 x 21 цм. Није се могло утврдити да ли је објављен за живота Д. М. – Вранеш, 2325.

НАЗАД

ПОШТОВАНИ И ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ И БРАЋО! <ПОЗДРАВНА РЕЧ УЧЕСНИЦИМА
РАЗГОВОРА О КЊИЗИ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ НА ЈУГУ СРБИЈЕ>
Текст је приређен према дактилоскрипту сачуваном у ЛДМ као индиго копија на 3 листа
димензија 29,5 x 21 цм, куцаном на латиничној машини. Писан је као беседа, односно
поздравна реч упућена скупу коме Д. Максимовић није могла да присуствује због болести,
по свему судећи поводом издања књиге Велизара Бошковића Песникиња изблиза : тихи
немири Десанке Максимовић, која је објављена 1992. у Београду у издању Стручне
књиге. Нема података да је текст досад објављиван. – Вранеш, 2321.

НАЗАД

ЗМАЈЕВЕ ИГРЕ
Објављује се према дактилоскрипту сачуваном у ЛДМ као индиго копија 2 листа димензија 29,5 x 21 цм. Текст беседе или поздравне речи одржане на Змајевим дечјим играма, на којима је песникиња била почасни председник у периоду од 1967. до смрти 1993.
године. На основу података у тексту не може се прецизније датирати. Наслов текста
преузет је са полеђине другог листа, где је исписан руком Д. М. Нема података о штампању. – Вранеш, 1816.
1
одјекнуле[,] 2наравно,] наравно

НАЗАД

ПОРУКА ДЕЦИ О ЗМАЈЕВИМ ДЕЧЈИМ ИГРАМА
Објављује се према дактилоскрипту сачуваном у ЛДМ као индиго копија на једном
листу димензија 29,5 x 21 цм. Поздравна реч, изговорена или послата Змајевим дечјим
играма, на којима је песникиња била почасни председник у периоду од 1967. до смрти
1993. Нема основа за датирање. Нема података да је текст досад штампан.

ПРИГОДНЕ ИЗЈАВЕ И ЧЛАНЦИ
НАЗАД

<ВОЛИМ БЕОГРАД>
Објављује се према дактилоскрипту сачуваном у ЛДМ на једном листу димензија 29,5 x
21 цм, са потписом испод текста: Десанка Максимовић. Нема основа за датирање
текста. Није се могло утврдити да ли је штампан. Претпоставка је да је настао неким
конкретним поводом па се сврстава у пригодне изјаве и чланке. – Вранеш, 1766.
1
заблуделих и назадних дописано изнад. 2вођа. [хххх]
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НАЗАД

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ СЛОВЕНАЧКОЈ ДЕЦИ
Објављује се према индиго копији дактилоскрипта сачуваног у ЛДМ на 2 листа димензија 29,5 x 21 цм. Не зна се повод настанка текста, нити је могло бити утврђено да ли је
досад штампан. На основу података које садржи, није могао бити написан пре 1978. године. – Вранеш, 1036.
1
који] које Омашка у куцању. 2[ххххх] да 3јунаци] јунаци,

НАЗАД

КРАГУЈЕВАЦ
Текст је сачуван у рукописној заоставштини (ЛДМ) у облику дактилоскрипта, као
индиго копија на 5 листова димензија 29,5 x 21 цм, куцаних латиницом. Писан је, како
се по садржини може закључити, поводом одржавања „Великог школског часа” у Крагујевцу, који се традиционално одржава 21, октобра у спомен жртвама стрељања 1941.
године. Текст није датиран. Није се могло утврдити да је објављен. – Вранеш, 1779.
У напоменама су пописане измене и допуне које је Д. М. руком уносила, као и неопходне
интервенције приређивача.
6
[хххх] пуцњи. 7минута)] minuti4 (омашка у куцању). 3–3спасти људе које <су>
бли же познавали:] srasti ljude koje bliže spasavali: Реченица је очигледно погрешно написана, а исправљена је према смислу.

НАЗАД

НОВОГОДИШЊА ЧЕСТИТКА БУГАРСКОМ НАРОДУ
Дактилоскрипт (ЛДМ), сачуван у три примерка на 2 листа димензија 29,5 x 21 цм,
заједно са текстом песме Бугарима, 2 листа. На првом примерку, према ком се овде
објављује, бројне су аутографске исправке Д. М., на које се указује у напоменама. Текст
је недатиран. Објављује се први пут. – Вранеш, 1796.
1–1
Срећна [вам] Нова година Бугари[,]! [срећна вам Нова година свима од Југосла вије па до Црног Мора, од Румуније, од Горњег Опеховског па све до Југа.] Нека
[Нова година] 2вам она дописано руком. 3–3[Нова година] се дописано руком. 4умноже
исправљено од умножи 5упале исправљено од упали 6напуне исправљено од напуни
7
се дописано руком. 8пожене синови исправљено од пожени синове 9поудају исправљено
од поудаје 10[донесе] се роде дописано руком.11цели пукови исправљено од целе пукове
12
[ххх] девојка 13књижевници, исправљено од књижевници! 14[ххх] наде 15[женске] поезије. 16[ххх] Софији, 17[га] свет дописано изнад руком. 18[Нека би на трговима за један
лев могле купити чиме да их нахраните.] Враћајте 19 увек дописано изнад руком.20[ххх]
које 21[ххх] на 21децо бугарска знаком за промену реда речи исправљено од бугарска
децо 22[истих људи,] људи, 23–23света. исправљено од света, Реченица до краја дописана
руком.

НАЗАД

ПОЗДРАВ ОМЛАДИНИ, УЧЕСНИЦИМА НА ИЗГРАЊЈИ АУТО-ПУТА
Дактилоскрипт (ЛДМ), 1 лист димензија 29,5 x 21 цм, индиго копија. Недатирано.
Потпис: Десанка Максимовић. Објављује се први пут. – Вранеш, 1794.
1
[спајају људе, као и путеви] просечени

НАЗАД

<РЕЧ ПОВОДОМ ДОДЕЛЕ НАГРАДЕ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ>
Текст је у рукописној заоставштини (ЛДМ) сачуван у облику дактилоскрипта на једном листу димензија 29,5 x 21 цм, на коме је Д. М. накнадно руком уносила измене и допуне. На 4 листа истих димензија сачуван је и концепт, аутограф писан плавом хемијском оловком, највећим делом подударан са коначним текстом. Прилог је приређен
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према дактилоскрипту, уз који се дају напомене о прецртаним речима и аутографским
исправкама. Концепт се објављује интегрално у електронском облику. Штампа се
први пут. – Вранеш, 1788. → 05/18/002–005
1
Бројеве уз одељке Д. М. је накнадно дописала руком. 2наше] наме Омашка у куцању.
3
[у детињству ученичком наградом на крају школске године „за одлично учење и
примерно владање” или] првом 4[одлучити] зауставити 5[Часови стваралаштва су
уметнику, песнику часови највишег уживања] Природа 6 У себи се некако исправљено
знаком за замену реда речи од Ја се некако у себи 7[стварам] стварам 8[и] више дописано изнад руком. 9–9[Нисмо чини ми се због тога сами толико заслужили љуљашке и
млазне авионе <?!> којима нас друштво почаствује.] Реченица дописана руком изнад
прецртаног.
НАЗАД

У ЧАСТ ПРВЕ НАШЕ ШТАМПАРИЈЕ
Текст је у рукописној заоставштини (ЛДМ) сачуван у три верзије: као аутограф исписан ћирилицом на два листа димензија 29,5 x 21 цм, као дактилоскрипт куцан латиничном машином на једном листу истих димензија са аутографским исправкама и ауторкиним потписом и, коначно, као препис на чисто, такође куцан латиницом и потписан
машином на листу истих димензија. Верзије су у већем делу текста подударне. Уз њих
је сачуван и концепт писма Д. М. „другу Влаховићу, предсједнику Предсједништва СР ЦГ”,
у којем захваљује на гостопримству на Цетињу и изражава наду да ће „текст одговарати намени”. Према подацима о адресату (на овој функцији био је Миодраг Влаховић
у периоду од 7. маја 1984. до 7. маја 1985), оквирно се може датирати. Није утврђено
да је штампан.
Као основни извор коришћен је препис на чисто, а претходне две верзије и концепт
пропратног писма објављују се интегрално у електронском облику. → 05/41/002–005

НАЗАД

<СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЋ, ГОДИНЕ РАСПЛЕТА, 1989>
Текст је сачуван у рукописној заоставштини (ЛДМ) у облику дактилоскрипта, као
индиго копија на 3 листа димензија 29,5 x 21 цм. Објављен је као извод из рецензије на
омоту књиге С. Милошевића, која је 1989. године штампана у издању БИГЗ-а у преко
десет издања. Овде се штампа према рукопису, а у напоменама су пописане измене и
допуне које је Д. М. уносила руком, као и неопходне интервенције приређивача.
1
У дописано руком 2час исправљено од време 3[xxxxx] На 4[људи] памети, 5јој
исправљено од им 6Неке] неке Омашка у куцању. 7нема дописано руком 8–8 што се жели
чути. руком исправљено од што се жели да чује. 9црногорски,] црногорски

АНКЕТЕ
НАЗАД

КАД МИ ЈЕ СПАО КАМЕН С ДУШЕ
Писани одговор редакцији неутврђеног часописа или листа на постављено питање,
сачуван у облику индиго копије дактилоскрипта (ЛДМ) на једном листу димензија
29,5 x 21 цм. Испод текста је потпис руком. Није датиран. Није се могло утврдити да је
као ауторски текст Десанке Максимовић штампан под овим насловом. – Вранеш, 1045.
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