ISSN 2217-866X

МОЈА ЋИРИЛИца
часоПИС ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ, БРОЈ 1–2, 2012.

ISSN 2217-866X

МОЈА ЋИРИЛИца
часоПИС ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ, БРОЈ 1–2, 2012.

Уметничка радионица
ЗАВЕШТАЊЕ
2012.

МОЈА ЋИРИЛИЦА
Часопис за културу и уметност
Година 1, број 1-2, 2012.
Главни и одговорни уредник:
Олгица Стефановић Јојић
Сарадници:
Др Милан Мицић
Милош Латиновић
Драгомир M. Ацовић
Проф. др Димитрије Калезић
Ксенија Голуб
Др Радомир Батуран
Алексеј Борисович Арсењев
Славица Илин
Ненад Јовићевић
Лектор:
Мр Драгана Бедов
Ликовни уредник и илустрација на насловној страни:
Олгица Стефановић Јојић
Слог и прелом:
Ненад Делибос - GSI
Издаје и штампа:
Уметничка радионица ЗАВЕШТАЊЕ
Футог, Здравка Челара 102
casopismojacirilica@gmail.com
www.casopismojacirilica.com
За издавача:
Звонко Јојић
Дистрибуција и пласман:
zavestanje@gmail.com
+38163 742 5421

СIР - Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад
008+7(05)
МОЈА ћирилица : часопис за културу и уметност / главни и одговорни уредник Олгица
Стефановић Јојић. - Год. 1, бр. 1–2 (2012)- . - Футог : Уметничка радионица Завештање, 2012-. Илустр. ; 21x25 цм
ISSN 2217-866X
COBISS.SR-ID 270594567

САДРЖАЈ
Драгомир М. Ацовић / Уводна реч........................................................................................................................................................................... 6
Зоран Костић / Кратка историја писма................................................................................................................................................................... 7
Радомир Батуран / Старо српско метафизичко песништво или светлост светости.................................................................................. 17
Самовари у равници — интервју са Алексејем Арсењевим............................................................................................................................. 27
Алексеј Арсењев / Александра Сердјукова, емисар руске културе................................................................................................................. 35
Јован Ћирилов / Битеф на ћирилици..................................................................................................................................................................... 40
Гаљина Шевцова / Балкански рат очима супруге руског царског посланика у Београду.......................................................................... 42
Стеван Бугарски / Арадске Текелије....................................................................................................................................................................... 45
Славица Илин / Балет је био моја страст, а археологија љубав....................................................................................................................... 51
Из русије са надом...................................................................................................................................................................................................... 53
Ксенија Голуб / Злочин без казне............................................................................................................................................................................ 55
Ивана Жигон / Жиг позоришта.............................................................................................................................................................................. 57
Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“....................................................................................................................................... 62
Др Милан Мицић / Љубав у Одеси......................................................................................................................................................................... 64
Проф. Прибислав Симић / Црквена уметност.................................................................................................................................................... 67
Опис манастира Дечани............................................................................................................................................................................................ 72
Јасна Јованов / Ближи се стогодишњица: дада да, дада јок............................................................................................................................... 73
Осврт на ликовно стваралаштво Олгице Стефановић...................................................................................................................................... 83
Бели мермер за руску балерину — интервју са Ласлом Силађијем..............................................................................................................107
Ментални погледи на успомене — Ликовно стваралаштво Горана Јованова............................................................................................114
Широки потез сликарске четке — од Русије до Србије...................................................................................................................................116
Културно-информативни центар „Лукијан Мушицки“..................................................................................................................................118
Музеј града Новог Сада...........................................................................................................................................................................................121
Горан Ибрајтер / осврт на 150 година Српског народног позоришта.........................................................................................................122
Доната Премеру / Зора Д.........................................................................................................................................................................................127
Др Милан Мицић / Слово о песничком стваралаштву јереја Бошка Р. Маринкова.................................................................................131
Милош Петровић / Портрет песника Верољуба Вукашиновића..................................................................................................................136
Драгомир Дујмов / Штап чика Стеве В. Поповића...........................................................................................................................................141
Милош Латиновић / Прича из града на чијем се тргу укрштају ветрови...................................................................................................146

Слово о нади
Стојим пред текстом првог броја часописа „Моја ћирилица“, пред исписаним мислима и речима људи који знају и којима
је стало, и питам се шта ће уводно слово уведенима? Шта ће пролог тамо где је епилог већ написан, чему питање где је
одговор већ дат?
Па ипак...
Знамо ли ми ко смо? Знамо ли где смо? Знамо ли шта нас чини оним што јесмо, и по чему се разликујемо од неких других
који такође јесу? Да ли нам је стало да будемо то што смо, или бисмо радије били нешто што нисмо? И ако јесте, зашто?
Окружени смо информацијама, али не и знањем. Окружени смо сликама, али не и њиховим смислом. Окружени смо звуцима, и зато разазнајемо само оне најгласније. Окружени смо науком, али је препознајемо само посредством интерпретатора који ни сами нису сигурни у значење онога што тумаче. Окружени смо Божијом васељеном, коју нам образлажу
они који Бога нису спознали! Окружени смо горим делом себе самих! Онај бољи део скрива се склупчан у мраку, свестан
да је у мањини.
Живимо у Србији, јединој земљи која се смањује из неприродних разлога! Грађани смо своје државе, и потајно се надамо да ћемо у њој пре или после постати заштићена мањина! Боримо се за писмо кога смо се у највећем делу одрекли,
надајући се да се неписменошћу квалификујемо за симпатије горих од нас. Боримо се за потомство, рачунајући да бисмо
родитељством могли да се позабавимо у часовима доколице, када обавимо све друге послове! Бринемо се за права других,
нудећи им да буду исто што и ми, а они – с правом – баш то никако не би! Говоримо о јунаштву страха и неморалу храбрости! Говоримо о мудрости лукавства и преваре и о штетности мудрости и истине. Говоримо да је болест природна, и
да спада у људска права, као да је здравље неприродно и ограничавајуће, а смрт питање избора!
Узимамо ситне душе и тривијалне појаве за узор, и чудимо се зашто смо још ситнији од узора и ефемернији од појава. Загађујемо свој свет, светињу свога дома, такмичећи се у ентузијазму са суседима који нас преко ограде затрпавају сопственим смећем. Бојимо се да нас зверови не препознају као вукове међу питомом стоком, па превентивно блејимо и нудимо
се за мужу онима који од свег алата користе само очњаке. На пијаци, на којој смо ми роба, лицитирамо сами са собом ко
ће се јефтиније дати. Бојимо се да пребројимо своје жртве да се не замеримо ловцима и да не доведемо себе у неприлику
ако установимо да нам пребројани не дозвољавају да тргујемо њиховим судбинама којих више нема, да нудимо наш заборав за њихове поништене животе. Као најцрњи бедници рачунамо на туђу милостињу, на мрву хране, на згужвану пару,
на зајам који нећемо вратити, на плен који ћемо заскочити и на мрак у коме ћемо потражити уточиште!
Тешко је ово бреме, претешко је ово време. А тако је лако предати се, сести, лећи, заспати, умрети...
Аутори у првом броју часописа за културу и уметност „Моја ћирилица“ дају нека од могућих виђења дилема са којима
смо суочени сваког појединог као вечност дугог сата, сваког кратког Божијег дана, сваке муњевите пролазне године свога
постојања. За мене основна дилема гласи: Има ли смисла?
Ако је веровати ауторима окупљеним око „Моје ћирилице“ – има! Ја им верујем! Верујем им, јер се не предају! Верујем
им, јер воде изгубљену битку, а таква битка вреди борбе и победе! Верујем им, јер ако им не поверујемо нема потребе да
гледамо ни око себе, ни иза себе, ни испред себе, јер себе наћи нећемо! Зато што нас нема!
Драгомир М. Ацовић

Зоран Костић

АА
АА
АА

КРАТК
ИСТОРИЈ
ПИСМА

Ј

език и писмо су синоними. Језик користимо за звучну,
а писмо за визуелну комуникацију. Тако језик можемо
дефинисати као комуникацију стандардизованим гласовима и знацима (словима) који имају јединствено значење
у језичком систему.
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Детаљ двојезичне плоче из Розете 197—196. п. н. е. помоћу које
је Шамполион протумачио египатске хијероглифе. Горе је грчки
испис ПТОЛЕМАИОС, у средини хијероглифи писани са десна
на лево и доле цртеж, са лева на десно, са убаченим словима
ПТОЛМИС.

Историја писања, односно комуникације сликама
започиње пиктограмима цртежима на дрвету, глини
или пећинским стенама. Пиктограми немају јединствено значење и пружају могућност различитог тумачења (читања) слике.
Следећа фаза су идеограми. Код идеограма већ
постоји јединствено читање јер свака слика означава
одређени реални или апстрактни појам. Овај систем
је коришћен код Сумера, Египћана и Кинеза. Имајући
проблем са исписивањем апстрактних појмова и личних имена, стари народи су усавршили овај систем па
су користили и симболе за гласове, а потом и слогове
фонографе, али никада нису стигли до фонетског алфабета.
1. Фонетски алфабет
Највећи корак у комуникацији остварен је открићем фонетског алфабета. Као што је Вук Стефановић Караџић исказао: „Што су гођ људи на овоме
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свијету измислили, ништа се не може испоредити с
писмом. Пријатељу или знанцу своме, који је на далеко преко бијелог свијета, послати мисли своје на комаду артије; читати, што су други писали прије двије
иљаде година, и написати, да могу други послије неколико иљада година читати; то је наука, која ум љуцки
готово превазилази, и могло би се рећи, да је онај, који
је први њу измислио, био више Бог него човек.“
Фонетски алфабет, као далеко једноставнији за
учење и писање, има огромне заслуге за демократизацију писма. Писмо је до тада, у већини случајева, коришћено за теократске потребе. Било је привилегија
свештенства, дакле малог броја људи (Месопотамија,
Египат). Губитком привилегија искључиве писмености мења се историја, а државе све више постају секуларне као што је случај са Грчком и Римом. Зато и кажемо да је фонетски алфабет I револуција у писаној
речи.
Захвалност за откриће фонетског алфабета дугујемо Феничанима који су га користили још 1500 година пре нове ере. Њихов алфабет је имао 22 слова, а
писало се са десна на лево. Нису имали самогласнике, баш као што их нису имали у свом писму Арапи
и Јевреји. Грци су преузели, око 1000. године п. н. е.
феничански алфабет, променили пет сугласника у
самогласнике, током наредних векова прешли на писање са лева на десно и коначно га стандардизовали
око 400. године п. н. е. са 24 слова. Феничанске облике
слова Грци су променили у форму изузетне хармоније

и непролазне лепоте и тиме употпунили, заокружили своју изузетну уметност, архитектуру, филозофију
и литературу. Овај стандард писма је био погодан за
све индоевропске језике. Са малим изменама, преко
Етрураца се проширио на Римску империју и даље на
остале народе који и данас користе латинично писмо.
Даљим развојем, после квадратне и рустичне
капитале, Грци су око 2. века нове ере развили округластији облик писма које се назива унцијал. Писмо дугује име римском термину за дужину „унциа“ јер
су линије за писање биле на растојању од једне унције.
Њиме се могло брже писати јер су слова сада имала
мање потеза, а облик слова је и даље мајускулни.
Нешто касније је развијен и полу-унцијал, као и
минускула (у нашој терминологији брзопис), писмо
које је писано у четворолинијском систему, за разлику
од свих претходних која су писана у дволинијском систему. У Риму се за писање, од 2. до 5. века, користила
квадратна и рустична капитала, а од 4. до 9. века унцијал. Иако је полу-унцијал развијен код Грка у 3. веку,
он се у Риму више примењује тек од краја 6. па до 9.
века и представља први корак до минускуле. Келти га,
уз промене, преузимају као своје национално писмо.
Крајем 8. и почетком 9. века, франачки краљ Карло Велики уводи реформе у дотадашњи рукописни
хаос, настао пропашћу Западног римског царства у 6.
веку (рукописи су били веома лоши, илустрације сиромашне и без икаквог система). Карло Велики ангажује Алкуина од Јорка да оснује дворску школу, издаје

Каролиншка минускула из 9. века

едикт којим се стандардизује изглед стране, стил писања и декорација рукописа. Реформише се и писмо.
На идејама касног римског курзива и келтског полуунцијала, настаје такозвана каролиншка минускула.
Четворолинијско писмо је било практично и лако за
писање и читање. Романска капитала се користила
само за наслове и иницијална слова. Овај стандард се
брзо проширио западном Европом. Књиге су до тада
биле илустроване дводимензионалним илустрацијама. Када су каролиншки илустратори увезли рукописе из Византије ради проучавања, били су запањени
природношћу и тродимензионалношћу илустрација
у овим рукописима. Сами су, са промењивим успехом, почели да копирају фигуративно сликарство и
орнаменте, често без вештине и знања старих византијских мајстора.
Крајем 9. века, Константин (Ћирило) саставља
прво ћириличко писмо глагољицу са 38 слова. Писмо
је рађено на бази грчког брзописног писма, коме су
додата слова за словенске гласове који нису постојали
у грчком. Она је толико стилизована и измењена да се
њено грчко порекло сматра тек највероватнијом мо9

гућношћу. Код Срба се ово писмо само кратко одржало и почетком 10. века Срби прихватају ново писмо
ћирилицу, која је у основи грчко унцијално писмо —
у нашој терминологији устав. У односу на глагољицу
битно је промењена графија писма, а задржан фонетски принцип, азбучни ред и називи слова.
Од половине 12. века започиње Готски период,
који собом доноси нове идеје. Тродимензионалност
илустрација постаје неважна и више се тежи линеарности. Облик писма је потпуно измењен. Готица (текстура) или Littera moderna постаје доминантно писмо у западној Европи. Потези су строго вертикални,
облост слова скоро елиминисана, а слова и простор
између њих веома кондензовани.
2. Типографија
Кинези су (Пи Шенг) открили израду независних
оловних слова за штампарску пресу још 1040. године
н. е. а у Европи су откривена 1440. када их је Гутенберг усавршио на бази радова Холанђанина Лоренса
Костера десет година раније. Занат резања слова је
постојао и раније. Користили су их оружари, златари
и ковнице новца. Иако Гутенберг није открио оловна
слова, сматра се да је он оснивач типографије — методе израде и ливења независних слова. Гутенбергов
основни процес је остао непромењен вековима. Патрица изрезана од гвожђа па окаљена, са обрнутим ликом слова на врху, укуцавана је у мекши метал како би
се добила матрица у коју је сипана истопљена легура
10

олова. После хлађења су се добијала слова са правоугаоном основом. Слова су ређана у штампарску форму за страну, бојила и потом отискивала на папир.
Ако је откриће алфабета (I револуција) омогућило
чување, преношење и коришћење људског знања кроз
векове, типографско штампање је омогућило економично и брзо умножaвање књига. Два миленијума се
није скоро ништа променило у спорој и скупој изради
рукописних књига. За исписивање књиге од 200 страна било је потребно око 5 месеци рада, а пергамент
од јагњеће коже био је скупљи од рада на књизи, које
су коштале колико и виноград. Рецимо, 1424. године
Универзитет у Кембриџу је имао само 122 рукописне
књиге.
Доношењем технологије израде папира (крајем
13. века) у Европу и открићем типографије, настаје
II револуција у писаној комуникацији. Писменост и
знање се брзо шири Ренесанса је започела.
Прва типографски штампана књига, Гутенбергова четрдесетдворедна Библија завршена 1455. године
штампана је готицом. Популарност нове технологије
је потпуно обузела Европу. У првих 50 година је већ
постојало преко 1000 штампарија у 200 европских
градова. Тако, само две године после прве штампане
ћириличке књиге у Кракову (1491), Ђурђе Црнојевић,
црногорски владар, 1493. године набавља из Венеције
штампарију, поставља је на Цетињу, и штампар Макарије завршава 4. јануара 1494. прву српску штампану
књигу Октоих првогласник.

У ликовној уметности Ренесансе стварају: Ботичели, Да Винчи, Дирер, Микеланђело, Рафаел, Тицијан. У
историји графичког дизајна, Ренесанса је донела нове
идеје у дизајну писама, изгледу стране са орнаментима
и илустрацијама, односно комплетном изгледу књига,
највише захваљујући радовима италијанских хуманиста, а центар догађања је била Венеција.
Свеинхеим и Панарц креирају 1465. прво писмо
у романском стилу, а на даље други аутори: Јоханс де
Спира, Николас Јенсон, усавршавају овај стил који
називамо венецијанском антиквом. Де Спира је 1470.
први увео пагинацију у књигама.
Године 1495. Алдус Мануцијус отвара штампарију у Венецији како би штампао радове античких грчких и римских мислилаца. Најважнији члан његове
штампарије је био Франческо да Болоња звани Грифо.
Грифо је био генијални дизајнер. Истраживао
је прекаролиншке рукописе како би направио боље
писмо од Јенсона. Резао је слова за латински, грчки
и хебрејски први је направио курзив, према канцеларијским рукописима. Његово писмо „Бембо“ постало је прототип за дизајн писама у наредна два века.
Писма у овом стилу се називају ренесансна антиква.
Мануцијус и Грифо се растају због свађе, а Мануцијус
наставља са првом масовном штампом књига у џепном формату (7,7 х 15,4 цм).
Пад рукописног писања у односу на типографију се уствари и није догодио. Напротив, порасле
су потребе за мајсторима калиграфима који су били

Венецијанска антиква, прво писмо у романском стилу,
Свеинхеим и Панарц, 1465. и 1467.

Грифоова „De Aetna“, 1495, ренесансна антиква која је
послужила као модел за Гарамонова писма.

Ренесансна антиква, Гарамон 1549.
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неопходни као учитељи ове фундаменталне вештине,
али и као писци за потребе важних државних или пословних докумената. Први приручник за калиграфско
писање је урадио италијански мајстор калиграфије,
дизајнер и штампар Лодовико Ариђи 1522. године,
а нешто касније и чувени Ђовани Батиста Палатино
који је био врхунски калиграф али и најплоднији типограф свог времена. Дизајнирао је 29 писама, а његов
дизајн укључује писма за многе језике: латински, немачки, хебрејски, арапски, грчки. Године 1540. издаје
приручник за писање и типографију Libro Nouvo са
свим својим радовима.
Огромне заслуге за ренесансну антикву има и
Клод Гарамон који се сада сматра једним од најпоштованијих, најутицајнијих и најважнијих личности у историји типографије. Великим стилом реже
писма, а око 1544. добија захтев да направи писмо
што сличније Грифоовим писмима, тада веома популарним. Када је свој рад представио француском
двору, добио је 3 године права његовог искључивог коришћења. У курзив је увео искошен верзал и
уједначио са нормалом. Практично је први направио конзистентну фамилију писама. У историји ће
остати упамћен и као први оснивач независне словоливнице. Његов рад је постао национални стил
Француске. Овај стил настављају Роберт Грањон и
Пјер Холтин који реже свој Nonpareille Romain у зачуђујућој величини садашњих 6 тачака. Током времена, Гарамонов стил је почео да се занемарује све
до почетка 20. века, када је поново откривен, па су
његова писма израдиле све светске компаније.
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17. век са Бароком у коме у ликовној уметности
стварају: Каравађо, Рубенс, Веласкез, Рембрант, а у
књижевности Шекспир и Сервантес, не доноси никакве битне новости у типографији. Постојеће залихе
изливених сетова слова се користе за штампу као рутински посао. Једино се развија примена гравирања у
бакру за илустрације чиме се битно повећава распон
тонова и текстура у односу на резање у дрвету.
Крајем 17. века Луј XIV је основао научни комитет за развој новог писма на научном принципу. Поделили су квадрат на 2304 поља и у оквиру квадрата конструисали слова. Овакав дизајн је више имао
математичку хармонију него калиграфска својства.
Тако нацртана слова су гравирана на бакру као мастер за редукцију на мање величине слова. Показало
се да је финоћа цртежа на мастеру неупотребљива на
смањењу за текст. Естетска процена и измене Филипа
Гранжана који је резао ово писмо, названо Romain du
Roi, показала се од пресудног значаја. Ово је прва барокна антиква (Transitional).
У периоду Рококоа нарочито је била активна
Енглеска која претходна два века није била обећана
земља за графичке иновације и штампу уопште. Томе
је највише допринела цензура и државна контрола
штампе (када је 1660. дошао на власт Чарлс II захтевао
је да се број штампара сведе на двадесет „смрћу или
на други начин“). Сви новитети су долазили са континента. Међутим 1720. се појавио Вилијам Кеслон, гравер који од 1722. реже писма у традицији ранијих романских писама. Кеслонова писма нису била нарочи-

то иновативна, али су била веома читљива и пријатна
оку. У следећих 60 година његова писма користи цела
Енглеска, а убрзо постају популарна и у Америци.
Учитељ писања и каменорезац Џон Баскервил 1751.
почиње да експериментише са типографијом. Био је
вишеструко обдарен и перфекциониста. Његова писма представљају зенит барокних писама, још више
утањује танке линије, па стога усавршава штампарску
пресу, папир који постаје гладак и сјајан и боју која
постаје необично густа.
Неокласицизам и Романтизам рађају нови тип
писама — класицистичка антиква (Modern). Око
1785. Франсоа Амброиз Дидо уводи нови мерни систем у типографију, којим је одбацио традиционални
(цицеро, петит итд.) користивши величине изражене
тачкама, који се и данас примењује. Дизајнира прву
класицистичку антикву 1784. Његов син, Фирмин
Дидо открива стереотипију која је омогућавала штампање већих тиража. Фирмин такође ради класицистичка писма и постаје велики ривал Бодонију.
Око 1790. Ђанбатиста Бодони редизајнира романске облике, под утицајем Фурнијеа, Баскервила и
Дидоа — серифи постају танка црта дебљине најтањих
линија и ствара класицистички тип писма. Бодони дефинише сопствени дизајн као идеал за чистоту, добар
укус, шарм и регуларност. Његов прецизни, мерљив
и поновљив начин изражава дух машинске ере, а крај
калиграфске. Дизајнирао је око 300 писама (за руског
цара Петра I је урадио ћирилицу), која су објављена
после његове смрти у Manuale Tipografico 1818.

Крајем 18. и почетком 19. века, открићем и усавршавањем парне машине, започиње индустријска револуција. Аристократија губи власт у односу на капитал, а идеје једнакости Француске револуције се шире
светом. Образовање кроз јавне школе и писменост се
шире. Нова технологија снижава цену и повећава тираже штампаног материјала. Повећање производње
материјалних добара и стварање конкуренције захтева рекламу и оглашавање, путем огласа и постера, што
захтева нову типографију. Започиње ера масовних комуникација.
Већ 1765. Томас Котерел је увео тренд израде полуцрних дисплеј слова до тада незамисливих величина од око 5 цм висине. Око 1803. Роберт Торн прави
прво „Fat “ или Црно писмо.
Тиме само започиње такмичење са Винсентом
Хигинсом и Вилијемом Кеслоном IV. Касније ради и
писма у негативу. Винсент Фигинс 1815. прави прво
„Egyptian“ или „Slab Serif “ писмо са јако наглашеним
серифима. Такође ради тродимензионална (са сенкама) и контурна писма.
Вилијем Кеслон IV прави прво безсерифно (Sans
Serif) писмо 1816. што је увод за графички дизајн 20. века.
Основни проблем у штампарској индустрији,
крајем 19. века, је представљало ручно слагање текста
јер је било веома споро, нарочито за потребе дневних
новина које су због тога биле ограничене на мали број
страна. Колики је то проблем био види се из података да су 1880. Њујоршке новине понудиле (огромних)
пола милиона долара награде било ком проналазачу,
који својом машином може да убрза процес слагања
13

за 25–30% времена. Отмар Мергенталер је 3. јула 1886.
представио своју Линотип машину која је радила преко тастатуре и могла је да излије цео ред текста одједном. Радила је 7–8 пута брже у односу на ручни слог.
Тиме је у потпуности био заокружен систем машинског штампања.

Дисплеј писмо, Котерел, у природној величини, 1765.

Црно „Fat“ писмо Роберта Торна, 1821.

Egyptian (Slab Serif) писмо Винсента Фигинса, 1815.
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Почетак 20. века доноси невероватну експанзију
дизајнера – типографа. Тада стварају Фредерик Гауди,
Морис Бентон, Рудолф Кох, Освалд Купер, Вилијем
Двигингс, Ерик Гил, Стенли Морисон, Јан ван Кримпен, Роберт Мидлтон, Беатрис Ворд и други. Дизајнирају на стотине писама, од којих су већина и данас у
употреби. Међутим, нема стварних помака и иновација. Скоро све је већ током историје било измишљено, јер како је Гауди духовито рекао: „наше најбоље
идеје су покрали стари мајстори“.
Ера модерног дизајна и типографије започиње
двадесетих година 20. века. У ликовној уметности су
активни: Апстрактивизам, Фовизам, Кубизам, Футуризам, Дадаизам, Баухаус и Надреализам. Група аутора окупљена око Баухаус школе уводи асиметричну и
контрастну типографију.
Безсерифна писма проглашавају за писма савременог доба, у дизајну веома користе црвену и црну боју.
Јан Чихолд 1928. издаје књигу Die Neue Typographie
која пресудно утиче на уметнике тог доба. Исте, 1928.
Ерик Гил (писац, штампар, сликар, илустратор, скулптор, каменорезац и типограф) дизајнира, по многима,
најлепше безсерифно писмо GillSans које је Монотип

објавио и као ћириличко. Од 1928. до 1930. Пол Ренер
креира такође безсерифно писмо Футуру, а тај стил
касније заокружују Адријан Фрутигер са Универзом
1957. и Макс Мидингер исте године са Хелветиком.
Половином 20. века у штампарству се појављује
фотослог „photosetter “, где се мастери слова налазе
на филму, а слова се оптички пројектују на фото-осетљив папир. Око 1973. појављују се и компјутерски
фотослог „typesetter“, који су имали више могућности
од предходних фотослогова али нису добро радили са
графиком.
3. Дигитална типографија
Када је фирма Xerox одустала да комерцијализује
свој језик за опис стране Interpress, њена два инжењера Чак Гешке и Xон Ворнок, оснивају 1984. сопствену
фирму Adobe у којој усавршавају овај језик и дају му
име PostScript. Фирма Apple исте године избацује на
тржиште свој Macintosh компјутер 1985. и LaserWriter
штампач са уграђеним постскриптом, процесором за
растеризацију слике (RIP) и резолуцијом од 300 тачака
по инчу. Средином године фирма Aldus избацује програм PageMaker којим је могла да се обрађује комплетна страна укључујући и слику. То је заокружило цео
систем који се од тада назива стоно издаваштво (све је
могло да стане на један сто). Убрзо се у трку укључује и
Linotype који у своје осветљиваче од 2540 dpi уграђује
постскрипт чиме се добија потпуно професионалан
квалитет текста и слике. Започела је III револуција у

Класицистичка антиква, Бодони, страна из Manuale
Tipografico
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писаној комуникацији — дигитална.
Типографске фирме убрзано пребацују своја
писма у дигитални облик — постскрипт. Програми
за обраду текста и слике се брзо усавршавају. Штампарска индустрија прелази са осветљавања фимова
на директно осветљавање штампарских плоча, а од
1994. постоји потпуно дигитална штампа, директно
из фајла, без филмова и плоча.
Брз развој технологије и њено ширење по целом
свету доводи произвођаче софтвера и хардвера, као и
саме кориснике, до проблема са многобројним језицима и кодним странама. Оснива се Уникод конзорцијум 1991. који објављује Уникод стандард у коме се
региструју сви језици (писма) света и сваком слову
се додељује јединствени код. Свет појавом интернета
постаје глобално село.
Видели смо током историје писма да су рукописне књиге писали ретки (писмени) појединци, да су од
појаве типографије у процесу израде слова и штампања књига учествовали малобројни мајстори заната,
док сада у дигиталној ери сва ова знања постају јавно
добро. Скоро сваки појединац, власник персоналног
компјутера, може да буде, не улазећи у квалитет производа, сам свој мајстор, типограф, дизајнер и штампар, чега смо сведоци. Демократизација је нешто чему
се миленијумима тежило, али од ове демократизације
у дизајну и типографији, често нас боле очи. Надајмо се да ће се подизањем опште културе и развијањем
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укуса овај типографски хаос, код нас, свести на подношљиву меру.
Закључак
Ако посматрамо развој писма историјски, видећемо да је било потребно најмање 2.000 година, да
од пиктограма, преко идеограма и фонограма, стигнемо до фонетског алфабета. После тога је било потребно око 3.000 година да стигнемо до типографије
(штампе). Затим, наредних 500 година усавршавања
типографије и штампе, све до појаве електронике,
односно компјутера и постскрипта. На крају, само 20
година да би дошло до потпуне демократизације у дизајну и типографији.
За све то време, генерације врхунских уметника
и мајстора су мукотрпно развијали писмо, а касније
и типографију. Сваки од њих је, стојећи на раменима
претходних дивова, уградио циглу или две у тај сада
огроман зид. Ова генерација им зато изражава наjдубље поштовање и одаје највећу почаст.

Др Радомир Батуран

С С

таро рпско
метафизичко песништво
светлост светости

или

Модерниста Јован Дучић записао је на почетку 20. века да ће „лиричар постати великим песником само
онда ако одговори на три велике истине: Бога, Љубави и Смрти“. Иако су средњовековни српски песници мислили и певали на постулатима нешто другачијих трију великих православно-хришћанских истина: Љубави,
Вере и Наде, свакако је лиричар Дучић био свестан и ових њихових, нешто другачије формулисаних, истина и
духовно је комуницирао са њима.
17

Српски средњовековни лиричари тако и толико
су постали великим песницима да их ниједан антологичар српског песништва није могао заобићи. Они су
имали директан, снажан подстицај у псалмима, одама,
похвалама, плачевима и молитвеним песмама из развијеног византијског песништва које су надграђивали оригиналним мотивима, новим ритмовима и звуковима старословенског језика, његовом мелодијом,
логиком и метафизиком. Упоредо, како су се развијали српски језик, култура, самосталне српска држава
и црква, развијала се и засебна српска књижевност и
њена поетика.
Српски настављачи богате византијске поетике и
махом делатници теолошке, хришћанско-православне мисли певали су по принципима Великих Истина.
Данашњим истраживачима старог српског песништва
није тешко препознати те три „највеће истине“ у интеракцијској саборности Светлости и Светости. Док
смо истраживали ову поезију, по први пут, учинили
су нам се ореоли српских Светих стварним – свакако
у метафизичком значењу стварног као битија у духовном искуству народа. То искуство лучоноши ореолску
светлост у фрескама по зидовима древних српских
манастира, али и у старом српском песништву. Многи стари српски песници, лирским сликама, узвишеном емоцијом и метафизичким звуцима и значењима
песничких речи, у нашим душама су васпоставили
светачке ореоле око главе Светих: Симеона, Саве и
Лазара. У записима на њиховим покровима, у похвалама и одама испеваним њима у част, саткани су
песнички ореоли из којих и данас искре луче-истине
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које рефлектују њихова дела, њихово стварно чињење
– велико жртвовање – и духовно искуство којим су,
не једном, светачки делали, већ њиме и живели. Њиховим потомцима та Светлост Светости, сплетена колективним искуством и памћењем у светачке ореоле,
вековима је обасјавала путеве прегнућа и духовних
устанака којима су излазили из мрака Смрти, зовом
апеирона Љубави, у саборности Логоса (Бога) који
је крајња сврха – ешатон („алфа и омега“, „извор и
ушће“).
Метафизичка поезија старих српских песника
најбољи је чувар и доказ плодотворности уцеловљеног духовног искуства народа. Она је лелуј и трепет
речи и најдубљи траг магме зване „Светлост Светости“, која је вековима просветљавала српско духовно
искуство и градила српско духовно јединство. Свети
репери те градње били су управо: Бог, Љубав и Смрт.
Ове истине су „највеће“ јер су духовне, вечне и свете;
„најфаталније“ зато што се не могу објективизовати,
па самим тим ни поседовати. И сам покушај опасан је
за онога ко само зажели да их поседује.
Први српски песници гледали су духовним очима, мислили саборном свешћу и певали духовним речима о делима својих Светих – о Светлости Светости.
Оба су ово метафизичка појма које је Доментијан, у
поетском тексту Слово о уму, овако дефинисао: „Не
ону светлост што на истоку исходи и на западу заходи, што с временом окончава и што се наиласком ноћи
одаљује, коју заједно с животињама видимо но молимо светлост ... којој ни почетак не почиње ни крај не
ишчезава“. Од те светлости је изаткана Светлост што

зрачи и значи у вишеслојном ореолу Светих.
Сава Немањић, у Слову о мукама, пева о саборности и проосећању са „стоком неразумном“, у покајању уобличавајући се својом савешћу и свешћу
да је „убог добрим делима“, а „богат страстима“; „на
смех бесовима“, „посрамљен злим својим делима“. То
је прочишћење духа који живи смртно пре смрти да
би живео вечно после смрти. Тако се Светлост Светог
трансформише од физичког очаја, бесова и злих дела
до сабирања Светлости у вишеслојном и вишезначном ореолу Светог. То је онај живот Светог који траје
иза смрти до бесмртности. Песник Немањић је и експлицитно показује опевајући смрт Светог Симеона,
који се „уобличава својом савешћу“ и у смртној ури,
спремајући се „на свети начин“: с рогозином испод
грешног тела и с каменом испод просветљене главе.
То су људи са умом изван земног света – у свету вечном.
Први српски краљ, Стефан Немањић Првовенчани, у Молитви светом Симеону то „обличавање својом савешћу“ у песничком тону исказује, са
чежњом за Светлошћу и Светошћу. Свестан је да су
му оне недостижне јер се краљ „ваља у блату сласном“.
Песник-краљ само поима да живи „у варљивом животу овом“, али има визију и моли милост од Светог
(свог оца) да му помогне да иде стопама његовим: стазом Светлости до Светости. У песми Певање похвали
твојој визију и самосвест Светлости Светог песник
Првовенчани конкретизује аподиктично сплећући
ореол-метафору око главе светог оца Симеона. Он је
за песника метафора почетка и краја; пастир добрим

и разумним овцама Христовим, наоружан силом
крсном, оружјем непобедивим; онај који брани од вукова стадо своје које нападају у свако време; учитељ
Новог Завета, али не онај који мојсијевски прориче,
већ који за Павлом иде учећи.
Сву Светлост душе светитељске, исијану кроз
животна делања, сплео је у ореол Светости свеца –
Симеона Мироточивог – први српски краљ-песник,
Стефан Првовенчани. Ако је овако певао и мислио
први српски краљ, онда је његово делање у српском
краљевству морало бити на радовање и убогих и светих. Он је испевао успелу духовну песму и апотеозу
Светлости Светости и радовању духовним врлинама.
Монах Доментијан је оставио веома пластично песничко сведочење шта бива када се „оскрнави
земља наша безакоњима нашим“, када крај и Светлости и Светости ишчезне из „Отачаства Светог“.
Онда и сада бива да нагрну иноплеменици. Први,
„оно што је сабро Преподобни са свих страна разграбише“, народ поубијаше. Непријатељи наши и они
који су око нас поругаше нам се. Други иноплеменик
би глад, гори од првих: „сасвим не жалећи род наш,
без стреле стрељаху, и без копља бодући, и без мача
секући, и без палице убијајући, и ... без ногу гонећи ...
Тако и за грехе наше сва земља наша пуна беше мртваца“ – и путеви и распећа – и мртвацима попунисмо и
„житне рупе“. Кад наши краљи закон погазише „оскрнави се земља наша безакоњима нашим“, а само два
јахача Апокалипсе (Рат и Глад) пројахаше Отачаством
нашим. Песнику Теодосију и целом Српству закуцала
је сенка „ноћне визије“ на врата Отачаства која ће се
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ускоро одомаћити и претворити у „дневно виђење“.
Метафизички стихови-реченице архиепископа
Данила: Молитва пред анђелима љутим и Молитва у
маловременој красоти и дословно су конкретизовали
ешатолошку мисао у српској поезији. Ове песме-молитве певају о души огреховљеној која излази из тела,
напушта „маловремену лепоту“ и лети ка Вечном, као
Светлост Светости, или ка Аду, као Мрак Црнобога.
Теодосије Словом утехе Св. Сави, упућеног Стефану Првовенчаном, хришћански проосећа братовљеву тугу, сабира се са њим у Љубави и Искушењу
и сав његов грех прима на своју душу. Уз проосећање
и саборност ова песма осветљава и православну духовну димензију жртвовања.
Српски песници Силуан и Јаков Серски одсјај су
дубоко запретане ренесансне ватре коју су копитама
угасили иноплеменици пет векова пројахујући кроз
Србију. Око 1354. Силуан пева похвалу Светом Сави,
у седам стихова са новим ритмом и звуком и у новој
метрици. У седмом стиху је казано и име онога коме
је похвала упућена и онога ко је упућује, што представља, како у својој познатој анализи овог славоспева
тврди Роман Јакобсон, „китњаст ауторов потпис ограничен на једанаест слогова“. Версификација одаје ученог песника, са изграђеном лирском поетиком. Стихови се римују и на крају, и у средини:
„Ума висота сана висоту сврже,
тем убо ума више доброту стиже.“
Није ли то добар траг ренесансног песничког
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даха, загубљеног у Србији после Косовске битке? Тај
нови европски хуманистички замах убијен је у нашем
отачаству крвопролићима која су наступила са „исмаилћанима“ и ропством.
Игру речима и двоструку риму имамо и у другим
Силуановим песмама, као, на пример, у песми Савиној речи последовав.
Нешто касније (1359) Јаков Серски написао је
апострофу О Синају. Ова песма је и ритмом и структуром врло занимљива: сви стихови, сем последњег,
почињу једносложном речју. Он прави и ритмички
успеле анафоре што ритмички делује ново и успешно.
У пуном је сазвучју са духовном апотеозом ове апострофе Синају и духовним простором, испосничком
тишином и сабирањем у Богу.
У српском песништву ореоли Светости плетени
су око глава подвижника: у сјају народног, верског,
просветног, привредног, дипломатског и државног
раста украсили су они главе великих српских жупана
и краљева државе српске и архијереја Српске православне цркве (Свети Симеон и Свети Сава); у сумраку
посрнућа, издаје, безверја, разваљене државе и ропства иноверцима, придошлицама – лирски песници
свијају ореоле Светости око глава јунака који су били
спремни на највећу жртву („за Крст Часни и Слободу
Златну“) и који су заслужили највећу част (Свети кнез
Лазар).
У кнезу Лазару, који је лично и свесно повео најбоље људе свог народа и државе у одбрану Отачаства
и Вере у сигурну погибију, песници препознају само
мученика и највећу жртву. Бајазит, син султана Му-

рата (кога је Лазарев витез распорио усред турског
логора на бојном пољу Косову), одсекао је заробљеном Лазару главу. Српски кнез је преко мучеништва
стигао до ореола, у чијој Светлости су све искре и
бљесци вековима просипане српске крви да би се вратила Слобода, узвисио Живот, учврстила Вера, оснажила Држава и обновила Стара Слава и Моћ. Отуда
се овај кнез, војник, отачаственик, мученик и највећи
губитник у народу српском вековима опева као витешки, етички, хришћански православни подвижник
– Српски Свети Кнез Лазар. Њему у част испевано је
највише похвала, почасница и ода у старом српском
песништву.
Непознати монах и песник записује у манастиру
Раваници Похвале његове венац. Наизменично упитном и узвичном интонацијом контрастира снагу маловременог тела: у Животу и у Смрти. И поентира
мистично: „Ослаби источник / Сасуши се река / ... у
крв претвори се вода“ – брзотечно и пролазно у вечно!
Овоме Светом посвећена је и најуспелија похвала у српском песништву: Похвала кнезу Лазару монахиње Јефимије. То је мудра, добро мотивисана, садржајна и аналитична, а, у исто време, сажета, богата
асоцијацијама и умешно грађена песма.
У уводу ове похвале навезено је васпитање овог
часног кнеза, у хришћанским и људским врлинама. У
другом делу дата је симболична слика и њега и њиме
предвођених Косовских јунака, њихово излажење „на
Змаја“ за одбрану „Крста Часног и Слободе Златне“. „И
Змаја убио, / И мучења венац примио од Бога. / И сјединио се с војницима небеског цара“. Затим монахиња

позива Лазареву вечну Светлост да обасја потомке,
„овладане Измаилћанима“, којима је његова помоћ
потребнија него икада. Као добар аналитичар, хроничар и сликар времена и прилика, Јефимија пластично
наговештава стање и збивање, а, као православна монахиња, молитвено тражи помоћ од Светих и Господа, и налази наду у љубави и саборности. Поетски је
најуспелији крај песме: монахиња-песникиња, у скрушености и преданости молитви и вери, одбија помисао на сваку таштину, па и ову похвалу назначује као
знамење „малог јој разума“. Не заборавља да и додатно мотивише писање ове похвале златним концима на
покрову моштију Светог његовом великодушношћу и
благодарношћу неизмерном у „пропадљивом и маловечном, / Колико више у непролазном и вечном“. А то
она сведочи својим удовичким, ожалошћеним, књегинским и монашким животом, избеглим пред „измаилћанским“ погромом после маричке катастрофе.
Нашла је уточиште у двору овога српског кнеза. Зато
сада двоструко моли: за његова чеда и за његов народ.
Патријарх Данило у Слову косовских бораца, изграђује своју поетику, на први поглед, на парадоксалној максими: „Умримо да свагда живи будемо“. Овај
духовник и песник лирски је уобличио косовску етику, па тако и етику и свих оних који се свесно жртвују
загледани у онострану и овострану Светлост Светости, „која не излази и не залази“ и нема ни почетка
ни краја. „Ако и мач главу / и копље ребро / И смрт
живот / Ми с непријатељима борити се имамо“ преноси Светост речи Косовских јунака патријарх-песник
Данило. Друга његова песма, Исповест мртвог кнеза
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Лазара, сва је у тезама и антитезама: Смрт са похвалама, а Живот са поругама; доњи бојеви, а горње почасти; мачеви и венци; Смрт и Бесмртност; подвиг и
утешење...
И монахиња Јевгенија, бивша кнегиња Милица,
пише похвалу кнезу Лазару, под насловом Удовољству
мојему женик. Док пише ову песму, кнегиња Милица
монахује у Манастиру Љубостиња и бдије над Србијом и својом децом која покушавају извести српски
разбијени брод испод крвавих вода „измаилћанских“
пре него се над њом све не стопе. Она пише смирено,
топло и верно. Свети Кнез је, у њеној похвали, „крин
који нам је од трна засијао“. И нема хвале које није
достојан: „Лазар који сијањем све звезде надсијава“.
Песникиња апострофира, вапије и преклиње „удовству њеноме женика“ да дође и сабере расточена им
чеда, коју Исмаилћани развлаче по ратиштима малоазијским и харемима султанским, и да не престане да
се бори са њима и за њих.
Такође и непознати из Раванице записује Похвалу кнезу Лазару крајем 14. века, с молитвом, надом и
апотеозом Светлости Светог Кнеза који обасјава супротно од земаљске светлости: од Запада на Исток. И
ветрови дувају од Запада према Истоку проносећи Лазаревих чуда силу. И Светлост и Реч новог мученика
излази од Запада према Истоку. И његови потомци су
обасјани и Светлошћу и Речју његовом: „блажени су
више од сваке видљиве и невидљиве твари“; прошли
су „кроз огањ и воду“ и „извео их је у покој“. Слушамо
ли то ми молитвени помен Светом Кнезу, или похвалу блаженом гласу Божјем који непознати монах ослу22

шкује у побожној тишини своје ћелије? Метафизичка
је то музика, метафизичка реч – метафизичка тишина
из које су долазили сви пророци.
У молитвеној песми Ускори и избави нас монаха
Јефрема из 1409. песник ешатолошки призива кнеза
Лазара, односно његову ешатолошку величину и моћ
– Светлост Светости – која надмашује чак и величину
његовог жртвовања када је предводио Косовске подвижнике. Ова песма сублимира нешто визионарско,
вечно актуелно у српском роду.
У Песмама отпевателним Андоније Рафаил
Епактит (у првој половини 15. века) даје сценскохорске и дијалошке оквире песмама. Синови Стефан и
Вук, с мајком Милицом, моле пре „благоподобног нацртања“ (фреско или иконо писања) лика Лазаревог и
жалосно поју стихове „отпевателне“. То су, у ствари,
архетипски плачеви и тужбалице који се преносе и у
модерно српско песништво (Куленовићева Стојанка
мајка Кнежопољка). У њима се градацијски набрајају
врлине, радиности и послови који су остали без делатника предводитеља. Тако су, у овој Епактитовој
песми, градацијским ритмом испеване метафоричне
апострофе Кнеза и његових врлина, од „слатког нашег
народа имена“, преко „туговања новоизникле гране“,
до „малообразне дијадеме плачевне шкољке бисером
обложене“.
Ритмички су то врло успеле песме, са метафизичким плачевима и треперењима, али и са веровањем у
„дар суза“. Речима плачевним Андрија Рафаил Епактит плете метафизички венац од суза Светом Кнезу
Лазару: „туговање жалосно да омије“. Монахово оно-

времено и актуелно свесрпско и свевремено туговање
реверзибилном метафизиком сабрано је и архетипски
најављено још у овој песми из 15. века.
Стефан Лазаревић оставио је две изванредне
лирске песме: Слово Љубве и Запис на мраморном стубу на Косову. Прва је испевана по свим захтевима поетике византијског хришћанског и љубавног појања.
Архетипски је то образац Давидових псалама и Соломонове Песме над песмама. Овај српски средњовековни песник и деспот више пута призива и наводи старозаветног јеврејског песника и цара. У Слову Љубве
све је метафизично и духовно. Љубав све превасходи,
чак и сва Божја чудна дела при стварању света. Песник то два пута наглашава: „Ипак сва ова и друга /
чудна дела Божија, / која и оштровидни ум / размотрити није у стању, / Љубав превашоди“; „Оштро некако
и брзоточно дело Љубави / које сваку врлину превазићи може“. И загонетну посвету песме: „име рекав“,
превазилази чиста и чедна Љубав која „све превашоди“, без лажи и зазорности, без повреде „јуноштва“ и
„девства“ да „Божанство не негодује“ да је небитно да
ли су они који су били раздвојени браћа, брат и сестра, или заљубљени вереници. Јер, Слово Љубве пева о
метафизичкој љубави („љубави из меморије“) за коју
није важно којим путевима иде до саборности у Логосу. И онда је, заиста небитно, да ли је песма посвећена
несрећној сестри Оливери која је сурово жртвована
одвођењем у Бајазитов харем као залог за мир и спасење несрећне отаџбине, или брату Вуку, кога су бесови славе и моћи окренули против брата, као Каина
против Авеља, или вереници, књегињи грчкој, коју су

злосрећни ратови и турско ропство занавек одвојили
од свог вереника, српског деспота Стефана. Љубав све
превасходи и верени, песник и деспот сплеће је у стихове посредством којих се сабира, са свима вољеним,
насилно одвојеним, у целосној и уделовљеној Љубави истовремено. Песник са тим осећањем и визијом и
поентира своје песничке речи и мисли о Љубави: „Још
да се сакупимо, / још да се угледамо, / још љубавно да
се сјединимо / у том самом Христу Богу нашем“. У песми и на делу је песниково метафизичко проосећање
вољених и визија саборности са њиховим душама
у творачком принципу првом – у Љубави која све
превасходи, и која је и у Лазаревићевој песми Слово
Љубве, и у хришћанској филозофији идентификована
са Богом, а Бог са Божјим сином Исусом Христом.
И друга песма Стефана Лазаревића Запис о Косову
(„Ове речи писане бише на стубу мраморном на Косову“ ) метафизична је по својој замисли. Прво, сам мраморни стуб, на коме је запис-песма уклесана, персонифициран и симболизован је обличјем крста. Друго,
визионарско апострофирање будућих „придошлица“
или „који су ту“ и опомена „да су на српску земљу ступили“. Треће, ауторитативан захтев да застану пред
њим „усправним“, на Косову пољу, и одају помен „костима мртвих“. Песник не каже „костима мртвим“, већ
„костима мртвих“ и тако дистанцира непропадљиво и
вечно од „брзотечног“ и временог. Кост симболизује
трајање, неуништивост и трагове у потомству. Кости
бране од кривотворства земље, културе и нације. То
знају сви освајачи, и стари и нови, и зато затиру „кости мртвих“ који још живе у миту, у историји, у пото23

мцима, нарочито у поезији. То злочињење против вечног им је узалудно, само их још више идентификује са
злом које чине. И Кост, и Реч, и Мрамор метафизички
су појмови у овој песми-запису и као такве треба их
тумачити. Рекли смо, Кост симболизује неуништивост, Реч трансформисану вечност: мртве и њихова
дела у живим и њиховим делима; Мрамор сталност,
постојање и документ о минулим људима, догађајима и временима. Мраморни стуб на Косову Стефана
Лазаревића је камен са Душом, са Речју, са Истином.
Мраморни стуб на Косову, са песниковим записомпесмом, постаје књига, сложени комуникативни знак
који остварује међугенерацијску, па и међуцивилизацијску комуникацију. А она је: истина о роду српском,
о разлозима и начинима жртвовања подвижника кнеза Лазара и Косовских јунака. Та комуникација се дошаптава кроз векове и каже да су они „мужеви добри,
мужеви храбри, мужеви у истину у речи и делу“, и да
су били спремни на такву надљудску жртву и да су
зато заслужили част у српском народу да им сплете
ореоле Светости. По прецизном бележењу догађања,
људи и времена, по узвишеном тону, по песничком
ритму и значењу Запис на мраморном стубу на Косову представља поетски, метафизички и мистички духовни дневник и онострано треперење колективног
памћења као и визионарску, обистињену, опомену за
будућност.
Стихови Константина Филозофа занимљиви су
по својој интелектуалној реторичности, која није и без
ослањања на теолошку лектиру, по игри речима, по
акростиху: „Страно странствовав плачем“, као анти24

подним рухом плача над смрћу Стефана Лазаревића.
Филозоф тачно бележи место (Главица и Бели Град),
годину смрти (1439), али и метафизички уплиће различите звучне и светлосне слојеве у ореол Светости
у песничком житију витеза, књигољупца и песника
Стефана Лазаревића.
Старо српско песништво можда достиже свој естетски врхунац у песмама Јелене Балшић и Димитрија
Кантакузина.
Јелена Балшић, на самом крају 14. и у првој половини 15. века, пева о Љубави као о „нетелесном пребивању“. Иако у наслову и првом стиху песме Отписаније Богољубно песникиња не оставља дилему да се
ради о љубави према Светима, ми ову песму и њене
путеве љубави данас доживљавамо баш као што су их
доживљавали и објашњавали Фрањо Асишки, Николај Берђајев, Јован Дучић и Растко Петровић. За Јелену
Балшић, баш као и за поменуте ауторитете поимања
Љубави, чини нам се није важно којим путевима се
она остварује, односно узноси, када се преображава и
огледа у проосећању и саборности са другима у Духу
Светом.
Најбољи духовни стихови Димитрија Кантакузина су о Смрти као „великом позорју“ разлучења душе
од тела, „одавде преводница на тамо“ (Велико позорје).
Кантакузин је мистичан лиричар, „љубитељ таме а не
светлости“, како сам каже у песми Молитва са жалошћу. Овог лиричара преокупира унутрашња драма и
сам феномен разлучења духовног од телесног. Смрт
је за њега такође тајна „оснажене муке посред душе и
тела“ у „Ноћи смртној“, када „сила телесна онемоћа“,

а душевни пламен обузме људско битије који оснажи
душу да се ишчупа из распадљивог тела и полети у
„Дан вечни“. И када пева о Светости Јована Рилског,
Кантакузин Тајну Смрти повезује са Тајном Живота.
У анафоричној песми Блудно моје житије он оплакује
зла, грехове, мрзости, постиђења која за живота учини; оплакује блудно своје житије: „зла клетве преступљења“, „отимања и неправде“, „туге и очајања“,
„неуздржања мноштва“, „високоумије“, „сујетна помишљања“ и „времена губитак“. Зато овај песник, императивно и појединачно, апострофира делове свог
тела да плачу и покају се.
О Смрти пева и Светогорац из 16. века, смирено,
разборито, али и са визијом скоро пророчком: „Ја данас умирем“. Пева у контрастима беспоговорним као
што је то и смрт.
За Кипријана Старијег Смрт је „општедателни
дуг“ који он „у ум прима“, без јаука, и умире: и пером,
и умом – као лист који отпада у достигнутој страсти
зрења.
И са метафизичке и са естетске стране занимљиве су песме монаха-песника из 16. и 17. века. Најчешће су то кратке мисли – ко сузе бистре, а тешке
ко туга, понекад и мистичне. Таква је монашка суза
Кипријанова, пророчка, којом ставља песничку тачку на свој праведни живот. Многоплетена цевница,
свирала Монаха из Купинова, звучи и значи „не звучањем од ударања прстима, / но духом надахнута“ и
јавља о смрти Стефана Бранковића. У том духовном
звуку „многоплетене цевнице“ претапају се „позлате
врлинама“ и мелодија двојница; духовна рефлексија

верника, које позива на помен, и рефлексије покојника у њиховом искуству; речи покојника и ових стихова непознатог песника. У њима је идентификована
скромност монашка и слава покојника – живот, смрт
и уметност. Јутро мислено песника Андреја, из средине 16. века, сузна је кап песника-монаха на одру
Николаја Софијског, кога је жеља вукла (као и овог
песника) ка савршенима. А обоје надилазе живот: и
савршени и ова песма. Метафизичност савршенства
исписује и у стиховима Живописати ликове Светих
Зограф Лонгин, баш онако савршено како је осликавао зидове тврдих српских манастира.
Од свих старих српских песника одудара Песник из Трговишта, из средине 17. века. То одударање
се састоји у световном избору теме, у ученом етимолошком повезивању грчког и српског имена Хелена
(Јелена) са грчком речи „елеос“ и српском „милост“,
по метафизичким рефлексијама њиховог значења у
милости православља у бројним тракијским црквама
и у трансформацији те „милости“ (елеоса) у бесмртност вере и молитве. Учени песник из Трговишта
етимолошки доказује, алегорично „преукрашава“ у
стихове и „благословом превишњим печата“ Милост,
за њега једну од највећих метафизичких истина. Он је
тросмерно доводи у реверзибилну конотацију: прво, са
историјским битијима, значи са догађајима, коначним,
минулим; друго, са метафизичким бивањем Лепе Јелене и значењем Милости у непрестаном отварању и затварању митског круга, и треће, са значењем Милости
у духовном искуству народа, у брују молитве и појања
– значи, у ритму и звуку кореспонденције са Богом.
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На почетку поглавља Старо српско песништво
ставили смо песму Слово о мукама Саве Немање, у
којој он дефинише свој покајнички живот као муку и
проосећање и изједначење са „стоком неразумном“ у
огреховљеном телу, уобличаван својом савешћу, мртав
и пре смрти и осуђен сам собом и мучен од очајања. А
за крај овога поглавља оставили смо песму Молитва
заспалом Господу Арсенија III Чарнојевића. Прва је с
краја 12, а друга са краја 17. века. Патријарх Чарнојевић лирски, дескриптивно, проосећајно описује даноноћно бежање са својим народом испред турских
хорди; с уздахом поентирајући: „Јер нема онога који
нас саветује“; с вапијућом запитаношћу: „Докле ћеш
нас, Господе, заборављати“. Прави, прави чувар стада
Божијег, патријарх и трибун, не одустаје ни од молитве ни од предвођења народа. Метафизична је и његова
лирска болећива дескрипција, и његова поента, али су
оне и његове велике истине о „изједначењу са стоком
неразумном“: у гресима, покајању, молитвама, надању
и чињењу пастира чувара и предводитеља. Истина саображености Вере и Чињења. И за једну и за другу
Истину потребно је велико жртвовање коме следује и
велика част: Светлост Светости.
За такве ће подвижнике монах Милешевац, вероватно с краја 16. века, испевати једну од најбољих
похвалних, отачаствених песама у старом српском
песништву – Српски кедар.
„Радуј се света грано дома Немањиног
која је процветала мислено!
Радуј се дрво плодовито,
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коме лист не отпада!
Радуј се Српски кедре,
који се узвишава добротом до небеса!“
Песма Српски кедар је успела комбинација похвале, оде, патриотске и мисаоне песме. То је оригинална,
пунозначна и лепа лирска песма: „мислено процветала“ садржином, вишезначна језичким сликама и складна ритмом и мелодијом. Песник Милешевац посветио
ју је Светом Сави, али је она више ода Доброти којој
Свети само посредује од Бога до свог народа. Доброта
је у овој песми „мислено процветала“ као метафизичка
истина. „Саздатељ“ је Светог изабрао (од „благородног корена“, од „родитеља благочастивих“), удахнуо
му „жеђ спознања божанских списа у доброплодетну
душу“ и „Света грана дома Немањиног“ процветала
је „мислено“. „Саздатељ“ је, Светошћу Савином (који
„добротама просијава“), „узвисио добротом до небеса“ народ српски, и прославио га добротом онда када
је растао у сваком погледу, свесно чувајући духовно
јединство и мудро сабирајући духовно искуство. Из
таквог духовног склопа исијана је Светлост Светости
и у изабраним људима и у њиховој изабраној поезији.
Можда су, баш у том времену исклесани и они стихови, на надгробном крајпуташу поред Петрове цркве у
Старом Расу, које је, испод маховине, открио онај други српски песник Растко (Растко Петровић) и преписао: „И земља изгуби цвет / И небо доби звезду“.

САМОВАРИ
У РАВНИЦИ
Историчари избегавају да пишу о суморним временима,
о животу и судбинама појединаца у „историјским прекретницама“.
Преживели памте, али се нерадо сећају, а још ређе причају и записују.
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Недавно објављена монографија-албум „Самовари у равници“ аутора Алексеја Арсењева у издању
новосадских издавача ЗМАЈ-а и Уметничке радионице ЗАВЕШТАЊЕ, плод је систематизације грађе
о руској емиграцији у Војводини прикупљене током
многих година. Алексеј Арсењев је бележио усмена
казивања, прикупљао давно забележене приче самих
емиграната, листао стару штампу, проучавао објављена истраживања других аутора и њему доступне
архиве. Алексеј Арсењев, публициста, пише о тим
суморним временима проналазећи у њима трагове
светлости, ослушкујући одјек гласова знаних нам и
незнаних појединаца који су на овим просторима оставили неизбрисив траг руске православне културе и
духовности.
Рецензент монографије Драгомир М. Ацовић
за аутора каже да је: „педантан и акрибичан писац.
Он контролише своју мисао и влада својим стилом.
Занимају га чињенице и страсно их бележи, као да се
– оправдано – плаши да ће све оно што не запише једном престати да постоји као чињеница. То је тежи, али
бољи пут. Зато његов текст врви од имена, судбина,
трагедија и подвига. О некима пише сажето, помиње
неку од особина која их је издвајала из мноштва сличних, о другима – узимајући их као парадигму – пише
исцрпно и кроз њихов живот илуструје много ширу
историју невољних пустолова, људи насилно ишчашених из своје васељене, пише о универзалности
талента и знања и о жртвама провербијалне клетве,
о имању па немању. Аутор методично и будно прати карактеристичне концентрације руских емигра28

ната у Војводини, укључујући и посебно занимљиве
активности Руске православне цркве са центром у
Сремским Карловцима, и јединствени микрокосмос
на просторима Баната. Пише концизно и фактографски о сналажењу, о мимикрији, о подвизима, падовима; пише о јаростима, о љубавима и о трпљењу; о гордости и понижењу, о вери и апостазији, о верности и
о издаји.“
Последњих двадесет година уочава се пораст интересовања руске и светске јавности за живот и културну делатност руске дијаспоре у свету. Посебан
значај за проучавање руске дијаспоре имају балканске земље, првенствено некадашња Краљевина Срба,
Хрвата и Словенаца и Царевина Бугарска.
О развоју ове тематике на нашим просторима
и о њеном значају за разумевање политичких, социјалних и културних прилика на овим просторима аутор каже:
– Између два светска рата историјом руске
емиграције у Југославији бавили су се углавном сами
емигранти – историчар Алексеј Кирилович Јелачич,
културолог Николај Јаковљевич Фјодоров, професори Александар Васиљевич Макљецов, Дмитриј
Николајевич Иванцов и Георгиј Николајевич Пиоуљски, пуковник Виктор Константинович Манакин,
библиотекар Српске патријаршије Владислав
Аљбинович Мајевски, библиотекар Двора Сергеј
Николајевич Смирнов и други; у послератном, социјалистичком периоду – републички сектори орга-

на државне безбедности (током 3–4 године после тзв.
Резолуције Информбироа), а касније, шездесетих и
седамдесетих година – писци историјских фељтона
за београдску „Политику“, загребачки „Вјесник“, зајечарски „Развитак“ и друге листове.
Од средине осамдесетих година у Београду и
Загребу књижевним наслеђем руске интелигенције у
Југославији занимају се др Остоја Ђурић и др Ирена
Лукшић. Деведесетих година београдски историчар
др Мирослав Јовановић дубоко је заронио у више
сегмената живота и деловања руских избеглицаемиграната на Балкану, базирајући своја истраживања првенствено на неистраженој и необјављеној
архивској грађи.
Прекретницу у свестраним, објективним проучавањима руске емиграције у Југославији и сагледавању
њеног доприноса развоју српске културе ХХ века
представљају два симпозијума, одржана у Београду
1993. и 1997. године. Они су пропраћени изложбама
уметничких дела Руса-емиграната, њихових архитектонских остварења, руских књига и периодике.
Тада је објављено више књига сећања Руса, аутобиографија, албума, каталога, зборника радова.
Домаћа и европска јавност пратила је ове активности у Београду, које су, несумњиво, дале импулсе
за покретање аналогних истраживања у Француској,
Бугарској, Чешкој, Немачкој, Финској, Турској...
Београдски истраживачи подстакли су културне
посленике и у унутрашњости земље. У југословенској
штампи појављују се фељтони и чланци о руским емигрантима у Ваљеву, Зрењанину, Пећи, Нишу, Зајечару,

Ужицу, Сремским Карловцима, Чачку, Новом Саду,
Лесковцу, Врању, Сарајеву, Сплиту, Дубровнику... За
кратко време формирала се и мала библиотека коју
чине књиге о животу и културном деловању руских
емиграната у Белој Цркви, Зрењанину, Новом Саду,
Панчеву, Сремским Карловцима, Параћину, Ужицу,
Пећи, Врњачкој Бањи, Лесковцу, Крагујевцу, Битољу,
Загребу, Словенији… Написане су посебне књиге о
руским инжењерима, издавачкој делатности, руском
школском систему и руским лекарима. Свака од њих
разликује се по форми, доноси нове чињенице и подстиче нова тумачења.
Истовремено, скоро сва објављена дела о руској
емиграцији откривају неочекиване, заборављене или
нерегистроване податке из ближе прошлости наших
градова и региона, поготову оне о њиховом друштвеном и културном животу непосредно после Првог
светског рата и уједињења једног дела балканских народа у нову државну творевину.
Поред бављења руским избеглицама, њиховим
пријемом, смештајем, односом средине према њима-придошлицама, њиховим социјалним статусом и
саставом, консолидацијом у новој средини, асимилацијом, миграцијама, судбинама и реемиграцијом
(четрдесетих и педесетих година 20. века) – све те
студије продубљују и проширују друштвену историју
југословенских региона, садрже грађу за историју
социјалних група и њиховог прожимања, податке за
социјалне и културолошке студије менталитета средине, свакодневног живота „малог човека“, навика,
обичаја, везаности за традиције... Многа од ових дела
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весници су још ненаписаних друштвено-културних
историја наших провинцијских места.
У књизи сте поред података о броју емиграната
и местима где су смештани, пренели мноштво одломака из емигрантских дневника. Коју од тих прича би
сте издвојили за наше читаоце?
– Мислим да сећање Алексеја Сергејевича
Бехтејева најбоље осликава долазак једне породице,
њихов поглед на оне који су их дочекали и суд домаћина о њима. Алексеј Бехтејев и његови рођаци
били су смештени код велепоседника грофа Рудолфа
Котека који је на свом имању у Старом Футогу крај
Новог Сада примио више руских породица.
– „Топлог пролећног дана воз се зауставио у
Футогу. Ствари сам оставио на станици и пешке кренуо ка дворцу. Импозантна зграда на спрат са отвореним и наткривеним галеријама које повезују дворац
и грађевину са много одаја за госте, окружени вртом
са столетним кестеновима и магнолијама у цвету...
Унаоколо имања на којима је стално или повремено
запослено око десет хиљада сељака и административног особља. Грофови Котек у Старом Футогу изградили су православну и римокатоличку цркву, сиротиште,
Рудолфинум (занатлијску школу) и Маријанум (бесплатну болницу и породилиште са домом за старе).
Упознао сам се са грофом и грофицом. Док су
моја кћи и рођака Каћа Ламсдорф боловале од малих
богиња, сестричини са мужем понуђено је да се сместе
у Србобрану. Грофица је испољила посебну срдачност,
а гроф нам је указао широко гостопримство.
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Поред прихватања породице грофа Павла
Константиновича Ламсдорфа, гроф Котек је целу једну кућу уступио руским избеглицама.
Aко се француској аристократији може замерити
лакомисленост којом су доживели револуцију 1789.
године, а били су већ стрпани у тамнице и предодређени за гиљотинирање – руском племству се може замерити на његовом, оптимизму. Мало ко је од њих веровао да ће се бољшевизам дуго одржати. Очекивали
су скори повратак у Русију, а за то време су читали
новине. У Футогу су играли бриџ, шетали, одлазили у
Нови Сад и тамо траћили новац... Испоставило се да
су у бољем положају били они који са собом нису понели злато и драгуље. Ти су се одмах морали како-тако
запослити и отпочети живот испуњен радом.
Гроф Котек је био далековид:
Сироти, – говорио је својим гостима, – надају се
скором повратку кући, а ја сам сигуран да ће до тог
тренутка протећи десетине година. Мало је вероватно
да ће ико од ових избеглица поново видети Русију.“
Најбројнија руска скупина настанила се у
Београду у којем се концентрисала главнина њеног интелектуалног потенцијала. У Београду су своје креативне домете између осталих испољили архитекта
Николај Краснов који је својим архитектонским делима у потпуности изменио изглед престонице, затим
Нина Кирсанова, вансеријски балетски уметник, која
је балету Народног позоришта у Београду дала свој
врхунски допринос, а потом основала београдску балетску школу.
Ваша књига је сведочанство о доприносу руске

емиграције научном, културном, просветном, привредном и духовно-религијском развоју ових простора.
– Прелиставајући провинцијску штампу раних
двадесетих година закључујемо да се културни живот у Војводини одвијао под снажним утицајем руске
репродуктивне уметности. На позоришним даскама,
по хотелима, кинематографским салама и соколским
вежбалиштима приређивани су руски концерти са
игранкама, соло и хорским певањем, „гласовирском
свирком“, народним играма у костимима, оперетским
аријама, балетским нумерама, егзибицијама козака на
коњима и оркестрима балалајки. Наступали су солисти бивших императорских и драмских позоришта,
конзерваторијума, балетских школа, циркуса и кафана са циганском музиком. Могло би се претпоставити да су локално становништво и руске колоније већ
постали уморни и засићени од тако честих гостовања
и наступа. Међутим, увек топли пријем публике сведочи да је првих послератних година интересовање
за културу порасло. Својим деловањем у провинцији
руски уметници дали су подстрек домаћим талентима, били су им први учитељи, утицали на формирање
уметничког укуса и одржавали ниво професионалних
домета. Али и у срединама са развијеним културним
животом они су дали несумњив допринос. Концертни
наступ руских оперских певача у Српском народном
позоришту у Новом Саду и одличан пријем публике
одиграли су пресудну улогу у оснивању сопственог
оперског ансамбла 1920. године.
Драмски репертоар ове куће обиловао је предста-

вама руске класике. Марта 1924. и априла 1926. године
у Новом Саду гостовала је чувена трупа Московског
художественог театра. Редовна су била и гостовања
Руског драмског позоришта из Београда. Посебан печат позоришном животу дали су руски драмски редитељи и глумци. Деловали су у Новом Саду, Сомбору,
Великом Бечкереку, Панчеву, Суботици, Великој
Кикинди, Сремској Митровици, Белој Цркви и Вршцу.
Поменуо бих само неке од њих: А. А. Верешчагин,
А. Љескова-Верешчагина, Л. В. Мансветова, А. Д.
Сибирјаков, А. Ф. Черепов, В. М. Греч, П. А. Павлов...
и наравно, прослављеног послератног редитеља и педагога Јурија Љвовича Ракитина.
Марина Петровна Олењина (1901–1963) сматра
се оснивачем новосадског балета, 1949. године. Она је
сакупила ансамбл, дала репертоарску оријентацију и
отпочела професионални педагошки рад утемељен на
руској балетској школи.
Допринос Руса музичком животу Војводине огледао се првенствено у њиховом педагошком раду у
државним школама или приватној пракси. Десетине
руских хоровођа управљало је школским, аматерским или црквеним хоровима, популаришући руску
музику, нарочито духовну. Међу диригентима било
је и композитора и музичких аранжера. Из генерације деце емиграната, рођене у Русији, стасао је познати војвођански композитор и педагог, професор
Музичке академије Николај Николајевич Петин, добитник међународних признања, међу којима је и
звање доктора музичке Фондације „Алберт Ајнштајн“
при Уједињеним нацијама.
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У ликовној уметности неопходно је поменути
професора Владимира Семјоновича Курочкина, питомца Московске ликовне академије и бившег управника Градског музеја у Одеси. У Новом Саду он је имао
приватну школу цртања и сликања. Ликовни живот
Великог Бечкерека обогатили су академски сликари
Андреј Биценко, Афанасиј Шелоумов и Александар
Лажечников. Инспирисали су се поднебљем и историјском прошлошћу српског народа. После Другог
светског рата у Заводу за заштиту споменика културе Војводине деловала је сликар-рестауратор Јелена
Владимировна Вандровска. У тешким радним условима поднела је главни терет стручног посла на спасавању, откривању и заштити фресака разорених
фрушкогорских манастира, поготово Новог Хопова и
Крушедола, као и објеката од посебног културног значаја као што су Пећка патријаршија и храм Св. Софије
у Охриду. Усавршавање у светским центрима – Риму,
Паризу, Минхену, Бечу, Петровграду и Москви, обезбедило јој је место нашег водећег рестауратора икона
и зидног сликарства.
Посебно поглавље књиге посветили сте руским
школама у Банату. Тамо је било стационирано
Николајевско коњичко училиште, Кримски кадет–
ски корпус, Први руски великог кнеза Константина
Константиновича кадетски корпус, Прва руско-срп–
ска девојачка гимназија са интернатом у Великој
Кикинди, Харковски девојачки институт у Новом
Бечеју, Маријински донски девојачки институт у
Белој Цркви.
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– То су биле значајне просветне установе. Само
у руском девојачком институту у Белој Цркви матурирало је око 600 девојака. Руска омладина се у великом броју уписивала и дипломирала на југословенским универзитетима. Не само да су на тај начин
себи обезбедили пристојну егзистенцију, него је и та,
друга генерација Руса, дала допринос економском и
културном развоју земље. Млади руски инжењери,
архитекте, агрономи, правници, лекари и просветари
запошљавали су се претежно у провинцији, брзо напредовали и стицали углед.
Милош Црњански у свом „Роману о Лондону“
смело је рекао: „Руски емигранти су научили свет
балету, певању, у Паризу, у Америци, у театру. Чак и
Шекспиру. А сиромашни стари, космати руски професори, напунише у туђини књигама катедре и универзитете, као некад Грци, кад је Константинопољ пао.“
Руске избеглице или емигранте у нашој земљи
треба посматрати шире. Србију су називали „другом
отаџбином“. Пружила им је гостопримство, омогућила
да остану Руси, а млађима – да стекну образовање. Од
Руса ова земља је много добила, али им је и дала – школујући друго и треће поколење руске интелигенције.
Текст приредила О. С. Ј.

Екатерина Таубер

Владимир Гальской

ПАНЧЕВО

ПАНОНИЯ

Пустая улица легла
Геометрической прямою.
По ней течет ночная мгла
Неторопливою рекою.

Расцветает гривами ковыль,
Нежным цветом белым и летучим,
Неподвижна солнечная пыль,
Тяжелы серебряные тучи…

В домах же комнаты тесны,
В домах же пышные перины
И задохнувшиеся сны
У ног усталости звериной.

Хищные прошли здесь племена,
Баловни недолгого успеха,
Здесь дробилась желтая волна
О клинки мечей и сталь доспехов.

И скука многих сотен лет,
Привычная, почти родная,
Как тараканы, как обед,
Как эта яблонька худая.

А теперь спокойствием полны
Эти степи, пахнущие мятой,
Где пасутся мирно табуны
На траве, косой еще не снятой.
Благостен торжественный покой
Пышного земли великолепья,
Сладок запах терпкий и сухой
Диких трав, непокоренной степи.

Јекатерина Леонидовна Таубер (1903, Харков ‒ 1987, Мужен, Француска). Матурирала у руском Харковском девојачком институту у Новом Бечеју, дипломирала светску књижевност и француски језик на Филозофском факултету у Београду. Професор
Трговачке академије у Панчеву. Од 1937. године живела је у Француској. Објавила је пет збирки песама.
Владимир Љвович Гаљској (1908, Имање Золотарјово, Орловска губернија ‒ 1961, Казабланка, Мароко). Матурирао у Рускосрпској гимназији у Београду, дипломирао на архитектонско-грађевинском одсеку Техничког факултета у Београду. Од 1947. године
живео у Мароку. Године 1992. у Вологди (Русија) објављена је збирка његових песама.
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Василий Пронин

ПРОЗНИ ПРЕВОД ПЕСАМА

БАНАТ

ПАНЧЕВО
Пуста улица протеже се / дуж геометријске праве. / Њоме плови
ноћна магла, / попут троме реке. // А у кућама ‒ тесне собе, / у
кућама ‒ растресите перине / и тешки снови / крај ногу, зверски
уморних. // И чамотиња многих стотина година, / уобичајена,
готово род-рођена, / као бубашвабе, као ручање, / као ово
мршаво дрвце јабуке.

Поля, поля, одни поля,
Бегут навстречу вереницы
Живого золота пшеницы,
Рожь, кукуруза, конопля.
Порой цветы и зелень лугом,
Колодца жердь, избушки дым.
Дорога серым полукругом
Уходит к сводам голубым.
Чу! Гам кузнечиков и птицы,
Полет зудящего шмеля.
И, бесконечной вереницей
Поля, поля, одни поля…

ПАНОНИЈА
Расцветава се ковиље, попут гриве, / нежним белим лебдећим
цветовима, / непокретна сунчана прашина, / тешки сребрни
облаци… // Прођоше овуда пљачкашка племена, / миљеници
успеха кратка века, / ту су се дробили жути вали / о сечиво
мача и челик оклопа. // Сада су испуњене покојем / те степе,
што миришу на метвицу, / где се стада мирно напасају биљем, /
још непосеченог косом. // Нека је благословен тај свечани мир /
дивотне бујне земље, / омамљујући мирис, опор и сув, / дивљих
трава непокошених степа.
БАНАТ
Поља, поља, само поља, / трче нам у сусрет, у низу, / живо злато
пшенице, / ражи, кукуруза, конопље. // Каткад цвеће и зеленило
луга, / друм у сивом завијутку / води у светло плаве сводове.
// Гле сад! Граја цврчака и птица, / лет зујавог бумбара. / И
бескрајни низ / поља, поља, само поља…

Василиј Васиљевич Проњин (1916, Кијев). Матурирао у Руско-српској гимназији у Београду, дипломирао на Медицинском
факултету Београдског универзитета. Као лекар-пензионер живи у Сан Паолу (Бразилија), где је објавио две збирке својих песама.

34

АС
Алексеј Арсењев

лександра
ердjукова

ЕМИСАР РУСКЕ КУЛТУРЕ
лександра Анатолијевна Розеншилд фон Паулин, удата
Сердјукова (1893, Омск – 1978, Нови Сад) у Новом
Саду је проживела безмало све године емиграције, а њена
личност и опсег њене културне делатности издвајају је из
средине ове руске колоније. За разлику од већине Руса у
Новом Саду, она се брзо и трајно укључила у јавни живот
града и била за оно време редак пример еманциповане,
образоване жене.

А
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Као професор француског језика у гимназији, била је члан Матице напредних жена, члан новосадске
секције Удружења универзитетски образованих жена, председник и активни члан новосадског одељења Руске
матице, уредник свих његових издања, преводилац, лектор-предавач у Матици српској и на многим трибинама,
организатор „Дана руске културе“ и јубиларних академија, аматерских позоришних представа и књижевних
секција у гимназији. После 1945. године, као професор руског језика у две гимназије и у Вишој педагошкој
школи, држала је допунске курсеве у вечерњим школама и руководила наставничким активима.
Сарађивала је у југословенским часописима и објавила око 80 радова – есеја, приказа и оригиналних књижевних дела.1 Одржавала је културне везе са Београдом, Љубљаном, Суботицом, Котором, Крагујевцем и иностранством.
Одрасла у Петрограду, у породици заслужног генерала скромних прихода, имала је узорно детињство.
Одушевљавале су је књиге, путовања по Европи, шетње парковима и концерти у царским летњиковцима у
околини престонице. После блиставо завршене гимназије, посветила се студијама књижевности. Рат и револуција удаљили су је од узора – математичарке Софије Коваљевске и сликарке Марије Башкирцеве. Она се
сукобљава са суровом стварношћу. Са болешљивом мајком, израњављеним, у заробљеништву напаћеним оцем
и млађим братом, 1920. године искрцала се у Котору и убрзо стигла у Нови Сад. Практично је издржавала родитеље, а касније, у закаснелом браку и често незапосленог мужа.
Тиха и скромна, дубоко религиозна, неуморна жена чврсте воље и ентузијазма, остаће верна заклетви у
своме девојачком дневнику: „Данас, 17. јуна 1917. кунем се да ћу служити руској култури до последњег дана
свога живота“.2
Од 1906. године писала је песме, без претензија да их објављује. Пред крај живота накупило их се преко три
стотине. Неколико их је штампано у емигрантским часописима у Француској и Канади.
Песме Александре Сердјукове су неуједначених уметничких домета, али обједињене, оне представљају целоживотни дневник душевних стања. У њима доминирају теме љубави, природе, рефлексија и резигнације. У
песмама позног периода присутнија је пантеистичка и религиозна контемплација. На руском језику објавила
је две драме-мистерије: „Савршена љубав“ и „Света Русија“, симболичне визије рата, анархије и наде у васкрс
Русије.
Међутим, централно место у њеној заоставштини заузимају чланци везани за руску књижевност. Одликује
1 видети попис објављених радова: Вера Милосављевић, Библиографија радова Александре Сердјукове, Православно дело, саборник
за православну словесност, Манастир Бањска (Косово и Метохија), 2004, бр. 3, 55–61.

2 Основные даты жизни и деятельности А. А. Розеншильд-Паулин, рукопис, Нови-Сад, 1975, 4.
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их студиозност, понирање у личност писца, једноставност презентације и топлина. Занимљиви су есеји „Руски
Петрарка – Константин Баћушков“ и „Мистична поезија Владимира Соловјова“.
Година 1937, стогодишњица смрти Пушкина, дала је Сердјуковој прилику да потврди своју приврженост
песнику, кога је заволела још у раном детињству, пре похађања гимназије у Царском Селу – синониму за Пушкинову младост. Она држи предавања, учествује на јубиларним академијама у Новом Саду и Београду, у периодици даје приказе прослава, оцењује српске препеве песама Пушкина, пише чланке. У есеју „Личност и смрт
Пушкина“ Сердјукова анализира:
„Антика га је надахнула идеалом савршене лепоте, ренесанса му је улила чежњу за личном слободом и култ
славе, рационализам – обожавање светог сунца разума, романтизам – бурно преживљавање страсти и болно
разочарање“.
Циљ есеја „Трагедија Гогоља“ јесте да се писац прикаже као трагична личност. Из концизне биографије
израња „особењак, индивидуалиста, цинични посматрач животињских нагона и сујетних пожуда, проницљиви
дух коме је откривено невидљиво – зло и порок под маском пристојности и лепоте. Он проживљава читав
спектар еротичних стања, оваплоћује их у делима, али их не доживљава у стварности“.
Чланак „Тургењев Европљанин и Тургењев Рус“ започиње кључним цитатом из писма Тургењева са последњег путовања из Русије у Париз: „Осећам већ француску кожу како ми расте испод руске, која се гули“.
Супротност између те две „коже“, по мишљењу Сердјукове, трагична је за писца, јер га пре она доводи до последњих граница песимизма, а не степен успеха у личном животу и стваралаштву. Године 1933. она објављује
есеј „Љубав у животу и делима Ивана Тургењева“. Издвојивши љубав – језгро живота и уметности, као тежњу
ка савршенству, она сматра да је мотив љубави у делима Тургењева најдубљи и најискренији, а да су политичке,
друштвене и социјалне теме у њима пролазне. Љубав Тургењева поетизована је његовом истанчаном уметношћу,
али није спиритуализована као код Дантеа, Ламартина или Жуковског. Однос писца према љубави она примењује на цело његово дело: „Умео је да поетизује све, али не и да идеализује“.
Полазећи од премисе да је грађа уметничких дела великих људи само транспозиција и естетско уобличавање њиховог личног и душевног искуства, у студији „Личност Фјодора Достојевског у његовом стварању“,
Сердјукова овог писца види као мученика над проблемима модерног доба и као пророка судбине свога народа.
Есеј из 1938. године „Култ злата и типови тврдица у светској књижевности“ синтетизује ерудицију и интересовање Александре Сердјукове за књижевност. У њему се даје солидан приказ ликова, почев од оних из античких комедија Плаута, трувера Ритебефа, до познатих, из нама ближих епоха. Проницљиво је презентована
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социолошка конфронтација Гогољевих ликова са Балзаковим. Значајно је да су већ у овај њен есеј уплетене
глобалне социјалне теме. Оне је, пред Други светски рат, све више заокупљају и удаљавају од књижевности.
Њено оригинално дело из 1939. године је књига „Савременост и хришћанство“. Уперен против нацизма и
бољшевизма, овај њен оглед је југословенска цензура забранила и цео тираж уништила (сачувано је неколико
примерака). Књига представља кулминацију интелектуалних домета Сердјукове, доноси заокружени филозофски систем и поглед на савремени свет.
У књизи, критици се подвргава европска култура, њена еволуција од ренесансе до Фројда, која је довела
до секуларизације свих духовних вредности – закона и морала, науке и уметности, а и институција породице и
друштва, државе и власти. Сердјукова најављује време покоља и дегенерације и каже:
„Осцилација између два пола – нагонски страственог, слепог шовинизма и рационалистички безличног
интернационализма, проузрокује међународне и друштвене потресе. Цивилизација је дотерана до граница самоубилачког негирања сопствених начела“.
Иако ограничена, остајући на позицијама свог непоколебљивог критеријума – хришћанства, она даје реалну
слику епохе и смело је критикује.
У поглављу о браку, материнству и васпитању, она се обрушава на идеале тоталитаристичких држава, на
усмеравање интелекта и воље омладине одређеним циљевима – идеологији. Педагог по струци, она анализира
савремене теорије васпитања и покреће питања савременог образовања младих. Она критикује „научни“ фетишизам, етатистички утилитаризам и национал-социјализам (са тезом тело је прече од душе, раса од личности).
Примећује да је савремена пропаганда, потекла из ратних потреба, постала моћно оруђе за стварање колективних психоза на социјалној бази.
Култура је, према Сердјуковој, пре свега „изданак култа, дете богослужења, манифестација става који је
човек заузео према свету“. Осуди подвргава и савремени морал, јер се „етичка категорија добра идентификује
са утилитаристичким појмом користи, било за појединца, било за колектив: државу, класу, партију“.
Уздижући се ка вишим категоријама – слободи, вечности, уметности и лепоти, Сердјукова исписује надахнуте странице своје естетике и филозофије, које нас подсећају на еклектичке системе руских „нефилозофа“
с почетка века, на екстатичког композитора Александра Скрјабина, или, у већој мери, на утописту Николаја
Фјодорова. Она пише:
„Уметност је најсигурније јемство вечног сећања. Она је вођена осећањем вредности, покренута љубављу,
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устремљена ка блаженству. Она се бори са заборавом, ограниченошћу, тренутношћу, смрћу. Она је најсавршенија реализација личности и најдубља веза са свемиром“.
Посвећујући пажњу односу теологије и филозофије, Александра Сердјукова се спушта на сфере хришћанске,
затим православне филозофије и закључује да православље „стоји пред истим задатком пред којим је била
грчка мисао у доба формирања хришћанске културе у Византији, када је спојила Исток и Запад, хришћанство и
културу, филозофију и религију, а није одбацила мисао и лепоту, закон и знање антике, већ је све ’покрстила’ и
на тај начин припремила подлогу за стваралаштво средњег века“. У заносу, она прориче:
„Разрадиће се теорија сазнања мистичног емпиризма, утврдиће се могућности непосредног контакта духовних бића и мистичних енергија, као њихово деловање у свемиру“.
У нашем шематском приказу идеја Александре Сердјукове, дужни смо поменути и њено дело из исте, 1939.
године, опширни есеј „Апологија критике“, који, идеолошки необојен, представља врхунац њеног стваралаштва
и има значајну вредност и данас. Есеј је посвећен разним аспектима вредновања уметничких дела и пред његове
проучаваоце поставља строге захтеве. Она каже:
„Критика стоји у истом односу према уметности, у ком и уметност према природи. Критичар-писац мора
да се изражава са толико слободе, као да је сам на земљи, а да искаже свој суд тако, као да му суди цело човечанство“.
Александра Анатолијевна је у Новом Саду сахранила оца, мајку и мужа. Остала је сама. Педесетих година
примила је у свој дом српску девојчицу. Васпитала ју је, приопштила руској култури и обезбедила јој универзитетско образовање. Савица Даничић је цео свој радни век била професор руског језика у новосадској гимназији
„Јован Јовановић Змај“.
Друго, посмртно издање књиге „Савременост и хришћанство“ Александре Сердјукове објављено је 1996.
године у Новом Саду, са поговорима др Владете Јеротића и издавача Владимира Стеванова.
Одломак из књиге „Самовари у равници“
Аутор: Алексеј Арсењев
Издавачи: ЗМАЈ д.о.о. и Уметничка радионица ЗАВЕШТАЊЕ, Нови Сад, 2011.
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ема ничег необичног у наслову овог мог написа. Постоји Битеф на ћирилици, као што
постоји и на латиници, затим нешто ређе исписан арапским писмом, кинеским и још
сложенијим јапанским карактерима. Другим речима хоћу да кажем да је Битеф током 45
година свога постојања приказао представе које су рођене у културама најразличитијих
позоришних стилова, традиција и писма, а којим су исписани приказани текстови.
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Није тешко погодити да су са ћириличког подручја долазиле пре свега руске представе, а затим нешто
ређе из Бугарске, Македоније, као и из двоазбучне Црне Горе и Босне и Херцеговине, где се пише и ћирилицом и латиницом.
Из Русије, првих деценија из СССР-а, дошле су нам представе најславнијих редитеља друге половине 20. века,
као што су Звадски, Товстоногов, Ефрос, Љубимов, Васиљев, Адасињски, дубоко усађени у традицију руског театра. И када су били ближи авангарди, била је то пре свега традиција руске авангарде, која је несумњиво део светског покрета авангарде на размеђи 19. и 20. века, али која има свој битни, научно доказани, руски спецификум.
Руска позоришна авангарда као и сликарство и дизајн, јесу дисконтинуум у односу на претходни реализам,
али у противставу према руском реализму, руска авангарда има елементе типичне руске ирационалности, која у
већој мери почива на коренима народне уметности, него што је то случај са западноевропском авангардом, која
је чешће везана за наднационални машинизам и механицизам 20. века.
Руска авангарда има нешто од ирационалности Гогоља из „Вија“ и Достојевског из раних повести. Наравно,
да и руска авангарда једним током следи футуристичку везаност за машинизам 20. века.
Имајући на уму специфичност руске авангарде, можемо је условно назвати авангардом на ћирилици. С тим
да као куриозитет наводимо да су визуелни уметници руске историјске авангарде често користили китњатост
ћирилице да, рецимо, исписују тим писмом текстове, или наносили на своје колаже у сецесионистичком стилу
ћириличка слова, свесни да она има посебну чак егзотичну атрактивност на латиничком западу.
Ћирилица, она не буквална и не дословна (оба ова придева садрже реч слово), већ у руском духу, присутна
је у свему што је створила руска авангарда на сцени и осталим уметностима, и то како првих деценија 20. века,
тако и првих година после Октобра. А затим наступа време директне Стаљинове забране сваког модернизма,
као производа декадентног, мрачног Запада.
После Хрушчовљеве перестројке, са повременим корацима уназад ка соцреализму, враћа се традиција
руске авангарде, и то свесно код свих поменутих учесника раних Битефа.
Завадски је био Вахтанговљев протагонист у првим корацима руске авангарде пре Октобарске револуције,
па се као такав испољавао и после перестројке. Љубимов је после првих опет освојених слобода за ново био
ближи Мајаковском. Товстоногов је следио Охлопкова. Како било да било, они нису посезали за великим превратима које у другој половини 20. века чине један Гротовски, Виктор Гарсија, Кантор или ливинговци, а какве
такође виђамо 60-их година на Битефу. Руски позоришни уметници остају у својој ренесанси модернизма на
– „ћирилици“. И управо то је њихова вредност. А то једино и доликује једној великој и готово увек оригиналној
уметности каква је руска, коју је увек упоредо пратио усуд од царистичких до стаљинистичких забрана. Да би
се потом поново рађала и опстајала као своја и још оригиналнија.
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алкански рат за ослобођење од турске власти изазвао је неуобичајено одушевљење у руском друштву. Већ
постојеће прословенске друштвене организације, као и оне које су том приликом тек створене (Словенско
добротворно друштво из Санкт-Петерзбурга, Московски словенски комитет, Друштво словенске солидарности
и др.) почеле су са прикупљањем средстава за помоћ болесним и рањеним војницима који су се борили на
Балкану. Да би помоћ била упућена на одређену адресу, руководиоци ових организација успоставили су везе
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са званичницима, приватним лицима и друштвеним активистима на самом месту збивања. Нека од писама са
Балкана објављивана су у јавним гласилима, подстичући интересовање читалаца за бурне историјске догађаје.
У московским новинама најчешће су цитирана саопштења супруге руског царског посланика у Београду,
Александре Павловне Хартвиг (1863–1944). Рођена у угледној племићкој породици, познатој од 17. века, у
којој је служење својој земљи била традиција не само за мушкарце, него и за жене, А. П. Хартвиг се бавила
добротворном делатношћу у Србији не само као супруга представника велике руске царевине, него и по својој
најискренијој жељи.
Дана 13. 10. 1912. при Руској царској мисији формиран је Комитет за прикупљање прилога за болесне и
рањене српске борце, чији је председавајући била посланикова супруга. Александра Павловна организовала
је магацин у коме су складиштени прилози из Русије, нарочито топла одећа, завоји и новац. Највише пажње
указивало се најсиромашнијим слојевима становништва и сирочади.
У руским архивама сачувана су тек понека писма Александре Павловне која су написана потресно и живо.
Једно од таквих писама, од 17/18. октобра 1912. написано је градоначелнику Москве и председавајућем
Московског словенског комитета, Николају Ивановичу Гучкову. А. П. Хартвиг описала је главни проблем
српског друштва: „Преплављени смо рањеницима у таквом броју какав нико на почетку рата није очекивао.
Прво је из Ристовца стигло њих 300 који су запосели војну болницу. После је из Мердара стигло још 800 људи, а
након два дана почели су да пристижу рањеници из Куманова и четници, око 2000 људи. Рањеници су запосели
све најбоље зграде Београда – све гимназије, основне школе, Учитељски дом, богословију, старачке домове,
итд.“ Даље у писму следи молба да се што пре пошаљу крајње неопходни болничарски одреди: „Драги Николаје
Ивановичу! Страшно су нам потребни лекари. У Трећој гимназији лежи 150 људи, и за све њих имамо само
једног младог српског лекара. На богословији их има 400 – и два лекара. Све њих треба превијати. Наши лекари
и сестре (овде се говори о Иверској војној болници, која је управо била пристигла из Русије – прим. аутора) су
на дан свог доласка на моју молбу целе ноћи примали рањенике (још увек не у нашој болници), испирајући им
ране, стављајући прве завоје и убрзано вршећи хитне операције“.
Александра Павловна највише је волела дом за сирочад који је сама организовала. Уз молбу за помоћ
сиротишту, госпођа Хартвиг шаље Н. И. Гучкову опис Београда одмах после почетка војних операција: „Град
је пуст. Мобилизација је 99%. Један умировљени војник се убио зато што није био способан да оде у рат. У
празним касарнама стражаре седамдесетогодишњи сељаци. Срби који су остали удовци доводе ми своју децу
и кажу: „Ако хоћете, храните их, ако нећете, нека иду у бели свет, неће умрети, а ми одосмо под барјаке.“ Код
мене су сва београдска деца која су се нашла у таквим околностима, али ускоро ће почети да ми шаљу и децу
из провинције!“ У другом писму А.П. Хартвиг се захваљује Гучкову на великодушној помоћи: „За 600 рубаља
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купила сам деци рубље, одећу и душеке, јер у Београду више нема кревета, све су заузели рањеници“. Узгред,
захваљујући напорима посланикове супруге, ово сиротиште радило је све до окупације Србије у јесен 1915.
А. П. Хартвиг је у својим писмима испричала о активностима кнегиње Јелене Петровне, о којој се јако мало
зна и у Русији, и у Србији. Користећи средства породице свог мужа, кнегиња Јелена Петровна довезла је из
Русије комплетно опремљену војну болницу за 50 људи. Њено особље састојало се углавном од сестара милосрђа
Јелизаветинске задруге. Српска краљевна показала се не само као кћи свога народа, већ и као настављач
традиције доброчинства династије Романов: „Пред свој одлазак за Врање, кнегиња Јелена Петровна је два дана
боравила у Београду, и сво то време обилазила је војне болнице. Била сам са њом, и чега се све нисам нагледала
и наслушала, јер је кнегиња испитивала сваког војника појединачно.“
Писма А. П. Хартвиг изванредно допуњују званичну документацију Руског друштва Црвеног крста (РДЦК)
и омогућавају нам да створимо детаљну слику делатности руских медицинских институција, а нарочито војне
болнице Московске Иверске задруге сестара милосрђа. Она је била најбоља међу страним одредима, и зато су
у њој лечени само тешки рањеници. Новембра 1912, „Глас Москве“ објавио је причу Александре Павловне о
свакодневном животу болнице. Посланикова супруга је жалила што „у одреду Иверске задруге има премало
сестара милосрђа, само њих десет, од којих су шест заузете одржавањем болнице“. Из истог писма сазнајемо
да рањенике још увек „посећује кнегиња Јелена Петровна, којој су Цар и Царица послали из Петербурга много
топлог рубља“. Даље А. П. Хартвиг извештава свог дописника о томе да је „у Београд стигло много страних
лекара, има чак и Американаца. Али на првој линији фронта раде само руски и француски лекари“.
На почетку своје делатности, по договору са српским властима, Иверска војна болница примала је само
рањенике, а не и болесне. Ситуација се променила почетком 1913, када су почели да примају заразне болеснике
који су пристизати у све већем броју. Неке од појединости из овог периода могу се сазнати из писма А. П.
Хартвиг специјалном опуномоћенику РДЦК-а, П. А. Тиртову. Посланикова супруга истицала је пожртвовани
рад особља са болесницима од тифуса чији је број стално растао. У болници су завршавали са лечењем тешки
рањеници који су стигли почетком рата, а пристизали су и рањеници из војних амбуланти које су постепено
престајале са радом. По речима А. П. Хартвиг, у последњој категорији често су били и они којима је била
неопходна операција јер „су били у лошим, неискусним рукама“.
Супруга руског царског посланика заслужила је искрену љубав српског народа тиме што је од свег срца
делила са њим његову муку. Њена једноставна и искрена писма будила су племенита осећања код поданика
руске царевине, наводећи их да активно учествују у проблемима своје српске браће. Наши савременици могу
наћи у њима неке црте из живота Београда за време рата, као и живота појединих личности које су понос и дика
Русије.
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Стеван Бугарски

АРАДСКЕ
ТЕКЕЛИЈЕ

К

олико год изгледало чудно, породица Поповић Текелија, по којој се Арад највише прочуо и која се уз Арад
највише помиње, није староседелачка: доселила се у Град на Моришу 1698. године са војничком насеобином, подређеном Дворском ратном савету, засебно од грађанског Арада, подређеног Ерару. Њен први поменик
среће се у Повељи цара Јосифа I из 1706. године, којом јој је додељено племство. Ту се нижу имена: Јован, с њим
Еуфросина, Ранко, Јанко, Михајло, Јелена; Јованов брат Остоја, с њим Ана, Јелисавета; Јованови рођаци Јован и
Гашпар. У питању су, дакле, три лозе другостепеног сродства: браћа Јован и Остоја и, вероватно, синови њиховога непоменутог брата.
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Породица се развила преко старог Јована.
Тај Јован Текелија био је ратник. У јеку једнога
од многих аустријско-турских ратова, 1697. године,
као капетан милиције у Сенти, запазио је неочекиване покрете турске армаде и благовременo обавестио заповедника аустријске војске принца Евгенија
Савојског. Затим је, равнајући се по звездама, превео
аустријске трупе по војвођанским мочварама, учествовао у бици под Сентом и затим у гоњењу Турака по
Банату. Наредне године принц Евгеније га је именовао
за заповедника Арада, с налогом да утврди град. При
заснивању Поморишке крајине 1701. унапређен је у
чин пуковника и именован за команданта граничара
у Поморишју.
Његова лоза је изнедрила више личности које су
заслужиле ореол славе, и овенчале се извесном легендарношћу.
Јованов син Ранко имао је чин капетана, али није
био нарочито загрејан за војни позив. Бринуо је о
свом имању и умео да ужива. Његова раскошна свадба опевана је у народној песми. Обудовевши у педесетим годинама, поново се оженио; имао је порода и од
прве, и од друге супруге: пет синова.
Други по старинству Јованов син, Димитрије,
први је прекинуо породичну војничку традицију: замонашио се под именом Исаија, а прочуо нарочито по
томе што је сам јуришао и разјурио арамије које беху
дошле да плене манастир.
Четврти Јованов син, Павле, био је барјактар Поморишке милиције.
Трећи син, Петар, имао је највише смисла за вој46

нички позив. У јеку рата за аустријско наследство,
године 1741, Ранко је позван да са својом четом пође
на ратиште против Француза. Тек ожењен (по други пут), он је своју капетанију предао двадесетогодишњем сину Петру, који се тако, током шест година
ратовања, суочио са суровим крочењем у живот. Када
се, међутим, вратио из рата, Ранко му је одузео команду над компанијом. Огорчен, одлучан, импулсиван,
он се одважио на пут у непознато: 1747. израдио је отпуст из аустријске војске и прешао у службу Руског
двора, где је примљен са чином поручника. Служио је
у Српском хусарском пуку. Године 1751, унапређен је
у чин капетана, затим је у два маха службено путовао
по Угарској: под видом да набавља капе, појасеве, коње
и хртове, врбовао је Србе, у првом реду развојачене
поморишке граничаре за селидбу у Русију. На почетку
седмогодишњег рата (1756–1763) имао је чин секундмајора, а 1757, у првом руско-пруском сукобу рањен
је у главу; наредне године поново се истакао у борбама, те је унапређен у чин потпуковника; затим је са
својим одредом ратовао у јединици од хиљаду изабраних хусара. Стекавши глас храброг војника и доброг
команданта, добио је заповедништво над такозваним
летећим одредом, који је муњевито деловао у непријатељевој позадини. Године 1760. при нападу на Берлин,
храбро је јуришао са српским пуком и козацима, те
је заробио око хиљаду непријатељских бораца (међу
њима 15 официра) и отео два топа. Наредне године
је унапређен у пуковника и добио команду над Српским хусарским пуком. Учествујући у руској војној
интервенцији у Пољској 1767, добио је похвалу и чин

бригадира; наредне године је ратовао против Турака
у Молдавији, а 1770. учествовао у три велике битке у
којима је турска сила поражена, па је одликован Орденом Свете Ане и унапређен у чин генерал-мајора;
1774. постао је генерал-поручник и добио Орден Светога Георгија; затим је покорио непослушне козаке Запорожја, и то му је донело Орден Александра Невског
и команду над армијом од 18.000 људи на државној
граници при Црном мору. У новом рату с Турском,
Петар Текелија, унапређен у чин генерал-ан-шефа
(други по рангу генералски чин, одмах иза генералфелдмаршала), добио је 1787. команду над Кавкаским
корпусом и ратовао у саставу јединица под командом
Потјомкина.
У Русији је живео с носталгијом родног Арада и
српског друштва: држао је ескадрон с музиком (таламбаси, трубе и фруле), који му је свирао српске песме; такође се са Србима официрима, засебно од Руса,
веселио: „Ту се србски певало и грлило певајући“.
Тај и такав ратник сишао је са сцене чудно и тужно.
Неки татарски кнез поклонио му је био коња, и
он га је хтео усести. Међутим, невични коњушари ставили у уста коњу тврду жвалу, те када генерал Петар
у седлу повуче дизгин, коњ се пропне толико, да се на
леђа превали, и коњаника тешко озледи. Губећи наду
да ће се опоравити, Петар Текелија је поднео оставку
и повукао се на своје добро у Новомиргороду (сада у
Украјини). Имао је за собом пола века војне службе,
од чега двадесетак година у ратовима. А за то време,
такорећи не силазећи из седла, успео је да у Новомиргороду стекне и среди лепо имање: парк од неколико

јутара, двор са двадесетак соба, штале за седамдесетак
коња, пчелињак, не рачунајући двадесетак крепосних
села. При градском храму дао је озидати капелу посвећену Светим апостолима Петру и Павлу, у којој је и
сахрањен. Црква је срушена 1938, и простор је преуређен за парк. Гробу генерала Петра Текелије изгубио
се траг.
Приликом својих долазака у Угарску Петар беше
повео са собом у Русију свога брата по оцу, Лазара,
најмлађега Ранковог сина, из другог брака. У Русији
га је школовао и васпитао на свој начин, тако да је и
Лазар пригрлио војнички позив. У војну службу ступио је као шеснаестогодишњак и учествовао у свим
ратовима који су се тада водили, бивао рањаван, и
стигао до пуковничког чина. Године 1773. у бици прса
у прса барутом му је озбиљно повређен вид, но он се
ипак још 13 година одржао на команди јединице. По
повлачењу из активне службе 1786. године живео је на
свом великом имању у Александровки (сада у Украјини), раскошно, у проводима и разонодама, у гошћењу
и примању гостију, држећи на свом двору преко сто
душа послуге, па и 16 музиканата. Мушка породична
лоза у Русији угасила се његовом смрћу 1813. године.
И он је сахрањен на свом имању у капели. Судбина
његовога гроба није позната.
Живот Текелија текао је даље у Угарској.
Најстарији Ранков син, Јован, поручник Поморишке милиције, доживео је преломно доба у Араду,
када је Поморишка милиција развојачена. Он је био
много налик на оца: не много оран за ратовање, човек
домаћин, заокупљен привређивањем и одрастањем
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деце: сина Петра, сина Саве, ћерке Алке.
Рођени већ по укидању Поморишке крајине,
Јованови синови су се окренули наукама и државној служби.
Петар је био вицеишпан, али се у томе није много
истакао; напротив, много је боравио на имањима (које
наслеђеним од родитеља, које стеченим женидбом),
бавио се својом породицом (синови Петар и Георгије,
ћерка Јозефина). Умро је на свом имању у Ширији
1820. а пренет је и сахрањен у породичној гробници
цркве Светих апостола Петра и Павла у Араду.
Најзначајнији грађански представник арадских
Текелија био је Сава. Рођен 1761, школовао се у Араду,
Будиму, Бечу; учио је право, језике, геометрију, физику, анатомију, хемију, цртање, свирање на флаути. У
Пешти је на Универзитету положио ригорозне испите
и одбранио докторску дисертацију (1786), поставши
први Србин доктор права. Учествовао је на Црквенонародном сабору у Темишвару 1790, и тамо против
већинског става и против настојања царског комесара
заступао мишљење да Срби не треба да ишту засебну
покрајину, где би уживали своје привилегије, него да
стекну иста права као и сви остали грађани Угарске. И
иначе је на том сабору имао видног учешћа, прикључивши се групи млађих посланика, који су се успешно
заложили да будимски владика Стефан (Стратимировић), најмлађи међу епископима, буде изабран за митрополита карловачког.
По укинућу Илирске дворске канцеларије 1792.
наименован је за секретара при Угарској дворској
канцеларији. У државној служби стално је био у жижи
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збивања. Узевши одсуство 1796. године, посетио је
родни крај и доживео почаст:
У Арад кад сам дошао, то Србско обштество,
које је униформирало и до 50 момака, се скупило; по
учињеној црквеној паради на царев дан, дошли су мене
же поздравити, и пред кућом мене, тоже једанпут
стрељајући, поздравили.
Сада је и Сава, иначе примерно штедљив домаћин,
поступио слично као његови стричеви у Русији:
После капетан и лајдтинант дошли своје подворење учинити. Ја им, поблагодаривши за посет учињену, рекао сам да би момком комендирали да би карабине оставили и на пријатељску чашу ракије у собу
дошли... После попите ракије куму моме Јовану Васићу,
стражамештеру, дао сам 2 дуката, да би момци за то
се особливо напили.
У државној служби остао је шест година. Темпераментан, правдољубив, нестрпљив, раздражљив,
нетактичан, амбициозан и помало сујетан, невољно
се уклапао у сложени уходани систем аустријске бирократије. Најзад, огорчен што не може да добије упражњено место референдара, 1798. је поднео оставку.
Од тада је телом живео у Араду, а духом стално на
местима где су га народни послови привлачили.
Године 1804. писао је Наполеону I, предлажући
му да оснује Краљевину Илирију, коју би сачињавале:
Далмација, Хрватска, Црна Гора, Србија, Босна, Херцеговина, Бока Которска и Дубровник. Успоставио
је везу и с Карађорђевим покретом у Србији. Јануара
месеца 1805. о Богојављењу посетио га је, при повратку из Русије, прота Матија Ненадовић, председник

устаничког Совјета. О том сусрету остала су два сасвим различита описа.
Прота Матија:
...дођемо у Токај јануара 5. уочи Богојавленија
1805. године; преко Дебрецина – у Арад. Ту се мало са
Савом Текелијом поразговарах. У мене је био кожух
руски до земље, рукави до прста, штранком опасан;
капа на глави руска, зимна, црна, чизме мачком постављене. Дођем Текелији на врата – не пуштају ме у
собу. Замолим за кратак разговор с господином. Кажу
му какав мундир имам. Рекне, уђох. Скинем капу, види
голем перчин а малу браду (јербо је била млада). Текелија: „Молим, тко сте и одакле?“ – „Ја сам Србин из
Србије“. – Одмах дуну, угаси свећу и рече: „Ви сте Ненадовић?“ – Кажем: „Јесам“ (Већ је он чуо и знао да сам
ја отишао у Росију). Пита ме каква је надежда. Кажем
да је прилична... Његова сестра дошла, и много гостију
има. Одем скоро.
Сава Текелија:
...прота ваљевски Ненадович, возвративши се из
Росије, дошао ноћу к мени да ме види, но ја онда болестан бивши, разговорио сам се с њиме, но он ме није звао,
него само на препоруку Новаковича, иначе Чардаклије,
дошао мене посетити и разумети мњеније моје.
Ивесно, у оба казивања језгри се али и крије
суштина.
Те године Сава Текелија штампа ћирилицом мапу
Земљоображеније Србске, Босне, Дубровне, Црне Горе
и ограничних предјел и неколико стотина примерака
шаље на поклон у Србију. Исто тада издаје свој превод
Ватсонове књиге Римљани у Шпанији, и уз ауторов

текст додаје сопствена размишљања, сматрајући да би
могла користити устаницима у Србији.
Не добивши одговор од Наполеона, обраћа се
аустријском цару Францу I с предлогом да на Балкану
створи Илирско царство као противтежу Русији.
Идеја га је дуго опседала. Године 1813. поново је
смишљао писмо Наполеону, с препоруком да у Илирском краљевству постави краља мештанина, конкретно, неког оштроумног племића правника, који говори
више европских језика и има политичког и војног искуства; очевидно, мислио је на себе. Стицајем околности, нити је писмо послао, нити је отишао у Париз
да га лично преда, како је првобитно смерао.
Сава Текелија је трипут, разним поводима, путовао к родбини у Русију; отуда је донео страст за сакупљањем народних песама и пословица и за бележењем народних навика и обичаја.
Целога свога века био је књигољубац: сам је писао и издавао књиге, друге је у томе помагао (Вука,
рецимо), куповао је туђа издања и сабрао не само
бројем знатну, него и пробрану библиотеку од неколико хиљада томова на петнаестак језика.
Негде почетком 19. века зачиње се његова добротворна делатност: 1810. са још десеторицом
Арађана оснива Фонд за школовање арадских Срба
омладинаца; 1811. заснива Проповедничку фундацију
за награђивање свештеника који у арадској цркви
Светих апостола Петра и Павла буду држали проповеди на чистом српском језику; 1822. уз трошак од
22.000 ф. повисује торањ на цркви, покрива га бакром,
делимично позлаћује, салива четири нова и прелива
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једно старо звоно; 1824. о свом трошку даје просећи
пут кроз шуму у Бањи Херкулес и завештава 250 ф.
за његово одржавање; 1830. оснива Легат (100.000 ф.)
за стипендирање Срба који буду учили инжењеријску академију; 1838. одлучује да сво своје имање (6.272
јутра земље, куће, магазине, винограде, марву, вино,
готов новац и обвезнице, што је укупно вредело преко 400.000 ф. сребра) завешта у добротворне сврхе;
у Пешти оснива велику Задужбину од 150.000 ф. за
смештај Срба студената (потоњи Текелијанум), којој
је придодао две куће у Пешти, девет у Араду и друге некретнине; 1841. оставља Легат од 2.000 форинти
Маџарској академији.
Такво добротворство било је поспешено и његовим животним разочарaњем: брак, склопљен 1815.
био је сасвим неуспео, а бракоразводна парница протегла се у недоглед; синовац Петар живео је растављен
од жене и био расипник; синовац Георгије је умро, не
оставивши мушког потомства; у широј породици је
завладала неслога; дужници су отезали враћање дуга,
и покушавали су да га изиграју, да му закину од онога
што му припада.
Било је и признања: Матица српска га је изабрала за доживотног председника. У том својству остао
је чувен по својим настојањима да Матица прерасте
у научну установу, а да се разграничи: народно писати народним језиком, и неговати тај језик, али чувати
књижни, црквенословенски језик у потпуној лепоти.
Страховао је да ће се увођењем фонетског правописа
разбити језичко, па и народно јединство (сведоци смо
да су се његова страховања обистинила).
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Бринући многе бриге, водећи мноштво парница,
стар, осамљен, остављен, запостављен, умро је Сава у
свом Араду 21. септембра 1842. као последњи велики
изданак племићке куће Поповић Текелија. По мушкој
лози надживео га је синовац Петар, а с њим се 1844.
мушка лоза угасила и у Угарској.
Дакле, Текелије су у Араду живеле 146 година.
Њихов спомен у Араду траје: ту је црква коју су подигли, кућа у којој су се рађали и умирали, српска
заједница коју су предводили, дарови које су и из Русије слали црквама и манастирима у Поморишју, ту
су им гробови; као да су још сви ту на окупу, као да
никада нису ни изостали из арадске српске заједнице.

Н.К.

Славица Илин

„Балет је био моја страст,
а археологија љубав... ”

Нина Кирсанова (1898-1989)

... и како обично бива, када са младошћу страст утихне,
остаје љубав, зрела и племенита, да испуњава мој живот
и да ме доведе до циља који сам давно себи поставила, –
говорила је често Нина Кирсанова, светски позната балерина када је, већ дубоко у седмој деценији живота, уписала археологију на београдском Филозофском факултету.
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Похађала је предавања, боравила на археолошким истраживањима, била омиљени део свих екипа
међу којима су, поред шефа истраживачког тима, углавном, били студенти. Од свих прихваћена и цењена,
умела је да направи посебне, наивне, скоро детињасте
конструкције, тумачећи на свој, уметнички и интуитиван начин, особености материјалних остатака неке
епохе која је од стране стручњака у екипи била тумачена језиком науке. У сваком предмету, утиснутом
мотиву у глини или камену, у најразличитијим формама расутим на терену, тражила је давно забележен
покрет, препознавала игру са којом наслућује музику.
Сви ми, који смо тада били њени пријатељи, осећали смо колико је њој потребно отелотворење звука.
Понекад је у својим објашњењима била толико сугестивна, да смо имали осећај да чујемо пасторални
звук давне претече неке флауте, да осећамо присуство
свирача и да гледамо савршено изведене пируете оних
играча који су се томе звуку одазвали, а он је стизао
однекуд испод земље или испод Дунава...
Генерацијама касније, када је већ одбранила магистарски рад на тему ИГРА И ПОКРЕТ НА ЗИДОВИМА ЕГИПАТСКИХ ПИРАМИДА и припремала се
за докторат, схватили смо колико је њена упoрност
да задовољи унутрашњу потребу за учeњем, за све
нас који смо је познавали, постала императив како у
животу не изгубити ни један дан без задовољства које
само упорност у раду доноси.
Оно што посебно импонује у личности Нине
Кирсанове је њена ослобођена, могло би да се каже
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поетска митологија. са лакоћом ју је носила кроз живот, свеједно да ли се бавила, балетом и глумом, или
је истраживала далеку прошлост игре и звука који су
били њен јединствен путоказ. То су разлози које треба
тражити дубоко у личности Нине Кирсанове.
А била је већ афирмисано балетско име московског Бољшог театра када је први пут заиграла 1923.
године пред београдском публиком, са тада такође
руском балетском звездом, Александром Фортунатом. Убрзо, одлази у Монте Карло, 1926. године
постаје члан ансамбла Јелене Пољакове, осваја сцене
Париза, Монте Карла, Буенос Аиреса, ... Шкотске, Енглеске, Италије, Холандије, Шпаније, и, увек се враћа
у Београд.
Основала је средње балетске школе у Београду,
Сарајеву, Скопљу. Њени ученици су, између осталих
били, Душица Сифниос и Милорад Мишковић.
Почетак Другог светског рата затекао ју је у Паризу. Вратила се у Београд да помаже свом народу, осам
месеци је радила као болничарка помажући рањене, а
када су рушевине од бомбардовања раскрчене, постављена је на чело балета Народног позоришта, борећи
са за његов опстанак током свих ратних година.
Заиграла је и као партнерка Микија Манојловића
на филму већ у позним годинама.
Почива на Новом гробљу у Београду, по сопственој жељи.

ИЗ РУСИЈЕ СА НАДОМ...
„Филм ’Из Русије са надом’ снажно и упечатљиво осликава крвно, језичко и духовно сродство
српског и руског народа, као и наше заједничке историјске корене и вековно пријатељство.”
Професор Белгу С. А. Острикова
Млада руска редитељка Ксенија Голуб рођена је 1984.
године у граду Белгороду у Русији. Завршила је средњу
музичку школу, одсек за виолину, надограђујући тиме
своје петогодишње бављење овим инструментом. По
завршетку музичке школе уписује Социолошко-теолошки факултет државног универзитета у Белгороду.
Још за време школовања ради на локалној телевизији
„Свет Белогорја“, у почетку као аутор и водитељ програма, а касније као режисер документарних филмова.
Током пет година рада на телевизији светлост су угледали циклуси њених емисија: „Клуб дискусије“,
„Дијалози о култури“ и двадесет краткометражних
документарних филмова из циклуса „Азбучник Православља“.
Са благословом архиепископа белгородског и старооскољског Јована, снимила је документарне филмове:
„Свети источници Белоградија“, „Војник Христов“ и
„Белгородски новомученици“.
Са својим стваралаштвом, Ксенија је неколико пута

учествовала на међународним филмским фестивалима као што су: „Сусрети“ (Калуга), „Лучезарни анђео“
(Москва)... На једном од њих десио се и судбоносни
сусрет са легендом српске кинематографије Јованом
Марковићем. Управо је познанство са њим било повод за стварање „српског“ пројекта – документарног
филма „Из Русије са надом...“ (2008) у којем се Ксенија
опробала као продуцент, сценариста и режисер.
Поменути филм приказан је на филмским фестивалима „Златни витез“ (Москва), „Лучезарни анђео“ (Москва), „Радоњеж“ (Москва), „Кустендорф“ (Србија) и
многим другим широм Русије.
После прве посете Србији и рада на свом филму, Ксенија је основала у свом граду Друштво руско-српског
пријатељства које активно сарађује са Амбасадом Републике Србије у Русији, Руским центром за културу
(Руски дом) у Београду и Друштвом српско-руског
пријатељства из Новог Сада.
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На филмском фестивалу „Сусрети“, одржаном 2008.
године у Калуги, Ксенија упознаје српског редитеља
и сценаристу Јована Марковића. Заједно путују у Обнинск где се приказивао један од Марковићевих филмова. Сазнавши да је Марковић из Србије, Ксенија му
прича како су пре десет година белгородску област
посетила деца из Краљева после драматичног бомбардовања њиховог родног града и Србије:
„Било је то 1999. године. Сећам се добро тог кампа и
како смо се лепо дружили са њима. Језичка баријера
је потпуно нестала, осећало се заједништво наших
народа. Ишла сам тада у музичку школу и свирала
виолину, а у групи деце из Србије нашла се још једна
љубитељка виолине – Миљана. Заједно смо наступале
на концертима, причале о музици, њеним учитељима,
али и о тешкој ситуацији у којој се тада налазила Србија и њен несаломиви народ. Пре одласка размениле
смо адресе. Како се касније испоставило, обе смо сачувале те адресе као да смо знале да ће нам једном у
будућности бити потребне.
Као одговор на моју причу, Јован је рекао: ’Ви, просто, морате да посетите Србију’. Дирнуле су ме његове
речи и већ после неколико дана у мојој глави родила
се идеја за сценарио мог новог филма. Мислила сам
да ће најтеже бити пронаћи децу која су те давне 1999.
посетила Белгород. Међутим, помогли су ми сарадници амбасаде Републике Србије у Москви, војни аташе
пуковник Мирослав Младеновић, као и председница
Друштва српско-руског пријатељства и руске дијаспоре из Новог Сада госпођа Радојка Ковач, која ми је за
две недеље саопштила да су сви учесници тих давних
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догађаја пронађени и да са великим задовољством
желе да учествују у снимању филма.
Мој одлазак у Србију један је од најсрећнијих догађаја
у мом животу. Снимање је било врло динамично – за
само четири дана снимили смо српски део филма, узели интервјуе учесника, посетили манастир Жичу, боравили у Краљеву, Београду... Резултат тога било је пет
сати одличног материјала. Сарадња са правим мајстором свога заната, сниматељем Васком Васовићем донела ми је драгоцено искуство. И данас сматрам да се
половина успеха филма крије у величанственим кадровима снимљеним његовом руком.
А колико је тек било радости када смо се срели са,
сада већ одраслом децом! Мало је чудно, али све сам
их препознала, а и они су се мене добро сећали. И сви
они су чували не само фотографије из Русије, него и
свакакве ситнице, чак и омоте од чоколада којима су
их угостили у фабрици слаткиша ’Славјанка’. Причали су о томе са таквим одушевљењем, као и о тој невидљивој нити која, како они осећају, повезује наша
два народа.
Од када је направљен филм ’Из Русије са надом’
прошло је скоро четири године. Он живи свој живот
– њега приказују на телевизији, у биоскопима, њега
умножавају, он испуњава мисију коју сам му наменила – он и руском и српском народу показује да се наше
словенске душе увек препознају.“
Превео са руског Јовица Брковић
Текст приредила О. С. Ј.

Ксенија Голуб
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Светска премијера филма Андреја Звјагинцева „Јелена“ успешно је одржана у мају у оквиру Канског филмског
фестивала. Филм је добио специјалну награду жирија „Посебан поглед“.
Мишљења критичара, мојих колега и гледалаца о овом филму, од самог почетка била су различита, а у неким
тренуцима и потпуно опречна.
Шта заправо изазива такву буру негодовања са једне стране и неприкладно величање са друге? И на крају, шта је
заправо сам аутор желео да покаже? У овој краткој анализи покушаћемо да овај контраверзни филм сагледамо
објективно.
Сиже филма врло је једноставан и представља историју нетипичног, старијег брачног пара – Јелене и Владимира. Богати и шкрти Владимир према својој супрузи односи се без имало поштовања. Обоје имају децу из првог
брака. Јелена има сина, а Владимир ћерку. Јеленин син не ради, не може да прехрани своју жену и двоје деце и
они живе захваљујући новцу који им даје Јелена. Владимирова ћерка је боем и има проблема са наркотицима.
Свакодневни живот потпуно се мења када Владимир добије срчани напад и одлази у болницу. По изласку из
болнице, Владимир саопштава Јелени да је решио да промени свој тестамент и да ће након његове смрти сав
новац наследити његова ћерка, а да ће њој припасти само мали део, по његовом мишљењу – довољан за живот.
Тако Јелена више неће бити у ситуацији да помаже своме сину према коме се Владимир увек односио врло реско
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и негативно. Тада Јелена предузима очајнички покушај – даје Владимиру да попије виагру да би тако изазвала
срчани напад. После смрти свога мужа она са његовом ћерком дели богатство покојника.
Сам аутор, Андреј Звјагинцев, каже да је желео да прикаже апокалипсу која се дешава у души човековој, да покаже „унутрашњу промену у тој жени. Јелена реагује инстиктивно, као животиња која брани своје потомство“.
(Интерју за новине Сноб, http://www.snob.ru/thread/134#entry_40076).
Ипак, мишљење већине супротно је од мишљења самог аутора. Филм се бави социјаланом темом. Бездан између богатих и сиромашних, класно раслојавање и његове природне последице – то је суштина филма. Осећај
бесмисла, одсуство било какве казне за учињени злочин – оно без чега је тешко замислити руску културу, ту пре
свега мислим на дела класичне литературе – Толстоја, Достојевског, доводи до једног нелагодног питања. Ко је
у овом филму негативан лик? Још страшније је, заправо, то што у филму нема позитивних ликова.
Не можемо сматрати позитиваним ликом жену која после убиства мужа и поделе богатства, седи спокојно у
дому своје жртве и са својим потомцима пије чај. У филму чак ни деца – унуци главне јунакиње, не изазивају
никаква позитивна осећања.
Та породица је симбол изопачења Русије, њеног моралног и духовног пада у бездан.
Књижевник Дмитриј Биков у својој рецензији филма „Јелена“ пише: „Немогуће је приметити трунку покајања
на лицу главне јунакиње, и та сирова, од „сирове земље рођена“, умешна, сналажљива и ограничена жена, жена
и мајка, права је земља – иловача неподобна за било какву обраду. Од ње човеку буде мука, као и од њеног сина
пијанице, и од његове вечно трудне невесте, и од прћастих унука који у почетку креште, касније су пргави, и на
крају охоли“.
Једном речју, то је потпуно отуђен начин живота, вампирски живот, живот без живота.
Чак ни убиство Владимира, који гаји превелику љубав према својој хедонистички настројеној ћерки, не изазива никакво саосећање. Његово расуђивање је цинично – иако свестан бескорисности ћерке која проводи живот
по клубовима, он решава да све стечено остави само њој и тиме њен начин живота поставља као императив
живљења. Логичан след његовог размишљања је да син Јеленин доноси само беду и животари као нерадник и
лењивац.
У поступцима Владимира тако се јасно види слика данашње Русије, где добростојећи и богати људи не желе да
помогну својим ближњима, где нема никаквог састрадања... Куда иде Русија и да ли ће у блиској будућности
преовладати такви људи?
У свом последњем остварењу, редитељ Андреј Звјагинцев поново користи као метод крајње минималистичку
графику, грубо наглашавајући средину и место живљења главних јунака. Проблем је што у том минимализму
нема живота, нема боја, нема лепоте и раскоши тј. свега онога чиме треба да одише уметност.
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ИВАНА ЖИГОН

ЖИГ ПОЗОРИШТА
НЕПОЗНАТОМ ГЛЕДАОЦУ
Завеса је подигнута. У партеру је занемела тишина. Сада стојим пред Тобом
разголићене душе, као да је плишана завеса била једина моја хаљина.
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ПРВИ ЧИН
ЖИВОТ У МОРУ ТИШИНЕ
И би реч...
ТИШИНА ИМА ХИЉАДУ ЛИЦА
Да ли и Ти са свог места у гледалишту, у ложи, чујеш да није исто кад ћути мање или више људи? Чиме се то
тишина у позоришту размножава? Како мења агрегатна стања? Како постаје час лепршава, ваздушаста, мудра,
ужарена, час претећа, дивља, неухватљива, безнадежна?
То таласање тихости ме узбуђује. Чини ми се, нигде осим у гледалишту нисам срела тако отворене очи, тако
кратке трептаје, тишину, нетремично ишчекивање...
Тишина је у позоришту тама која има хиљаду лица. Громогласнија је од било ког другог звука. Моју реч, шапат,
уздах, или какав други шум, тишина прекрива својим плаштом, натапа својом суштином. Она у себи чува звукове људских душа, она ме спаја са сваком икад изговореном топлом људском речју, душом читавог човечанства. Дах са извора мог живота улива се у њено ушће. Полако, не журећи, полажем свој глас у њену срж, дрхтећи
да је не повредим.
Чујем свој ехо у тами гледалишта како лебди изнад живота. Тек тада схватам. Пре прве речи била је Тишина.
У њој обитава Стваралац. Зато нам се често чини да га не чујемо. Зато чујемо његове поруке тек када се у нама
смири бука бесмислених звукова и речи.
ОТКУЦАЈИ ТИШИНЕ
У тишини, са позорнице, ослушкујем.
Крвоток живота више не пулсира откуцајима смрти. Време се зауставља снагом тајанствених сценских сила.
Више нисмо на површини његовог тока. Неумитност живота савлађујемо вештином понирања.
У црном кориту сцене, бујицом реке што тече од ушћа према извору, стижемо до себе.
Време на позорници се више не мери сатом. Недодирљиво је откуцајима секундара и суровим претњама штоперица. Постојање на сцени не робује сатима и годинама што устростручују минуте бесмисла. Време на сцени
је недодирљиво зрнцима прашине.
Ниједан пешчани сат нас више не може претворити у прах.
Не постоји дан и ноћ, не владају закони годишњих доба. Нисмо више осуђени на само једно сунце. Нисмо изгубљени усред хиљада милиона непознатих галаксија осветљених звездама што немају снаге да победе вечиту ноћ.
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На врховима тишине, у заклону од буке немилосрдних секундара што одзвањају планетом, на позорници
ослушкујем.
Уметност, то је живот чије се време мери у тишини, откуцајима срца.
СКЛОНИШТЕ ОД БЕСКРАЈА
Живот на сцени одвија се у малом простору, без прозора, затвореном према бескрају.
Сви наши снови претварају се у јаву, наше емоције у односе, придеви у глаголе, питања у одговоре. Даљине
наших живота сабирају се у црну рупу сцене.
Љубав мора бити веома јака да би савладала наше доживотно време, и бесконачни простор у који смо бачени.
Много је лакше љубављу испунити простор позоришног, плишаног микрокосмоса.
Осећања у утроби сцене не нестају бесповратно, ношени ветровима и олујама беспрегледног Времена и Простора.
Љубав више није на промаји живота. Чак и мисли немају куд да побегну, иако је свака дубока мисао, као и сан,
склона забораву.
Живот је отворен простор из којег мириси љубави хлапе, испаравају на огњу пролазности, привучени бескрајним даљинама. У чаробној позоришној кутијици чува се свака вредна и садржајна капљица живота. Зато је
мирис љубави у позоришту тако опојан.
Позорница је наше једино склониште од бескраја.
ДРУГИ ЧИН
ИЗНАД СТВАРНОСТИ
И би љубав...
АЛХЕМИЈА ЗАЈЕДНИШТВА
Оживљена Божанским дахом своје јунакиње, постала сам налик на прву жену створену на земљи. Она је у мојој
души изронила из дубина тајновитог. Ослободила је мој ум да лута по својим спратовима универзалног женског бића. Наш блиски сусрет постао је налик на крик да се свесно и несвесно сједине на надреалном простору
сцене.
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Као у алхемичарској пећи, моје срце се преобразило на пламену њеног живота. Потреба да се одрекнем себе
прочистила ме је до свога архетипа. Моје особине су се прекалиле на сценској ватри. Ко у сусрету сумпора и
живе, моја јунакиња и ја засијале смо на сцени попут злата.
СЦЕНСКИ ПОТРЕСИ
Позорница је трусно подручје живих вулкана. Неугасивих страсти.
Свакодневни живот са високе температуре сценских потреса заличи ми на опустела гротла давно угашених
вулкана.
Вулкан сам на сцени којим се празни и чисти људско срце.
Спуштајући се низ кратере својих улога до бола своје јунакиње, стижем до ужареног средишта свеопште женске
туге. Осећам како је из моје душе незадрживо покуљала лавина необјашњивих страхова, несхватљиве лепоте,
неутољиве чежње за љубављу.
Све жене имају исту душу, али различиту судбину.
РАСКРСНИЦА СВЕТОВА
Суза је једина материјална тачкица у којој се спајају људско тело и људска душа.
Вечерас, на представи, потекла ми је суза и зауставила се на ивици ока. Ко да се колебала хоће ли остати моја
или ће припасти мојој јунакињи. Ненадано, осетила сам да се одразила и у очима гледалишта. Ивица мога ока,
окупана сузом, претворила се у хоризонт стварности и позоришта. У тачку спајања сцене и гледалишта.
Моја суза је постала раскрсница светова. У њеној крстоносној капљици оживео је мој сусрет са својим Гледаоцем.
Суза у оку сведочи о присутности наше душе. Неким људима очи сијају јер живе у непрекидној вези са својом
душом, баш као што и ја живим вечерас у најприснијем додиру са мојом јунакињом.
Моја суза на сцени више није само моја. Она је наше заједничко благо. Да би наше душе дисале у нераскидивој
вези, суза непрекидно повезује наша два света. Не сме никада да истекне у океан себичне људске душе.
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ТРЕЋИ ЧИН
КАД СЕ СПУСТИ ЗАВЕСА
И би аплауз...
КАЛЕИДОСКОП ЖИВОТА
Позоришна представа је кратка, да би могла стати у Твоје малено око.
Обухваташ ме својим видокругом, обликујеш ме из облака позоришне таме својим погледом, осмишљаваш моје
постојање на сцени својим памћењем.
И живот се, попут Божанске представе, једном мора завршити. Само тако, далеки и нама непознат Гледалац
имаће снаге да га сагледа очима Васељене, да га осмисли преживљавајући све наше патње, једном једином Божанском сузом... Тако кратак, наш живот ће се сместити у окриље Његовог незаборава.
Бог је, можда, само ватрени обожавалац наших живота, наша највернија публика, пажљиви посматрач што
једва дочека крај представе не би ли га заувек понео у дубине свога сећања.
Наш живот, можда блиста у одразима смрти, као у огледалима која су постављена из свих могућих углова, као
што се мој живот на сцени одражава у огледалима Ваших очију.
Смрт нам на крају једина аплаудира, држећи у руци чаробни калеидоскоп наших живота.
ОДСЈАЈИ ЖИВОТА
Љубав, блистајући у оку, увек проналази одсјај у туђем. Зато човек без љубави остаје без одсјаја, без одраза,
заувек сам.
На позорници постајем одсјај снова најумнијих људи света.
Само оно што сија на позоришном небу оставља свој траг, све остало гасне. У одблеску се одражава само оно
што блиста.
Живот на сцени је само одсјај живота, зато је толико блиставији од стварности.
Можда тако и смрт, као и сцена, у одсјају нашег живота упија у себе само његове најсветлије, најблиставије моменте. Само оно што је у нашим животима било обасјано рефлекторима љубави.
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СРПСКО ПРОСВЈЕТНО И КУЛТУРНО
ДРУШТВО

С

ПРОСВЈЕТА
ПРОСВЈЕТА
ПРОСВЈЕТА
ПРОСВЈЕТА

рпско просвјетно и културно друштво „Просвјета“1 данас има преко 40 одбора у Босни и Херцеговини
и по један одбор у Србији (Нови Сад), Црној Гори (Херцег Нови) и Аустрији (Беч). Као установа српског
народа чији је основни задатак чување самосвијести и његовање идентитета нашег народа, чување и његовање
културне баштине, чување српског језика и ћириличног писма као битне одреднице националног идентитета,
те подстицања сваке врсте стваралаштва, друштво је развило различите облике дјеловања.
Реализујући основне циљеве и задатке, друштво приређује свечане академије поводом националних и вјерских празника, одржава трибине и предавања, приређује књижевне вечери и представљање књига значајних аутора, организује ликовне колоније и изложбе, издаје књиге и часописе, додјељује књижевне и научне награде. Организатор је познатих манифестација као што су Вишеградска стаза, Вишњићеви дани у Бијељини, Сабор српског
изворног народног стваралаштва у Теслићу, Карађорђеви сусрети у Билећи и Гацку, Истина о Србима у Градишки,
Шантићу у походе у Мостару и Невесињу, Балкански фестивал фруле у Палама, Шамачка културна јесен...
1

СПКД „Просвјета“ основана је 1902. године у Сарајеву као организација која је требало да помогне школовање ђака и студената. Врло
брзо друштво постаје удружење коме је основни циљ просвјетно-културни рад: описмењавање и културно-просвјетно подизање
српског народа, подизање националне свијести, његовање српске културне баштине, чување језика и ћиричног писма, те подстицање
културног, умјетничког и научног стваралаштва. Због такве програмске оријентације Друштво је забрањивано 1914–1918, 1941–1945,
а 1949. године је престало са радом. Обновљено је 1990. године са сличним програмским циљевима и задацима.

62

Реализујући своја програмска опредјељења,
„Просвјета“ посебну пажњу посвећује издаваштву.
Главни одбор друштва објављује Календар „Просвјета“, најстарију „Просвјетину“ публикацију. Поред тога
у „Просвјетином књижевном колу“ сваке године се
објави по једна књига прозе и један научни рад угледних српских стваралаца. До сада је објављено 25 књига.
У општинским одборима регистрованим за издавачку
дјелатност, поред објављивања књига, „Просвјета“ је
покренула и издавање часописа. Најугледнији је свакако „Нова Зора“ коју издају одбори у Билећи и Гацку,
али су значајни и „Српска вила“ у Бијељини, „Духовност српска“ у Теслићу, „Годишњак“ у Шамцу и још
неке повремене публикације.
Колико је развијена издавачка дјелатност најбоље
говори податак да је у 2009. години објављено око педесет наслова, а у 2010. години преко четрдесет књига,
часописа, годишњака, алманаха и сличног.
Оно што посебно треба истаћи јесу награде које
„просвјета“ додјељује. Несумњиво је да су најзначајније оне које се додјељују у Билећи и Гацку у оквиру
Ћоровићевих сусрета. У Билећи се додјељује награда
„Светозар Ћоровић“ за најбоље прозно остварење у
текућој години, а у Гацку награда „Владимир Ћоровић“ за најбољи историографски рад и за животно
дјело. Добитници ових награда су најзначајнији савремени српски ствараоци. У невесињу „Просвјета“
додјељује симболичну награду „Шантићев шешир
и штап“ најбољим српским пјесницима. У Шамцу у
оквиру манифестације Шамачка културна јесен, већ
једанаест година расписује се конкурс за кратку при-

чу. Одбор „просвјете“ у Шамцу даје три награде ауторима кратке приче: за прво, друго и треће мјесто, а
на приједлог жирија откупљује и објављује у часопису
„Годишњак“ још двије приче. Жири у истом саставу
ради пет година. Након тога Одбор објави зборник
кратких прича у коме су објављене све приче награђене и откупљене од стране тог жирија. Први зборник је
објављен 2006. године. У припреми је „Зборник кратких прича“ чији је избор направио жири у саставу Зоран Костић, проф. др Иван Негришорац и др Душко
Бабић који је радио у периоду од 2006. до 2010. године.
И одбори у другим мјестима расписују пригодне
конкурсе за основношколску и средњошколску омладину. На тим конкурсима награђују се најбољи ученички радови написани на задату тему и на тај начин
„просвјета“ подстиче младе на културно и умјетничко стваралаштво.
И на крају треба истаћи да је Главни одбор
друштва 2011. годину прогласио годином ћирилице.
Тим поводом у свим одборима биће одржана пригодна предавања на тему значаја очувања српске ћирилице, биће анкетиран велики број грађана у вези с употребом српског писма ћирилице. Резултати ове свеобухватне анкете већ стижу у Главни одбор, а коначне
сређене податке „Просвјета“ ће објавити у својим
публикацијама.
Душан Јовановић
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Првонаграђена кратка прича на конкурсу друштва Просвјета
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Милан Мицић

Б

ила је то година 1916. Живот и ружан сан на истој
адреси су живели. Истина је попут ајкуле кружила
васионом, мртви су као живи ходали, век је крзно мењао.
Самовари на пећима широм Русије пиштали су до лудила.
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„Свако у животу своју шаку усуда носи и свој крчаг топлине и чежње... И сваки гост у овој долини има
своје снове и оне барке које до њих броде“, мислио је
Здравко Станивук, гимназијалац петрињски, замотан
у дуги шињел и шал, док је у возовима што су пругом
Кијев–Одеса пролазили, гледао на хиљаде паса-фатаморгана који су на југ пристизали гранатама разнесени, сабљама исечени, козачким копљима прободени, у
ракама што у ваздуху лете!
Те зиме препуне официрских еполета, нежних
љуљашки и враних коња у ваздуху, Здравко Станивук,
из логора Дарнице код Кијева, на југ је кренуо, привучен мирисом топлих пирошки и звуцима грамофона
који је из Одесе допирао. И он је тако, у дугом војничком шињелу, ка Црном мору кренуо, босом сузом
умивен, као један од оних којима су бербери у огледалима прво њихове ликове бријали, а онда њих саме.
У пролеће 1916, одеска лука препуна је коцкара
била и битанги и војника испаљених из топова. На
крововима Одесе, „банде“ тамбураша Цигана су свирале, црноморске рибе су изнад одеских степеница
летеле, а бесни козаци на рукама су у одеске кафане
улазили, петама фењере на зидовима гасећи.
У логору Березовки, на пољани крај града, Здравко Станивук се у српске добровољце уписао. Шајкачу на главу Здравко је затурио, ону са мирисом шумадијских шљивика и јонске смрти која ју је у стопу
пратила. Ту на пољани, под опасачем војничким,
Здравко је пуно својих земљака Банијаца срео, одавно нахрањених сенкама ћаћине паленте. Међу њима,
у цивилу, песник Љубомир Мицић је ходио, сав раз-

барушен и манит, у танку свешчицу бачене војничке
коцкице записујући, које су добровољци у досадним,
недељним поподневима бацали и у њима њихове
судбине тумачио, заривене у песак или блато.
У шетњама недељним Одесом, у врелом јуну 1916.
године, баш пре него што ће половину његове дивизије песак добруџанског фронта позобати, Здравко
Станивук предивну Теодору је срео. Теодора, рођена
Тупчук, ћерка одеске кројачице, косу као лан је имала
и очи као небо и јата ждралова у осмеху.
Теодора Тупчук, тог лета, први пут је јабуку љубави на одески корзо и међу брзе црноморске ветрове
изнела. Јабука Теодорине љубави тако је и под љуте
црноморске даждеве пала, у глувило јаве, у граду у
којем хране за дисање није било пуно.
Загледали су се Здравко и Теодора једно у друго,
у Одеси, под сенком црноморских ветрова, на степеницама од црвене месечине, крај трговачких радњи
са нацртаним људима у излозима. Док су пси Одесом
бицикла возили, њима су се кругови светлости на
образима појављивали, душе су им кошуте постајале и на тамној води одеске луке градиле невидљиву,
заједничку „комнату“ у којој је виноград љубави зрио.
Узалуд је мајка Теодорина, одеска кројачица, ћерку уз
фењер корила и причала јој да је време у којем солдати
чаше ракијске у зубима носе, квар за све послове. Да
су људи попут зрна проса светом посејани, али да не
ничу јер се светом само каша смрти једе. Узалуд. Љубав, као дебелу црноморску траву, Здравко и Теодора
у зеницама очију су носили и за њу сидро нису имали,
већ је она отиснута на пучину била.
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Пет година касније, у лето, када сенке банатских
дудова мисли немају, Теодора и Здравко у Банат су се
селили. Воз са сисачког колодвора се захуктавао, Теодора је Здравку главу на раме наслањала. Здравко
Станивук, поцрнео од бојева и сунца, мрак у подераној
ципели је носио. Лева његова рука кљаста је била, као
прут бугарским гелером преломљена у боју код Кора
Насрадина, 7. септембра 1916. На грудима подераног
војничког копорана, Здравку Станивуку златна Обилића медаља је сијала, у јесен 1916. у Одеси закачена, а
још нескинута, иако се мир Јевропи представио.
Једне ноћи, 1918, када су се на пољима банатским
срне сударале, са мајура Ифигенија, на север, у Пешту,
грофица мађарска је побегла и имање велико је оставила. За њом је чаша до пола испијеног црног молдавског вина остала, а у стајама стока која је ужад тргала
и у тамну ноћ одлазила. На такав мајур Здравко и Теодора су стигли. У оној руци здравој, Здравко је дрвени кофер носио, а у њему прибор бријаћи, млин за
кафу, огледало и три коцкице у недељним, досадним,
одеским поподневима бацане.
Од тада прошла је једна јесен, у којој су се магле
попут жбира око мајура шуњале, па једна зима, у којој
је воз-месечар поред мајура пролазио. Па пролеће брзо
је стигло, без фењера, а као на точковима, пуно киша
што су се у неразумљиве сени преметале. Преломио
се тог пролећа, у Банату, Здравко Станивук као струна од стакла. Са неба коцкице кише су падале, испод
поломљених мајурских црепова на таванима сенке
убијених животиња у крзнима су се одмарале, плитка
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васиона је била, а огледало из рата донесено било је
избријано попут сна. Узалуд је Теодора на постељи
од багремових дасака кожусима од овчије коже свог
Здравка покривала. Узалуд му је пољупце попут перја
у, од јектике начете, груди утискивала. Вашар лобања
око мајура је шетао, пси-фатаморгане по пољима банатским су лутали, висока осама у Банату је врила.
Теодорин самовар, из Русије донесен, на зиданом
шпорету собе мајурске, те магловите јесени, пиштао
је до лудила.
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Јасна Јованов

БЛИЖИ СЕ
СТОГОДИШЊИЦА:

ДАДА ДА, ДАДАЈОК

ЈОК

Зашто је уопште било потребно заталасати површину воде и на дну потражити рушевине светилишта поклоника вере у могућност да се на згаришту европске цивилизације
запали буктиња свеопште културне ренесансе? У дадаизму се углавном тражило опште
место његове рушилачке филозофије, без интенција да сагледамо и њену другу, далеко
конструктивнију и бољу страну. Зато је било нужно отворити и ту Пандорину кутију, уз
чврсто уверење да су разлози за такав поступак многобројни:
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Естетички разлог: лично убеђење да је у случају дадаизма уопште реч о најзначајнијем феномену у контексту
тзв. „прве“ авангарде, или авангарде с почетка овог века. Реч је о феномену који је довео у питање или темељно
преобликовао све видове уметничког изражавања, достижући у одређеном смислу значај целовитог погледа
на свет. Битно је и уверење да су носиоци дадаистичких идеја у оквиру наше авангарде двадесетих година пружили овом универзалном покрету, првенствено на ликовном и општем визуелном плану аутентичан, нимало
занемарљив и досад недовољно уочен допринос.
Поетички разлог: лични увид/процена да је, без обзира на испреплетеност разнородних поетика и стилова
унутар појединачних ауторских опуса, као и учешће одређеног броја уметника у различитим (често супротстављеним) покретима, групама и стилским формацијама, у контексту наше авангардне уметности поменутог
раздобља, могуће и оправдано идентификовати постојање целовите дадаистичке поетике, коју је заступала и
остваривала релативно кохерентна група аутора, на челу са Драганом Алексићем, у сасвим конкретном временском периоду, између година 1920. и 1922.
Историјски разлог: лежи у чињеници да су и она амбициознија тумачења целине дадаистичких активности
била посвећена превасходно њиховом књижевном аспекту и значају. С друге стране, недовољно је сагледаван, а
поготово тумачен континуитет развоја поетике Алексића и другова који указује на несумњиву важност и приоритет њихових визуелних остварења, пројеката и теорија.
ШТА СВЕ ТО ЗНАЧИ
Саме околности настанка европског дадистичког покрета (Цирих 1916)1 упућују на одређивање утицаја де1 Драган Алексић (Бунић код Коренице, 28. XII 1901 – Београд, 22. VII 1958) – школовање започео у Винковцима, славистику студирао
у Прагу (1920–1921). У Загребу живео од 1922, до пресељења у Београд крајем 1923. године. Као гимназијалац објављивао је песме експресионистичке поетике, да би наставио у „Зениту“ и касније у „Вечности“, „Мисли“, „Летопису Матице српске“, и.т.д. Писао је, између
осталог, позоришну, ликовну и књижевну критику, фељтоне и новинске репортаже. Једно време био је стални сарадник многобројних
српских и хрватских новина и часописа. Заједно са Бранком Ве Пољанским у Загребу је уређивао први југословенски филмски часопис
„Кинофон“ (1921–1922). Са Бошком Токином 1924, снимио је, сада изгубљени, филм „Качаци у Топчидеру“. Оснивач је и идејни вођа
дадаистичког покрета у Југославији. За дадаизам се заинтересовао у Прагу у јесен 1920. године, где организује неколико дадаистичких
сеанси, заједно са Бранком Ве Пољанским и неколицином југословенских студената. Након тога успоставља контакте са европским
дадаистима. По прекиду студија у Загребу наставља дадаистичку активност. Сарађује у ревији „Зенит“ (до четрнаестог броја), али издаје и две сопствене публикације: „Dada Tank“ и „Dada Jazz“. У току 1922. године учествује на дадаистичким матинеима у Новом Саду,
Осијеку, Винковцима и Суботици, након чега следи одлука о гашењу покрета и прелазак у Београд. Упркос чињеници да је Алексић
свесно напустио дадаистички начин мишљења, његова делатност је снажано утицала на младе српске песнике-надреалисте: Де Булија,
Ратковића, Драинца и друге. Архива yougo-dade била је у поседу Драгана Алексића, све до његове смрти, када је уништена. Најзначајнији
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структивне атмосфере Првог светског рата, као и послератних промена у географским и политичким структурама појединих земаља. У терминолошком одређивању југословенског дадаизма2 и његовог места у европским оквирима, релевантан је историјско-географски контекст – еволуција државе, или држава у којима се
овај покрет манифестовао. Почеци југо даде везују се за Праг и годину 1920-у, дакле за територију некадашње
Аустроугарске монархије, у чијем саставу су се до Првог светског рата налазили и делови југословенских земаља. У послератном периоду створена је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, у којој се дадаизам појављује и
манифестује најпре у Загребу 1921. године, а потом у Винковцима, Осијеку, Новом Саду, Суботици и, коначно,
Београду, као једином културном центру који до тада није био у саставу Двојне монархије. За Краљевином СХС
следи Краљевина Југославија и остале Југославије, да би самом почетку мог занимања за дадаизам претходио
распад последње, Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, њено претварање у Србију и Црну Гору
и коначно у републику Србију, тако да би тај покрет као феномен било веома дискутабилно везати за само
једно од поменутих територијалних одређења. Још мање је могуће тај покрет сагледавати кроз категорију националног. Уосталом, авангарда својим суштинским интенцијама подразумева интернационално, или тачније,
наднационално. Због тога у наведеној геополитичкој и културној констелацији не би било умесно одређивати
деловање групе уметника окупљених око Драгана Алексића посредством националних епитета, било хрватских, било српских. Доказ више у прилог овог става јесте експлицитни темељни слоган Драгана Алексића dada
yougo који недвосмилено расветљава културну легитимацију ове групе, неодвојиву од теоријских и поетичких
начела њених припадника.
Било је сасвим логично поћи од тезе да се у студији која се бави дадаистичким уметничким феноменима на
означеном простору и у описаном (културном) контексту, треба усредсредити првенствено на оне видове дадаистичких активности који се остварују у оквиру једне целовите, континуиране и артикулисане уметничке
поетике, тако да се избор сузио на Драгана Алексића и круг његових истомишљеника, као јединих доследно
декларисаних припадника дадизма и заговорника такве поетике.
дадаистички текстови поновљени у: Д. Алексић: „Dada tank“, (уредио Гојко Тешић), Нолит, Београд 1978.
2 Можда не увек најверодостојније, али свакако најкомплетније, збивања око дадаистичких почетака описана су у: Hans Richter, Dada Art
and Anti-Art, Thames & Hudson, London 1965. Цитирајући духовиту опаску Раула Хаусмана да је околности „где и када започиње Дада
готово подједнако тешко одредити као и Хомерово родно место“, Рихтер ипак наводи прилично широку лепезу ставова, личности и
збивања у вези с тим – различити погледи на Даду одређују као могуће осниваче Франсиса Пикабију, италијанске футуристе, Андре
Жида, Алфреда Жарија. Он сам остаје при уверењу да прекретницу и непосредан повод остварује Хуго Бал оснивањем кабареа „Волтер“
1. фебруара 1916. године, у Цириху. Из програма кабареа, наведеног у првом дадаистичком памфлету објављеном у Цириху 15. маја исте
године, јасно је да су представе од самог почетка имале сасвим уобличену идеју о деловању и намерама окупљених уметника, као и о
часопису који је убрзо требао да се појави, такође у Цириху, и да носи име „Дада“.
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Наравно, стваралаштво уметника (условно речено) Алексићевог круга имало је додирних тачака и чак значајних релација са другим авангардним струјама или покретима двадесетих година на југословенским просторима: зенитизмом, хипнизмом, конструктивизмом, мађарским активизмом, словеначким дадаизмом Августа
Чернигоја. Такође, неки од протагониста ових авангардних покрета, прошли су, као што сам већ наговестила, у
мањој или већој мери кроз искуства сопствене дадистичке „епизоде“ у исто време, или чак у раздобљу након гашења Алексићеве групе. Међутим, висок степен артикулисаности дадаистичких идеја и исказа и разноврсност
заједничких медијских стратегија помоћу којих су уметници Алексићеве групе те исказе уобличили, определили су ово истраживање првенствено као унутрашњу анализу и вредновање једног јединственог уметничког
концепта.
КОНТЕКСТ
Дадаизам као појава на југословенским просторима имао је, дакле, различите видове манифестовања и различите нивое и интензитете, што је утицало и на методолошки приступ и избор његових сегмената који су изучавани. Литерарни сегмент дадаизма, с обзиром на велики број ревија, часописа, алманаха, а касније и збирки
песама, дакле на учесталост објављивања, као и на временски распон који се продужава према крају двадесетих
година и прожима са надреалистичким почецима, пружио је каснијим истраживачима широку платформу за
изучавање. То је условило да се дадаизам сврста превасходно у књижевне феномене, а самим тим и да се вреднује уз помоћ одговарајућег научног апарата. Са друге стране, ликовни аспект дадаизма изучаван је у знатно
мањој мери управо због скромније материјалне заоставштине, мањег броја актера, као и због специфичног
и традиционалној ликовности страног визуелног доприноса: наиме, велик део дадаистичких интервенција и
креација Алексићеве групе одвијао се унутар медијских облика намењених – чак и у авангардним круговима –
првенствено књижевном изражавању (дадаистичке ревије „Dada Tank“, „Dada Jazz“ и „Dada-Jok“).
Од самог почетка бављења дадаизмом, руководило ме је сазнање да се ова два аспекта, књижевни и визуелни,
не могу до краја строго раздвојити, те да се морају посматрати интегрално, наравно, уз изразит нагласак на
анализу ликовне димензије. Поменуте дадаистичке ревије управо су инспиративан пример многоструке повезаности литерарне и сликовне (визуелне) димензије, с тим што је требало анализирати и протумачити, по
мом мишљењу, уочљиве и све развијеније стратегије ликовне артикулације вербалног материјала унутар саме
странице ревије као медија: претварање елемената писма у идеограме и пиктограме, употреба типографских
елемената и правила у сврху постизања кинетичких ефеката и ефеката синестезије, као и начине комбиновања
вербалних, графичких и фотографских целина у циљу стварања првих рудиментарних облика модерног дизај70

на. При том је евентуална литерарна анализа значења (песама, реклама, слогана) дошла у други план, а нагласак
је стављен на структуралну анализу елемената визуелне комуникације.
С друге стране, дадаистички покрет је сазревао у контексту многобројних идејних и уметничких веза са зенитизмом и његовим протагонистима: заједнички подухвати Бранка ве Пољанског и Драгана Алексића, сарадња
Алексића и осталих дадаиста у првим бројевима часописа „Зенит“3. Првобитна, више глобална и теоријска
мирољубива коегзистенција дадаиста са Мицићем и „Зенитом“, обликовање аутентичних дадаистичких теоретских ставова и раскид са зенитизмом, подразумевале су донекле другачији метод: комбинацију структуралне
анализе и културно-историјских и теоријских тумачења.
Једну од основних тешкоћа, представља крајња оскудност и неуједначена веродостојност примарних извора.
Дадаистичка архива Драгана Алексића могла је садржати, логично је претпоставити, барем део његових оригиналних рукописа, преписке са сарадницима из земље и иностранства и примерке ревија које су стизале од
њих, плакате са најавом наступа његове дружине, различите фотографије, као и графичке илустрације и цртеже
сарадника. Међутим, након његове смрти 1958. године, архива је остала у поседу Алексићеве супруге, док јој се
након њене смрти губи сваки траг. Сасвим у духу свеопште дадистичке катаклизме, завршила је на београдској
депонији – али без наде у васкрсење и нови почетак.
Отуд произилази да су главне примарне изворе доступне истраживању представљале дадаистичке ревије
(„Dada Tank“, „Dada Jazz“, „Dada-Jok“, „Zenit Ekspres - Dada Jok“), као и прилози Драгана Алексића и његових
истимишљеника објављивани у часопису „Зенит“ до четрнаестог броја, односно до идејног разилажења са његовим уредником Љубомиром Мицићем. Поред тога, на располагању су ми била и два плаката која најављују
матине у Винковцима и Суботици (репродукције објављене у књигама „Almanacco Dada„ Артура Шварца и
„Dada Global„ у редакцији Рејмонда Мејера, као илустрација за текст „Загреб, Београд“ Александра Флакера –
где нема сигурних података о месту где се плакати чувају), као и два писма Драгана Алексића упућена Тристану
Цари у Париз (један факсимил оригинала и један превод на српски са оригинала)4. Оригинали оба наведена
3 Јасна Јованов, Драган Кујунџић, Yougo-Dada. U: Crisis and the Arts: The History of Dada, Vol. IV, The Eastern Orbit: Russia, Georgia,
Ukraine, Central Europe and Japan, General Editor Stephen C. Foster, G.K. Hall& Comp. Publishers, New York 1998, 41–62; Јасна Јованов,
Демистификација апокрифа (Дадеизам на југословенским просторима 1920–1922), Апостроф, Нови Сад, 1999 (са комплетном
литературом од 1999).
4 Часопис излазио од фебруара 1921. до децембра 1926. године (укупно 43 броја) у Загребу и Београду. Власник и уредник Љубомир Мицић.
Међу сарадницима „Зенита“ и Љубомира Мицића лично, присутна су најзначајнија имена југословенске и европске авангарде: Бранко
Ве Пољански, Бошко Токин, Драган Алексић, Милош Црњански, Станислав Винавер, Растко Петровић, Михајло С. Петров, Август
Чернигој, Јосип Сајсел (Josip Seissel), Иван Гол (Ivan Goll), Албер Глез (Albert Gleizes), Александар Архипенко (Alexandre Archipenko),
Марк Шагал (Marc Chagall), Серж Šaršun (Serge Charchoune), Робер Делоне (Robert Delaunay), Соња Терк Делоне (Sonia Terk Delaunay),
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писма чувају се у Bibliotheque litteraire Jacques Doucet у Паризу, у фонду Тристана Царе и досад су објављивани
само у српском преводу, или у преводу на енглески (а изворно су писана на немачком језику). У међувремену је
искрсло и неколико фотографија Драгана Алексића, портретних или оних са снимања никад завршеног филма
„Качаци у Топчидеру“ – премало да бисмо у потпуности визуализовали његов лик. Коначно, недавно је свемоћни интернет, попут спасеног Јоне из китове утробе, из дигиталне димензије испљунуо један крајње сумњив (а
какав би био, ако је дадаистички) колаж Драгана Алексића, ког је господар Случај одбацио чак до Њујорка5.
Због наведене ситуације, на располагању су били углавном посредни извори, који су сачувани у нешто већем
обиму. Они се јављају у форми мемоарске литературе у којој се може наћи приличан број информација о томе
шта се дешавало у годинама дадаистичке експанзије. Мада носе у себи одређену временску дистанцу која дозвољава вредносне судове, ови текстови у исто време представљају и својеврсну дадаистичку манипулацију и
мистификацију, апокрифно штиво које посеже за свесним лажима и претеривањима и због тога ниједна чињеница није смела бити прихваћена без провере. Такав је случај са већ поменутим сећањима европског дадаисте
Ханса Рихтера (који овде наводим компарације ради), а у нашем случају са текстом „Водник дадаистичке чете“
Драгана Алексића6, као и са сећањима Арпада Лебла7 или Михаила С. Петрова8. Слична је ситуација и када је
реч о записима дадаиста из читавог света, па и у антологији Роберта Мадервела „Dada Painters and Poets„9.
Већи степен веродостојности поседују савремени – углавном критички интонирани коментари из дневне и
периодичне штампе, који су такође послужили као посредни извори, али који су истовремено представљали
и непосредну реакцију јавности на активности Алексића и осталих дадаиста. Они се континуирано јављају у
штампи, све до године 1931. и Алексићевог „Водника дадаистичке чете“.
Литературу која настаје касније, након поприличне паузе – углавном почевши од краја педесетих година – каВасилиј Кандински (Vasilij Kandinsky), Ел Лисицки (El Lissitzky), Луј Лозовик (Louis Lozowick), Ханес Мејер (Hannes Meyer), Ласло
Мохољ Нађ (Laszlo Moholy-Nagy), Карел Тајге (Karel Teige) и други. Драган Алексић сарађивао у првих 13 бројева часописа. Поред самог
часописа, зенитистичка продукција обухватила је и текстове Мицића лично и његових сарадника објављене у Библиотеци „Зенит“.
Видосава Голубовић, Ирина Суботић: Зенит и авангарда двадесетих година, (каталог), Народни музеј, Београд 1983; Ирина Суботић,
Ликовни круг ревије „Зенит“ (1921–1926), Знанствени инштитут Филозофске факултете, Љубљана 1995; Видосава Голубовић, Ирина
Суботић, Зенит 1921–1926, Народна библиотека Србије, Институт за књижевност и уметност, Београд–СКД Просвјета, Загреб, 2008.
5 „Dada Tank“, Загреб, мај 1922; уредник Драган Алексић; изашао један број, 8 страна (24 x 31,8 цм); илустрације: Драган Алексић, Михаило
С. Петров.
6 „Dada Jazz“, Загреб, јун 1922, уредник Драган Алексић; изашао један број, 16 страна (15 x 21 цм); типографске илустрације Драган Алексић.
7 „Dada-Jok“, Загреб, мај 1922; уредили: Бранко Ве Пољански, Љубомир Мицић; изашао један број, 8 страна (25,2 x 35 цм); илустрације
Бранко Ве Пољански, Перо Баук.
8 Arturo Schwarz, Almanacco Dada, Feltrinelli, Milano 1976, 633.
9 Александар Флакер, Загреб. У: Дада Глобал (uredio Raimond Meyer), Kunsthaus Zuerich und Limmat Verlag, Zuerich 1994, 122.
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рактерише мање емотиван и критички, а више истраживачки, вредносни, а постепено и систематски научни
приступ омогућен временском дистанцом, као и обновљеним интересовањем за улогу и значај дадаистичког
покрета; такође, ови текстови показују све значајнију оријентацију на визуелни аспект дадаистичких остварења, као и овом аспекту примерену научну терминологију. Проблеми који су се јавили, у складу су са самим
дадаизмом: за референтни центар за авангарде двадесетих у нас својевремено je одређена Национална и свеучилишна књижница у Загребу, и једино се тамо чувају оригинални примерци дадаистичких ревија и већи део
периодике из времена дадаистичке активности (и самим тим што се већи део дадаистичких активности одвијао
у Загребу); библиотека и архив у Осијеку нису били доступни због рата, док су фонд библиотеке и архива у
Винковцима, уништени у пожару. Све остало је зависило од приватне преписке и личних колекција. Данас је
ситуација боља – након свеопштег „отварања дадаистичких архива“ 1999. године, размена идеја и културних
искустава на линији Београд–Загреб и обрнуто обновљена је, а интересовање за дадаизам и остале авангарде
двадесетих интензивирано је у оба центра. Дадаизам као феномен југословенских простора „институционализован“ је укључивањем дада ревија у фонд Колекције Маринка Судца при Галеријском центру Вараждин, а приказан на серији изложби „Авангардна умјетност у регији од 1915. до 1989. Штавише, у априлу 2007. у Загребу је,
поводом изложбе „Авангардне тенденције у хрватској умјетности„ у Галерији Кловићеви двори одржан округли
сто посвећен авангардама двадесетих на југословенским просторима. Исте године Музеј сувремене умјетности у Загребу организује изложбу „Продори авангарде у хрватској умјетности у првој половици 20. стољећа“.
У 2011. години, као омаж дадаизму приказан је ТВ филм „Последња дадаистичка представа“10 и одржан серијал предавања у Библиотеци града Београда и Спомен-збирци Павла Бељанског у Новом Саду. На жалост, ни
Загреб ни Београд нису представљени међу дада градовима на изложбама одржаним у Паризу, Вашингтону и
Њујорку 2005. и 2006. године.
ЕВОЛУЦИЈА YOUGO-DADE: ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД
Увид у поменуте материјалне остатке и литературу омогућио је, на првом месту, успостављање хронолошког
редоследа збивања од 1920. до 1922. године и утврђивање свих видова и начина манифестовања дадаистичке
праксе. По подацима које пружа сам Алексић, он дадаистичку активност започиње као студент у Прагу, октобра 1920. године, измисливши органску уметност или оргарт. У пролеће 1921. године у Прагу му се придружује Бранко Ве Пољански: њихова намера је била да заједнички делују на промовисању дадаизма и зенитизма.
Након два дадаистичка наступа, због изазивања нереда, полиција забрањује сличне скупове (што треба схва10   Предраг Тодоровић, Два писма Драгана Алексића Тристану Цари, Књижевна реч, Београд, 10. X 1988, бр. 329, 15.
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тити као Алексићево претеривање, јер је прича аналогна оној о наступима немачких дадаиста у Прагу, у марту
1920. године). На повратку у Винковце, Алексић у пролеће 1921. године навраћа у Беч, где контактира са Лајошем Кашаком. У Загребу започиње активну сарадњу у „Зениту“ – објављује манифест Дадаизам, текст о Курту
Швитерсу, песме. Сарадња траје до маја 1922. године, када излази прва Алексићева дадаистичка ревија – „Dada
Tank“. Као полемички одговор, Мицић и Пољански објављују ревију „Dada Jok“. Убрзо се појављује и друга
Алексићева ревија „Dada Jazz“, као и „Zenit ekspres-Dada Jok“ Пољанског. Од августа до новембра исте године
Алексић и његова дружина – Михаило С. Петров, Драган Сремец/Сремац, Славко Станић/Шлезингер, Антун
Туна Милинковић, Миодраг Радовић, Видо Ластов, те дадаисти који се јављају само псеудонимом Nac Singer
и MeeTar учествују у наступима у Винковцима, Осијеку и Суботици. Након тога, Алексић прелази у Београд и
објављује свесно гашење дадаистичких активности, као и слање песме Драгана Сремеца у дадаистички архив
Волтера Меринга, који треба да се отвори 1999. године11.
Ово је кратак преглед дешавања у оквиру којих је yougo-dada12 покрет прошао свој динамични еволутивни ток.
Заснован на Алексићевим поетичким идејама о оргарту и принципима какотедрагости – свеопште слободе
стварања, yougo-dada је започео и окончао у карактеристичном жанру „хепенинга“ (Праг 1920 – Суботица
1922). Раздобље између те две тачке било је испуњено разноврсним видовима дадаистичког деловања и може
се, условно, поделити у две фазе. У првој фази – која траје до пролећа 1922. године и раскида са „Зенитом“ и
Љубомиром Мицићем – Алексићева активност има претежно програмска и литерарна обележја: проглас Дадаизам, песме, приповетке, есеји у „Зениту“ ( уз неколицину графичких остварења Михаила С. Петрова). Друга
фаза, или активности дада-клуба од краја маја до почетка новембра 1922, далеко је динамичнија и значајнија,
посвећена је контактима са водећим личностима европског дадаизма и верификацији Алексићеве дадаистичке
групе на нивоу покрета. Она обухвата издавање ревија „Dada Tank“, „Dada Jazz“ (уз њихову антагонистичку допуну, „Dada-Jok“), као и низ пара-театарских наступа, мултимедијалних акција – хепенинга које су реализовали
Алексић и његови сарадници.
НАЧЕЛА И ДОМЕТИ
Генерална поетика yougo dade и поготово самог Драгана Алексића обликовала се у поетичкој равни превасходно под утицајем Тристана Царе и париског круга (парадокс, апсурдизам, афирмација нагона), док је у равни
разнородних конкретних пројеката, акција и техника уочљивији утицај берлинских дадаиста Хаусмана и Хил11 www.artnet.com/de/fr.
12 Драган Алексић, Водник дадаистичке чете, Време Београд, 6–9. јануар 1931, бр. 3243, 29–30.
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сенбека, као и Курта Швитерса (визуелни графички идентитет ревија, метод фотомонтаже, тежња ка мултимедијалности). Ауторитет, енергија и свестраност Драгана Алексића првенствено су представљали филтер који
је све поменуте утицаје уравнотежавао, преображавао и давао им специфични печат; ширина и отвореност
Алексићевог принципа/креда какотедрагост објашњава динамику, интензитет и начин смењивања одређених
изражајних средстава и техника у другој фази нашег дадаизма.
Наиме, у ревији „Dada Tank“ Алексић и другови су посредством низа промишљено координираних поступака
– ескпериментисање типографијом, парадоксални визуелни дизајн странице,13 семантичка деструкција и сажимање стиха, апсурдни драмски хумор и иронично коришћење рекламних синтагми, уз одређен (истина, мали)
фонд апстрактно-кубистичких графика – остварили прву значајну синтезу у свом деловању. Појава „антидадаистичког“ одговора зенитиста у виду ревије „Dada-Jok“ указује, између осталог, на најмање две занимљиве
релације. С једне стране – без обзира на хронолошко подударање – Алексићева тежња ка поменутој синтези
подстакла је Пољанског и Мицића да, у суштини, обогате репертоар дадаистичких атракција. Фотомонтаже и
конструкције Бранка Ве Пољанског, као и колажи (правог или у духу дадаистичке праксе лажног Петра Баука),
уз агресивна графичка решења, повишену псеудо-рекламну реторику и пародијско-фантастичну „зенитозофију“ – представљају „Dada-Jok“ као стилски разуђенији и формално радикалнији визуелни пројекат, поготову
у односу на Алексићев „Dada Jazz“ који му следи. Наспрам ужарене емоционалности, атрактивности и једне
готово оргијастичке разноврсности и синтезе коју доноси „Dada-Jok“, стоје изражајна сведеност, поетска згуснутост и аналитичка студиозност „Dada Jazz“.
Управо ове разлике отварају другу значајну релацију и указују на смер општег развоја yougo-dada покрета. Оскуднија визуелност и есејистичка интенција друге Алексићеве ревије нису само симптоми извесног засићења,
већ, истовремено, промишљен „момент предаха“ и припрема за темељни медијски заокрет. Тежећи да прошире спектар изражајних средстава и досегну виши облик њихове синтезе, Драган Алексић и његови саборци
реализују – у лето и јесен 1922. године – серију дадаистичких матинеа, односно пара-театарских наступа, или
хепенинга, одржаних у Новом Саду, Винковцима, Осијеку и Суботици, а најављиваних за Загреб и Београд.
Увођењем и неконвенционалним третирањем елемената сценског времена, дијалога и сценске акције, афирмишу се у новом светлу основне карактеристике југо-дадаизма: нагонско, иронично, асоцијативност, шок, парадокс и друштвено-критичка оштрица. Слоган „што више догађаја у што мање времена“14 најзад се испољава са
свом медијском непосредношћу, комбинујући најразнородније изражајне језике, стихове и технике – симулта13 Арпад Лебл, Часопис УТ и Бела цква. У: Лутања и сазнања, Матица српска, Нови Сад 1975, 31-50; Арпад Лебл, Изгубљени
рукописи, Летопис Матице српске, Нови Сад 1980, књ. 425, св. 6, 158, 163–166.
14 Сећање Михаила С. Петрова (уредили С. Мијушкович и Н. Јакасовић), 3+4, Београд 1985, 37–39.
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ну поезију, колаже, бруитистичку музику, драме с „реалтриковима“, џез, кубофутуристичке скулптуре, „nigger
lingue“, рекламне слогане и кабаретску пародију. На тај начин се принцип означен као какотедрагост практично оживотворава у конкретној креативној комбинацији са Алексићевим начелом пандраме уз највећи могућу
убедљивост и атрактивност.
Да није реч о изнуђеном или случајном развоју дадаистичке стратегије, потврђује и постојање одређених предтекста и актуелних драмско-литерарних модела и стратегија – Алексићев „Липтовски сир с ватрогасном капом“
и тезе о драми као гротески (у „Dada Tank“)15. Поред тога, у серији дадаистичких матинеа уочљива је стална
тежња Алексића и другова према све комплекснијој сценској структури: након скулптура и мобилних елемената декора (у Осијеку), дадаистички хепенинзи се обогаћују светлосним ефектима и сензацијама мириса (у
Суботици), показујући промишљену тежњу ка синтези, синестезији и мултимедијалности. На тај начин се и
у завршним чиновима наше дадаистичке сцене потврђује утемељеност тврдње Роберта Мадервела, изречене
поводом општег профила и тежњи дадаизма: „Жеља да се разграде старе структуре и потрага за новим стичу
се у једној тачки, пошто је у оба случаја реч о истим средствима, то јест о одбацивању традиционалних модуса
стварања.“16
Посредством ових специфичних и провокативних, мултимедијалних и отворених форми/дешавања yougodada је досегла димензију која је објединила све битне вербалне, драмске, пластичке и кинетичке потенцијале
њених протагониста. Као поетика преображена у посебно стање духа, овај уметнички и филозофски покрет је
тако, у јесен 1922. године, заокружио сопствену путању и свесно обуставио своје активности – све до времена
неког вишег стања свести, то јест сопственог (прокламованог) васкрсења управо 1999. године. Авангардан по
суштини, револуционаран по замаху и силини акције, супротстављен тековинама (грађанске) цивилизације,
нихилистички по одлуци о самоукидању, југо-дадаизам је превасходно обележен личним печатом Драгана
Алексића, коме припадају битне заслуге за буђење покрета, његов ток, и свесно привођење крају.

15 Одломци из овог игроказа коришћени су као градиво за дијалог у играно-документарном ТВ филму Последња дадаистичка
представа.
16 The Dada Painters and Poets: An Antohology (ed. Robert Motherwell), Wittenborn and Schultz, New York, 1951, 21.
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ре неколико година имао сам част и задовољство
да говорим на отварању изложбе Олгице
Стефановић у галерији „Прогрес“. То је била отрежњујућа и инспиративна изложба; отрежњујућа,
јер нам је показала шта губимо ни због чега, а инспиративна, јер нас је подсетила да ниједан губитак није
трајан ако међу нама има оних који се сећају, који нас
бране од заборава и који чинодејствују лепоти коју
нам је Господ даровао да Га у њој и кроз њу славимо.
Ауторка изложбе „Моја ћирилица“ одавно је замађијана мистеријом слова. За њу слово није само
форма и шифра или амбалажа за звук; слово је моћан
симбол, преносник поруке, гласник почетка и краја
постојања. Зато му приступа са страхом и поштовањем, рашчишћава простор око њега, и форму слова као графеме испуњава иконичким ликовима оних
који живе по Слову, постоје у Слову и славе Слово,
али исто тако Слово је овде заштитник, залеђе и одбрана светости, знак у коме се постоји, нека врста сенке Голготских крстова на којима су разапети
Спас, Покајање и неокајани Грех. Слово је иконостас
и црква, хоризонт и брод, део отвореног неба кроз
које нас посматрају они који су се прославили пред
Творцем и огледало у коме настојимо да се препознамо и да спознамо своју тежину на теразијама правде.
Олгица Стефановић се бави ћирилицом, и као
чувар Грала бди над њеном скривеном силом, над њеном светошћу, над њеном древношћу... Чува је са посвећеношћу, на мртвој стражи поред умирућег писма
народа који не пристаје на нестанак.
Олгица нас је окупила око својих слика да заједно

чинодејствујемо у славу сећања. Онога сећања којим
печатимо запис својих предака и којим завештавамо
сопствени легат потомству. Јер, Олгица Стефановић
се бави ризницом слика и значења којима у свом
унутрашњем оку спајамо тренутак свога постојања са
бесконачношћу два непостојећа времена, како је учио
блажени Августин: онога које је било и прошло, па
стога не постоји, и онога које ће тек бити, па зато није
ништа мање непостојеће од онога које је већ било!
У том пролазном и ефемерном тренутку садашњости, ауторка нас подсећа да је у почетку била Реч,
и да је Реч била у Бога! И да се Реч отелотворила, и да
нам се посредује и предањем и писмом, и да се предање и писмо бележе словима, и да та слова нису само
графеме, већ и иконички записи који поседују сопствени дух и носе сажетак порука које су старе колико и наша свест, и које нам помажу да сагледамо наш
есхатон.
Отуда ова слова, слично иницијалима древних
писара и илуминатора, имају двојни идентитет. Један
је онај који проистиче из гласовног кода који заступају, други је онај који није везан са звук већ за значење поруке коју та слова предводе, као што добар
пастир предводи и стара се о стаду које му је поверено. Зато ми слово читамо, али зато и свако такво
слово чита нас. Као огледало, из слова нас гледа сопствени лик, понекад као одраз истине, понекад као заводљив израз и илустрација наших јуначних хтења, а
не слабости нашег бића.
Са слова Олгице Стефановић посматрају нас
преци, на њима читамо свој генетски код, свој заврш79

ни рачун савести и тежину коју ћемо имати када нас
буду мерили. То су она иста пламена слова која је у
Вавилону Данило тумачио Белшазару, они исти орнаменти којима су поплочане дворане вечности, иста
створења природе која нас окружује и коју видимо, и
оне природе коју не видимо, али је слутимо и радујемо јој се, или од ње стрепимо, према дубини сопствене
спознаје и у мери страха да ћемо се једног дана срести
очи у очи са истином!
Има једна битна разлика између древних илуминатора и Олгице Стефановић када је однос према
иницијалу у питању. За њу слову није потребан украс,
слово је украс по себи. Она слову приступа као оквиру из кога нам се обраћају сећања: сећања на изговорене и написане речи, сећања на оне који су те речи
створили и на оне које су те речи родиле. Зато нам се
из слова обраћају ликови који вечно живе, речи које
не умеју да умру, поруке које нам свест држе чврсто,
не у стези менгела него у загрљају љубави. Као на хералдичком штиту, ликови на њеним словима имају
сопствену хијерархију, почасне позиције, покоравају
се законитостима композиције, хијератског статуса и
непомерљивој естетици чије су нам норме напознате,
али лако препознајемо да ли јесу или нису поштоване.
Драгомир Ацовић
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Попут жила вековних маслина, чији изданци расту и онда када се верује да је веза са тлом одавно избрисана, стваралаштво Олгице Стефановић изникло је на коренима византијског виђења хришћанске филозофије,
писмености и сликарства. Тихо (а тиховање се неминовно везује за православље) настају слике које опомињу на
обавезу чувања сопствене традиције, писма и естетског доживљаја православног живота.
Олгица се обраћа не уму посматрача, него његовој души. Зато су њене слике молитва за прочишћење душе,
поглед уперен према животу без земних обмана.
За Олгицу уметност није игра и забава. То је тежак стваралачки посао, који укључује дар, надахнутост,
техничку вештину и огроман труд. Он захтева од уметника служење свом позиву, велику дисциплину, образовање, познавање теме и посвећеност. У прилог томе говори чињеница да је Олгица члан Удружења ликовних
уметника Војводине и Србије, да иза себе има преко тридесет самосталних изложби, а својим радовима из области графике, илустрације и иконописа представљала је Србију на многим међународним изложбама у нашој
земљи и иностранству (Финској, Белгији, Француској, Пољској, САД, Грчкој, Аргентини, Мексику, Кини...).
Њена изложба под називом „Моја ћирилица – много тога нас спаја“ представљена је у Руском дому у Београду,
а затим у Москви, Белгороду и Канади. Тако су руска публика и наша дијаспора у Канади могли да оплемене
своју душу гледајући прелепе иницијале српских и руских ћириличних слова.
Олгица Стефановић већ дуго истражује ћирилицу. Њено писмо није само калиграфија, из њених слова
светлуцају ликови светитеља са вишевековним мирисом тамјана, из кандила којима су наши преци даривали
своје манастире и храмове.
На тој светородној лози Немањића, на пространству од Мраморног до Јадранског мора, српско ћирилично
писмо понудило је свету најлепше примерке писмености. Мирослављево јеванђеље, књига богоугодног владара
из лозе Немањића, представља и данас културно добро од непроцењиве вредности за људску цивилизацију.
Њен је значај истовремено и највећа опомена српском православном потомству да је на њима обавеза да сачувају своје писмо и своју културу.
Одрасла на темељима фрушкогорских манастира, васпитана у традиционалној породици која није избрисала трагове свог православног постојања, Олгица је на искону својих предака научила да препознаје знаке
своје будуће мисије. А њена мисија започела је тугом за несталим књигама, спаљиваним и уништаваним у више
од двадесет фрушкогорских манастира надомак њеног родног града.
Српски манастири и њихова вековима уништавана духовност означили су почетак мукотрпне борбе да се
свету предоче озбиљни разлози и лепота испреплетана у ћириличном писму и живопису манастирских цркава.
Олгица Стефановић већ више од деценије и по истрајава у племенитој мисији спасавања лепоте српског
писма, уметности и српске духовности у целини.
Славица Илин
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Савремено ликовно стваралаштво у нашој земљи у највећој мери је само одраз оних кретања која
се дешавају и на европској ликовној сцени. Најмање је уметника који су надахнуће тражили у сопственој баштини. Не мислим ту само на избор мотива и припадност одређеном стилском правцу, већ на
жељу да се инспирација нађе у ономе што је најбољи део духовног узлета уметника који су пре нас вековима делали на овом подручју. Аутентичне уметничке вредности које је и свет прихватао, увек су у себи
носиле тај неопходни спој поштовања овог начела и зналачке употребе савременог ликовног језика.
Олгица Стефановић већ низ година инспирацију налази у српском средњовековном сликарству
и старим Богослужбеним књигама. Средњовековне фреске, одећа светитеља и фигуре ктитора владарских задужбина, Олгици нуде обиље мотива који реализовани савременим ликовним поступком
дају потпуно другачији исход. На оваквим њеним сликама доминира симбол крста, крста скинутог са
одежди архијереја и светитеља на старим фрескама Студенице, Сопоћана, Жиче... Крст, као један од
најстаријих симбола овде је мост којим се људске душе успињу према Богу; он представља Распетог
Христа, он симболише све Његове патње и пут спасења. На њеним сликама нема ликова смртника, само
знаци и трагови Божанског присуства, оног што даје смисао животу, надахњује и траје миленијумима.
Једноставних композиција, сведене по избору мотива и колорита, оне имају јасну концепцију; оне нас
прожимају, дају нам снагу, преносећи нам духовно озарење.
Павле Станојевић
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Олгица Стефановић
Графички дизајнер и сликар
Члан УЛУВ-а и УЛУС-а
Статус самосталног уметника стекла 2001. при УЛУС-у
Живи у Новом Саду, а ствара у оквиру Уметничке радионице ЗАВЕШТАЊЕ. Њен ауторски пројекат под
називом МОЈА ЋИРИЛИЦА аутентичан је запис о
средњовековној српској уметности, запис који чува
од заборава и показује лепоту ћириличних слова. Организовањем изложби слика Олгице Стефановић и
предавања о значају ћириличног писма, Уметничка
радионица ЗАВЕШТАЊЕ сврстала се у ред оних који
на најбољи начин негују свест о значају српске традиције, историје и културе. Уметничка радионица ЗАВЕШТАЊЕ један је од организатора акције помоћи
О. Ш. „Браћа Аксић“ из Липљана под називом ЗДРАВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ у чијем је склопу приређен низ изложби ћириличних иницијала и концерата у којем су
између осталих учествовали Ивана и Јелена Жигон,
Милош Николић, Фолклорни ансамбл ВИЛА и Слободан Тркуља. Олгица је имала преко тридесет самосталних изложби у Србији, Русији и Канади, а са својим
радовима из области графике, илустрације и иконописа учествовала је на многобројним међународним
изложбама у Србији, Белгији, Финској, Аргентини,
Мексику, Француској... Олгица Стефановић тренутно
се бави израдом уникатних иницијала. Њени радови
налазе се у збиркама многобројних поштовалаца њене
уметности широм света.
olgicastefanovic@gmail.com
www.olgicastefanovic.com
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Самосталне изложбе:
– Архив Војводине, Нови Сад, 1998; Легат „Стојан Трумић“, Тител, 1998; Галерија „Огњиште“, Пале, Реп.
Српска, 2001; Галерија УЛУВ-а, Нови Сад, 2002; Библиотека града Београда, Београд, 2005; Галерија Центра
за културу Градац, Рашка, 2005; Стара митрополија, Нови Пазар, 2005; Српски културни центар „Свети Сава“, Суботица, 2005; Културни центар, Инђија, 2006; Галерија „Прометеј“, галерија „Арс академија“,
Нови Сад, 2007; Руски дом, Београд, 2007; Дечија библиотека, Ниш, 2007; Светосавска изложба, Гимназија
„Исидора Секулић“, Н. Сад, 2008; Галерија „Прогрес“, Београд, 2008; Галерија „Феофанија“, Москва; Русија, 2008; Културни центар, Зрењанин, 2008; Галерија „Мацут“, Нови Сад, 2009; Руски дом, Београд, 2009;
Светосавска изложба, С. ш. „Пинки“, Нови Сад, 2010; Културни центар, Белгород; Русија, 2010; В. Т. Ш.
Зрењанин, 2010; Библиотека „Вељко Петровић“, Бачка Паланка, 2010; Галерија „Агапе“, Нови Сад, 2010;
Културни центар „Лукијан Мушицки“, Темерин, 2011; Торонто, Хамилтон, Кичинер, манастир Милтон,
Канада, 2011; Дом руског зарубежја „А. Солжењицин“, Москва, 2012.
Колективна излагања: Србија, Белгија, Пољска, Немачка, Мађарска, Мексико, Аргентина, Француска, Македонија, Хрватска, Финска, Грчка, Турска, Кина, Канада, САД...
Неке од колективних изложби:
– „Златно перо Београда“ 1994, 1995, 1996, 1998/99, 2001, 2003, Београд; Међународни бијенале минијатура,
Горњи Милановац, 1998, 2003; Ex-libris, Sint Niklaas, Белгија, 1999; Ex-libris Boston Congress, Бостон, САД,
2000; Савремена српска уметност, Солун, Грчка, 2000; Екслибрис „Kopalnia Soli Wieliczka“, Краков, Пољска,
2001; „Miniprint Finland”, 2001; Екслибрис „Nyiregyhaza“, Мађарска, 2001; „Miniprint Rossario”, Аргентина,
2002; Екслибрис „За децу“, Кина, 2001; Екслибрис „Мост“, Београд–Франкфурт, 2002; Изложба икона, Културни центар, Шабац, 2002, 2003; Екслибрис „Човјек и риба“, Ријека, Хрватска, 2003; Интернационални
бијенале Екслибриса, Гвадалупе, Мексико, 2004, 2005, 2010; Рашке духовне свечаности, Рашка, 2004; „Икона-прозор у свет“, Конак Књегиње Љубице, Београд, 2005; Екслибрис, Анкара, Турска, 2007; „Сви наши
пријатељи“, Музеј Војводине, Нови Сад, 2008; Изложба са Ољом Ивањицки, Љиљаном Антић и Браниславом Марковићем, АРТ ЕКСПО, Мастер центар, Нови Сад, 2008, организатори: Музеј Војводине и Арс
академија; „Савремени војвођански иконопис“, Нови Сад, 2008, 2009; Екслибрис друштво Војводине, Нови
Сад, 2009; Ликовни караван, Македонија–Србија–САД, 2008/11; Ликовни уметници часописа „Људи говоре“, Торонто, Канада, 2011; Изложба српских уметника „6x5“, Амбасада Србије у Канади, Отава, 2012.
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Проф. Прибислав Симић
ЦРКВЕНА УМЕТНОСТ

СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА САКРАЛНА АРХИТЕКТУРА и ЖИВОПИС (1)
Споменици средњовековне српске архитектуре
настајали су од почетка 9. па све до краја 17. века. У
том огромном временском распону у свим српским
крајевима и областима под влашћу српских владара
подигнуто је више стотина цркава и манастира,
од којих се велики део до данас очувао, било у
свом првобитном или у нешто измењеном изгледу.
Подизане не само у различитим временима, него
и у различитим стиловима, зависно од утицаја –
западног или источног византијског и светогорског
– оне сачињавају наше изузетно значајно црквено и
културно благо према којем смо дужни да се односимо
са посебном љубављу и интересовањем.
Пажњу светске научне јавности на наше старе
цркве скренули су, почетком 20. века, велики руски и
француски научници П. Покришкин, И. П. Кондаков
и Г. Милет, а између два светска рата и у новије време
већи број наших научних радника – В. Петковић,
Л. Мирковић, М. Васић, Ж. Татић, Ђ. Бошковић,
А. Дероко, С. Радојчић, В. Ј. Ђурић, В. Кораћ, С.
Ненадовић, Д. Медаковић, П. Васић и други који се
посвећују проучавању архитектуре и живописа старих
цркава и, захваљујући њима, ми из ове области имамо

изврсне студије које нам омогућавају упознавање са
нашим драгоценим старинама.
Стара српска црквена архитектура дели се
према стилским особеностима и начину грађења
на пет периода. Ова подела је делимично вештачка,
нарочито због неадекватних имена 2. и 3. групе, али
смо је задржали из дидактичких разлога.
1. Пренемањићки период са споменицима у
старој Зети, Захумљу и Приморју, од почетка 9.
до краја 11. века.
2. Немањићки-рашки период, од времена
Немањиног – друга половина 12. века до
краја 13. века. Назван је рашком школом
по споменицима подигнутим, углавном, на
територији немањићке Рашке државе.
3. Милутиново доба, крај 13 – прва половина 14.
века.
4. Моравска школа, друга половина 14 – прва
половина 15. века.
5. 
Период турске владавине, градитељство од
средине 15. до краја 17. века.
Најстарији

споменици

српске

црквене
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архитектуре, настали пре Немањиних монументалних
рашких цркава, подигнуте су у крајевима у којима су
створене наше прве државе – у старој Зети (до 10. века
звала се Дукља; данашња Црна Гора) и Захумљу, данас
Херцеговини, са њиховим Приморјем. Овај период
трајао је од почетка 10. века па све до 12. века.
Црквене грађевине овог периода имају најчешће
прероманичко стилско обележје, што је и разумљиво
када се зна да је до расцепа Цркве дошло 1054. године,
и да су се последице тог расцепа у практичном
животу почеле јасније испољавати тек доцније, у
време крсташких ратова. Међутим, извесне локалне
специфичности постојале су и у овом периоду.
Стилске особености:
Цркве ове стилске групе задивљују разноврсношћу
основа и богатством облика. Према својим основама
могу се поделити у три основне групе:
– једнобродне цркве подужне основе
– цркве са кулом на западној страни или са куполом
изнад свода и тробродне базилике са кулом
– цркве централног типа подизане у облику слободног
крста са куполом, триконхоси са куполом, ротонде и
други сложенији облици
Све ове цркве зидане су ломљеним и притесаним
каменом, а ређе каменом и опеком. Сводови су
полуобличасти или крстасти. Куполе су ниске, споља
квадратног, а изнутра кружног облика и немају
коцкасто постоље, већ израстају из крова. Прелаз
са квадратне у кружну основу постиже се помоћу
тромпи, а код ротонди ступцима или низом конхи.
Прозори су лучно засведени. Врата имају камени
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надвратник, док доцније споменици ове групе добијају
романске портале. Фасаде су оживљене пиластрима и
понекад неусавршеним слепим аркадним фризом. У
унутрашњости цркве зидови су украшени фрескама.
Камена пластика киворија, иконостасних преграда
и прозора врло је богата. Мотиви су геометријски и
вегетабилни са трочланим преплетима.
Значајнији споменици ове групе:
– црква Пречисте Крајинске налази се у Зетској
крајини, поред Скадарског језера, где је крајем 10. и
почетком 11. века била престоница зетског краља
Јована Владимира; манастир Светих Срђа и Вакха,
крај реке Бојане код Скадра, подигнут је у 11. веку
када је Скадар био престоница Зете (после Првог
светског рата Скадар припада Албанији); црква
Светог Стефана у Скадру; црква Светог Николе под
Тарабешом, крај Скадра; црква у Шасу, старом Свачу,
код Улциња; манастир Светог Арханђела Михаила
на Превлаци, полуострву у Тиватском заливу у Боки;
црква Светог Томе у Кутима у Боки; црква Светог
Ђорђа у Погдорици, старој Рибници; црква Светог
Петра у Чичеву код Требиња; црква Светог Михаила
у Стону на полуострву Пељешцу.
У континеталном делу српске државе из овог првог
периода очуван је мањи број цркава подигнутих пре
Немањиних монументалних грађевина. У стилском
погледу њих карактерише византијски начин грађења,
премда се на некима од њих, нарочито у крајевима
ближим Приморју, осећа утицај романике.
Значајнији споменици ове групе:

– црква Светог Петра у Расу код данашњег
Новог Пазара, била је подигнута у византијско време,
а обновљена је у првој половини 10. века, за владавине
кнеза Часлава (927–950) када су у састав оснажене
српске државе улазиле Рашка, Дукља, Травунија
(област између Дубровника и Котора) и Босна. Друга
делимична обнова извршена је крајем 12. века. При
цркви Св. Петра било је седиште рашког епископа.
Црква је необичне архитектуре. Полигоналну куполу
са прозорима носе четири снажна пиластра и са све
четири стране она је подухваћена са четири конхе,
које се као и сама купола, ослањају на тромпе. Изнад
конхи са три стране, сем олтарске, налази се врло уска
галерија. Олтарска апсида је полукружна и споља
и изнутра. Један спољни брод опасује централни
простор само са западне и северне стране. Спољна
припрата и велика јужна просторија су из времена
доцнијих обнова.
У унутрашњости је гребањем у свежем малтеру
изведена богата декорација. Најстарији слој, данас
слабо распознатљивих фресака у тамбуру куполе и
поткуполном простору потиче из 10. века; наслућује
се да су насликане Благовести, Сусрет Дјеве Марије
и Јелисавете, Рођење Христово и Сретење. Други
слој фресака, на зидовима олтарске апсиде и поред
иконостаса, настао је пред крај владавине Стефана
Немање, крајем 12. века. Трећи слој фресака настао
је крајем 13. века, а сликари су се угледали на
живопис припрате и капеле Св. Симеона – Немање у
Сопоћанима и капеле краља Драгутина у Ђурђевим
Ступовима, а делимично и на ариљске фреске.

– Црква у Затону код Бијелог Поља; Зањевачка
црква код Звездана у зајечарском крају; стара црква
на сеоском гробљу у Ђунису; црква Марковог Калета
код Врања; црква Светог Петра у Бијелом Пољу,
задужбина кнеза Мирослава, брата Немањиног,
са краја 12. века; црква Богородица у Бистрици, на
Лиму, названа Вољевац по истоименом селу код
Бијелог Поља; рушевине старе једнобродне цркве у
селу Горњи Матејевци код Ниша; Стара Павлица код
Рашке; црква Светог Прокопија у Прокупљу (варош је
добила назив по цркви).
По називу централне области – од Западне и
Јужне Мораве преко Косова до Јадранске обале –
којим је владао Стефан Немања, око које се ширила
српска држава у време његово и његових наследника,
група монументалних манастирских цркава грађених
у другој половини 12. и у 13. веку, по општој
православној византијској концепцији, али споља
обрађених на романски начин, названа је рашком
стилском групом. Овој групи припада и неколико
споменика из потоњег доба, као што су на пример
Бањска, Дечани и Св. Арханђели код Призрена.
Основне стилске одлике:
Рашке цркве су у стилском погледу одраз
симбиозе источног и западног начина грађења.
Општа архитектонска решења су византијска, а споља
су фасаде обрађене на романски начин. Ти западни
утицаји су долазили из Италије, преко Приморја.
Цркве су једнобродне, по правилу са једном
куполом, али их може бити и више, једна већа и две
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мање. Брод цркве је засведен полуобличастим сводом
и покривен зиданим кровом преко којег су стављане
даске и на њих накиване оловне плоче. Са западне
стране на наос се наставља припрата, одељена од
главног брода преградним зидом, чију дебљину на
фасадама означавају пиластри. Сводови припрате
су покаткад ребрасти, као на жичком звонику,
Радослављевој студеничкој припрати, у манастиру
Градац, у параклису краља Драгутина на Ђурђевим
Ступовима и у Дечанима.
Олтарске апсиде су полукружне основе и
споља и изнутра. Главно кубе на нашим најстаријим
црквама почива на коцкастом постољу. Кубе је
изнутра кружно, а споља полигонално или, опет
кружно; покривено је по облини свода оловом, без
дрвене подлоге. У поткуполном простору, са северне
и јужне стране, додавани су ниски вестибили, мали
певнички простори или параклиси. Стављањем
певничких простора и параклиса припрате под
јединствене кровове, ниже од крова главног брода,
добија се, гледано споља, утисак тробродне базилике
са куполом, иако је унутрашњост једнобродна са
више побочних малих просторија. Најлепши пример
оваквог решења су Сопоћани. На неким црквама
бочни параклиси припрате подизани су као куле које
су свакако коришћене и као звоници. У ову сврху су
подигнуте куле Ђурђевих Ступова код Новог Пазара
и Бањске. Звоници су дозиђивани и уз саму припрату
– Св. Никола код Куршумлије и Ђурђеви Ступови
код Иванграда који данас имају само један звоник.
Понекад је уз западну фасаду дограђиван само један
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звоник, као што је у Жичи и Сопоћанима.
У ову рашку групу споменика уврштени су и Дечани
и Св. Арханђели код Призрена. Дечани су тробродна
базилика, а Св. Арханђели имају основу уписаног
крста и вероватно су имали пет купола. Међутим,
начин њиховог грађења, материјал који је коришћен
за изградњу и нарочито скулптурна пластика су у
рашкој традицији. Новијим проучавањима В. Кораћа
читава једна група споменика одвојена је од рашке
стилске групе у посебан скуп.
На овим споменицима од почетка се осећа тежња
која остаје присутна и у потоњим периодима црквене
архитектуре – обраћање све веће пажње на спољашњи
изглед грађевине. Куполе су све уже, а више и цела
грађевина се степенасто уздиже у висину, дајући својом
спољњом силуетом утисак лакоће и отмености. Зато
је – из конструкцијских разлога – раније пространа,
добро осветљена и прегледна унутрашњост морала да
изгуби на својој једноставности.
Рашке цркве зидане су најчешће каменом.
Највише је употребљаван бигар, лак за сечење и
тесање. Овим каменом озидани су Сопоћани и Градац.
Већина цркава озидана је ситним тесаним каменом
преко којег је набачен слој белог малтера; пример
су опет Сопоћани и Градац. На неким је малтер на
фасади обојен загаситоцрвеном-вишњастом бојом,
какву има Жича; фасада студеничке припрате била је
украшена и орнаментима. У неколико рашких цркава,
спољни део зида озидан је скупоценим домаћим
мермером или сличним племенитим каменом (брече
и старији бигар), а унутрашња половина је од бигра

или кречњака. Мермер је могао бити различитих
боја. Тако је Студеница зидана белим и сивим
(„гвозденообразним“) мермером, Дечани светло
ружичастим мермером и шарено-модром бречом,
Бањска наизменично постављеним белим, црвеним
и модрим каменом, а црква Св. Арханђела и у њеном
комплексу црква Св. Николе глачаним каменом
плавичасте боје.
Фасаде су равне и немају никаквих украса сем
пиластара, али су зато богато украшени романичким
декором отвори у зидовима – прозори, врата и кровни
венац.
Кровни венац је подухваћен фризом слепих
аркадица. На завршецима њихових лукова су украсно
исклесане конзолице. Декорација је извођена најчешће
у облику повијеног листа или са скулптуром глава
девојака, војника, митолошких бића или животиња,
исклесаних у високом рељефу.
Најбогатије су исклесани портали – улазна врата
и прозори, а нарочито њихове полукружне архиволте
и лучна поља изнад отвора. Главни улаз у цркву
увек је са западне стране, а једино Дечани имају на
припрати троја врата, са сваке стране по једна. На
зиду који дели наос од припрате само је један пролаз.
Портали и прозори Студенице, Бањске и Дечана
су најраскошније саграђени и богато украшени
на романички начин. Отвори прозора на бочним
зидовима су најчешће дводелни – стубић по средини
дели отвор на два дела, а олтарски прозор, на неким
црквама и прозор изнад западног портала, је троделни
– отвор је са два стубића подељен на три дела. Оквири

прозора украшени су клесаним орнаментима у белом
мермеру у облику биљних врежа и лозица, у чије су
лишће и цветове укомпоноване и фигурице људи,
птица и животиња. Најбогатије су обрађена поља
испод архиволти олтарских прозора, у којима је
стилизована фигура достигла свој врхунац у нашем
средњовековном вајарском украсу цркава.
У прозорска окна уграђиване су гипсане табле
са кружним отворима (имале су их Жича, Морача,
Сопоћани), у које су стављане плочице стакла у боји.
Сачувани оригинални студенички северни прозор
испод куполе има, у дрвеном оквиру издељеном у
девет поља, четвртасте оловне плоче избушене тако да
неизбушени део има облике митолошких животиња
или цветова, украшених уметнутим разнобојним
комадићима стакла, слично витроима. Прозори нису
отварани, а проветравање се вршило кроз избушене
ситне рупичасте отворе.
Са унутрашње стране зидови цркава су од пода
до куполе прекривени живописом у фреско-техници.
Једино Студеница има унутрашњи сокл од мермерних
плоча, који је у другим црквама подражаван сликањем
на малтеру. Сопоћани и Градац имају у унутрашњости
венце од штуко-малтера са орнаменталним украсима
којима се завршавају пиластри.
Подови су најчешће од камених плоча, а ређе од
опеке. Једини њихов украс су камене траке разних боја.
Декоративни мозаички под имали су Св. Арханђели
(пре њих Хиландар, а после Манасија), а подне розете
имају Милешева, Св. Апостоли у Пећи, Дечани и
Давидовица.
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ОПИС МАНАСТИРА

ДЕЧАНИ

из пера Григорија Цамблака, средњовековног монаха и писца
(1364, Трново – 1419, Кијев)

„Прво около подиже град, довољно дуг и широк, утврђен честим кулама, а врата манастира наспрам црквеног
зида мало се клоне ка јужној страни. А поврх ових подиже превелику утврђену кулу, тако да је по висини равна
црквеном врху. А по зидовима около прилепљене су келије иноцима, као нека птичија гнезда. Начини велику
трпезарију, по здању највећу, кухињу и пекару.
А посред свега овога он подиже добролепни и Боголепни храм, који унутра има велику дужину и ширину, а
висину толику, да се умарају очи оних који гледају. Држе га стубови од мрамора извајани, а споља састављен је
многочудесно од углачаног мрамора, црвенога и уједно белога. И камење једнога са другим сачлањено је дивно
и најуметничкије, тако да изгледа да је лице целога онога храма један камен, предивно састављен вештином да
изгледа као да је срастао у један, који се јавља у неисказаној некој лепоти, тако да велика благодат сија онима
који гледају. Увек лепота камена и величина даје храму највећу красоту, пошто је савршено извајан камен, на
достојнолепност онима који су га учинили. А златне и сребрне сасуде, и свештеничке одежде и свилене тканине,
које су имале бисере и драгоцено камење, не могу их ни описивати...“
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БЕЛИ
МЕР
МЕР
ЗА РУСКУ
БАЛЕРИНУ
Разговор са новосадским вајаром Ласлом Силађијем. Његова недавно постављена
скулптура од мермера балерине Марине Олењине разиграва простор око Српског
народног позоришта у Новом Саду.
„Вајање почиње тихим стањем чекања. Чекам да се скулптура усели у мене.“
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Остваривши свој аутентични ликовни израз који се одвија између апстрактног, асоцијативног и надреалног, Ласло Силађи је вешто избегао утицај трендовских струја. Користећи занатско искуство и висок степен
вештине он се определио за класичан вајарски поступак. Силађи ваја у традиционалном материјалу као што
је камен, бирајући мермер. Уживајући у дијалогу са материјалом, стрпљењем и поверењем у властито знање и
моћ стварања, он непоколебљиво истрајава у свом раду већ више од три деценије. Крајем 80-их Силађи увиђа
темaтску везу својих скулптура и цртежа те их физички и просторно повезује спуштајући цртеж на постамент
скулптуре. Ту синтезу цртежа и скулптуре уметник је назвао „Објекти“ и 1989. године у Паризу их излаже са
Миланом Коњевићем. То исто мастило које је користио за цртање, Силађи наставља да користи за писање и
објављује прву двојезичну (српски и мађарски) књигу песама под називом „Песме у мермеру нађене“.
Шта је за Ласла Силађија скулптура?
– Скулптура је храм времена. Она је као камен, као мермер, планина. Попут књиге која памти нас и нашу
заборав. Наше сећање на заборав. Та огромна књига личи на седименте или подине у мермеру. Стога су скулптуре сећање на нас саме, на наше бивше животе, на нека ранија времена којих више нисмо свесни. На светлост,
сенку, на присуство сенке неке ауре сунчеве круне. На облик нашег постојања и живљења.
Клесање је стање сна непомућене белине. Музика заборава, игра светлости и сенке, додир, чуло вида, блискост и удаљеност. Све је то вајаров пут, понекад до себе самога, а камен – та одавно исписана књига, то штиво
је искушење које тече токовима сна и јаве. Искушење које тка белину душе. Тај повећи грумен камена из средишта планине – мајдана, пролази пут од клесарске радионице, кроз вајара, кроз болну исповест предака – све
до крика и јаука.
Вајар, чекић, длето... камен који почиње да дише једнога дана вајару пред очима. Да би прогледао, открио
себе другим људима једнако обичним и непатвореним као што је и сама скулптура, вајар отклања све сувишно,
као да уклања вековну маховину са влажног камена.
У свом атељеу, у засебном свету у којем бораве музика, усамљеност, вера и молитва, ја клешем, јер шта друго може бити чин клесања него мала тиха молитва, свакодневно скривено Богослужење. Вајање почиње тихим
стањем чекања. Чекам да се скулптура усели у мене.
Ваше скулптуре налазе се како у затвореним просторима тако и на на улицама и трговима градова. Свакодневно пролазимо поред њих, гледамо их и упијамо све оно што сте уткали у њих.
– Волим да скулптура стоји на линији свакодневног кретања људи. Волео бих да моје скулптуре дају људима
визију да живот може бити другачији, да свакодневица треба да води ка нечему бољем. Једнога дана када живот
постане уметност, уметност нам више неће требати. Ја носим са собом све те људе, кроз своје скулптуре остварујем њихове жеље, надања.
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Имам толико тога у себи, само све треба да дође на ред. Своју мисију сам испунио тешко, напорно и загонетно. Сада сам као мермер, од седимента, слојевит. Мој свет је посматран из камена. Камен ме је научио стрпљењу, начину гледања на свет.
Целог живота клешем скулптуру која се зове архетип, праоблик – птица, лет, празнина. Све што је узлетело
– земљи је хтело и зато се птицама које сам вајао ноге завршавају корењем. Тај узлет у мени самом на крају се
вратио земљи. Тек када слетиш тајне ти постану на дохват.
*
позивам све од бакарног кала
стрмо ка небу језиком вала
под каишем чврсто стегнуте звезде
осмеси плаве посвуда језде
забодено перо у телу сан
поворке сени лете кроз дан
горе
само горе
где све тежи
где уснуло царство звездолико снежи
речи и грумен непатворено леже
настају слике што измичу беже
ухваћен мехур са ноћног неба
уста пуна речи соли и хлеба
размичу се сенке дан се буди
тело уз тело таласе гуди
мудрог корења брбљиве гране
на сваку по плод и птица да стане
и све жути вене престаје цвасти
ходат до краја наједном пасти
из порушених тела узлећу сенке
потоци наших векова реке
а поврх таласа осмех се пени
ко рибе клиске што измичу трени
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јато слив речи небесима плови
доле све клеца осташе снови
грле се дужице од светла и влати
умире звоно
умиру сати
запеваше звезде у дечијем поју
светлост и тама у вечитом боју
расплетена крила изаткане таме
свргнуте зоре чула још маме
под рукама камен сирова стена
зове ме зове та једина жена
из ње дувају прашине звуци
додир белине душа у руци
под језиком укус шкољке и соли
камен и вода ваистину голи
напољу пљушти жито себе лије
с музиком длета срце љубав бије
голе тетиве у камену ласи
ударац чекићем помаме гаси
у махнитом плесу све око главе
прште љуспине те звездице славе
распевано пред очима посве бело
вајар и камен тело уз тело
заједно поје вајар и камен
буди се живот радошћу славен
далеким језиком небеске трубе
у луку таме срца се дубе
и не стиже далеко твог гласа снага
судба је епос пораз слава
испевај мук и немуште речи
далеким срцима бићеш тад већи
опевај поразе ограшја своја
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певај у крви сузом свих боја
изгубити замаљске битке своје
памти те песма и деца што поје
пораз у бити наша вечна слава
нација снива поред главе глава
неизговорене осташе срца мојих мисли
памте нас кости у грчу се стисли
виси над главом златаста грана
бол и рана телу вечна храна
тек дрхтавим гласом јесење руже
стрмо ка небу све више
све дуже
а ветар нек носи прашњикав конац
уморној глави корен ослонац
последњи залазак последњи пламен
на челу још носиш свог анђела прамен
молитва наша плавог кова
цркве спаљене
без зидова
крова
остала без капе гола глава
ал чека је постеља звездана плава
ништа је наше богатство света
чак и то ништа
свету још смета
го и усправан под сунцем ти стојиш
и такав сметаш
јер и даље постојиш
не требају свету чувари душе
доброта је флуид од чега се гуше
брисати твом корену семе
па нек с тобом истина вене
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доста си био свету савест чиста
што из реке израња као каква биста
а свет помамљен од човека јешна
помагај боже
душа им грешна
и зато позивам све
од бакарног кала
стрмо ка небу језиком вала
под каишем чврсто стегнуте звезде
осмеси плаве посвуда језде
забодено перо у телу сан
поворке сени лете кроз дан
горе само горе где све тежи
где царство наше звездолико лежи
изгубит сећање на своје тело
није оно највеће божије дело
бог у нама сни и спава
две обале плави свезана сплава
лези хеј лези смирен ми био
свет до тебе није ни снио
опружи си тело поноћ док блиста
неувела крошњо од листа до листа
народ поноре своје у теби слави
дубина је зденац потонулој глави
рођени наги живели голи
засени погледом поновне боли
небески хор погледе ниже
бићемо једни другима ближе
заборави пера рзањ жут
човек је човеку једини пут
						Ласло Силађи
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Ласло Силађи рођен је у Суботици 1953.
После завршене Више педагошке школе у Новом Саду, група за ликовно васпитање (1973/74) дипломирао на Академији
уметности у Новом Саду, одсек ликовних уметности, група за
ликовну педагогију, подгрупа вајарство (1978/79) у класи Јована
Солдатовића и Мише Поповића.
Члан СУЛУВ-а од 1982. године, УЛУС-а од 1990. године и
Друштва књижевника Војводине.
Студијски боравио у Француској (Безансону и Паризу) од
1983. до 1986. године.
Излагао на бројним групним изложбама у земљи и иностранству, а самостално у Новом Саду (1982, 1987, 1991, 1996
– ретроспективна изложба), Аранђеловцу (1985, 1989), Паризу
(1986, 1989), Кикинди (1989), Суботици (1990), Сомбору (1990),
Београду (1990), Сремској Митровици (1990), Цириху (1991) и
Раденцима (1991).
Уметничке колоније и симпозијуми: Интернационални
вајарски симпозијум „Мермер и звуци“ у Аранђеловцу; Кипарска колонија у Цазину и Умјетничка колонија у Даниловграду.
Постављене скулптуре у простору:
• АРХЕТИП – мермер, СПЦ Војводина, Нови Сад
• ДВА ЈЕЗЕРА – мермер, СПЦ Војводина, Нови Сад
• ВЕЛИКИ ПАР – мермер, Булевар ослобођења, власништво:
Имре Касаш, Нови Сад
• ПРАОБЛИК – мермер, ИМПУЛС ХЕМИЈА, Ново насеље, Нови Сад
• ПРАОБЛИК – мермер, Ново насеље, Нови Сад
•С
 поменик Јаники Балажу – мермер, Трг незнаног јунака, Нови Сад
•С
 поменик Марини Олењиној – мермер, Позоришни трг, Нови Сад
• ЈЕЛЕН У СКОКУ – мермер, Res-trade, Тител
• ДЕВОЈЧИЦА – мермер, Дом за децу и омладину, Ветерник
• ДВА ЦВЕТА-ПРСТЕН – мермер, плато крај Палићког језера,
Палић
• ЧОВЕК И МЕСЕЦ – мермер, Капије града, Даниловград
• ПТИЦА – мермер, хотел „Седра“, Цазин
•
СКУЛПТУРА V – споменик палим жртвама и погинулим
мештанима у Другом светском рату, Шуљам

• ЗВЕЗДА МОРСКА – ЗВЕЗДА НЕБЕСКА – мермер, власник
АМТ-Униагент, Футог
• ПТИЦА – ЛЕТ – ПРАЗНИНА – мермер, власник КИЦ , Футог
• Биста Софијe Вујућ – бронза, СНП, Нови Сад
• Биста Јованa Вујића – бронза, Сента
• Биста Јованa Ђорђевића – бронза, Сента
• Биста Маријe Трандафил – бронза, Матица српска, Нови Сад
• Биста Миланa краљa – бронза, Кулпин
• Биста Фехерa Ференцa – бронза, Трг Ференца Фехера, Нови Сад
• Портрет Лазe Костићa – бронза, Филозофски факултет, Нови Сад
• У припреми је биста чувеног архитекте Михала Милана Харминца у бронзи која ће бити постављена у Кулпину.
•У
 припреми: „ПРАОБЛИК – СПОМЕНИК СПОРТУ“ (радни
назив) клесано у мермеру, плато испред СПЦ Војводина, Нови Сад
Његове скулптуре и цртежи налазе се у збиркама Музеја
25. мај у Београду, Музеју града Новог Сада у Новом Саду, Музеју савремене ликовне уметности у Новом Саду, Галерији Матице српске у Новом Саду, Галерији Радничког универзитета у
Новом Саду, Градском музеју и Галерији у Бечеју, збирци Ликовни сусрет у Суботици и у приватним збиркама Уроша Ђ. Тимотића (Нови Сад), Милоша Теофановића (Футог), Пере Аврамова
(Нови Сад), др Јована Гуцуње (Нови Сад)...
Награде:
• Прва награда за идејно решење штафетне палице, Нови Сад, 1980.
• Прва награда за цртеж, Париз, 1985.
•Трећа награда за идејно решење фонтане, Нови Сад, 1988.
Ласло Силађи живи и ради у Новом Саду.
Текст приредила О. С. Ј.
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Г

оран Јованов припада најмлађој генерацији македонских ликовних уметника.
Рођен је 1982. године у Гевгелији у Македонији. Његова посвећеност уметности почела је још од раног узраста и наставила да се развија на студијама графике
на Факултету ликовних уметности у Скопљу, где је и магистрирао у класи професора Димитра Малиданова. Након дипломирања наставља да ради и експериментише
у сликарству, бавећи се углавном комбинованом и техником уља на платну.
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До сада је имао неколико самосталних изложби у Гевгелији, Скопљу и Београду, а колективно је излагао у Македонији, Србији,
Бугарској, Немачкој, Француској, Шпанији,
Кини, Мексику, Великој Британији, Пољској,
Босни и Херцеговини...
Члан је Друштва ликовних уметника Македоније.
„Ликовни свет Јованова је апстрактан, а
његова експресија је комплетни одраз духовног у њему, са инстиктивно импулсивним и
колористички афективним ритмом. Тај ритам
експресионистичке апстракције са потезима,
симболима и фрагментима фреско-претставе, смирује успешно и доводи до једног трансцедентног спокоја. Овај спокојни лиризам
наговештава тишину и осећај роњења у прошлости и у вечности. Фина игра светлости
сугерише живи онтолошки простор уз тиху
радост и спокој. Говори се о заустављеном,
скривеном простору, у коме дрхти игра светлости у тренутку издвојеном од пролазности
времена, дочаравајући тишину тог времена
које је оставило траг да приближи слику до
иконе, до кандила, до дотрајале греде и старих
прозора... Млад аутор уз пуно маште и заносом истинског верника води бригу о прошло-

сти, о опстајању, имајући унутрашњи осећај
о ономе што потиче из ове земље, од корена,
од вода које нас напајају. Ствара слике које
су повезане са духовношћу, узвишеношћу и
уопште светошћу. Користећи рукописе, знаке и симболе достиже метафизички смисао,
тежи ка естетском у слици, при томе користећи препознатљиви и мање разумљиви елеменат и слојевиту структуру. Искрено и врло
смело користи белу боју (за коју често кажемо
и да је ’небоја’) у добро осмишљеним делима у
којима има много светлине и звучности. Сликање је њему радост живљења, инкарнација
узвишености у опстајању. Његова дела представљају колористичку експресију и ликовну
поетику, а визуелно препознатљиви елементи
и изненађења су оно што их прави уметнички
вредним. На овај начин аутор изражава свој
став према свету трагајући по истини и то не
случајно. Уметност се у њему изродила као
жеља, као нагон коме се не може успротивити. Слике које имају милозвучну енергију су
израз личне интиме и психолошке потребе
аутора, његова прибежишта и моменти искрености.“ (Љупчо Маленков)
Текст приредила О. С. Ј.
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Широки потез сликарске четке – од русије до србије

Дела Олге Даутове, члана Савеза ликовних уметника Руске Федерације и Међународног фонда уметника, издвајају се својом дубоком филозофијом, својом једноставношћу, снагом и јасноћом ликовног решења. Историчар уметности Оксана Головко каже да „Олгу Даутову надахњује прошлост, како стварна историјска тако и
она нестварна, митска. Поред православља, она црпи своје надахнуће и из уметности древних народа Сумера
и старих Грка. Даутова се окреће антици у жељи за проналаском нових стилистичких решења и хармоније која
толико недостаје нашем ’напредном’ постиндустријском друштву. Боје у декоративно-примењеној уметности
Даутове су скоро неприметне, суптилне и топле.“
Тема архитектуре руских храмова заузима централно место у делима Олге Даутове. Путовања у древне руске
градове – Переслављ-Залескиј, Ростов, Јарослав... дају јој неисцрпну инспирацију. Даутова нам не приказује цело
архитектонско здање, она смело уклапа делове те нам фрагментима дочарава монументалност храма. Дајући
нам живописну стилистику споменика архитектуре, Олга Даутова нам у исто време показује и њихову вредност,
лепоту и чистоту. Ту скоро да нема боја, а у исто време слике су и монументалне и неоптерећујуће за посматрача.
Њен израз није монотон, иако на сликама, као и на самим здањима, нема ничег сувишног и пренаглашеног.
У трагањима за својом оригиналношћу, Олга Даутова задивљујуће експериментише са различитим бојама у
позадини, украсним шарама које улазе у структуру линија једноставног цртежа. Уметник пажљиво и недвосмислено наглашава јединственост и непоновљивост здања архитектуре.
Правилност њеног цртежа ликовно решење испуњава дубоким смислом. У делима руске архитектуре открива
се невероватна величина руског неимарства, одухотворена красота и неизрецив мир православног предања.
Валериј Владимирович Андросов, директор Митишинске галерије, наглашава да међу уметницима Митишинског округа, Олга Даутова заузима своје посебно место: „Трудољубиво радећи годинама, задобила је вештину
мајстора и препознатљив стил у својим делима. Непрестана стваралачка трагања и конструктивна проницљивост Гајазовне која ствара у разним ликовним сферама, рађају појављивање интересантних остварења која изнедрују увек нова и нова ликовна решења.“
У мају 2011. године група руских уметника учествовала је на другој ликовној колонији „Бродац–Бјељина“ у
Босни и Херцеговини. Вођа колоније, Симо Лакетић желећи да обогати и унапреди рад колоније угостио је једанаест уметника из Москве и Санкт Петербурга. Захваљујући његовом труду одржан је светски ликовни догађај
где се сабрало више од седамдесет ликовних уметника. Богат пратећи културни програм и предиван смештај
омогућили су уметницима непрестано дружење и стваралачку сарадњу. Уметници су имали пуну слободу да
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раде у непоновљивој атмосфери историјских места, споменика архитектуре и прекрасних пејзажа. „Свакога
дана сви смо осећали бригу и пажњу организатора. Дочек са толико радости се не заборавља, тако да Руси још
увек памте топлину тог гостопримства.“ – истиче Олга Гајазовна.
Долазак руских уметника у Србију организовала је Јадранка Димитријевић, сликарка из Сремске Митровице. Захваљујући њеној посвећености и подршци, руски уметници пронашли су неопходан мир за своје стваралаштво и
упознали нашу прелепу земљу, пронашли у њој извор надахнућа и радост у пријатељству и заједничком стварању.
„У августу 2011. године по Јадранкином позиву дошла сам на колонију ’Водица’ у Голубинцима. За руског
уметника то је једно веома драгоцено стваралачко искуство. Атмосфера ликовне колоније одисала је занимљивим, али и напорним радом многих аутора различитог начина изражавања, што је донело праву стваралачку
енергију и радост у стварању. Уметници одлазе са осећајем душевног напретка, жељом за непрестаним радом
и стварањем новог. У срцу ће нам остати братска подршка организатора (Станише и Весне Опачић), њихова
доброта, срдачност, као и топлина и гостопримство свих наших српских пријатеља.
У Србији и Босни и Херцеговини душа се, заиста, окриљује радошћу стварања, духовним трагањима и топлим
пријатељством. Ту вера живи у срцу народа, и то духовно богатство утврђује људе и обједињује их. У малој
цркви светог Стефана у Сремској Митровици видели смо прекрасан пример како дела уметника могу да обогате духовну атмосферу црквеног празника,“ наглашава Олга Даутова.
Остварења уметника из Русије у Босни и Србији ући ће у састав многих заједничких изложби. У марту 2012. у
подмосковљанској ликовној галерији одржана је изложба „Јединство на земљи Словена“
Олга Гајазовна Даутова рођена је 1978. године у Подољском округу Московске области.
2000. године завршила је ликовну академију Московског државног универзитета. Члан је Савеза ликовних
уметника Руске Федерације од 2005. и Муђународног фонда уметника од 2004.
Добитник је дипломе и подстицајне награде Московског фонда за културу ЦАО (централне административне
области) за излагање графике на студентској изложби „Пушкин и Москва“ 1999, као и три награде МОСХ (Московског одељења савеза ликовних уметника Русије) за изложбу декоративне пластике 2002. године.
Била је стипендиста Министарства културе РФ 2009. по препоруци Секретаријата ВТОО и Савеза ликовник
уметника Русије.
Учествује на изложбама Асоцијације ликовних уметника у Митиши од 1998. године и изложбама „Млади уметници Русије“ од 2001.
Имала је неколико самосталних изложби у Москви.
Учесник је муђународних фестивала грнчарске уметности и међународних иконописачких колонија (Брањска
област 2008–2010, Србија, Босна и Херцеговина 2011. год.)
Превео са руског Јовица Брковић
Текст приредила О. С. Ј.
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Културно - информативни центар “Лукијан Мушицки”
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ултурно-информативни центар (КИЦ) у Темерину основан је крајем 2006. године. За кратко време
постао је снажан генератор културних дешавања на
локалном, покрајинском, државном, а понекад и на
међународном нивоу. Приликом оснивања и касније,
током функционисања једне овако озбиљне културне
установе, долазило је, наравно, до мањих или већих
организационих проблема, али су сви они успешно
решавани и Културно-информативни центар је током првих пет година постојања непрестано растао,
ширећи и гранајући своје бројне активности. Чини
се да је најмање проблема и неодумица било када је
Културно-информативном центру требало осмислити име. Као најбољи и најприкладнији избор наметнуо се, својом раскошном ерудцијом и рафинованим
уметничким даром, најпознатији рођени Темеринац –
Лукијан Мушицки. Овај велики, и једно време забора118

вљени и неправедно скрајнути српски песник, рођен
је у Темерину 1777. године, где је завршио и основну
школу. Касније га је пут одвео у Нови Сад, Сегедин
и Пешту (где се школовао), а његов живот био је нераскидиво везан и са Српском прваославном црквом.
Као архимандрит манастира Шишатовац помаже
Вуку Караџићу у прикупљању народних песама, на
шта се у то време није гледало са наклоношћу у званичним црквеним круговима. Мушицки касније ипак
напредује у хијерархији и 1837. смрт га затиче на месту епископа у Карловцу. Иза себе је оставио изузетно
значајно дело, а две његове најпознатије програмске
песме су „Глас народољупца“ и „Глас харфе шишатовачке“. Готово два столећа после песникове смрти, његов родни Темерин је добио културну установу названу најприкладнијим именом – Лукијан Мушицки.
Током нешто више од пет година постојања, КИЦ

„Лукијан Мушицки“ организовао је велики број изложби, позоришних представа, затим концерте и
књижевних вечери. Највише тих манифестација одржано је у просторијама КИЦ-а, који располаже веома
модерном позоришном и биоскопском салом са 320
места, савременом галеријом и холовима. У саставу
КИЦ „Лукијан Мушицки“ налази се и Радио Темерин,
који је, пригодном свечаношћу, 1. маја 2011. године
обележио четрдесет година постојања. Радио Темерин је једна од најстаријих локалних радио-станица у
Војводини и, сасвим у складу са укорењеном мултиетничком традицијом, од првога дана емитује програм
на српском и мађарском језику. На тај начин и Радио
Темерин има значајан удео у једном од главних задатака комплетног Културно-информативног центра –
очување, неговање и јачање културног и националног
идентитета Срба и Мађара у општини Темерин.
Сваки покушај набрајања најважнијих културних
догађаја у претходном периоду у себи крије опасност
ненамерног и неправедног изостављања појединих
манифестација. Са друге стране, постоје неки догађаји
које је, уз пуно уважавање свих осталих аутора, ипак
могућно издвојити, јер су својим значајем изашли из
локалних оквира. Крајем 2010. и почетком 2011. године КИЦ „Лукијан Мушицки“ организовао је међународну изложбу Библија, која је побудила огроман
интерес, како у Србији, тако и у неколико суседних
земаља. О томе колики је значај ове изложбе најбоље
говори податак да су отварању присуствовали његова екселенција амбасадор Мађарске у Србији Оскар

Никовиц, као и потпредседник Европског парламента
Ласло Текеш, уз директорку КИЦ-а Марију Агоштон
најзаслужнији за организовање изложбе. Првобитно
планирана за период од једног до другог Божића (25.
децембар – 7. јануар), поставка је, због великог интересовања, могла да се види готово до краја јануара.
Захваљујући разумевању приватних колекционара, новембра 2010. године галерија КИЦ „Лукијан
Мушицки“ била је домаћин још једне необично занимљиве и важне изложбе. Посетиоци су имали прилику да на једном месту виде слике и цртеже великог
српског сликара Милана Коњовића и то макар по једну из свих његових фаза, сем византијске. Изложени
на једном месту, тако близу једни другима, Коњовићеви радови као да су потврђивали његове чувене реченице „...сликарство је чудо. И увек је загонетка... Бескрајно је и неухватљиво као равница. Мислиш – тамо
негде је крај, а хоризонт се увек помера.“
У аутентичност и оригиналност непоновљивог
израза Оље Ивањицки темеринска публика имала је
увид непосредно пред смрт велике уметнице. Названа „Сведок једног времена“, изложба цртежа Оље
Ивањицки у галерији КИЦ „Лукијан Мушицки“ трајала је до 15. маја 2009. године, а једна од најзначајнијих
личности српске културе друге половине двадесетог
столећа преминула је 24. јуна исте године, у Београду.
Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка
Мамузића представља јединствен преглед српске
уметности, настале у првим деценијама после Другог
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светског рата. КИЦ „Лукијан Мушицки“ је од 19. октобра до 3. новембра 2010. године угостио изложбу
графика Збирке, па су на једном месту били изложени радови Лазара Вујаклије, Ксеније Дивјак, Марија
Маскарелија, Младена Србиновића, Милорада Бате
Михаиловића и Стојана Челића.
„Људи неће да позирају да буду кловнови, али
зато воле да виде друге као кловнове. Кловн је човек
као и сви ми на неки начин, у неком животном моменту. Сви смо ми кловнови у овом животу, сви ми играмо неку игру – неки тужну, неки веселу – сви смо ми
трагикомичне личности“, рекао је академски сликар
Александар Луковић Лукијан поводом своје изложбе
одржане у галерији КИЦ „Лукијан Мушицки“ од 16.
априла до 3. маја 2010. године. Александар Луковић
Лукијан по много чему је специфичан и уникатан – на
више од петсто његових слика не може се наћи исти
израз лица нити исти карактер.
Записи о српској уметности, култури и традицији, утиснути у слике Олгице Стефановић представљају својеврсне чуваре лепоте ћириличног писма.
Инспирисани су византијским виђењем хришћанске
филозофије, писмености и сликарства. Посетиоци галерије КИЦ „Лукијан Мушицки“ имали су привилегију да уживају у естетски узбудљивој поетици ових
радова маја 2011. године.
Модерним, и врло често рогобатним језиком
маркетинга, понекад је могућно изразити се тачно и
ефектно. Зато не звучи чудно када се каже да је КИЦ
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„Лукијан Мушицки“ за првих пет година рада успео
да створи два препознатљива и одлично прихваћена
културна бренда. Један од њих је дечји фестивал „Колибри стар“, на којем најмлађи становници општине
Темерин пред бројном публиком демонстрирају своје
пре свега вокалне, али и плесне и забављачке способности. Занимљиво је да су песме које деца изводе,
на захтев организатора, искључиво на српском или
мађарском језику. Друга манифестација је ликовна
колонија „Јегричка“, названа по речици која протиче
кроз Темерин, која свакога лета окупља уметнике из
свих крајева Војводине и Србије.
Тренутне активности Културно-информативног
центра усмерене су ка завршетку још једне успешне
календарске године, али се интензивно размишља и о
периоду испред нас. У плану су још разноврсније манифестације и активности, а један од најважнијих догађаја током 2012. године требало би да буде отварање
летње позорнице, која се налази у дворишту зграде
КИЦ „Лукијан Мушицки“.
Бранислав Зукић,
главни и одговорни уредник Радио Темерина

МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА
Спомен збирка „Јован Јовановић Змај“ Сремска Каменица

С

помен збирка „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици, од године 1958. депаданса Музеја Града Новог
Сада, једна је од најстаријих меморијалних збирки у нашој земљи. Од оснивања друштва „Змај“ у Сремским
Карловцима године 1904. још за песникова живота, указала се жеља и потреба да се будућим нараштајима сачува успомена на овог великог песника, хуманисту и просветитеља нашег народа; и то тако што ће се прикупити,
селектовати и чувати целокупна песникова оставштина: лични предмети, приватна преписка и документа, фотографије, књиге, уметничке слике… Од прославе 100-годишњице песниковог рођења године 1933. када се кућа
у Сремској Каменици, у улици Змај Јовиној, отвара за посетиоце и проглашава Музејом, па све до данашњих
дана, не постоји објекат који изискује више пажње у циљу заштите нашег културног и националног идентитета
од чика Јовине куће, данас Спомен збирке „Јован Јовановић Змај“.
Доктор Јован Јовановић Змај једна је од најзнаменитијих песничких личности нашег народа, а његов последњи
дом, данас популарно назван „Змајев музеј“, једна је од највећих знаменитости града Новог Сада и Сремске
Каменице. Ово мало место у Срему, песник је заволео још у детињству; оно је нераскидиво везано за један од
најважнијих периода његовог књижевног рада (1873–1875), ту је песник у миру проживео и последње четири
године свога живота (1901–1904) ту је и умро, ту је и сахрањен.
Сам музејски комплекс, почевши од главне музејске зграде, две помоћне зграде и дворишта са парком; занимљив је и привлачи велики број посетилаца, пре свих деце школског и предшколског узраста, из наше земље и
земаља у окружењу. Лик и дело нашег великог песника сваки пут још сликовитије, потпуније и лепше оживи
када се о њему прича у амбијенту где је песник некада боравио; а управо ту се налазе његове збирке песама
штампане за живота и након смрти, бројни часописи за децу и одрасле чији је сарадник и уредник био сам песник, песникови преводи мађарских и немачких песника на српски, јасно истакнут огроман рад и труд који је
песник уложио у буђење националне свести свог народа кроз своје моћно перо – своју родољубиву и сатиричну
поезију, а посебно је видна неизмерна љубав за децу коју је преточио у стихове уз које су расле и рашће све будуће генерације нашег народа. Стална музејска поставка састављена од бројних сведочанстава у виду рукописа, фотографија, писама, прогласа, цртежа, различитих личних-употребних предмета, намештаја… чини лик и
дело песника Змаја блиско сваком посетиоцу.
Маријана Раткелић, кустос Музеја града Новог Сада
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Горан Ибрајтер

ОСВРТ НА 150 ГОДИНА
СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Годину 1861. на глобалном плану памтићемо по два догађаја чије се последице одражавају и на збивања у
савременом свету. У питању су почетак грађанског рата у Сједињеним америчким државама и уједињење Италије. Поменуту годину на овим просторима обележило је оснивање Српског народног позоришта у Новом Саду
– за нашу културу догађај од прворазредног значаја.
Српско народно позориште није наша прва театарска кућа. Наиме, хатишерифом од 1830. и 1833. године Србија
добија аутономију и право да подиже културно-просветне и здравствене установе. Захваљујући чињеници да
је Крагујевац у то време престоница обновљене Србије, у коме је кнез Милош Обреновић подигао свој двор
са управним и административним апаратом, у њему се утемељују: Књажеско-сербска типографија, Новине
Сербске под уредништвом Димитрија Давидовића, Гимназија (1833), Књажеско-сербски театар (1835), Књажеско-сербска банда коју оснива Јозеф Шлезингер, Лицеум Књажества Сербског (1838), музеј, библиотека, прва
галерија, Суд крагујевачки (1820), болница, прва апотека. То је условило долазак учених Срба из Војводине који
ће у Крагујевцу започети пионирски рад на културно-просветном пољу. Тако и највеће заслуге за формирање
театра свакако има Јоаким Вујић, творац прве позоришне представе на српском језику (1813. у пештанском
Мађарском театру у Рондели изведена је представа „Крешталица“, односно „Папагај“ немачког списатеља Аугуста Коцебуа).
После престанка рада Кнежевог театра 1836, позоришну традицију наставља Атанасије Николић обнављањем
театра у јесен 1840. године. Театар приказује комаде које је писао, режирао и у којима је био један од глумаца
Атанасије Николић. Са пресељењем престонице у Београд 1841. сели се и театар који наставља рад у такозваном
Театру на Ђумруку. Но, испоставиће се да је и ово позориште било кратког века, јер се гаси већ наредне године.
122

По чему је Српско народно позориште онда јединствено? Због чега се 28. јул 1861, датум оснивања ове куће,
узима и као датум настанка сталног театра у Срба? Континуитет, непрекинуто трајање јесте оно по чему је Српско народно позориште изузетно.
Дакле, после два покушаја у матици, Срби формирају стално позориште на подручју тадашње Аустријске царевине.
Но, пре говора о првим данима овог позоришта, неколико напомена о историјским околностима у којима је
дошло до његовог формирања. Наиме, 1848. проглашена је у Сремским Карловцима Српска Војводина (укључивала је Срем, Бачку, Банат и Барању) са Стеваном Шупљикцем као првим војводом. Већ идуће године Српска
Војводина и Тамишки Банат формирани су као покрајина Аустрије, а главни град је био Темишвар. Покрајина је укинута 1860, што је код српског живља изазвало бурно негодовање, али је то уједно и важан моменат
учвршћивања националне свести. Наредне године Срби организују Благовештенски сабор и траже поновно
успостављање Војводине као једне од круновина Аустрије. Та борба се није одвијала само на пољу политике.
Шта више, она можда и најзначајније ефекте даје у области културе. Стога и Нови Сад, као средиште те борбе,
добија симболичну ознаку српске Атине.
У таквом амбијенту дешава се и оснивање Српског народног позоришта 16/28. јула 1861. у Новом Саду, свакако
као плод уверења да позориште може бити и јесте важан стуб, како борбе за поновно успостављање аутономије,
тако и оне за изградњу и учвршћивање културног идентитета „пречанских“ Срба.
О томе је надахнуто писао Вељко Петровић („Споменица 1861–1961“, издање Српског народног позоришта,
1961): „У једном народном огранку – као што је било Српство у некадашњој такозваној Јужној Угарској а данашњој Војводини – одвојеном од свог етничког, језичког и културног стабла а с којим тежи да по сваку цену одржи везе идејно-моралне истоветности, у таквом, мање-више изолованом и нагризаном одломку, ужљебљеном
сред једног туђинског, моћног државноправног и културног организма, и поједини органи духовне, просветне
делатности стекну нарочит значај. Они ту, поред свог професионалног позива, преузимају на себе и улогу чувара народности и унапређивача свог аутономног друштва. (...) За разлику од осталих артиста, у прошлом веку
су се глумци називали ’свештеницима Талије’; но, ови наши из војвођанске групе (тако, а не трупе!) осећали су
се још и као своје врсте мисионарски ред. И сам народ их је за такве држао, као такве посматрао, и у приватном
животу а не само иза осветљене рампе. Данас, донекле, сладуњаво звучи кад чујемо да су Српско народно позориште називали ’Наше Мезимче’, али то је била само малограђанска стилизација истинске љубави, и стрепње
да нам се таква једна буктиња не угаси.“
Елем, да се вратимо самом оснивању позоришта. У Новом Саду је у касну јесен 1860. гостовала позоришна
дружина Јована Кнежевића. Ту околност искористио је Јован Ђорђевић, један од највећих заговорника потребе
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да војвођански Срби добију театар, тако што се серијом написа у „Србском дневнику“ заложио за оснивање
Српског народног позоришта, уз апел свим Србима у Угарској да помогну том настојању.
О томе пише Лука Дотлић („Из нашег позоришта старог“, издање Српског народног позоришта, 1982): „Одзив
је био преко сваког очекивања: на адресу ’Србског дневника’ почели су да стижу из свих крајева Угарске прилози у новцу и предметима погодним за позоришну реквизиту, а српске дилетантске дружине и певачка друштва
приређивали су представе, концерте, беседе и забаве, са којих је чист приход намењен оснивању Српског народног позоришта. У јеку те кампање, Кнежевић почетком јуна 1861. поново гостује у Новом Саду, али долази у
сукоб са својим глумцима јер је хтео да им снизи плате. Деветоро њих, незадовољни Кнежевићевим поступком,
подносе 15/27. јула 1861. молбу Српској читаоници у Новом Саду да их прими под своје окриље. Већ сутрадан,
16/28. јула, Читаоница је одржала седницу под председништвом Светозара Милетића и донела одлуку да се у
Новом Саду оснује Српско народно позориште, а за прве његове чланове приме Кнежевићеви ’дисиденти’ – Димитрије Ружић, Димитрије Марковић, Никола Недељковић, Коста Хаџић, Михаило Гавриловић, Михаило Рац,
Младен Цвејић, Стеван Чекић и Драгиња Поповићева. Одмах затим у СНП су ступили и Љубица Поповићева,
Милица Грунчићева, Никола Зорић и Јован Путић, а управнички послови били су поверени Јовану Ђорђевићу.
Позориште је прву представу дало 23. јула/4. августа 1861, приказавши две једночинке, ’Пријатеље’ Лазара Лазаревића и ’Мушки метод и женску мајсторију’ мађарског писца Лајоша Кевера, у преради Ђуре Вукичевића.“
Како СНП није било државна установа, Српска читаоница је установила Друштво за Српско народно позориште које ће водити бригу о њему и финансирати га. Оснивачка скупштина Друштва била је 29. и 30. маја 1862. и
на њој је донет и први Устав Друштва. Међутим, на одобрење за оснивање и рад Друштва, чекало се до 18. јула
1865, када га је цар Франц Јозеф потписао на основу извештаја Председништва министарског савета.
Тај акт којим се рад Српског народног позоришта и коначно легализује гласи: „Извештај Председништва министарског савета од 16. јула 1865. бр. 570, о предлогу Мађ. дворске канцеларије од 22. јуна о. г. бр. 6897 – који се
односи на захтев већег броја Срба за добијање дозволе за оснивање Друштва за српско национално позоришта у
Новом Саду. Задаћа Друштва састоји се у томе да се у Новом Саду утемељи једно стално позориште, да се исто
опреми потребним помоћним средствима и уметничким снагама, како би се на тај начин у Срба пробудио интерес за драмску уметност, а националном животу, као и тежњи за општим образовањем дао један нови импулс.
Мађарска дворска канцеларија нема томе ништа противно да дода и моли за дозволу за оснивање Друштва, а на
основу поднетих и у договору са Министарством полиције потврђених статута.
Како је Државни савет сагласан са овим предлогом, Председништво министарског савета дозвољава себи да
овај поднети нацрт резолуције са препоруком поднесе Његовом Височанству на одобрење.“
Одлука са двора је крајње лаконска: „Из приложенога се може назрети моја одлука. Лаксенбург, 18. јула 1865.“
124

У потпису је цар Франц Јозеф.
У таквим околностима, Српско народно позориште одиста и делује као национални театар. Своју мисију, између осталог, испуњава и тако што својим гостовањима покрива један врло широки простор. Подаци говоре да
су глумци овог театра у раздобљу од 1861. до 1914. одиграли 10.242 представе. Од тога 8.742 представе одигране су на гостовањима у шездесетак места. Наравно, било је то романтично позоришно време. На гостовањима
глумци су боравили по кућама домаћина.
Петар Марјановић у „Малој историји српског позоришта“ (издање Позоришног музеја Војводине, 2005) о том
периоду пише: „У многим местима Војводине звона су свечано најављивала долазак глумачке трупе Српског
народног позоришта. Довожени су у најлепшим кочијама, уз градску музику и присуство највиђенијих људи.
Готово свака српска породица сматрала је за част кад би јој месни позоришни одбор доделио познатог члана
глумачког ансамбла на становање. На тим гостовањима било је и догодовштина чију је веродостојност тешко
проверити. (...) Наводим такав пример. Причало се да су новосадски глумци код својих домаћина били срдачно
гошћени (јело се, пило и певало), док је Васа Марковић, тумач улога интриганата и Вука Бранковића, седео
очајан и сам у механи. Српска публика била је огорчена његовом улогом издајника, те га нису звали у свој дом.“
Српско народно позориште своју мисију ширења театарске уметности међу, пре свега, пречанским Србима,
тиме и подизања националне самосвести, не извршава само на тај начин. Није неважан ни податак да је Јован
Ђорђевић, дотадашњи управник СНП-а, октобра 1868. са готово половином новосадског глумачког ансамбла
прешао у Београд на позив кнеза Михаила. Тиме је омогућено оснивање Народног позоришта у тадашњој Кнежевини Србији.
А како смо се ми односили према Српском народном позоришту? Да ли је оно заиста било „мезимче“ у пуном
смислу те речи? Постоје два податка, као одговор на ова питања. Након забране рада Српског народног позоришта 1914. (након сарајевског атентата), оно обнавља свој рад почетком 1919. године.
„Крајем 1919. извршена је етатизација Српског народног позоришта: позоришни ансамбл одвојен је од Друштва
за СНП и претворен у државно, обласно позориште. У записницима Друштва за СНП остало је довољно доказа
да је подржављење било исфорсирано од државе, да је било спроведено нередовним поступком. (...) Ускоро ће
СНП изгубити и своје историјско име и даље радити под именом: Народно позориште у Новом Саду. Народно
позориште, као државна установа и на државном буџету, није било прихваћено од надлежних власти у сразмери
с његовим угледом и великим заслугама. Због тога се Позориште све време морало борити с многим тешкоћама
и решавати низ крупних проблема, за које, лишено подршке државе, није било у стању да нађе повољно решење.“ (Лука Дотлић: „Из нашег позоришта старог“)
После низа перипетија – формирања трупе под окриљем Друштва за СНП (која ради под изнимно тешким
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околностима), рата за чије време позоришни живот у Новом Саду замире – Српском народном позоришту биће
враћено његово историјско име тек 1951, на деведесетогодишњицу оснивања.
Још дуже, ово ће позориште чекати своју зграду. После низа привремених, често и неадекватних решења, оно
се 28. марта 1981. усељава у нову зграду. Дотле, у Новом Саду представе су игране у дворани на спрату кафане
„Код сунца“, у сали кафане „Код краљице Јелисавете“ (данашњи хотел „Војводина“), лети у арени „Код Зеленог
венца“ (на месту данашњег Аполо центра), од 1872. до 1892, када је срушена зграда на Трифковићевом тргу
и од 1895. у Дунђерсковом позоришту (налазило се у дворишту данашњег Хотела „Војводине“ и изгорело је у
пожару 22. јануара 1928), позоришној згради коју је велепоседник Лазар Дунђерски уступио Српском народном
позоришту.
Привремена решења трају и после Другог светског рата. Наиме, након ослобођења, Српско народно позорште
добија статус државне установе. Прва представа 17. марта 1945. била је „Најезда“ Леонида Леонова. Драмски
ансамбл чинили су глумци предратног Народног позоришта Дунавске бановине, који су окупацију провели у
Новом Саду, глумци Друге секције истог позоришта, неколико глумаца који су дошли из Београда и неколико
талентованих аматера. Од децембра 1944. до децембра 1951. ради под именом Војвођанско народно позориште.
Првобитно су представе игране у згради Мађарске римокатоличке читаонице у порти католичке цркве, а у лето
1945. отворена је Летња позорница у самој порти. Зграда Дома културе (бивши Соколски дом, данас Позориште
младих) позоришту је уступљена 1947. Ту зграду СНП користи све до усељења у своју зграду 28. марта 1981.
Поред сцене у Дому културе, СНП је 2. октобра 1959. отворило своју Малу салу у Улици Јована Суботића 5, која
од јануара 1961. носи име Весели театар „Бен Акиба“ (данас Новосадско позориште). И тек 1981, као што смо
рекли, проблем простора је коначно и трајно решен.
Још само неколико чињеница које не би било упутно изоставити. Српско народно позориште основало је 1947.
Оперу, а 1950. Балет. Датум (16) 28. марта 1861, када су Јован Јовановић и Стеван Брановачки упутили Србима
позив да својим прилозима помогну отварање народног позоришта, узет је за Дан Српског народног позоришта.
На крају, ваља рећи да ово никако није покушај да се да исцрпан и свеобухватан историјат једне од најзначајнијих културних установа у Срба и у Србији. Текст пре треба узети као подсећање на неке од најзначајнијих
момената оснивања и трајања Српског народног позоришта, те на значај који оно има. Тај значај, свакако, не
исцрпљује се само у културолошким оквирима. И још нешто. Приметно је да се у тексту не помиње превише
имена. Аутор је то намерно избегао, сматрајући да би било неправедно у пригодном тренутку, какав је несумњиво једноиповековни јубилеј, изоставити и оне бројне делатнике, који су често „из сенке“ дали и дају допринос
трајању нашег Српског народног позоришта.
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Доната Премеру

Зора Д.

Приказ опере ЗОРА Д. српске компзиторке Исидоре Жебељан

Жена
са сребрним
шалом
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ЗОРА Д.

Камерна опера у једном чину с прологом и 7 сцена
Либрето: Исидора и Милица Жебељан и Бранислав Чичовачки, по мотивима телевизијског сценарија Душана
Ристића и са стиховима Јована Дучића, Милоша Црњанског и сликарке Милене Павловић–Барили
Композитор: Исидора Жебељан
Премијера: 15. јун 2003, Амстердам, Teatro Frascati, на немачком (у преводу Волфганга Вилашека)
Оркестар: FI (Picc i alt), CI (poi b. CI), s. e i a. Sassoffono, Fg, Cor, Tr, Hrf, Pf, Quintetto d’archi (VII i II, Va, Vc, Cb),
Batt. I i II
Трајање: око 1 сат и 10 минута
Лица: Зора Дулијан/ Жена са сребрним шалом/ Мина, млада девојка (с); Млада и Стара Вида (2мс); Јован, млади
официр из тридесетих година/ Странац/ Професор Костић/ Антиквар (бар)
Садржај: Радња се одвија у два различита времена: садашњем (деведесете године 20. века) и у прошлом, 1930–1935
у Београду у оближњој шуми и на обали Дунава.
Тридесетих година 20. века, изненада, без објашњења нестала је млада талентована песникиња Зора Дулијан,
иза које је остала само њена последња песма, једна једина, јер је све остале спаљивала пошто би их написала.
Њена најбоља пријатељица, Вида, очекује повратак свог заручника Јована. Међутим, приликом сусрета Зоре и
Јована, међу њима се на први поглед рађа велика љубав. Када је Вида сазнала за њихов састанак у поноћ на обали реке, прва полази у сусрет Зори. Зора нестаје у таласима воде, а на обали остају песма и сребрни шал. Јован
се убио. У садашњости, на песму наилази млада девојка Мина и полази у потрагу за истином.
У Прологу опере, из далеке прошлости, чује се Зорин глас како пева своју песму. У првој сцени, на обали реке,
жена са сребрним шалом понавља речи песме док чека љубавни састанак. У другој сцени, у садашњости, тајновити странац у библиотеци пружа Мини књигу у којој се налази песма Зоре Д. („Зашто ноћас тако шуме
јабланови...?“ – Ј. Дучић), која је прогања у сновима. Мина одлази код професора Костића, уредника књиге,
и он јој открива презиме песникиње Дулијан и прича о њеном животу тридесетих година у Београду. Занесен
тим давним временима професор открива Минину сличност са Зором и одбија да јој одговори шта се заправо
догодило оне ноћи кад је песникиња нестала. После дугог одсуствовања остарела Вида се враћа у свој дом, где је
прогањају привиђења из прошлости. Проналази сребрни шал и односи га антиквару, у чију продавницу улази
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касније и Мина у трагању за истином. Њих двоје, као Зора и Јован у прошлости, певају љубавни дует (врхунац
опере, пета сцена), а све то у кошмарима старе Виде. Мина долази код старе Виде носећи сребрни шал добијен
од антиквара. Стара Вида запрепашћено уочава Минину сличност са Зором и прича о издајству своје најбоље
другарице која јој је преотела Јована. Предаје Мини Јованово писмо упућено Зори, које она никада није примила, и моли за опроштај. У последњој сцени ликови из садашњости нестају и појављују се они из прошлости.
Јован и Зора, свако за себе, читају писмо, Вида с њима пева о болу и чежњи, а Зора, на крају, сама, изговара
„Мира мога нема“.
Коментар: Опера Зора Д. Исидоре Жебељан прва је српска опера која је наручена из иностранства и тамо имала
светску премијеру (Амстердам, 2003).
Ова халуцинантна, трилерски мистериозно замишљена прича о фиктивној песникињи, победом на конкурсу
лондонске Џенезис фондације за нову оперу 2001. пробила је скучени простор домаће сцене и лансирала Исидору Жебељан у свет. Од 230 пријављених радова, њен пројекат за камерну оперу Зора Д. ушао је у ужи избор
од девет, а потом међу пет опера које су доживеле сценску реализацију. У инсценацији оперског редитеља Дејвида Паунтија, Холандска опера Студио и Бечка камерна опера извеле су прапремијеру 15. јуна 2003. у Театру
Фраскати у Амстердаму, са две репризе, и 25. октобра исте године у Бечу, на свечаном отварању јубиларне, 50.
сезоне Бечке камерне опере, са укупно 12 представа у оквиру њеног редовног репертоара. Затим је овај ансамбл
гостовао у Београду (2004), као и у неколико градова Војводине и Хрватске (2007).
Љубавни троугао приказан је кроз временски испреплетен редослед догађаја, које повезује једина сачувана
љубавна песма и несрећне, необјашњене и тајновите околности око ње. Без драмске радње, сценске напетости,
опера Зора Д. више је песничка метафора немогућности испуњења љубави у којој неко (трећа особа) губи. Патња је идеја водиља кроз коју најдуже пролази Вида, једини реални лик у опери. Можда и највећи кривац, мада
се никада није сазнало да ли је она убила Зору (гурнувши је у реку) или се Зора сама бацила.
У опери је препознатљив специфичан ауторкин аутохтон стваралачки исказ обогаћен карактеристичним фолклорно-мелизматичким и ритмичким флоскулама (овде опсесивно понављаних). Ансамбл доноси контрастирајуће лирске, а око личности старе Виде и оштре инструменталне коментаре. Од почетка, музика у континуитету повезује све сцене, укључујући и два инструментална међустава после друге и четврте сцене. Вокалне
линије су велике експресивне моћи, виртуозне и увек подређене изразу тренутка и емотивном стању протагонисте. Поред ариоза топле мелодијске инвенције, неки сегменти подсећају на традиционални ламент, а певану
нарацију неретко подржава минималистичка пулсација. Малим камерним ансамблом од само 14 инструменталиста постигнути су снажни, згуснути ефекти, а појединачни инструменти стварају атмосферу сећања и усамљености.
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Три главна лика фабуле из прошлости, своје раслојене сенке рефлектују на више личности у садашњости, а с
обзиром на то да је само Вида реална, све се одиграва као кроз измаглицу њених сећања. Иако надреалистички
постављен, садржај оставља утисак блискости. Модерна концепција опере, премда се ради о великим страстима, огледа се не у казни на крају, него у чињеници да је сваком лику остављено да сам понесе своју одговорност
и прође кроз личну катарзу.
ИСИДОРА ЖЕБЕЉАН (Београд, 27. септ. 1967), српска композиторка. Композицију је дипломирала 1992, а
магистрирала 2002. године на Факултету музичких уметности у Београду (у класи Властимира Трајковића). Од
самих почетака на иновативан начин представља своју музику (група Седам величанствених). Од 1993. предаје
на Катедри за композицију и оркестрацију на ФМУ у Београду. Активна је и као извођач (пијаниста и диригент)
својих остварења – преко 30 композиција за различите инструменталне, вокално-инструменталне и вокалне
ансамбле. Поред музике за филм, писала је и сценску музику за више од 30 позоришних представа и оперу. После признања на конкурсу лондонске Џенезис фондације (2002, опера Зора Д.) присутна је на светској музичкој
сцени, добијајући поруџбине од истакнутих институција и ансамбала. Дела су јој извођена у Великој Британији, Холандији, Италији, Аустрији, САД, Француској, Шведској и Шпанији. Њене најзначајније композиције
су: Селиште, елегија за гудачки оркестар; Pep it up, фантазија за сопран, клавир и удараљке; I гудачки квинтет;
На Дунаву шајка, сцена за сопран, клавир, удараљке и гудачки квартет; Пикарске сцене, симфонија у три става;
Руковети, пет песама за сопран и оркестар; опере Зора Д. у једном чину и Маратонци (2008); Песма путника
у ноћи за кларинет и гудачки квартет (поруџбина Џенезис фондације, Лондон, премијера National Gallery, Лондон 22. Октобар 2003) и Скомрашка игра за камерни оркестар – обе посвећене првом извођачу, ансамблу The
Academy of St. Martin in the Fields (2005. премијером у Вигмор холу у Лондону, дириговала композиторка); Коњи
Светог Марка, илуминација за симфонијски оркестар (Венецијански бијенале, 22. октобар 2004); Дух из тикве
за квинтет лимених дувача (London Brass, Лондон, Royal College of Music,1. Март 2006); Нове Ладине песме за
сопран и гудачки оркестар. Године 2006. изабрана је за дописног члана Српске академије наука и уметности, а
2012. за редовног члана.
Стилске карактеристике одају стваралачку личност препознатљиве визуре. Мајсторска оркестрација транспарентне и елоквентне фактуре, јака емотивна ангажованост и снажан одјек тла с којег је потекла – најјачи су
аргументи за њен продор у свет.
Текст преузет из књиге „ЛЕКСИКОН ОПЕРЕ“
Аутор: Гордан Драговић
Издавач: Универзитет уметности, Београд
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СЛОВО О ПЕСНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ
ЈЕРЕЈА БОШКА Р. МАРИНКОВА
Да би се свет сагледао у свој његовој пуноћи, богатству, слојевитости и противуречности потребно је нагнути се, најчешће у самоћи, над сав пртљаг који он из прошлог трајања носи. Пошто је наше време кратко, а
моћи мале, у покушају сазнавања сопственог бића и бића цивилизације којој припадамо можемо се окретати
комадима тог историјског пртљага расејаног и изгубљеног негде на путу историјског трајања и цивилизацијског
поринућа. Потреба да у том сазнавању човек пронађе лепши, потпунији и племенитији сопствени пут је оно
што се подразумева.
Тако је поезија Бошка Маринкова његов покушај да се нађе онај најдубљи, најчистији и најплеменитији камен који постоји у дубини његовог бића. Банатске самоће у којима се човек осећа као прашина су право место
за такве тешке и неизвесне походе. Окретање каталогу хришћанске цивилизације, као и оне претхришћанске,
јесте само начин да се једним оруђем које може бити сврсисходно, ако се правилно употреби, дође до најплеменитијег бисера душе, пронађе сопствено очишћење од стварних и наметнутих кривица, тегоба и терета под
којим посрће човек садашњице. Одговор Бошка Маринкова на све те изазове је дубоко емотиван и дубоко личан; о његовим поетским закључцима може се полемисати, али емотивност, чистота и племенита намера им се
не могу оспорити. Сви цивилизацијски талози који су нагрнули на савременог човека начинили су у њему очворено, неразмрсиво клупко које пажљиво треба расплитати да нас овако мале и немоћне безгласно не прогута.
Поезију коју пише Бошко Маринков зато лагано треба расплитати. Она је пуна слојева цивилизацијски
препознатљивих, оних из колективног памћења, али и дубоко његових, личних; оних титраја душе који ретко
испливавају на површину, и то само онда, у оним ретким тренуцима људског живота, када човек своди рачуне и
са собом и са светом. Овај лични дневник ауторове душе вреди погледати и над њим се замислити. Одакле смо
кренули, куда путујемо и где ћемо стићи?
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АХАСВЕР
И ноћас тумара као и увек
тек да пронесе своје проклетство покрај деце Сунца
и од свега учини сметлиште.
Oн не носи ништа што човек подноси и трпи
јер није човеку сличан и није образје његово.
Чак ни звер није!
Оно што не познају звери не исмевају!
А, он се руга Оном којег је упознао
и свима којима је Он почетак.
Лако бих га сатрао да није вечан!
Па, он исмева Светлост невидиму
а камоли варницу
која сања да се са Светлошћу сједини.
И по ко зна који пут пролази наметљиво
поред распећа мог и Његовог
у новим дроњцима.
Налик су оним са цртежа саблазног
али не исти.
Богатији су.
Натопљени су крвљу.
Баш као и сваки трен који ће мени бити сервиран.
Поздрав теби и наклон, Ахасвере проклети!
Опет ми долазиш а нисам те позвао.
Зар ти нису довољни дани иза нас којим си се ситио
и појио!
И вечерас тражиш оно што си ми већ узео.
Докле, лутајућа немани?
Нисам те познавао раније. Знаш да нисам.
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А, ти си упознао сваку моју реч и сад је понављаш
као осуду.
Одлази с’ немиром, Ахасвере проклети.
ДУБ
Нађимо се код дуба мамвријског,
у сенци храста Аврамовог где је сретао
госте непознате
и подигнимо место предложења!
Ни једно царство се уситнило не би
ако би се ми измирили вечерас,
у Шатору од састанка исплетеним нашим прућем!
Трском што расте вазда а не знамо коме
и блатом да га учврстимо, ваљало би!
Ево, ја ћу се први о рогове окачити
иако те нисам никада убио,
али ред је да се кајемо.
Не могу без тебе пред Бога а ни ти без мене,
на смотуљку прастаром своју муку смо утиснули
и галамили да свима позната буде.
И, заиста, чему ти служи молитва без лица мога
и какву корист ми доноси љубав која тебе не познаје.
Време је да омрзнемо нашу мржњу
и план злодухом окађен да поринемо у заборав.
Чекаћу те код дуба мамвријског,
имам времена.

ЧЕЛОВЈЕК

ЧОВЕК

Остани још мало за мојим столом,
у Крчми препуној смога и пораза
испијмо још понеки нектар,
ради задушја мог.
И ко ће издржати више,
Ти у љубави или ја у превари,
знаш, али не говориш гласно.
Пре него што су циркусанти лутајућег театра
успавали све госте под кровом дрвеним,
рекао си да Те чекају тамо где се Сунце рађа.
Јапанске баште кротиш у службу своју
и погружаваш их док седиш са мном.
И поља мексичке агаве чиниш хлебом
и вино им изливаш док ти се враћају,
а још си моја мецена у Крчми задушној.
Остани до зоре, нећу те пустити
и не пуштај ме низ сливник Ровоамових луталица.
Јер нисмо од истих костију
и језици су нам посвађани вавилонском кугом,
да би се чули и крик и тропар
и глагољање человјека и гунђање иних.
Сви су у смрти,
а о животу говоре,
као дроиди који ни живот ни гроб нису окусили.
а и слушкиња им се упиње на лествице тршчане
да се чује и буде прва.
Али, ја ћу нам служити,
па макар и пузећи,
само да те до јутра задржим
и будем победник када се трубе огласе.

Могао сам и нечовек бити,
и данас, као и јуче, да ти плаћам ренту сутрашњу,
и на плетеној столици од махагоније смрт испијати.
Наздрављао бих обмани из лобање човечије
а да се не отрезним,
и да под ногама имам сва злодела непозната
и да се прославим,
пред светом.
Могао сам бити оно што нисам!
И да се окитим стидном ‘аљином лаких народа,
и да се осавременим без добра.
Ракли су ми да се у црева уздам
и залогајем да мерим све,
а на растанку стали су пред истином да кажу:
Одреци се!
Није те мајка дојила да би јој служио
и да би се каквим подвигом правдао као грешник,
нити је отац твој врлине у теби дизао
да би муж постао каквој женици.
Тако говори неко ко би човека радо упознао да може
и љубио му стопе слободе ради.
Лако је остављати штогод иза себе
и газити оно што ни пси не желе имати.
Упознај ме да бих те видео,
и подлактицу ти стегао у гомили
кад прође зло.
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ЧОКОТ
А шта би ми тражили док ти у рукама тестеру
држиш,
него две кедрове даске или шупље дрво
по забрану нашем,
благородном као никада до сада.
Истина је, виноград је родио
и више има гроздова на чокоту којег и Јегудил
обилази
да не усахне,
него ужеглих зрна које наливају јарчевом крвљу
као хлебове пред Теодорову суботу,
а није субота у дому нашем.
И не окрећу се лица постојећих дану познатом,
већ се непознатим сатима у вечности упиру очи
и најситнијих створова,
а камоли оног који је на челу сваке твари,
да би је привео и повео изнад свих тренутака
који су били и који јесу.
А ти ме прати,
и у ковачници наших тела
и на тоцилу којим смо оштрили наша срца за веру,
ти углачај тестеру.
Много је посла рукама твојим јер ми крви више
немамо
и чудом неким живимо ради љубави,
а ти се избори са тим како знаш и умеш,
и не брини.
Оруђу твом има циља,
ако нисмо у шупљем дрвету бићемо у девици
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гвозденој,
јер смо без страдања мртви људи
и васкрснути гмизавци који у лончареву њиву
новчиће улажу,
да би покрај магарца издају окончали.
ДВОРИШТЕ
Да ли ће бити дан или ноћ нејасно је очима у
пламену,
али души је бистар поглед ка познатом
Дворишту из којег је испраћена одавно,
обећавајући повратак богатији од одласка.
Јер почетак је био у милости Господа,
а путовање по смећу животном је тежак камен
којег се треба ослободити,
и изабрати оно што је никада неће одвојити од
призива.
Скривене су нити које повезују место одласка и
место боравка,
толико да и душа понекад заспи
на међи спокоја лажног и ратова корисних
не знајући куда воде трагови које оставља Онај
који и мир и борбу држи над нашим главама.
А душа се пакује у сваком трену,
без обзира да ли обилази стрме обале брзих потока
или борави у мирном летњиковцу ливаде вољене,
у коферима складишти оно што је другима
недоступно.
Зна она да је у оном истом Дворишту

очекују исти они који су по трговима небеским
готовили величанствен испраћај,
трошећи и последњу молитву за добар род на земљи.
И зна она да се може постидети ако се унереди
телом вођена и заведена злодушјем времена,
у којем треба остати верна последњој речи
из Дворишта небеског
којом је испратио Игуман од огњишта њеног.
Гори у ватри да сагориш прелест
и дођи у слави као и многе пре тебе,
и не играј се са даровима.
ЖИВОТА РАДИ
И вечерас река се Ири улива у јорданску истину
и погружава све старе браниоце Бранденбурга
и нове јуришнике Јерусалима,
окупљајући их око свевечних рана крстоподижућих
и свих напора предака крстоприлазећих.
И подижу се лобање на месту по њима прозваном
да се обоготворе и десном Крсту приђу,
јер им је обећана истина на крају.
Сви они који су језик сачували да се не погани
и да се братими са гетсиманским шипражјем пред
издају
нека челенке своје, такве какве јесу,
уздигну ради подвига и лудила пред светом,
јер лудило је дивно пред сликом која нема боје
доброте
и на којој се приказује сурогат живота
и раскош сиромаштва постојећег,

али не и вечног.
Вечно је богатство духа и трага
који се остављају на стаклу које је настало
и пре изума Јеврема београдског,
да се не би остављали на имању земном
јер су извесни будући сусрети и драги,
и сваки је глас степеник којим се подижемо
или умањујемо пред Богом.
Не зато што нам презрење лажи
доноси свадбу у Кани галилејској,
већ зато што нас венчава са Оним који је Свадбар
врховни
и љубљени.
Јер не тражи Он људе без имена и славе човечије,
на уму имајмо,
већ оне који се поносе и славом заборављеном
придружују
страсти незаборавној.
А, страст опија и оживљава
и најслабији мишић мртвог човека овековечује
и сваки трзај можданих ћелија,
ако се осмеле,
ка Сунцу окреће ради Светлости од Светлости.
А, није лако светлост уграбити у ноћи,
јер се тама као водиља намеће
и као суштина напретка у назад дозива.
По вољи нека буде сваком путујућем чеду Господњем,
и ако се препозна у већ прошлом времену
нека не заводи оне који су рођени и крштени,
да не застају у превари.
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Милош Петровић

ПОРТРЕТ ПЕСНИКА
ВЕРОЉУБА БУКАШИНОВИЋА
Из до сада објављених песничких књига Вукашновића које се мисаоно-емотивно преплићу могли бисмо, у
аналитичком приступу, издвојити два стожера Вукашиновићевих књига. Песме у књизи Како је тихо, Господе
кореспондују са песмама у књизи Опрости јагње бело, у љубостињском су духовном простору, у аури „пчелног
манастира“. Песме у Цветној недељи кореспондују са песмама Повесма, осветљавајући пут према искону,
столетним предачким шумама, старом словенском богу Свевиду обасјаног љубостињским зрацима.
Са мном је давни предак
Што носим га у крви
Још бранимо поредак
Онај исконски, први
Још поводом књиге Како је тихо Господе из 1999. истакао сам да поезија Верољуба Вукашиновића долази
са тврдих висоравни понад Љубостиње.
У средишту његове поезије и јесте Љубостиња у којој је могуће остварење светлости/видела, тишине и
молитве. У Љубостињи се све предачко (чиме се бавио у Повесму), исконско, христијанизује, православљује.
У светлости Љубостиње (грађевина од светлосне грађе), у мирису липа и зују пчела је и брига љубостињске
монахиње Јефимије да душа са овог света оде чиста.
Манастир у Вукашиновићевој поезији је чист простор тишине, а понајпре тишине душе.
Светост места, тихост и молитва у знаку су једнакости, која онтологизује песников говор и у књигама –
Опрости јагње бело и Цветна недеља.
Љубостиња је Вукашиновићев неисцрпни извор са крином у руци градитељског псалмопевца Радета
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неимара који нам „дане и године зида и невидљивом нас руком крсти“. Најфреквентнија реч у овим песмама је
светлост, која се појављује у низу варијација, највише у споју са молитвом и свеприсутности Господа (Творац,
Вишњи, Христос, отац наш небески, дародавац). Вишњи је спустио „лестве светлости“ на Земљу и „Светлошћу
нас ословио“; из крошње липе, те „мирисне светиљке лета“, јавља се птица Творцу; од Оца небеског и тишином
молитве. Молитвене наде су згуснуте у лирска обраћања монахињи Јефимији да и данас моли за наш раслабљени
народ и Господу да сачува поезију посвећену тишини душе.
Све у манастирском простору има душу: пчела, птица, јелен, дуб, јасика, липа посебно. Пчела и липа
имају повлашћено место у Вукашиновићевој поезији. Липе украј Љубостиње су историја, липе крај друма су
индиферентне ствари. У мирису липа и лету пчела у светлости љубостињској, сугерише песник, ближи смо и
речи, и делу, и љубави која, по деспоту Стефану, „сваку врлину превазићи може“.
У тој светлости је и „умни шапат везиље“, песникиње Јефимије.
Вукашиновић је својој песми поставио тежак задатак: продрети у густину повесма, у густину давнине и
Рустул горе, одакле креће, стих по стих, заокружена кратка лирска песма. Као да је добар ђак старог путописца
Љубомира Ненадовића: „Писање је као предиво, оно излази из мозга као конац из повесма“. Златна жица
повесма је светлоносна, она осветљава пут према искону, према прамајкама које плету „небеско плетиво“:
Извила се
златна жица
из искона
Да нам светли
од видела
До видела
Златна жица не осветљава само пут према прецима, него и човекову кратковекост у којој има много таме
и греха. Песник разгорева „запретани жар“, остатак праочеве ватре, да би осветлио своју, људску лирску
сцену. Све светли у овој поезији: и појило јелена у давним шумама, и глава Благотињске богиње, и сеоски
запис којег песник диже до „божјег палимпсеста“, и бела црква од дубовог дрвета која зрачи чистотом, и
узвишеношћу. Вукашиновићев одлазак у брда (у Љубостињску планину) није враћање примитивном животу,
већ нека врста реинкарнације посредством предачке ватре, хватање континуитета у немилосрдној пролазности.
Вукашиновићев стих казује да је човек располућен између земаљског и небеског, између плоти и душе, која вуче
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манастирској липи, између чежње даљина и звука предачке фруле, између савременог Скита и путника који
осећа „ветар са завичајних гора“. У крви нам је и давни предак и творац света, „виши лингвиста“. Тако се у овој
поезији сустижу паганско и хришћанско, зрачи нека врста народне религије, као код Десанке Максимовић,
Алека Вукадиновића или Слободана Ракитића.
У књизи Опрости јагње бело песник наставља тему о мукама човека између ума и чула. Семиотичко језгро
„врхунске невиности и безазлености“ (М. Егерић) је јагње бело. Шта је јагње бело? Светло у свакодневици
пуној зла и грехова. Додир с бесконачним што је за песника исто што и додир с Богом. Јагње бело – шифра
трансцеденције.
Нисам ни врућ ни хладан
Колебљив сам у вери
Подижем се и падам
Господе Ти одмери
/Нешто као исповест/
И видим грехе ине
Скривене испод коже
И мисао ми сине
Да они још се множе
/Недељно јутро/
Нове песме под насловом Кућица од пева иду у лирику палимпсеста, које је већ у изобиљу у ранијим
песничким књигама. Стихови су у тој кућици, која је саграђена и још се гради на Љубостињској планини… У
тим шумама, пропланцима, пчелињацима и водама постоје песникови стихови. Они су у завичајним бојама,
сунчевом зраку, у „дубоком мору плаветног свода“, у гласу шумских птица, белом багрему, мирисним липама,
у претпразничкој вечери, у смирености лирског субјекта, у шумском броду који имагинарно плови за Итаку.
Кућица од пева јесте поетична, али није аркадијска, већ „цврчков дом“, светло на брдима крај Љубостиње.
Хтео бих, на крају, да истакнем једну линију српске поезије која се назива стражиловском. Њој од млађих
песника припада и Верољуб Вукашиновић. То је умилна поезија, сановита, мелодична, са ослонцем на
версификаторске могућности нашег језика. Њу одликује прозрачно треперав лирски контекст, једноставност,
јасност и када је грађа сложене структуре, спонтана поетичност.
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ОТАЦ

ЗАПИС О ДАРУ

Слушам оца
Говори о обичним
Сељачким стварима

У стиховно повесмо
Слажем ову тихост

О водама и травама
О пчелама и славама
О сетвама
И жетвама
КАКО ЈЕ ТИХО, ГОСПОДЕ
У порти Љубостиње
Како је тихо, Господе
У овој порти кнежевској
Миришу липе госпође
У светлој срми словенској
Долећу пчеле златасте
Из пчелињака монашког
Сестринству поздрав доносе
Од Оца нашег небеског
Како је тихо, Господе
У овом храму осаме
Чују се само молитве
И умни шапат везиље

О танко вретено
Увијам ову тананост
Испредам пређу
Од сновних година
Прељама старим
На дар
СТАРА КУЋА
Зврји празно огњиште
Око њега се
Скупљаху преци
Ја који угасих ватру
Стојим над њим
Наднесен
Пишући нешто
По пепелу
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ЗОГРАФ
На разапетом
Платну завичаја
Кандило нас ово
Са вечношћу спаја
Тишини нас учи
Расуте нас збира
У пејзажу душе
Слика манастира
Сред кога још боје
Византијски свићу
У оку зографа
Заспалог у бићу
ПЕСНИКОВА МОЛИТВА
(У злим временима)
Сачувај и одбрани
Господе ову песму
Што писах је у тами
У невиделу и несну
Сачувај словно здање
Посвећено тишини
То једино имање
Да не припадне тмини
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Нека душу читача
Барем на трен обасја
Пламичак мога плача
Сред страшног многогласја
ЧАТМАРА
Још памтим кућу чатмару
Оронулу, раслабљену
Ту кошничицу прастару
У време претка рабљену
Каткад оживи. Цветније
Засветле стари дувари
Зашуме тад столетније
И храстови у дубрави
И тајна неке пратвари
Што јача је од трошности
Зажари се на огњишту
У старој кући чатмари
Засија цитат прошлости
И не да да га избришу

Ш

ТАП

чика Стеве В. Поповића

Драгомир Дујмов

Б

удим је одвајкада живео у прошлости. Његови житељи
су вазда помињали давно минуле догађаје и нису
трошили много речи о будућности. За њих она, тако рећи,
није ни постојала.
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О таквим стварима је размишљао и стари
господин Стеван В. Поповић, дугогодишњи управник
Текелијиног завода, владин посланик у хрватском
Сабору и угарском Парламенту, док се из Пеште
у Будим превозио омнибусом. Прешавши Дунав,
сишао је већ на првој станици. Елизабетин мост је
деловао отмено и чинио прави ужитак за поглед истанчаног укуса. Уживао је у чарима лепо уређеног
парка Дебрентеијевог трга. Узани путељак је заводнички кривудао између леја разнобојног цвећа,
зимзеленог растиња и вештачког врта са стењем. Ову
чаробну башту, крунисану отменом фонтаном, окружавале су раскошне палате међу којима је предњачила
кафана „Erzsébet híd“, чије простране, тихе, свилом
тапациране одаје беху украшене сребрним огледалима. У подножју велелепних здања шириле су се
примамљиве терасе мамећи случајног пролазника да
на часак предахне и да уз кафу спокоја подели своју
тугу са јутарњим сунцем. На трен се појавио и лик
власника Кароља Марка чија јарећа брада није могла
остати незапажена.
Узвраћајући поздрав управник Поповић је
подигао шешир и кренуо даље. Његов штап га је незаустављиво водио у правцу српског катедралног храма
подигнутом светом Димитрију Солунском, који је,
ко зна из ког разлога, већ неколико деценија славио
Силазак светог Духа. Из овога угла, величина наше
цркве није долазила до изражаја. Њен декоративни,
упадљиво високи, рокајски звоник са лантерном тек је
наговештавао да се иза раскошних палата скрива храм.
Ову слутњу још је више појачавало и дубоко брујање
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звона чији је мужевно благи звук једном приликом
запазио чак и император Франц Јозеф. На крају трга
примећивало се дрвеће иза којега се назирао источни
део фасаде Рацке цркве. Очима пролазника није могла
да промакне ни четвороспратница Српске црквене
општине. Она је достојанствено заустављала поглед
и ненаметљиво изазивала око да се на трен одмори
на цртама ове племените даме. Одмах до ње надвио
се торањ католичке цркве Свете Катарине. Иза свега
тога, простор између торњева, кровова и плаветнила
касног априлског неба с мирисом јоргована попуњавала је будимска тврђава са Краљевском палатом.
Пролазећи крај српске цркве, застаде. Учинило
му се да из апсиде допире познати глас старог Евгенија
Стојановића, познаника негдашњег хоровође будимског саборног храма. Приђе улазу. Црква беше затворена. Ослушну. Тишина. Крену даље. Поново зачу
појање: „Слава Отцу и Сину и Свјатоме Духу! Јоаким
и Ана…“
Изненади га глас који се разливао по сводовима
храма. Отегнути бас бродске трубе врати га у јаву. –
То је немогуће! Евгеније Стојановић је минуле године,
управо на Савиндан, издахнуо у Бечу – пролете му
мисао и крену за својим штапом.
– Старим – прогунђа седи управник Текелијинума,
па настави своју лагодну шетњу у правцу цркве Свете
Катарине. Прошавши поред красног здања Српске
црквене општине, пређе улицу и скрену поред радње
Игнаца Келера, зађе у Хегедишево узано, вечито засењено и мемлом захваћено сокаче. Овде изби на
Дебрентеијеву улицу где се између кафане „Код златне

гуске“ и дућана Арона Херцла скучила ситна фризерска радња легендарног Мике Манојловића.
Мика је био вешт и популаран берберин. Радио
је брзо и зналачки, међутим, верне муштерије нису
толико долазиле због шишања и бријања колико због
његових неисцрпних прича, новости и легенди. Кажу
да код њега није долазио само обичан будимски свет.
О не! Многи су пештански писци и новинари због
маестра Манојловића прелазили Дунав не би ли се наслушали најсвежијих анегдота, потом би засели у неку
од табанских кафаница и журно их записивали, како
би их објавили под својим именом.
Стеван В. Поповић је био чест и радо виђен гост
брице Мике. Улицом су пролазили фијакери. Слепи
Бела Ћирићан, са неизоставним округлим црним
наочарима, у зеленом жакету сумњиве чистоће, неуморно је вртео дршку изанђалог вергла и уживао у
кликтавим звуцима мобилне музичке направе.
На чика Стевино велико разочарање, радња беше
празна. Увек дотерани, педантни Мика у беспрекорно
белом мантилу радовао се његовом доласку. Упита
га за здравље, посади и одмах пређе на ствар: – Чика
Стево, да ли сте већ читали данашњи број Гласника?
Боме, имате шта и да видите у њему! Коначно се
Дојин сетио да се обрачуна са оним хохштаплером,
распопом Ердељаном. Ево вам новине! Док ви читате,
донећу вам лимунаду.
– Не, нисам још читао новине – рече управник,
седе, па узе у руке будимпештански Гласник, у чијем
је заглављу нешто мањим, масним словима писало:
Дневни лист за заштиту народних интереса. Чика

Стева провери датум: 17. (30.) април 1904, субота.
Власник и одговорни уредник Димитрије Дојин, главни
уредник Милан Петровић.
– А ди је тај чланак? – упита Поповић прелиставајући новине.
– Мислим да је на трећој страни. Погледајте под
насловом Мале новине, или тако већ штогођ.
Управник Текелијанума се унео у чланак и
понекад тешко уздахнуо одајући тиме израз свога
незадовољства. Лимунада је сервирана, а Мика
берберин је у тишини посматрао чика Стевино лице.
Прочитавши напис Димитрија Дојина, управник, по
старој навици, није давао никакав посебно негативан
коментар. Истини за вољу, Мика је одвајкада гајио
скривену жељу да бар једном у животу успе да управника избаци из такта, да га доведе до злонамерне
примедбе или, не дај боже, псовке. Међутим, чика
Стева томе није био вичан. И овога пута једноставно
је господски, кратко прокоментарисао: – Штета!
И то је било све. Мика, помало разочаран, одмах
крену у нову акцију: – Али, чика Стево, то је све што
можете рећи? Па, видите само какав је покварењак
тај Ердељан. А је л’ истина да су га рашчинили? Ви
сигурно много више од мене о томе знадете – изазивао
је брица.
– Да, то је тачно. Срамота – прелиставао је новине
чика Стева Поповић.
– Не знам да ли је тачно, али дочуо сам да му је
вршачка конзисторија забранила да чинодејствује –
Мика је упорно покушавао да извуче неку погрдну
реч или помисао.
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– Тако је – одговори управник.
– Ха, чика Стево, ви као да сте на страни тог покварењака… – дрзнуо се брица и при томе изазовно
проучавао црте лица старог Поповића.
– То, ипак не бих рекао – рече чика Стева и остави
по страни новине, испи лимунаду и седе у велику, изгланцану берберску столицу.
– А знате ли, чика Стево, да је тај Ердељан успео
да протера младог Милана Петровића који је вешто
уређивао Мале новине? – Мика је ритмички ситно
сецкао ваздух са изгланцаним и наоштреним маказама.
– Не верујем. Њега је власник листа, Виктор
Секељ, тек након Петровићевог одласка примио
за главног уредника – одговори мирно господин
Поповић.
– Па, јесте, ал’ људи кажу да се Ердељан хвалио
како је он популаран код Срба и да ће тако успети да
намакне још више читалаца Малих новина – наставио
је брица.
– То је могуће – уздахне дубоко чика Стева дајући
до знања да му је тема излишна и да је сваки даљи
Микин покушај узалудан.
– Па, јесте, оном Жиди је најважније да што више
заради на нама..! – повиси тон Мика Манојловић у
знак последњег покушаја да изазове, иначе, надалеко
чувеног говорника.
– Као и вама, гос’н Мико, баш као и вама! – добаци
иронично чика Стева.
У том тренутку заигра ситно звонце на узаним
вратима. На улазу се појави високи, сувоњави
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младић са жирардо шеширом, штапом и разбукталом свиленом марамом око врата. Беше то сарадник печујског листа Pécsi Napló, врсни преводилац
Нушићевих приповедака и драма на мађарски језик,
надобудни Барањац, Теодор Скрбић, кога је Мика
брица у најужем кругу своје породице једноставно
називао – Ушати Тоша.
Мика се обрадова његовом доласку и одмах му
даде у руке најновији број Гласника. Он је био права
муштерија! Дошао му је као кец на десетку. Ушати Тоша
сигурно неће остати без коментара и погрдних речи,
а тиме ће можда успети, да изазове и Старог Сома –
како је у фамилији називао управника Поповића.
– Ствар можда још и није сасвим пропала –
радовао се Мика брица и жустро шишао седе власи и
шеретске брке чика Стеве В. Поповића.
Скрбић је испочетка ћутке изучавао чланак да би
касније понеке одељке гласно читао.
– Е, људи моји, ово је добро. Слушајте: „Још
прошле недеље у броју од суботе, изашао је један чланак
под насловом Гешефт намерен јамачно против нашег
листа. Ми смо оћутали, јер нисмо ради да пунимо
лист са којекаквим стварима, као што чине Мале
новине – Босна, прештампајући из српских листова,
пунећи своје ступце, осим ако имају кога да изгрде и
Листак.“ – потом Скрбић поново утону у ћутњу да
би изненада са узвиком и нескривеним задовољством
наставио: „Ово је за смех, но није се чудити томе, јер је
ово потекло из пера једног болесног човека. Даље вели,
да је уредник Гласника ’сецер-словослагалец’… Али је
заборавио да каже, да га је тај ‘сецер-словослагалец’

учио како треба уређивати и шта долази у рубрику
Новости, Политички преглед и т. д. што може и доказати, јер кад је дошла та продана душа код листа,
није знала ни да се окрене ни откуда да почне. Он је
дошао из бела света код тадашњег власника Виктора
Секеља (када се тражио сарадник) и рекао му, како је
он »поп« и како је био уредник једног листа (који није
ни постојао) и како је он једна »популарна« личност.
Међутим, то није истина.“
Скрбић се грохотом насмејао, извадио муштиклу,
запалио цигарету и наставио у тишини да чита. Но,
није дуго издржао, а да уз кашаљ и смех не настави
гласно да коментарише: – Мајко божја, ово је баш
фајн, чујте сад ово: „Да буде и другима јасно, ствар је у
овоме: Никола Марковић – Ердељан био је пре месецдва дана ишћушан и испребијан од једнога господина
јавно у једној овдашњој првој и највећој кафани тако,
да је, како веле, од првог шамара (ћушке) пао на земљу
викајући ’ајаој глава’…“
Теодор Скрбић је ударао по коленима и пресавијао се од жестоког смеха. Мика је задовољно посматрао ово кревељење и добацио: – Чика Стево, шта
велите?
Управник је смирено осматрао своје боре у огледалу: – Срамота за Србе!
– А шта то, чика Стево? Дојинов текст, или
Ердељан? – изазивао је Скрбић.
– И један и други! – просикта управник.
– А чујте сад још ово, молим вас! – рече Скрбић,
па одушевљено настави да чита: „После тога био је
дошао на Змајево вече, које се приређивало овде у

Будимпешти, и како се појавио на улазу у дворану,
српска омладина га је дохватила и избацила на
улицу…“
– Па, то је било у вашем Текелијануму, зар не,
чика Стево? – добаци Скрбић.
– Нажалост! – дубоким гласом одговори Поповић.
– Ехехеј, па о томе ми ништа нисте рекли, чика
Стево! А требали сте… – надовезао се безобразно
Мика Манојловић.
– Срамота! – прогунђа управник Текелијанума.
– А шта је сад ту срамота, чика Стево? То што је
Ердељан дошао на прославу, или што је избачен? –
наставио је да изазива Скрбић.
– Млади господине, срамота је то што се Срби
међусобно тако мрзе и подмећу један другом ногу, док
нам се остале нације смеју и ругају!
– Ха, шта ћете? Такви смо ми Срби..! – прокоментарише млади новинар.
Стеван В. Поповић брже-боље плати, видно
узрујан напусти фризерски салон и крену према
Елизабетином мосту. Успут, баци поглед на торањ
српске цркве и примети да је помало нахерен. То га
изненади и још више разљути. Жестоко удари штапом
по усамљеном канделабру. Гвожђе тупо одјекну.
Штап пуче. Управник Текелијанума се трже и осврну.
Срећом, улица беше празна. Постиде се, дубоко
уздахну и крене према омнибусу који се већ назирао.
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Милош Латиновић

ПРИЧА ИЗ ГРАДА
НА ЧИЈЕМ СЕ ТРГУ
УКРШТАЈУ ВЕТРОВИ
Т

ог лета, године загубљене у блатњавој средини нашег века, рат, дуготрајна суша и непознате болести носиле
су људе као ветрови зрневље мака. Много година касније, они који су уз наклоност среће или захваљујући
властитој суштини преживели то време, у разговору уз вино и тамбураше, говорили су: „Биле су то зле године“
и крстили се трипут, верујући да ће Бог милостиви учинити да се та невоља не понови више.
Но, као што суша донесе радост винарима, а глад, патњу и несрећу онима који живе у житородним крајевима, тако ово „зло време“ за људе који су живели у граду на чијем се тргу укрштају ветрови, беше добар посао
за Борислава Боду Симина – Малог Златића, којег су неки још звали и „професор“, мада нико од њих није знао
какву је то школу завршио. Њему свакако то и није било нарочито важно, јер се родио обдарен ретком особином – умећем склапања реченица – коју је највероватније наследио, као и име и надимак, од стрица Борислава
Симина, којег су сви у вароши звали Златић.
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Стриц
Борислав Симин добио је надимак „Златић“ захваљујући свом таленту да саставља погребне и свадбарске говоре, који су се одликовали необичном лепотом и дирљивошћу.
Свој први „Ин мемориам“ написао је удовољавајући молби једног пријатеља, а био је намењен
испраћају посмртних остатака полковника Бема, руског официра који је у граду на чијем се тргу укрштају
ветрови живео сам к’о пањ јер му је сва породица
страдала у бомбардовању Одесе 1921. године. Још један разлог због којег је написао тај говор било је то
што господина Валентина Ивановича Бема остали
Руси, које је народ звао „бели“ и који су се међу собом веома поштовали и пазили, нису из неког само
њима знаног разлога признавали и држали као свог и
себи равног. Све је то знао Борислав Симин, па је, још
невешт за тај посао, али богат личним искуством вечитог нежење, написао опширан трактат о животу у
туђини, знајући такође да веће туђине од самоће нема.
после покопа који је трајао сат и фртаљ времена, јер
је сам говор из пера мајстора Симина трајао који минут више од пола сата, пришао му је Родион Александрович Лукјанов, први човек руске емиграције која се
окупљала у кафани „Код три шешира“ и рекао тихо:
– Харашо. Лепо слово. Само сте несрећника позлатили...
И то је било довољно. Без обзира што је на
испраћају полковника Бема поред њега и господина
Лукјанова присуствовао још само капетан Радин који
је читао говор, свештеник и појац, те два гробара, што

су се једва изборила са јефтиним чамовим ковчегом и
узаном раком, ова опаска старог Руса којем је варош
тепала „Мудров“, прострујала је кроз град на чијем се
тргу укрштају ветрови, по кафанама, салонима и ресторанима у које је и сам Симин залазио.
Тако га друштво окупљено за столом у кафани
још исте вечери, онако „с врата“, дочека аплаузом и
именом „Позлатић“. А то није било друштво мангупа
и градских беспосличара, него, што је јасно указивало
на друштвени статус Борислава Симина, то беху све
угледни грађани чија су имена нешто значила и онима
који су живели у Новом Саду, у Белом Граду, а богами,
и онима у Пешти и Бечу...
У прочељу стола тако да гледа на сокак – седео
је господин Љубомир Лотић, учитељ по струци, ал’
познат као издавач „Посестрима“ часописа за женске
ствари, првог у Срба, и члан књижевног одељења Матице српске. До њега, са његове десне стране, седео је
др Иван Веселиновић, адвокат и краљевски јавни бележник, који је био велики Србин и онда када се то
није смело бити, па је често био на оку жбира и угарских власти. За време рата је избегао у Србију, прешао
са војском у Албанију и ратовао на солунском фронту.
Када се вратио, још је жешће агитовао за српску ствар,
посебно за српску слогу, а имао је радикалан став поводом разграничења са Румунијом. Леву страну стола
„држали“ су Сима Јовановић, директор Привредне
банке, којег је због тога ваљда народ звао Сима Чифутин, и његов зет, руски емигрант, Михаил Арандаренко, власници Радакове штампарије. Повремено, са
њима су седели и прота Милутин Јакшић и адвокат
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Михајло Кенђелац, потомак Кристифора Кенђелца,
којег су тада поштовали и чију су годишњицу рођења
прослављали јер је кажу био оснивач вароши. Но, без
обзира на то ко од ове дружине дошао у „Градску кафану“ а ко не, столица насупрот оној у којој је „председавао“ – тако су шаптали уштогљени келнери и
неки заједљивци – господин Лотић, била је намењена
Бориславу Симину. Тако је било и те вечери, после погреба пoлковника Бема, када га назваше Позлатићем.
Да невоља Симина буде већа, кафана те вечери беше
пуна, па „крштење“ Борислава Симина одјекне кроз
варош к’о револверски пуцањ у глуво ноћно време. А
уз обичан свет долазили су ту и свој сто имали новинари Сава И. Николић, Сава Путник што је писао
за „Српски глас“, Стојан Анђелковић, дописник листа
„Време“ и Констанин Кристифоровић из београдског
„Спорта“. Свраћали су често и Милош Симић, лекар и
председник Српске националне омладине и оно београдско јеврејче Катаривас, али и други из те кампање
која је љубила и величала гласно српство од Темишвара до Алпа, и од Солуна до Кијева, и умела да буде веома незгодна ако је неко пред њима другачије говорио.
Временом је народ, склон да све подводи под
влaстити аршин, из првобитног од друштва из „Градске кафане“ додељеног надимка уклонио прва два слова, па су Борислава сви – на улици, у кафани, у кинематографу – звали Златић. По вароши се тада говорило много о његовој вештини. Хвалили су га.
– Леп говор саставио Златић на испраћају учитеља Берића.
– Леп – потврђивали су.
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– А и за славу Богданових се баш потрудио – приметио је неко.
– И за годишњицу Пандурових...
– И за конференцију коњара...
И тако редом. А Борислав Симин – Златић само је
одмахивао туком и говорио: „Та, шта фали. Лепо име.
Баш лепо – Златић“ – када би га неко питао да л’ му
можда смета надимак који сви боље знају него његово
крштено име и породично презиме.
Стричево дете
Недељом пре ручка у „Градску кафану“ зими, а
у време летњих спарина у башту хотела „Национал“,
која је ћутала шћућурена у сенци кестенова и посматрала трг на којем се укрштају ветрови, Борислав
Симин – Златић доводио је свог синовца истог имена и презимена којег су деца из Месечевог сокака, где
су становали, звали Бода, а старији, поучени од оних
који су и старијем надимак дали – Мали Златић. Борислав Бода Симин – Мали Златић имао је те јесени
1923. године, када је влада из Београда распустила
Српску националну омладину, пуних 15 година и много проблема са наставницима и школом у коју је ретко
одлазио. Међутим, историјске приче које је у кафани
чуо од господе Лотића и Веселиновића, а поготово
оне од новинара које често беху пуне жестине и крви
као паорски обрачуни на вашарима, памтио је лако и
умео их после неколико недеља испричати боље и живописније од оних који су их пре њега казивали.
Младић беше неоспорно интелигентан, па је Борислав Симин – Златић, његов старалац, желео да си-

новцу који је рано остао без оца – несталог негде у
шумама Галиције за време аустријске офанзиве, чију
је униформу носио – омогући пристојно школовање,
али је видео одмах да од тога неће бити ништа јер је
Бодина жеља и његов таленат усмерен сасвим на другу страну од школе и некаквог стеченог звања. Истовремено са овим открићем старијег Златића, млађи је
почео лако да савлађује технику склапања реченица.
Врло брзо и са запаженим квалитетом младић је савладао лаке лекције, па је стриц почео полако да му
препушта посао.
Убрзо је стрицу Бориславу постало јасно да га,
као што је и ред, синовац, стричево дете, како му је
тепао, превазилази, па се, познат као човек без трунке
злобе и љубоморе у себи, елегантно повукао из заједничког посла и сопственог живота. Догодило се то у
првој години треће декаде овог века, тачно у лето, баш
у време жетве и тек расписаних избора, после којих је
трећи пут у новој држави требало оформити варошки
Парламент. Због тога су углађени престонички политичари и вође странака преваљивали силан пут и стизали у црним лимузинама до ових крајева, које иначе
ни на војној мапи не би знали пронаћи, да би у пратњи
овдашњих повереника обилазили градске фртаље и
села и агитовали за програм и листу своје странке.
– Идем, време је – рекао је а да у сат није ни погледао и први пут у свом животу од стола, друштва и
вина у „Градској кафани“ отишао пре фајронта.
Другари су помислили да га из кафане обавезе
терају, али када су га сутрадан поподне неки сељаци
којима је требала услуга, пронашли како мртав седи у

плетеној столици на трему породичне куће са сунчане
стране Месечевог сокака, свима је постао јасан смисао
његових последњих речи. Говор који је на гробљу Меле
Кумарашице прочитао глумац, господин Ђура Маринковић, члан ансамбла Народног позоришта из Београда,
који је специјално за ту прилику допутовао у свој родни
град, био је дирљив и пун похвала. Сви су веровали да
га је написао његов Борислав Бода Симин – Мали Златић, осим оних који су уместо ‘леба жвакали интриге,
па су говорили како се рођаци нису последњих година
живели баш најбоље, те је, да би се осигурао, Борислав
Симин – Златић сам себи написао говор.
Било како било, на погреб је дошло више од пола
вароши, а поред свештеника, свечаност опроштаја
увеличали су и чланови дувачког оркестра „Фанфара“, чији је капелник био господин Франта Вах.
Књиге
Борислав Бода Симин – Мали Златић, после смрти стрица и старатеља преузео је сав посао, али тиме
није био задовољан. Још у раној младости читао је
много и свашта, настојећи да се у занату склапања
реченица усаврши и постане нешто више од писца
посмртних и свечарских говора.
Прочитао је сва дела из „Позоришне библиотеке“ коју је покренуо господин Милан Петровић, међу
којима су били комади „Љубоморна жена“ од Коцебуа и Жирарденов „Страх од радости“, али и неколико
једночинки Руса – Тихонова и Трептова, који су у то
доба били изузетно популарни. Читао је и друге руске
писце – посебно Гогоља и Пушкина, Достојевски му
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је ишао мало теже, али је зато Антона Павловича Чехова заволео после првог читања. Волео је и Французе, посебно романтичаре Диму, Мопасана и Виктора
Игоа. Прочитао је све песме Ђуре Јакшића настале у
граду на чијем се тргу укрштају ветрови, а највише је
волео „Милу“, коју је наизуст знао. Читао је и оно што
је писала Даница Бандић у „Женском свету“, „Голубу“,
„Бранковом колу“... Њену „Тетка Данину књигу“ прочитао је као младић неколико пута и држао је, мада
га више та врста литературе није занимала, стално на
ноћном сточићу поред цигарета и чаше пуне воде. Успео је да прочита „Хаџију вечности“, „Плес над празнином“ и „Књигу другова“ од Јована Поповића, али се
том реткошћу није претерано хвалио јер је полиција
хапсила и не баш стрпљиво саслушавала оне који су
са тим „бунџијама, политичким диверзантима и комунистима“ имали додира. Највише му се свидела
књига објављена код „Свесловенске књижарнице М.
Ј. Стефановића и друга“ под насловом „Дневник о
Чарнојевићу“ Милоша Црњанског, због лепог стила,
али још више због датог одговора његовој знатижељи
која га је стално гонила да сазна где су то његов отац
Гаврило, кум Илија Милошев, Недомачки, комшија
Бартул и други саборци ауторови, оставили кости.
– Можда га је Црњански познавао – питао се
Мали Златић, у ноћима што су одлазиле са облацима
јесени.
Још више је патио када су му господа Лотић и Веселиновић испричали да је Милош Црњански био у
граду на чијем се тргу укрштају ветрови у децембру
1923. године на прослави петогодишњице Дана ује150

дињења, одржаној у сали хотела „Национал“, где су
се недељом давали комади „Сеоски лола“ и „Фаун“.
Сећао се Мали Златић тог догађаја, тог разузданог кермеса одржаног у великом жамору и диму, на којем је
говорио господин Чавић, познат у народу као Гњавић,
који је надахнуто кроз вику и звецкање чаша причао
о „гробовима српским, Македонији, Северном мору и
банатском изобиљу“. Говорили су и Живко Ротаров,
сенатор варошки и онај артиљеријски мајор, Крагујевчанин родом. Тог је Мали Златић упамтио посебно јер је плакао док је викао да „он, ратник, овде нема
шта да тражи“.
Читао је о тој прослави после у „Политици“, али
није знао да је тај текст написао сувоњави ниски човек у фином оделу од енглеског штофа што је читаво
вече седео између Лазе Бартулова и господина Марка Богдана. Да је знао ко је, питао би га и за оца, и за
Галицију, и Злота Липу, за смрт у блату ровова, и за
темишварски куплерај где су вашке требили, и за све
друго... Ал’ није знао, па је Милош Црњански у његовом дому, што је заузимао велики део сунчане стране
Месечевог сокака, гостовао посредством својих књига, које су осим његове лирике и прозе, чувале и исечке из новина, репортаже из Кикинде, доњег Баната, из
Темишвара и Вршца...
Пискарало
Уз дар умећа склапања реченица – Борислав Бода
Симин – Мали Златић – поседовао је још један који
такође није својствен житељима овог краја. Лако је
„ломио“ језик и савлађивао туђи говор. Тако је још

као дете, другујући са комшијама Мађарима и Немцима, брзо научио мађарски и немачки, а убрзо потом и руски. Марин Корнел из Оравице који је „Код
три шешира“ радио као конобар често је остајао после
фајронта и за одабрано друштво без музичке пратње
певао румунске и влашке песме. Тако је Мали Златић
научио и понешто од овог језика, а како су године
пролазиле савлађивао је све боље француски и латински, језике које је сам вежбао. Знање туђег говора,
нарочито мађарског и немачког, омогућило му је да
саставља говоре и синекуре и за оне суграђане који
нису познавали азбуку и српски језик. Истина, није он
писао оно што је смислио, него је писмена диктирао у
перо рођацима и пријатељима покојника или свечара. То му је, наравно, доносило леп приход довољан за
фин и комотан живот. Мали Златић није имао попут
адвоката ил’ лекара своју тарифу, него су поручиоци
плаћали тако што су новац после обављеног посла остављали под црвеним столњаком – онолико колико
су мислили да његов рад вреди, а чешће у зависности
од величине иметка којим су располагали. Никада му
нико из куће дужан није изашао, а опет, ни он није
одбијао новац, нити је икада рекао да је свота – не дај
Боже – мала или превелика.
Свој посао сматрао је сасвим уобичајеним и преко потребним у свакој вароши, па га је и стављао у
исти ранг са осталим важним и неопходним занатима
за нормалан људски живот.
– Неко је шустер и поправља ципеле, неко прави
хлеб, земичке и слане переце да обрадује децу, неко
намешта ишчашене зглобове, чак боље од лекара, а ја,

ето, склапам реченице и пишем говоре, и од тога живим – говорио је често одговарајући на питања знатижељника, а много више на инсистирање оних чија је
злоба трчала много брже од памети, јер им се комад у
туђој руци учинио већим.
Потврду својих речи и става пронашао је и у
једном тексту који је био штампан у неком немачком журналу, што је после две недеље пута бродом и
возом стизао до рафова фине Радакове књижаре. У
тексту, путопису из Латинске Америке, тачније неке
карипске државе, који је Мали Златић исекао, дао да
се урами у фин рам и потом окачио као диплому на
зид поред оне коју му је дао његов мајстор Борислав
Симин – Златић, писало је да у тој земљи постоје људи
који имају своје тезге на пијацама и „који по наруџбини за бедне паре исписују све врсте докумената: молбе
и жалбе, судске изјаве и сведочења, честитке и изјаве
саучешћа, па чак и љубавна писма за све заљубљене
стадијуме“, и не само што ти људи – за које је писало
да их зову Ел есцрибидор – као и он склапају реченице, него то чине у зависности од намене списа различитим мастилом што је налик крви, мастило тужног
изгледа за изјаве саучешћа, светлуцајуће мастило за
читање у мраку, или пак невидљиво мастило којим
се најчешће исписују поверљиве поруке љубави, тако
да се могу одгонетнути само ако се читају при одсјају
пламена.
Приче
Његова знања, још више сазнања, а највише ипак
похвале и ласкања који за час – лакше и брже него за151

водљива жена – савладају и срце и разум мушкарца,
поготово ако је склон каквом занату, варљивом попут
овог што се састоји у склапању реченица, нагнаше Борислава Боду Симина – малог Златића да се окуша у
области лепе књижевности коју су све више крстили
страним називом „белетристика“. Тако су за само годину дана настале приче „Немогућа љубав“, инспирисана комадом Вилијема Шекспира „Ромео и Јулија“, с
тим што су у улози љубавника били Немица и Мађар.
Затим „Путовање трговца Емериха Вајцмана“ која се
базирала на истинитом догађају, што је дуго препричаван у годинама пред Први светски рат јер је Јевреј
Вајцман, вешти трговац из града на чијем се тргу
укрштају ветрови, упркос традицији и дугогодишњем
присуству у том послу, жељан провода и добре забаве, намагарчен од пештанских колега – трговаца, који
су му уместо украјинског кавијара, сушених диња и
грожђа, слатког од урми, француских коњака, вина
и парфема, на адресу трговине послали пун вагон
некаквог уља у лименим кантама од којег је смрдело
пола вароши. Узалуд је после трговац протествовао и
тражио писмима, па чак и посредством државних и
трговинских представника у Мађарској да му се паре
врате или, пак, пошаље роба коју је наручио и скупо
платио, ништа није вредело јер нико ту фирму и људе
са којима је склопио посао није познавао, нити икада
више у Пешти видео. Најинтересантнија је била прича
о боравку регента Александра Карађорђевића у вароши 1919. године јер је садржала много детаља о којима
новине нису писале и о којима народ ништа није знао.
Тако је Мали Златић дао комплетан мени и винску
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карту са бала приређеног у част будућег краља будуће
државе, који је уприличен у свечаној сали „Курије“.
Међутим, прича „Долазак регента“ поред тога имала
је још један квалитет, јер је та, у суштини политичка
сторија, кроз припреме, дочек и испраћај суверена,
говорила о људима из града на чијем се тргу укрштају
ветрови са посебном анализом односа политичких
снага у вароши, који су често били затегнути и доводили до оштрих вербалних, па и физичких сукоба неистомишљеника.
Ни једну од ових прича нису објавиле књижевне
ревије, а ни престонички листови који су у свом садржају имали простор намењен оваквој врсти текстова.
Борислав Бода Симин – Мали Златић писао је и даље,
низао реченице и склапао компликоване мозаике
обичних прича, живећи у тишини простране куће са
сунчане стране Месечевог сокака, само из једног јединог разлога, само због једног тренутка: оног у којем
ће своје реченице видети отиснуте на белој кожи хартије. То је постала његова опсесија, јер је сматрао да
ће једино тако, једино по томе остати занавек познат
и упамћен у граду на чијем се тргу укрштају ветрови.
Живео је свих тих година гутајући уместо воде горки
укус који настаје жвакањем губитничке изреке према
којој „нада умире последња“, не знајући, не слутећи да
се његов живот претворио у мучење надом, и да је он
слика и прилика Рабина Асера Абарбанела, који је, окривљен од Свете инквизиције за „лихварски и немилосрдан презир према сиромашнима“, трунуо у лагуму испод кустурнице Светог судије у Сарагоси. А када
му се указала прилика да из тог гроба утекне, када су

се пред њим после неколико савладаних препрека отворила врата која гледају на вртове у звезданој ноћи,
на пролеће, слободу, живот, и када је већ видео властито избављење и спас, нашао се у загрљају „главом,
многопоштованог Педра Арбуеза д’Еспиле, инквизитора који га је гледао очима испуњеним дебелим сузама и с изгледом доброг пастира који налази залуталу
овчицу питао:
– Како то, сине мој. Зар сте нас хтели напустити...?“
Поданик
Како су дуге године одмицале односећи за собом
задовољства живота, посла је било све више јер су
нови рат, суша и непознате болести носили људе као
ветрови зрневље мака.
Борислав Бода Симин – Мали Златић лако се
прилагођавао захтевима „новог доба“ и писао за и
о истакнутим друговима, борцима и револуционарима, радницима и прегаоцима, који су „својим делом задужили друштвену заједницу“. С новцем који
је сада стизао на његов банкарски рачун стизала су
и друштвена признања, али Мали Златић није био
срећан јер је осећао да у раду више не ужива и да се
његов посао и живот претварају у строги и досадни
шаблон. Будили су га други петлови чији се рески кукурик лети спуштао до његове замрачене собе, преко
крошњи зрелих вишања што су се пружале низ Месечев сокак заједно са првим зраком јутра. Још топао
од сна, у пиџами од црне свиле, излазио је на трем да
удахне свеж јутарњи ваздух и да убере две руже – два

расцвала Дон Жуана – које су се успињале уз дрвене
стубове све до крова куће у којој је после стричеве
смрти живео сам. Једну ружу стављао је у танку и високу, к’о чаша за шампањац, месингану вазу, рад неког
београдског декоратера чија је жена сахрањена уз стихове из пера Малог Златића, а другој је кидао латице
и потапао их у каду пуну топле воде. Улазио је потом
у тај метални ров, налик сандуку мртвачком или гробу самом и остајао дуго ослушкујући љескање воде и
песму пробуђених птица што су живеле у дворишту
омеђеном зидовима од црвене опеке, који су од погледа знатижељника скривали несвакидашњу лепоту севиљске баште – са бокорима расцвалих ружа, дрвећа
сребрне кајсије, грмовима глога и ловора, рибизли и
смокава, са лејама кринова, жалфија, гладиола – на
чијој је средини био базен, сада пун инсеката и прелепих локвања, до којег се од куће долазило уском стазом од жутих коцки, какве су исте године стављене и
на главној улици града на чијем се тргу укрштају ветрови.
На посао је одлазио веома рано, много пре осталих радника, да би избегао гужву и досадне разговоре о времену и политици. У канцеларији у поткровљу општинске зграде коју је делио са извесним
Михајлом Лазаревићем – председниковим рођаком,
стављеним на платни списак са непопуњеном рубриком „занимање“ и „опис посла“, који је у складу са тим
и долазио само једном месечно да би подигао плату
– остајао је до касно и вредно склапао реченице које
су чиниле говоре о вољеном председнику републике,
херојској револуцији, неопходности изградње земље
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и унапређењу индустрије, аграра, а нарочито братства
и јединства међу народима...
Тек предвече напуштао би ту ћелију без прозора
чија су се два зида сударала са другим канцеларијама,
а трећи, на којем је висила фотографија председника
републике у војничкој униформи, био је наслоњен на
стрми ходник којим су сваких петнаест дана одјекивали кораци мајстора-сајџија што су се њиме пели на
врх торња носећи у рукама тешке торбе пуне алата да
би поправили сат купљен у Бечу, у фирми „Хојзингер
унд сон“ много година пре него што је градска кућа
сазидана. И нигде није навраћао. Није ни имао где јер
„Градска кафана“ била је затворена као и ресторан
„Код три шешира“, као и „Национал“, који су прекрстили у „Трст“... Уосталом, није било више ни господина Симе Јовановића и његовог зета, Руса Арандаренка, нису међ’ живима били ни новинари Николић,
Анђелковић, Путник, као ни политичари Јакшић и
Симић који су се жестоко свађали око својих начела...
О политици, уосталом, тих година нико и није причао јавно јер су уши жбира биле велике к’о листови
ораја, па се за реч непромишљену, а за псовку ил’ критику поготово лако могло, као у време Монархије, заглавити затвор. Због свега тога се Мали Златић после
обављеног посла враћао до Месечевог сокака, до свог
прашњавог краљевства, где је и даље, игноришући
сва техничка помагала, руком исписивао странице и
странице својих прича. Слао их је на разне адресе, али
одговора није било, и никада нико није објавио ни једну причу Борислава Боде Симина – Малог Златића.
Ноћ је сачекао на трему куће, заваљен у столици
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од плетеног прућа, ослушкујући треперење лишћа и
покрете ноћних ловаца. Како га је старост јаче уједала, тако је чешће размишљао о самоћи у коју је – као
у мутну воду заронио још као дечак преварен чинима
заната који је брзо изучио и предао му се верујући да
ће у њему пронаћи срећу. И није се жалио, али му је
недостајало искуство љубавних игара, па му је због
тога, како су године одмицале, било више жао што
никада практично није проверио тезу господина Лотића – да живот не вреди ни гроша ако се преживи без
жене у кревету...
– Био је Лотић у праву, али сада, сада је сувише
касно – говорио је одлазећи у кревет, велики и простран, снабдевен брокатним прекривачима и финим
јастуцима, узглављем са фигурицама Херувина и свим
другим угодностима, осим оне најважније коју ствара
топлота женског тела.
Али, ни у сновима није проналазио мир. Сањао је
своје приче како горе, како их бацају, цепају...
И видео је да нема спаса, па је у дугим, самотним
ноћима молио Бога и друге надлежне да га ослободи
муке властитог заната и избаве из власти Меркура, надлежног за варалице, мућкароше, врдаламе, мудријаше, овејане лопуже, оне који стављају плочнике, учитеље уметности, докторе канонског права, провалнике, болесне од златне грознице, стихоклепце, коцкаре,
опсенаре, врачеве, злодетеље и опраштаче, песнике,
оне који дељу латински и оне који ребусе састављају,
трговце хартијом, мајсторе што праве карте, галеоте,
опењиваче мора, јер се сви они праве да су срећнији
него што често јесу, а понекад се смеју и кад им није

до смеха, а опет жестоко су склони банкроту. Прочитао је све то у једном француском спису објављеном
1893. године којим му један послодавац беше платио
славски говор, што је због дугог одсуствовања из града на чијем тргу се укрштају ветрови, заборавио старе обичаје – на чијој корици боје трулих кајсија беше
отиснуто – Еуврес де Раблаис, Бургауд дес Маресте
ст Ратхеру. Чврсто је веровао да је ово пророчанство
исправно и још од првог тренутка – када је уз доста
муке савладао овај текст на француском језику – и
себе препознао као Меркуровог поданика, желео је да
промени господара и сврста се у ред оних који служе
Сатурну, попут зеленаша и рентијера, без обзира на
то што је њима прорекнуто да неће имати све што би
желели – или оних које греје заштитничко Сунце, попут баштована и кључара, јер је њима суђено да буду
здрави и весели.
Смрт
Страст његовог заната била је јача од свега, па и
од разума, и због тога Борислав Бода Симин – Мали
Златић никада и није доживео избављење, чему још
допринос даде заборавност људска, што му из памети
избриса важну ствар коју је такође прочитао у француском спису, где је стајало „да звезде једнако мало
брину о краљевима као и о просјацима, о богаташима
као и о бедницима“.
Можда се то догодило због тога што није спадао
ни међ’ беднике и просјаке, као што, када би се ствари
око његовог посла и живота поставиле на право место,
није спадао ни у једну групу Раблеове категоризације.

Једино га је смрт прозрела. Привукла се нечујно
једне ноћи на почетку пролећа, у време када цветају
тикве, и заклопила му очи док је седео заваљен у столици од плетеног прућа. Пронашли су га три дана
касније неки људи које је непријатни мирис лешине
привукао, па су обили капију и ушли у кућу. Сахранили су га без почасти и говора, јер нико о њему ништа
није знао, па нико и није имао разлога да га испраћа
бираним речима, које су, уосталом, тих година биле
резервисане за друге, значајније људе. Сви његови
пријатељи – које је, као и име, надимак и занат, наследио од стрица, били су одавно већ мртви, а они који су
га познавали и које је нечим можда задужио, уплашили су се обреда на којем је присутан свештеник или су
за смрт Борислава Боде Симина – Малог Златића чули
онда када је све већ било готово.
Наследника није било, па је кућа са сунчане стране Месечевог сокака припала општини, као и остала
имовина, осим руком писаних списа, смештених у три
велике дрвене кутије налик некадашњим војничким
коферима, и књига, које су уз реверс и тачан попис
наслова предате варошком Архиву. Међутим, пошто
је покојни Борислав Бода Симин – Мали Златић у нашем времену релативно непознат, та грађа није још
увек сређена, па и данас, док читате ове редове кратке повести о животу овог несрећног господина, чека
свог педантног архивара који би је довео у ред.
Што се времена тиче у граду, на чијем се тргу
укрштају ветрови мало се тога променило, а рат, суша
и непознате болести и даље носе људе као ветрови зрневље мака.
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