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Б У К Т И Њ А



САТИРА ИЗ НАШЕГ СОКАКА

	 Откако	је	света	и	века,	многобројне	болести	тиште	људску	
заједницу.	Лечимо	се	на	различите	начине:	бунтом,	буном,	ратови-
ма,	 изборима,	жалбама,	молбама,	 јадиковањем	и	 другим	лекови-
ма	 који	 сви	 заједно	 немају	 снагу,	 продорност,	 далекосежност	 и	
универзалност		коју	са	собом	носи	подсмех	обликован	у	сатиричну	
књижевну	форму.	
	 Пре	220	година	објављено	је	прво	сатирично	дело	у	српској	
књижевности	насловљено	као	Мали буквар за велику децу,	аутора	
Михаила	 Максимовића.	 Ова	 књижица,	 издата	 још	 далеке	 1792.	
године,	 критикује	 све	 нивое	 српског	 малограђанског	 друштва	
XVIII	века,	а	њена	садржина	је	актуелна	и	до	данашњих	дана.
	 На	овим	просторима,	на	срећу	или	несрећу,	постоји	веома	
плодно	тле	за	овакву	врсту	стваралаштва,	па	је	зато	кратак	пут	од	
чиније	 пуне	 разноврсног	 воћа	 до	 најбољих	 сатиричних	 дела,	 у	
овом	времену,	а	по	свему	судећи,	и	у	будућим	временима.	
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Бранимир В. Бранковић

САТИРА

	 Сатира	је	у	дословном	значењу	речи		жртвена	чинија	пуна	
разног	 воћа,	 а	 у	 пренесеном	 –	 песма	 или	 неко	 друго	 књижевно	
дело	 састављено	 од	 разних	 елемената.	 Под	 сатиром	 је,	 заправо,	
могуће	 подразумевати:	 (1)	 краћу	 или	 дужу	 песму	 у	 којој	 се	 на	
подругљив	 начин	 указује	 на	 штетне	 појаве	 у	 друштву	 или	 на	
негативне	особине	појединаца;	(2)	књижевно	дело	било	ког	жанра;	
(3)	сатиричну	књижевност	у	ширем	смислу.	Тако	се	може	говорити	
о	 сатиричној песми,	 сатиричном епу/спеву,	 сатиричној поеми,	
сатиричној	 приповеци/причи,	 сатиричном роману,	 сатиричној 
драми	(комедији)	афоризму	(који	у	новије	време	постаје	искључиво	
сатирични	жанр).	Сатира	 се,	 традиционално,	одређује	као	виши,	
оштрији	вид	комике	у	односу	на	хумор	–	хумор,	наиме,	има	за	циљ	
да	само	насмеје	читаоца	указујући	на	негативне	појаве,	а	сатира	да	
осуди	те	појаве	и	особине	и	потпомогне	њиховом	искорењивању.	
Неке	 од	 најчешћих	 особина	 које	 бивају	 предмет	 сатиричне	
оштрице	су:	тврдичлук,	помодарство,	самохвалисање,	дволичност,	
сервилност,	неморал...	У	том	смислу,	сатира	се	служи	и	одређеним	
(стандардним)	 стилским	 средствима	 –	 хиперболом,	 иронијом,	 а	
нарочито	алегоријом.	
	 У	 великом	 броју	 случајева	 се	 сатира,	 пародија	 и	шаљива	
књижевност	уопште	везују	и	за	друге	одреднице,	рецимо	за	еротику,	
па	се	тако,	примера	ради,	Раблеов	Гаргантуа и Пантагруел	сврстава	
и	у	еротске	и	у	сатиричне	романе.	Каткад	књижевна	дела	еротске	
провенијенције	 потпуно	 прерасту	 у	 сатиру,	 за	 шта	 као	 типичан	
пример	можемо	 навести	Гомнаиду Дубровачанина	 Јунија	 (Џона)	
Палмотића.
	 Почетке	 сатиричне књижевности	 је	 тешко	 одредити.	 У	
старогрчкој	књижевности	за	истакнуте	сатиричаре	важе	Симонид,	
Архилох,	 Фолкидид,	 комедиограф	 Аристофан.	 У	 	 књижевности	
старог	 Рима	 су	 се	 у	 области	 сатире	 истакли	 Хорације,	 Јувенал	
(чије	главно	и	једино	дело	има	наслов	Сатире),	Апулеј,	Петроније	
Арбитер.	 У	 новијој	 (европској)	 књижевности	 се	 као	 изразити	
сатиричари	наводе:	Мигуел	Сервантес	(аутор	чувеног	Дон Кихота),		
Франсоа	 Рабле,	 Волтер	 (са	 својим	 романом	 Кандид),	 Џонатан	
Свифт	(најпознатији	по	роману	Гуливерова путовања,	који	доцније	
постаје	омиљено	дечје	штиво),	Џорџ	Гордон	Бајрон,	Џорџ	Бернард	
Шо,	Николај	Васиљевич	Гогољ	(чије	је	главно	дело	роман	Мртве 
душе).
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         Најисцрпнији	преглед	сатиричних	видова	у	почетним	фазама	
новије	српске	књижевности	дао	је,	по	нашем	мишљењу,	Станислав	
Винавер	у	свом	есеју	(јавном	предавању	одржаном	на	Коларчевом	
народном	универзитету)	Српски хумористи и сатиричари.	У	овом	
тексту	он тврди	да	се	у	”најважнијем	песничком	документу	српског	
народа”,	у	Горском вијенцу Петра	Петровића	Његоша, “налази	(...)	
и	једна	комична	и	сатирична	епизода	од	монументалне	вредности”.	
Реч	је	о	оном	чувеном	месту	из	Његошевог	дела	где	Војвода	Драшко	
саопштава	своје	утиске	о	боравку	у	Млецима.	Винаверова	је	оцена	
да	ова	епизода	”у	неку	руку	има	програмски	карактер”	и	да	је	она,	
заправо,	”оквир	у	коме	се	има	кретати	српска	сатира,	српска	комика,	
српски	хумор...”	Наравно,		почеци	српске сатиричне књижевности	
досежу	 до	 нешто	 даље	 прошлости...	 У	 истом	 есеју	 Станислав	
Винавер	истиче	да	се	Доситеј	Обрадовић	“служи	(...)	најрадије	у	
својој	дидактици,	комиком,	благом	шалом”.	(Ова	констатација	би	
била	 само	 један	 у	 низу	 доказа	 да	 је	 у	 неким	 случајевима	 тешко	
разлучити	хумористичко	од	сатиричног!).	Као	најзначајнијег,	пак,	
Доситејевог	следбеника	Винавер	наводи	Јована	Стерију	Поповића,	
једног	од	највећих	и	жанровски	најразноврснијих	српских	писаца	
XIX	 века.	 Осим	 њега,	 у	 периоду	 класицизма	 и	 предромантизма	
сатиру	су	неговали	и	мање	познати	писци	Михаило	Максимовић	и	
Константин	Богдановић.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Свој	допринос	српској сатири дали	су,	после	Његоша,	и	
други	 романтичари.	 У	 најбоља	 обимнија	 песничка	 остварења	
Бранка	Радичевића	 се,	 осим	Ђачког растанка и	Туге и опомене,	
убраја	и	сатирични	спев	Пут,	у	којем	је	песник	исмејао	противнике	
Вукове	језичке	реформе.	Уобичајена	подела	која	обухвата	највећи	
део	 оригиналног	 песничког	 стваралаштва	 Јована	 Јовановића	
Змаја	 јесте	на	интимну лирику	и	поезију	колективне инспирације	
(која	је	најобимнија	од	свега	што	је	Змај	створио),	у	чијем	склопу	
најзначајније	место	заузимају	сатиричне песме,	”лепе	сатирице”,	
како	их	је	назвао	Миодраг	Поповић	(Билдунг,	Јутутунска јухахаха,	
Јутутунска народна химна...).
											За	неговање	сатире	у	епохи	српског	реализма	знатне	заслуге	
припадају	 Светозару	 Марковићу,	 који	 се,	 под	 видним	 утицајем	
руских	револуционарних	демократа	(највише	Писарова),	залагао	за	
стварање		друштвено	ангажоване	литературе,	односно	за	”уништење	
естетике”,	како	је	то	именовао	један	од	његових	следбеника,	Пера	
Тодоровић.	 Марковићеве	 идеје	 је,	 иначе,	 прихватио	 и	 велики	
српски	романтичар	 (једини	међу	њима!),	Ђура	 Јакшић,	 а	његова	
сатирична	оштрица	најубојитија	је	у	песми	Отац и син и	краткој	
причи	Комадић швајцарског сира.	
											Код	Милована	Глишића,	једног	од	зачетника	српског	реализма,	
наилазимо	 и	 на	 онај	 тип	 прича	 које	 су	 непосредно	 најављивале	
Радоја	Домановића.	Најпознатије	од	њих	су,	свакако:	Шта човеку 
неће пасти на ум!,	Нови Месија,	Чист ваздух,	Сигурна већина,	
Молепство.	 У	 том	 смислу,	 треба,	 када	 је	 реч	 о	 Глишићу,	 већу	
пажњу	 посветити	његовом	 раном	 стваралаштву	 (оном	 пре	 1873.	
године)	–	сарадњи	у	сатиричном	листу	Враголан.	И	највећи	међу,	

иначе,	 малобројним	 лиричарима	 из	 времена	 реализма,	 Војислав	
Илић,	није	одолео	”изазову	сатире”.	Таквим		својим	песмама	(од	
којих	 је,	 свакако,	 најпознатија	Маскенбал на Руднику)	 он	 је,	 по	
речима	Јована	Деретића,	“стао	напоредо	с	представницима	сатире	
у	 другим	жанровима”	 ове	 епохе.	Из	 тог	 времена	 потича	 и	 једна	
од	најпознатијих	наших	сатиричних	песама	свих	времена	–	Свиња 
реформатор Милорада	Митровића.	За	разлику	од	већине	осталих	
реалиста,	Стеван	Сремац	је	био	монархиста	и	противник	Светозара	
Марковића.	 Он	 је,	 међутим,	 попут	 своје	 књижевне	 сабраће,	
”више	 волео	 старо	 него	 ново,	 ближи	му	 је	 био	 старовременски,	
патријархални	 него	 модерни,	 грађански	 свет”.	 Таква	 Сремчева	
схватања	 утицала	 су	 на	 то	 да	 он	 подвргне	 ”оштром	 сатиричном	
перу”	 све	 оно	 европско,	 западњачко	што	 је	 продирало	 у	Србију.	
Највећи	домет,	што	се	сатире	тиче,	код	Сремца	је	остварен	у	Вукадину 
и	“Лимунацији” на селу,	 а	њима	 уз	 бок	 иде	 и	 краћа	 приповетка	
”Чесна старина!...”.	У	овим	и	неким	другим	делима,	ипак,	нису	
поштеђени	ни	следбеници	покрета	Светозара	Марковића.	Сремац	
се,	иначе,	као	писац	у	знатној	мери	ослања	на	своје	претходнике	
–	 Јована	 Стерију	 Поповића	 и	 Јакова	 Игњатовића,	 а	 донекле	 и	
на	Милована	Глишића.	 Један	 од	 највиших	 домета	 српске	 сатире	
остварен	је	у	књижевном	делу	Бранислава	Нушића,	другог	нашег	
великог	комедиографа	после	Јована	Стерије	Поповића,	на	чије	се	
стваралаштво	он,	у	великој	мери,	надовезује.	Нушићев	претходник	
је,	 међутим,	 и	 Коста	 Трифковић,	 који	 представља	 својеврсну	
”копчу”	 између	 ова	 два	 великана.	 Премда	 је	 Нушић	 сам	 себе	
сматрао	више	хумористом	него	сатиричарем,	а	своје	комедије	мање	
ценио	од	осталих	драма	(и	других	жанрова),	оне	су	највреднији	део	
његовог	стваралаштва,	а	њихов	сатирични	набој	 је	непорецив.	Б.	
Нушић	је,	иначе,	своје	књижевно	стваралаштво	отпочео	у	периоду	
реализма	(и	то	сатиричном	песмом	Два раба,	комедијом	Народни 
посланик и	другим	раним	делима),	а	наставио	је	да	пише	и	доцније,	
у	време	модерне,	као	и	у	периоду	између	два	светска	рата.											
											Хумористичко-сатирична	традиција	српског	реализма	свој	
врхунац	доживља	са	Радојем	Домановићем.	Он	је	свој	књижевни	
таленат	 најбоље	 исказао	 у	 сатиричним приповеткама,	 које	 се	
обично	 деле	 у	 неколико	 група:	 хумористчко-сатиричне или	
анегдотско-сатиричне	  (Не разумем,	 Гласам за слепце,	 Демон,	
Митрополитов мачoр и	 друге),	 хумористичко-сатиричне са 
елементима гротескне фантастике (Краљевић Марко по други 
пут међу Србима,	 Размишљање једног обичног српског вола),	
пародично-сатиричне (Озбиљне научне ствари,	 Хајдук Станко 
по критичарском рецепту г. Момчила Иванића)	 и	 (најбоље!)	
алегорично-сатиричне,	 чији	 је	 он	 и	 творац (Укидање страсти,	
Данга,	Вођа,	Мртво море,	Страдија).	Последњих	 година	Радоје	
Домановић	 више	 него	 можда	 иједан	 писац	 заокупља	 пажњу	
изучавалаца	књижевности,	тако	да	се	појавио	велики	број	текстова	
и	 засебних	 књига.	 У	 Домановићевом	 делу	 се	 откривају	 нова	
значења,	нове	вредности,	а	на	светло	дана	избијају	и	мање	познати	
или	до	сада	непознати	текстови	овог	књижевног	великана.	Драгана	



Вукићевић,	примера	ради,	у	Домановићевом	(иначе,	фикционалном)	
стваралаштву	уочава	и	присуство	књижевнокритичких	тема.	Путем	
Радоја	Домановић	пошли	су	многи	каснији	српски	писци,	тако	да	је	
“створено”	читаво		Домановићево племе,	како	га	је	назвао	Мирослав	
Егерић,	један	од	најприљежнијих	изучавалаца	српске	сатире.	Том	
”племену”	 припадају,	 између	 осталих,	 и	 ови	 писци:	 Ерих	 Кош,	
Бранко	Ћопић	(оним	делом	свог	стваралаштва	које	га	одређује	као	
јеретичког Ћопића,	по	речима	Владимира	Буњца),	Васа	Поповић,	
Душан	Радовић,	Владимир	Булатовић	Виб,	Бранислав	Црнчевић,	
Матија	 Бећковић,	Милован	Витезовић,	 Александар	 Баљак	 и	 низ	
других	писаца,	нарочито	оних	који	важе	за	афористичаре.											.			
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Свој	 већ	помињани	 текст	Станислав	Винавер	 завршава	
освртом	 на	 сатиричне	 елементе	 у	 делу	Петра	 Кочића,	 једног	 од	
наших	лирских реалиста.	Овде	се	Кочићеви	ставови	сравњују	са	
ставовима	Вука	Караџића	–	Вукова	сумња	у	”просвешченије”	(због	
кварења	народних вредности)	 код	Кочића	прелази	 у	мржњу,	 али	
само	зато	што	оно	долази	од	туђинске,	окупаторске	аустроугарске	
власти.	 На	 удару	 Кочићевог	 сатиричног	 пера	 највише	 се	 нашло	
кварење	једне	од	највећих	и	најсветијих	вредности	једног	народа	
–	 језика.	 Винавер	 се	 посебно	 бави	 мање	 познатим	 Кочићевим	
текстом	–	дужом	приповетком	Суданија.	Најпопуларније	Кочићево	
дело	је,	иначе,	сатира	у	драмском	облику	Јазавац пред судом.			
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Јован Јовановић Змај

ЈУТУТУНСКА ЈУХАХАХА

У	краљевству	Јутутуту	
Краљ	тринајсти	Балакаха	
Обећао	свом	народу	
Да	ће	дати	јухахаха.	

Само	нека	буду	верни,	
Нек	војују	о	свом	круху,	
Нека	ћуте	и	нек	жмуре,	
Нек	плаћају	јухухуху.	

Послушни	су	Јутутунци,	
Плаћали	су	јухухуху,	
Ћутали	су,	жмурили	су,	
Војевали	о	свом	круху.	

А	пролећем	сваког	года	
Попне	с’	на	брег	Балакаха,	
Па	повиче	громогласно:	
Добићете	јухахаха!	

У	краља	су	јаке	прси,	
Грлат	ли	је	Балакаха,	

Кад	повиче,	брда	с’	оре	-	
Јухахаха,	хаха,	хаха!	

Сви	се	гротом	смејат	стану,	
Све	се	тресе	брат	до	брата,	
А	од	смеха,	тешка	смеха,	
За	трбух	се	и	краљ	хвата.	

А	шта	им	је	тако	смешно?	
Ил’	је	смешан	Балакаха?	
Ил’	су	смешни	Јутутунци?	
Ил’	је	смешно	“јухахаха”?	

Све	троје	је	доста	смешно,	
Понајвише	Балакаха,	

Кад	озбиљно,	милостиво,	
Проговори:	Јухахаха!	



Срећни	су	ти	Јутутунци,	
Срећан	ли	је	Балакаха,	
Кад	их	тако	развесели

Празна	речца:	Јухахаха!	

Ђура Јакшић

ОТАЦ И СИН           

Једанпут	иде	стари	Амиџа
Ко	неки	седи	мандарин	-

А	за	њим	тапка,	трчи,	скакуће
Јуначке	крви	најмлађи	син.

Вашар	је	био	-	а	на	вашару
Сабље,	пиштољи,	арапски	хат;
Туниске	капе,	сребро	и	злато,
Млетачка	свила,	женевски	сат.

А	шта	ћеш	сине	да	купи	бабо?	-
Детета	склоност	кушаше	свог;

‘Оћеш	ли	сабљу	ту	бритку,	сјајну,
Ил’	волиш	хата	мисирског?

Ил’	можда	желиш	од	свиле	рухо?
Нека	ти	буде	свилено	све,
Говори	сине	-	говори	брже,
Да	купим	оне	токе	злаћане?

Дете	се	чешка	руком	по	глави,
Као	да	не	зна	шта	би	од	свег	-
Ах,	бабо,	бабо,	купи	ми,	бабо,

Печења	купи	јарећег	...

Сад	се	и	бабо	чешка	по	глави,
Гледајућ	дуго	синчића	свог	-
Е,	ја	сам	вол’о	сабље	и	копља,

А	син	ми	јарца	печеног!
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Душан Иванић

ШАЉИВИ КАЛЕНДАРИ ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА

“Календар	 је	 књига	 која	 народу	 највише	 ползе	 може	
учинити”,	-	писао	је	Вук	Караџић.	Првих		деценија	19.	вијека	овај	
облик	периодичних	издања	нагло	се	ширио.	Био	је	то,	 	у	ствари,		
најзначајнији	 тип	 српске	 књиге	 тога	 времена.	 Појављивао	 се	
редовно	у	поновљивом,	 конвенционалном	облику,	 	 састављен	из	
обавезних	жанрова/рубрика:	 	почињао	је	 	календарским	дијелом,	
а	настављао	се	љетописним	подацима	о	 знаменитим	догађајима,	
прогностиконом	 (пророштвом	 за	 календарску	 годину),	 забавним	
прилозима	у	облику	прозних	и	пјесничких	састава,		поуком	(осим	
чланака	о	моралу,	ова	рубрика	садржи		често	практична	упутства,	
савјете,	 рецепте).	 Јовану	С.	Поповићу	 је	 тај	 изанђали	оквир	био	
подлога	за	распоред	и	избор		нове	садржине,	у	којој	је	исмијавање	
савремених	 нарави,	 обичаја	 и	 прилика	 главни	 циљ.	 Насловни	
лик	 веселог	 винопије	 Винка	 Лозића	 	 покрио	 је	 разноврсна	
интересовања:	од	идеје,	саопштене	у	облику	мота,	 	да	се	у	шали	
(у	вину)	налази	пола	истине,		до	њене	конкретизације	у	шаљиво-
сатиричним	сликама	из	друштвеног	живота.

Винкo	Лозић	je,	у	Стеријиној	замисли	и	изведби,	оригинална	
творевина.	 Расцијепљен	 у	 неколико	 жанровских	 конвенција,	 у	
ствари	 је	 персонификација	 шаљивог	 календара.	 Међутим,	 само	
име	је	већ	билo	својина	усмене	ријечи.	Забиљежено	је	у	Српском 
рјечнику	Вука	Караџића	 (1818),	 појављује	 се	у	Сербијанки	Симе	
Милутиновића	 Сарајлије	 (1828),	 а	 касније	 се	 	 потврђује	 и	 на	
другим		просторима	српског	језика.	У	Вука	је	Винко	Лозић	шаљива	
персонификација	 вина,	 како	 се	 види	 из	 тумачења	 на	 њемачком	
и	 из	 говорног	 примјера:	 “Ударио	 га	 Винко	 Лозић,	 тј.	 опио	 се.”	
Стерија	 је	 име	 могаo	 узети	 	 и	 из	Српског рјечника и	 из	 живога	
говора,	а	његова	инвенција	је	била	отворена		алегоризацији	и	пер-
сонификацији	 свакодневице	 колико	 и	 	 изругивању	 књижевних	
облика	и	садржаја.	Треба	претпоставити	да	је		за	травестирање	и	
пародирање	календара	било	подстицаја	у	савременим	европским	
књижевностима	 (њемачка,	 француска),	 иако	 такви	 извори	 у	
случају	Стеријиних	календара	нису	проучени,	већ	се	само	помињу	
у	оквирима	комапартивних	студија	 (Костић,	Д.).	Као	да	на	такав	
закључак	упућује	и		насловна	страница	шаљивих	календара,	гдје	
поред	српског	стоји	и	њемачки	назив,		Neuer	Lust-Kalender	(тј.	Нови	
весели	календар).	Традиција	пародирања	календарске	литературе	
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и	календарских	жанрова	била	је,	уосталом,	у	њемачкој	популарној	
литератури	веома	развијена	(Шенда:	425	и	д.)

	Атрибут	Винка	Лозића	је	«Астролог»	(или	се	аутор	играо	
распоредом	слова	па	 је	 стајало	«Астрогол»).	Алудира	се	 	на	оне	
рубрике	календарске	садржине	које	су	се	тицале		прорицања	према	
констелацијама	небеских	тијела.		Тако	је,		осим	онога	што	казује	
његово	 име,	 добио	 својство	 којим	 се	 мотивише	 пародирање	 и	
травестирање	календарских	тема	и	рубрика.	Ускоро	ће	се	сличан	
поступак	наћи	у	Роману без романа,	гдје	персонификован	лик	романа	
(Роман)	 Стерији	 омогућује	 слободно	 кретање	 у	 конвенцијама	
писања	 и	 читања	 романескних	 дјела;	 овдје	 се	 то	 омогућује	 у	
конвенцијама	 календарске	 литературе.	 Нећемо	 тврдити	 да	 су		
шаљиви		календари	Винка	Лозића	имали	утицај	онога	степена	који	
је	произвео	Роман без романа у	романескној	традицији.	Календар			
је	великим	дијелом	практично	штиво	и	није	му	улога	да	ствара	слабо	
мотивисане		или		дилетантски	саздане	измишљене	свјетове,	како	се	
дешавало	с	раним	српским	романом.	Стерија	је,	међутим,		осјетио	
да	су	и	календари	пуни		рубрика	предвидљивог,	празног	садржаја,	
неприлагођеног	 савременим	 приликама.	 Осјетио	 је	 такође	 да	 се	
укључивањем	јединица	других	семиотичких	система	(живот,	новац,	
брак)	у	схему	озбиљних	календара		ствара	изванредна	подлога	за	
смијех	и,	не	мање	изванредна,	могућност	да	се	јавно	обиљежи		оно	
што	је	ружно,		неморално,	ниско,	глупо,	штетно,	неприродно,	или	
једноставно	–	смијешно.	При	томе	се	смијешно не	појављује	само	
по	себи,	већ	у	оној	констелацији	коју	му	даје	стваралац	смијеха.	

Игра	 између	 устаљеног	 оквира,	 привида	 каквог-таквог	
поретка,	 	и	мозаичне,	 	отворене,	аморфне		садржине	која	се	зове	
живот,	 омогућила	 је	 да	 се	 репертоар	 хумористичко-сатиричних	
тема	креће	тобож	по	неком	задатом	плану	и	да	тим	планом	буде	
мотивисан.	 А	 заправо	 Стерија	 под	 велом	 травестије	 (то	 је	 тај	
поредак)	слободно	иде	за	оним	што	хоће	да	каже	о	своме	времену	и	
својим	савременицима.		Тим	ће	правцем	наставити	идућих	деценија	
у	различитим	врстама,	у	комедијама,	романима	и	чланцима	о	језику,	
књижевности	или	друштвеним	приликама,	до	милобрука,	епиграма	
и	 афоризама.	 Теме	 су	 се	 тицале	 породице,	 помодности,	 жена	 и	
мушкараца,	 брачних	 односа,	 лицемјерја,	 изопачености	 обичаја	
и	 карактера,	 књижевности	 и	њене	 улоге,	 истине	 и	 лажи,	 лица	 и	
наличја,	приватног	и	јавног	живота.	Стојан	Новаковић	закључује,	
на	грађи	из	посљедњег	годишта,	да	се	у	календару	види	«пипање	
и	 тумарање	 за	 тражењем	облика,	 у	 ком	би	 се	 досетке	и	шаљиве	
мисли	изливале»,	а	да	ће	тај	облик	наћи	у	милобрукама	(1907:	36).	

Шаљиви	 календари	 се,	 дабоме,	 дају	 (и	 морају)	 тумачити	 у	
оквирима	генезе	цијелога		Стеријиног	опуса	и	његове		морфолошке	
разуђености.	На	њих	 треба	 гледати,	 међутим,	 	 и	 као	 на	 засебну	
цјелину,	која	има	своја	унутарња	обиљежја:	рубрике	карактеристи-
чне	за	календаре	и	алманахе	пуне	се	садржајима	озбиљно–смијеш-
ног,	свакодневног	и	ниског,	како	би	рекао	Бахтин.	Било	је	уобичајено	
да	 прави	 календари	 садрже	 попис	 празничних	 дана	 и	 постова	

(«Пасхалија»),	 љетопис	 знаменитих	 догађаја	 («Љетосчислење	
паметодостојни	 	 прикљученија»),	 почев	 «от	 створења	 свјета»	 до	
савремених	установа	и	владалаца,	па	«Увједомлење»	(обавјештење)	
о	 предстојећој	 години.	 Ту	 се	 писало	 «о	 царствујућој	 звјезди»	 и	
утицају	њене	 власти	 на	 земаљске	 прилике,	 а	 затим	 се	 прорицао	
ток		сваког	годишњег	доба	и	обавјештавало	о	помрачењима	сунца	
и	мјесеца.	Слиједила	су	родословља	владајућих	династија,	пописи	
вашара,	забавни	дио	(проза	и	поезија),	прилози	из	историје	народа	
и		различите	врсте	поучних	чланака	и	практичних	савјета.

Зна	 се	 да	 је	 и	Франсоа	 Рабле,	 велики	 родоначелник	 карне-
вализоване	 литературе,	 издавао	 шаљиве	 алманахе	 и	 календаре,	
односно	 пантагруеловске	 прогностиконе,	 «комичне	 травестије	
новогодишњих	 пророчанстава»	 (Бахтин,	 1978:	 172).	 Овај	 облик	
карневализације	освојен	 је	дакле	давно,	 само	се	не	 зна	 	да	ли	 је	
његов	пут		до	Стерије	био	посљедица	посредовања	(преко	њемачких	
шаљивих	 календара),	 или	 је	 водио	 преко	 ауторове	 инвенције	 и	
типолошких	 сродности.	 Не	 треба	 заборавити	 да	 је	 ових	 година	
Стерија	 ушао	 у	 један	 од	 својих	 најрадикалнијих	 стваралачких	
заокрета.	 Дотле	 аутор	 озбиљних	 и	 сентиментално-патетичних	
историјских	 драма	и	 романа,	 он	 је	 заправо	 с	 комедијом	Лажа и 
паралажа	(1830)	изишао	«на	правац»,	како	је	рекао	у		писму	Вуку	
Караџићу	(Иванић,	2001:	286).	У	том	проналажењу	правога	пута	
забавни	календари	су	имали	улогу	претходника,	онога	који	одређује		
смјер,		крчи	путеве	и	проналази	смисао	и	облик	кретања.		

Ваља	само	погледати	како	 је	 	у	сва	три	годишта	љетописна	
форма	 	 (“Године	 памјатодостојни	 пријечанија”)	 допуштала	 сло-
бодно	 уношење	шаљивих	 или	 подругљивих	 садржаја:	 зле	 жене,	
крчме	 и	 кафане,	 бокали	 и	 чаше,	 пушење	 и	 картање,	 дужничко-
повјерилачки	односи,	жене	и	мужеви	(1830);	главни	садржај	друге	
свеске		«памјатодостојности»	су	женске	особине	и	модне	новотарије	
(оговарање,	свађе,	прељуба,	балови,	шминкање,	одијевање,	чита-
ње	 романа,	 писање);	 трећа	 свеска	 (1835)	 «знамените	 догађаје»	
захвата	 широко,	 спајајући	 сада	 женске	 теме,	 моду	 и	 оговарање,	
са	 пјесништвом,	 језичким	 	 новотаријама	 и	 напуштањем	 старих	
обичаја.	Друге	рубрике	су	у	облику	кратких	констатација,	описа,	
прича,	примјера	или	коментара,	тобожњих	упутстава	за	лијечење	
или	 практичних	 савјета.	 И	 оне	 понављају	 рубрике	 озбиљних	
календара,	 преносећи	 их	 у	 шаљив,	 сатиричан	 или	 травестиран	
облик	 и	 садржај.	 Комика	 врло	 често	 настаје	 у	 игри	 ријечима	 и	
спајању	 природно	 раздвојених	 подручја.	 Новчани	 или	 емотивни	
односи	се	преносе	у	физиолошке	и	физичке	категорије:		прогнозира	
се	«џепна»	грозница;	 	даје	се	 	«рецепт	за	лепу	жену»;	као		лијек	
«сиротим	 девојкама»	 препоручује	 се	 да	 се	 одређене	 количине	
емотивних	стања	или	љубавних	гестова		и	жеља	(мисли,	пољупци,	
штипање,	намигивање,	уздаси),		мјерених		лотима,	колима,	окама,	
аковима,	 мјерицама,	 квинталима,	 туцају	 	 у	 авану	 и	 стављају	 на	
срце.		

Планетарни	поредак	и	астролошки	знаци	спуштају	се	у	овим	



календарима	 међу	 бокале,	 чаше,	 чутуре,	 бардаке,	 боје	 карата	
и	 врсте	 карташких	 игара,	 на	 површину	 кафанског	 и	 карташког	
стола.	 Јунаци	 су	 сити	 и	 напити,	 час	 добитници,	 час	 губитници:		
мушкарци	и	жене	у	женидбено-удадбеним	или	брачним	бригама,	
веселе	 испичутуре-винопије,	 дјевојке	 у	 узалудном	 бројању	
година	и	чекању	удаје,	крчмар	коме	нечасно	стечена	зарада	пада	
у	воду	(одакле	је	и	дошла).	Свакодневица	је	збир	ниског,	ружног,	
неморалног,	 превјерничког,	 притворног,	 лицемјерног,	 а	 људска	
јединка	 између	 порока	 и	 	 поправљања,	 маске	 и	 стварног	 лика,	
суочена	с	губитком	или	спознајом	сопствених	заблуда	којих	се	не	
лишава.	Сфера	карневализоване	литературе	и	карневалског	поимања	
живота	огледа	се	у	кулинарској	и	винопијској	тематици,	тјелесно-
материјалном	изражавању	осјећања,		све	до	вулгаризованих	савјета	
и	 слика.	 Годишњи	 управитељи	 у	 карневализованом	 космосу	 су	
«Једем	и	Пијем»,	за	чишћење	стомака	препоручује	се	12	крофни,	
три	порције	шунке	и	једна		мјера	карловачког	бермета	на	сваки	сат;		
најљепша	је	музика	«кад	чврче	кобасице,	или	кад	чутура	клокоће,	
или	кад	дукати	по	џепу	звекећу».	Уз	то	се	све	саопштава	језиком	и	
стилом	свакодневног	говора,	далеким	од	свечаног	и	озбиљног	тона	
оновремених		календарских	садржаја.	

Објављивање	Стеријиних	шаљивих	календара	пада	у	вријеме	
јаке	 струје	 	 класицизма	 (дакле	 канонизованог	 система	 општења,	
хијерархизованог	 и	 кодификованог	 система	 	 врста	 и	 стила	 у	
књижевној	и	писаној	ријечи,	те	чврсте	границе	између		друштвених	
слојева).	Лик	Винка	Лозића,	веселог	винопије	и	лакрдијаша	(и	као	
персонификација	календара),		добро	је	изабран	да	ту	хијерархију	
растури,	 али	 је	 главни	 протагонист	 онај	 који	 бира	 (именује)	 и	
остале	јунаке	шаљивих	календара	(црва,	магарца,	пијанца,	карташа,	
одаџију	пјесника,	мужа,	жену,	удавачу,	младожењу	у	лову	на	мираз,	
чанколиза),	и	слободно	мијеша	сфере	ниског	и	високог,	материјалног	
и	духовног,	вулгарног	и	свечаног.	Карневализација	иде	природно	
с	 пародијом	 и	 травестијом:	 једна	 се	 препознаје	 по	 иронично-
шаљивом	 изобличавању	 жанра	 и	 његовом	 новом	 функцијом	 у	
оквирима	 књижевног	 система,	 друга	 по	 попуњавању	 озбиљног	
(конвенционалног)	оквира	«ниском»	садржином.	Али	 је	 јасно	да	
Стеријин	циљ	није	 календар	 као	 облик	 књижевне	 комуникације,	
већ	слика	свијета	каква	се	тим	обликом	могла	пренијети.	Као	узгред	
ћемо	додати	да	се	„Висок.	г.	Јован		С.	Поповић,	права	слушател,	
списатељ	 србски“	 налази	 међу	 претплатницима	 из	 Кежмарка	 на	
Вукову	Даницу	за	1829.	годину.	Као	и	други	календари,	и		Даница	
је	 имала	 сталне	 рубрике	 као	што	 су	 „Године	 знатнији	 догађаја“,	
„Месечне	 четврти“,	 календарска	 пророштва,	 мјесечне	 мијене,	
„Помрчине	сунца	и	месеца“	и	могла	је	утицати	на	младог	слушатеља	
права,		који	се	тих	година	у	Кежмарку	окреће	комичним	жанровима	
и	савременом	животу.

Календарске	 теме	 се	 са	 историјског,	 земаљског,	 космичког,	
климатског,	здравственог,	привредног	подручја,	како	су	заступљене	
у	 озбиљним	 врстама,	 овдје	 	 своде	 на	 тривијално-свакодневно,	
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улично-кафанско	 и	 породично	 у	 његовој	 шаљиво-конфликтној	
страни:	јело,	одијело,	пиће,	новац,	ситна	дјеца,	глад,	дуг,	бирташи	
и	 пијанци,	 џандрљиве	 жене	 и	 зли	 мужеви,	 ратно	 стање	 у	 кући,	
заушке	 као	 воће,	 лијекови	 за	 срце,	 стомак,	 кашаљ,	 уз	 картање,	
помодарство,	 «ноблес»,	 запуштање	 породице.	 Неке	 јединице	
су	 развијене	 до	 обимнијих	 чланака	 («О	 воздуху»,	 «О	 земљи»),	
склопљених	 из	 шаљивих	 поигравања	 ријечима	 и	 анегдотских	
илустрација	апстрактних	теза.	

Други	забавни	календар	је	посвећен	карташима.	Искоришћени	
су	називи	карташких	игара,	боје	карата,	процедуре	и	посљедице	
картања	(добијања	и	губљења)	и	подведени	астрономским	појавама		
и	астролошкој	традицији	прорицања	(“Добри	знаци”,	“Рђави	знаци”,	
“О	месецу”,	“О	рату	и	миру”),	те	набрајању	средстава	да	се	лако	
живи.	Није	заборављен	ни	однос	љепоте	дјевојке	и	висине	њеног	
мираза	(“Цена	девојака”),	ни	омиљена	Стеријина	тема	–	женидбе	
и	 удаје,	 сведена	 на	 архетипске	 ситуације	 (игра	 “слепи	 мишева”			
–	младожењи	вежу	очи,	лов	–	 	вишеструко	умножене	релације	и	
циљеви).	Уз	понеку	шаљиву	причицу	и	рецепте	за	женску	љепоту,	
у	 овој	 свесци	 се	 развија	 модел	 двосмисленог	 питања-загонетке	
које	имплицира	одгонетку,	 а	редовно	се	 тиче	неке	опште	појаве,	
постављене	 у	 комичан	 контекст	 привидне	 противурјечности,		
нелогичности	 или	 неочекиване	 аналогије.	Нпр.	 “Зашто	 садашње	
девојке	 не	 преду”,	 “Јесу	 ли	 све	 милостиве	 госпоје	 милостиве»,	
«Шта	је	лакше	сачувати,	жену,	или	котарицу	бува”.	

У	 трећем	 календару	 Стерија	 ће	 додати	 нове	 садржаје.	
Увешће		чанколизе,	па	“Термометер	једне	девојке”	-	шаљиву	хро-
нику	ишчекивања	удаје.	У	 том	 годишту	посебну	вриједност	има	
“Панегирик	црву”,	моћнику	који	савлада	свачију	силу,	славу	и	власт	
(“сам	из	ништа	створен,	 све	у	ништа	обраћаш”),	 сујете,	 гордост,	
моде	и	журнале.	Жалећи	на	крају	што	црв	није	кадар	да	уништи	и	
сваки	траг	успомене	која	је	остала	иза	Нерона,	Ирода	и	Вукашина,	
само	моли	да	му	остави	спомен	међу	људима:	“Овде	лежи	Винко	
Лозић,	хвалитељ	и	пишча	великомали	црвића.	Свету	је	погрешке	
опорочавао,	свет	му	је	погрешке	опорочавао,	но	и	он	и	свет,	и	све	
глупости	светске,	долазе	под	владу	самоздани	црвића.”		Растајући	се	
од	читалаца,	Стерија	је	означио	за	главни	правац	својих	календара	
опорочавање	(осуђивање,	изругивање)	погрешака,	понављајући,	у	
ствари,	идеју	о	улози	свога	књижевнога	рада	–	исправљати	рода	ма-
не,	казивати	и	у	шали	истине.	Иза	озбиљног	циља	појављивао	се	ша-
љивџија	Винко	Лозић,	отворен		покладним	радостима	и	покладном	
поимању	животних	вриједности:		безбрижна	музика	јела,	пића,	ероса	
и	дружења.	С	друге	стране,	у	тобожњим	похвалама	и	двоумицама	
раскрива	се	ружна		страна	официјелне	ријечи	и	официјелног	става,	
лицемјерје,	подлост,	маске	и	интереси	као	стварне	норме	и	стварно	
стање	 друштвене	 средине.	 Између	 ведре	 распусности	 и	 лажне	
суздржаности	 отварала	 се	 цијела	 гама	 грађанске	 свакодневице,	
којој	 је	посвећен	највећио	дио	Стеријиног	дјела.	У	исто	вријеме	
је	 пародијом	 и	 травестијом	 захватао	 кодификоване	 вриједности	
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поетике,	 облике	 официјелне	 комуникације	 (календар),	 свечане,	 а	
удварачке	врсте	(ода).	Књижевне	врсте	и	стилови	су	само	један	дио	
општијег	комплекса	човјека	у	свом	времену.		

Календари	су	први	корак	на	Стеријином	путу	ка	комичном	и	
сатиричном.	Много	се	шта	у	њима	тек	начиње,	а	касније	продужује,	
обнавља	 или	 проширује.	 Њихово	 	 покретање	 подудара	 се	 са	
Стеријиним	преласком	на	комедију	и	пародични	роман:	то	рјечито	
потврђују	заједнички	мотиви	с	Лажом и паралажом, Покондиреном 
тиквом, а	посебно	с		Романом без романа. У	том	тематско-стилском	
подручју	наћи	ће	се поред	Тврдице	цијели	комедиографски	корпус	
из	грађанске	свакодневице. Ово	преплитање	се	у	још	већем	степену	
осјећа	у	епиграмима,	 	 афоризмима	и	милобрукама,	пошто	 је	низ	
рубрика	у	шаљивим	календарима	обликован	у	афористичком	стилу,	
у	виду	изрека,	којима	су	блиске	и	шаљиве	загонетке	или	шаљива	
питања.	Милобруке	 су	 се	 у	 високом	 	 степену	 усредсредиле	 око	
изабраног	 тежишта,	 спајајући	 афористички	 стил	 са	 комичним	
избором	тема	и	слика.		

Данас	 нема	 много	 докумената	 који	 би	 потврдили	 историју	
читања	Стеријиних	шаљивих	календара.	У	каснијим	алманасима	и	
другим	периодичним	издањима	шаљиве	рубрике	су	подсјећале	на	
теме	Винка	Лозића,	те	се	може	рећи	да	су	ови	календари	поставили	
један	од	образаца	ове	врсте,	било	да	се	ради	о	жанру	у	цјелини,	
било	 појединим	 рубрикама,	 	његованим	 у	 доцнијим	 алманасима	
и	 календарима	 у	 облику	 хумористичког	 штива.	 (Посебно	 се	 то	
може	 рећи	 за	 хумористичка	 штива	 Ј.	 Јовановића	 Змаја	 и	 Илије		
Огњановића	 Абуказема:	 обојица	 засебно	 или	 заједнички	 у	
рубрикама	шаљивих	листова	или	у	серији	„постиљона“,	забавних	
новогодишњих	 алманаха	 и	 календара,	 настављају	 путем	 који	 је	
означио	Стеријин	Винко	Лозић.)		С	оне	која	иде	у	правцу	пародије	
и	 травестије,	 Стеријини	 календари	 доводе	 у	 питање	 књижевне	
манире	тога	времена.	У	њиховим	озбиљним	парњацима,	алмана-
сима	 и	 календарима	 20-их	 и	 30-их	 година	 19.	 вијека,	 све	 је	 од	
смјерне,	невине	и	трајне	љубави,	поштених	сиромаха	и	дарежљивих	
богаташа.	 Коцка,	 прељуба,	 превјера	 су	 само	 рђави	 моменти,	
искушења	у	животу	јединке,	послије	којих	се	она	покајнички	враћа	
на	путеве	добра.	Као	и	у	комедији	Лажа и паралажа, или	у	Роману 
без романа, 	тај	свијет	Стерија	разбија	двоструко:	с	обзиром	на	жи-
вот	и	с	обзиром	на	његов	литерарни	смисао.	Много	прије	реалиста,	
он	је	знао	да	је	постојећа	свакодневица	неупоредиво	богатије	врело	
књижевних	мотива	од	савремене	српске	литературе.	 	

	

Милорад Митровић

СВИЊА РЕФОРМАТОР

	
Била	поноћ	нема,	глува,	
Вртар	спава,	врт	не	чува,	
А	сред	врта	цветна,	чедна,	
Увуче	се	свиња	једна.	

Свуд	по	врту	гледа,	мери,	
Па	започе	да	се	цери:	
Баш	су	људи	ума	мала	
Узалуд	им	само	хвала.	

	
Ове	травке	шта	им	вреде.	
Шта	ту	има	да	се	једе?	

Гле	,свуд	руже	пале,стоје,	
И	шебоји	разне	боје	

	
А	баш	нигде	тиква	нека	
Ил’	корачак	од	дулека,	

Па	бар	да	је	цвет	до	цветка,	
Да	је	реда	и	поретка,	
Већ	ту	леја	тамо	бокор,	
Права	збрка	јад	и	покор.	
Станте	људи,	ташта	главо,	
Да	видите	умље	право,	
Да	сазнате	шта	ја	вредим	

Кад	прионем	врт	да	средим.	
	

Била	поноћ	нема,	глува,		
Вртар	спава,	врт	не	чува,	
И	на	пос’о	свиња	преже,	
Кида	лишће,	чупа	вреже.	
По	лејама	рови,	рије,	
Ломи	притке	и	саксије,	
Поразбаца	цвеће	свуда	
И	направи	триста	чуда.		

	
А	кад	сину	сунце	врело	
Јадно	цвеће	паде	свело.



ПОГРЕБ ДВА РАБА

Та	ту	скоро,	биће	ових	дана,
Сахранисмо	једног	божјег	раба,

Читали	сте	видели	параду,
Тај	раб	божји	беше	једна	-	баба.

Затутњаше	са	четири	звона,		
Поврвеше	ките	и	мундири,		
Поврвеше	перјанице	бојне,		

Поврвеше	безбројни	шешири.	

Сви	мајори	дебели	и	суви,		
Официри	цела	кита	сјајна,		

Пуковници,	с	орлом	и	без	орла,		
И	још	неко,	али	то	је	тајна.	

	
И	право	је	не	тумач’те	друкче,
И	нашта	би	ту	брбљала	злоба	-
И	право	је,	та	последња	почаст,
Испратити	покојну	до	гроба.

Још	скорије	-	биће	ових	дана	-
Сахранисмо	још	једнога	раба,

Ал’на	жалост	многих	“баба2	наших
Тај	раб	божји	није	био	баба.

Не	поврте	кита	ни	мундири,
А	и	ког	би	да	до	гроба	прати,
И	што	пође,	и	што	хтеде	поћи
Од	пола	се	пута	кући	врати.

	
Потмуло	су	ударала	звона,	
Ударала	звона	из	буџака,		
А	и	што	би	да	се	чини	џева		

Кад	је	пратња	српскога	јунака.	

Српска	децо	што	множити	знате		
Из	овога	поуку	имате:		

У	Србији	прилике	су	таке		
Бабе	славе,	презиру	јунаке.

		
Зато	и	ви	не	муч’те	се	џабе,		
Српска	децо,	постаните	бабе.	

Бранислав Нушић
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Васо Милинчевић

НЕПОЗНАТИ САТИРИЧНИ ТЕКСТОВИ 
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА

(140 година од покретања сатиричног листа „Враголан“)

	 Све	до	објављивања	(1999)	фототипског	издања	(репринт)	
издања	 „Враголана“,	 „листа	 за	 шалу	 и	 сатиру“	 (1871–1972),	 ни	
у	 једној	нашој	библиотеци	није	било	ни	појединачних	бројева,	 а	
камоли		комплета	овог	значајног	периодика,	који	је	нестао	у	пламену		
Народне	 библиотеке	 у	 Београду	 1941.	 године.	 Примерци	 „Вра-
голана“	и	иначе	су	били	ретки	јер,	према	сведочењу	савременика,	
власт	 их	 је	 систематски	 уништавала.	 Како	 је	 Историјски	 музеј	
Србије	дошао	до	комплета	листа,	раније	у	поседу	Добросава	Ружића	
(1854–1918),	његовог	плодног	сарадника,	указале	су	се	могућности	
да	се	карактер	и	улога	овог	ретког	и	значајног	часописа	целовитије	
сагледа	 његовим	 репринт	 издањем	 Института	 за	 књижевност	 и	
уметност,	Народне	библиотеке	Србије	и	Историјског	музеја	Србије,	
са	мојом	опширном	студијом	(поговором)	о	„Враголану“.
	 „Враголана“	 су	 покренули	 београдски	 великошколци,	
следбеници	 Светозара	 Марковића,	 а	 и	 он	 сам	 учествовао	 је	 у	
његовом	оснивању	и	био	његов	сарадник.	Као	номинални	уредник	
листа	потписиван	је	Мијајло	Ј.	Никетић,	а	у	литератури	се	сматра	
да	 је	стварни	уредник	био	Милован	Глишић,	који	по	закону	није	
могао	да	буде	уредник,	јер	није	био	напунио	25	годиа	живота.	Лист	
је	 покренут	 у	 време	 веома	 заоштрених	 сукоба	 социјалистичког	
покрета	у	оснивању	и	грађанских	странака	напредњака	и	либерала,	
који	су	се	удружили	ради	очувања	режима	и	власти.	
	 У	оновременој	штампи	дошло	је	до	јасне	поларизације.	На	
једној	страни	били	су	режимски	листови	„Видовдан“,	„Јединство“,	
„Ружа“,	„Исток“,	а	насупрот	њима	гласила	социјалистичког	опре-
дељења	„Раденик“,	„Панчевац“,	„Враголан“,	и	у	извесној	мери	(у	
прво	време	излажења)	Милетићева	„Застава“	и	„Млада	Србадија“.	
„Враголан“	је	имао	истоветан	или	сличан	програм	с	Марковићевим	
„Радеником“,	 првим	 социјалистичким	 листом	 на	 Балкану.	 Више	
аутора	 сарађивало	 је	 истовремено	 у	 оба	 гласила.	Као	политички	
лист	 „Раденик“	 пропагирао	 је	 социјалистичке	 идеје	 критикујући	
власт	и	друштво	са	социјалистичких	позиција	у	озбиљном	виду,	а	
„Враголан“	као	књижевно-шаљиви	и	сатирични	лист	чинио	је	то	
на	хумористично-сатиричан	начин.	Додуше,	у	програмском	огласу	
„Враголана“	 нема	 изричитог	 залагања	 за	 социјалистичке	 идеје	
(чини	се,	због	зазирања	од	цензуре),	али	се	у	њему	недвосмислено	
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истичу	 ангажоване	 социјалистичке	 идеје,	 наглашава	 се	 да	 ће	
у	 листу	 бити	 критички	 изложене	 „Држава,	 Црква,	 власници	 и	
силеџије...“,	више-мање	све	оновремене	институције	друштвеног	
поретка.	Наводи	се	да	је	„Враголан“	спреман	да	„вошти“	и	шиба	
„све	подлаце,	улизице,	протуве,	чанколизе	и	тима	подобне	гадове“.	
Посебно	се	наглашава	да	је	„Враголанов“	правац	да	„нити	кога	шта	
пита,	нити	коме	шта	да	одговара“,	а	да	„хоће	да	се	шали	са	свима	и	
свакима,	али	хоће	озбиљно	да	се	шали“.
	 Како	 су	 сви	 сарадници	 „Враголана“,	 по	 правилу,	 из	
предострожности	 због	 цензуре,	 своје	 текстове	 потписивали	
псеудонимима	 и	 шифрама,	 или	 их	 (као	 Светозар)	 уопште	 нису	
потписивали,	 тешко	 је	 поуздано	 утврдити	 ауторство	 појединих	
прилога.	 Ипак,	 истраживањем	 различног	 карактера:	 преко	
сведочења	 савременика,	 литературе,	 упоредним	 анализирањем	
других	листова,	стилско-језичким	анализама,	идентификовали	смо	
у	„Враголану“	текстове	следећих	аутора:	Милована	Глишића,	Ђуре	
Јакшића,	 Светозара	Марковића,	Љубена	 Каравелова,	 Светислава	
Вуловића,	 Пере	 Тодоровића,	 Добросава	 Ружића	 и	 више	 других,	
мање	познатих	или	сасвим	непознатих	аутора	који	су	потписивали	
прилоге.
	 О	 Јакшићевој	 и	 Глишићевој	 сарадњи	 у	 овом	 сатиричном	
периодику	знало	се	већ	одавно.	Знало	се	захваљујући	Скерлићевим	
написима,	 који	 се	 о	 томе	 обавестио	непосредно	 од	М.	Глишића.	
За	Марковићеву	 сарадњу	 само	 се	 претпостављало.	Међутим,	 ни	
они	 аутори	 који	 су	 помињали	 Марковића	 као	 сарадника	 листа	
нису	наводили	текстове	који	потичу	из	његовог	пера.	Проучавању	
Марковића	после	Другог	светскох	рата	посвећено	је	доста	пажње.	
Његова	 целокупна	 дела	 објављена	 су	 у	 17	 обимних	 томова.	
Последњи,	17.	том	објављен	је	1999.	године.	У	њему	је	штампано	
и	прилично	текстова	других	аутора,	првенствено	њихова	преписка	
с	Марковићем.	Али	стручњацима-приређивачима	целокупних	дела	
Марковићева	 сарадња	 у	 „Враголану“	 при	 састављању	 17	 тома	
била	 је	 непозната.	 То	 се	 може	 објаснити	 чињеницом	 да	 ранији	
истраживачи	овој	врсти	периодике	нису	поклањали	дужну	пажњу,	
као		и	да	приређивачима	примерци	„Враголана“	нису	били	досту-
пни.	С	друге	стране,	није	се	ни	претпостављало	да	је	Марковић,	који	
је	угледно	место	у	српској	књижевности	и	друштвено-политичкој	
мисли	стекао	као	писац	књижевнотеоријских	и	политичких	студија	
и	огледа,	као	врстан	социолог,	историчар	и	даровит	полемичар	–	
писао	и	хумористично-сатиричну	прозу.	
	 Утврђивањем	 ауторства	 појединих	 анонимних	 текстова	
из	 „Враголана“	 као	 Марковићевих,	 упознајемо	 једног	 друкчијег	
Светозара	Марковића,	рекло	би	се	једног	од	Домановићевих	прет-
ходника;	 писца	 духовитих	 хуморески	 и	 коментара,	 прожетих	
оштрим	сатиричним	бодљама	усмереним	на	власт	и	бирократију	
и	 на	 подаништво	 грађанства	 и	 одсуство	 грађанског	 морала	 –	 у	
домановићевском	 стилу.	 Критично-сатирична	 шиба	 усмерена			
је	 и	 на	 привидни	 парламентаризам	 у	 оновременој	 Србији,	 на	
корумпиране	режимске	листове,	на	европске	реакционарне	поли-

тичаре	 и	 штампу,	 нарочито	 ону	 која	 је	 бескрупулозно	 нападала	
Париску	комуну	и	Интернационалу	и	њихове	присталице	у	Европи	
и	 Србији	 (Марковићеви	 текстови	Лепотица Комуна и	 18. март 
1871	– кад	је	Комуна	у	крви	угушена).
	 Поред	сталне	рубрике	уводника,	Марковић	је	у	„Враголану“	
имао	 и	 рубрику	 насловљену	Политични преглед	 –	 данас	 бисмо	
рекли	 колумну.	Наслов	 појединих	 прилога	 повремено	 се	 мењао,	
а	 понекад	 су	 наслову Политични преглед	 	 додавани	 и	 пригодни	
поднаслови.	Како	се	из	првог	Политичног прегледа	може	разабрати,	
ова	рубрика	је	замишљена	и	конципирана	и	као	пародија	на	сличне	
рубрике	 у	 режимским	 листовима,	 с	 којим	 је	 Марковић	 и	 иначе	
водио	 жестоку	 полемику	 и	 у	 другим	 листовима	 („Раденику“,	
„Панчевцу“,	„Застави“).	Колико	смо	могли	да	утврдимо,	Марковић	
је	 у	 „Враголану“	 као	 колумниста	 објавио	 12	 текстова,	 плус	 два	
поменута	текста	у	подлиску	о	Комуни.	Посебну	пажњу	заслужују	
два	 текста	 изразито	 домановићевског	 типа:	 Велики човек и	
Премишљања без почетка и краја у	којима	је	сатира	усмерена	на	
друштвени	не/морал,	бирократизам	и	подлачки	менталитет	грађана	
и	на	лицемерно	понашање	тзв.	високе	политике	и	њених	носилаца.	
Доказе	 о	Марковићевом	 ауторству	 наведених	 текстова	 и	 уопште	
о	 садржају	 и	 значају	 „Враголана“	 дали	 смо	 у	 обимној	 	 студији-
поговору	репринт	издања.	
	 Напомињем	да	су	приређивачи	Целокупних дела	Светозара	
Марковића	(доктори	наука	Ђорђе	Игњатовић,	Андрија	Стојковић	и	
Ђорђе	Митровић)	после	објављивања	нашег	репринта	„Враголана“	
новоидентификоване	 Марковићеве	 текстове	 на	 крају	 издања	
приложили	под	насловом	Додатак за књиге I–XVII.	Главни	уредник	
академик	Радомир	Лукић	(који	је	тај	дугогодишњи	посао	наставио	
после	смрти	Душана	Недељковића)	објаснио	 је	да	 је	до	репринт	
издања	„Враголана“	ова	грађа	била	непозната.	
	 Сатира	Велики човек више	од	других	Марковићевих	текстова	
у	 „Враголану“	 има	 форму	 хумореске,	 заокружене	 кратке	 приче	
са	изразитом	сатиричном	жаоком	и	ироничним	ругањем	систему	
у	 којем	 се	 на	 највише	 положаје	 у	 држави	 и	 друштву	 долази	 без	
икаквих	 одговарајућих	 способности.	 „Велики	 човек“	 постаје	 се	
на	основу	одсуства	сваког	мишљења,	али	уз	покорно	слушање	и	
служење	власти.
	 У	свим	својим	објављеним	радовима,	почев	од	чланка	Како 
су нас васпитавали	 (1868),	 а	 нарочито	 у	 чланку	Српске обмане,	
као	 и	 у	 приватним	 писмима,	 Марковић	 је	 страсно	 осуђивао	
бирократизацију	српског	друштва,	сматрајући	да	она	гуши	сваку	
креативност	 и	 личну	 иницијативу	 и	 људе	 претвара	 у	 обичне	
механичке	лутке	које	се	„крећу	по	канапу	као	у	карађозу“	(турском	
позоришту).	 У	 својим	 извештајима	 и	 коментарима	 са	 седнице	
Народне	 скупштине	 у	 овом	 и	 другим	 листовима	 Марковић	 је	
истицао	да	се	управо	тако	понашају	и	посланици,	што	он	објашњава	
чињеницом	да	 они	нису	ни	 бирани	на	 слободним	изборима,	 већ	
су	их	претежно,	„као	поуздане	домаћине“,	у	скупштину	одредили	
срески	начелници	и	капетани.	Марковић	је	осуђивао	и	сервилност	



сваке	врсте,	а	посебно	ону	пред	властима,	којом	се	особито	одликују	
„затупанци	у	Србији“	–	како	 је	навео	у	чланку	Пред омладинску 
скупштину	у	новосадској	„Застави“.	
	 У	 раду	 Како су нас васпитавали истиче:	 „Општи	 грдни	
недостатак	у	свим	предметима	/.../	био	је	тај	што	у	њима	није	било	
ничега	што	би	могло	побудити	наш	ум,	који	је	био	савршено	успаван	
системом	васпитања.	/.../		Наш	мозак	није	био	употребљаван.	Е	па,	
шта	је	природније	могло	бити	но	оно	да	је	остао	савршено	неразвијен.	
/.../	Нико	није	увидео	ту	страшну	болест	која	је	све	нас	разједала,	
а	 то	 је:	 савршено	 одсуство	 мишљења,	 савршена	 беспосленост	 у	
годинама	кад	треба	да	је	највише	воље	и	рада.“	С	обзиром	на	то	да	
је	и	 хумореска	Велики човек	 непотписана,	 приликом	утврђивања	
ауторства	посебна	пажња	посвећена	је	језику,	нарочито	терминима	
ванџирати и ванџамент	употребљеним	у	овом	тексту	у	значењу	
напредовати	у	служби,	у	чиновничкој	каријери,	то	јест	хијерархији.	
Термин	ванџирати,	/а/	ванџирати	очигледно	је	колоквијални	облик	
речи	 аванзирати/аванзовати.	Облици	 ванџирати и	 ванџамент не	
налазе	се	ни	у	шестотомним	Речнику	Матице	српске	српскохрватског	
књижевног	 језика,	ни	у	Вујаклијином	Лексикону страних речи и 
израза,	али	се	налазе	облици	аванзирати	и аванзовати ,	у	значењу	
напредовати	и	бити	унапређен...	Међутим,	у	речнику	САНУ	налази	
се	 облик	 ванџамент,	 илустрован	 из	 Светозара	 Марковића	 (из	
Србије на Истоку):	„Неки	пут	се	продавало	за	дукате,	неки	пут	за	
ванџамент...“.
	 Уз	текст	хумореске	Велики човек	овом	приликом	прилажемо	
и	текст	последњег	Политичног прегледа у	1871.	години,	објављен	
у	 броју	 19,	 7.	 новембра.	 У	 њему	 је	 персифлиран	 рад	 Српске	
скупштине,	 дат	 алегоријски	 као	 заседање	 Китајске	 скупштине.	
Више	 наших	 писаца	 у	 прошлом	 веку	 често	 су	 прибегавали	
алегоријском	преношењу	радње	у	Кину	као	егзотичну	и	непознату	
деспотију.	То	су	чинили	Змај	и	Глишић	у	својим	сатирама,	а	и	други	
писци	 хумористичко-сатириних	 текстова	 у	 „Враголану“,	 а	 то	 ће	
касније	чинити	и	Нушић.	У	овом	Политичном прегледу	вешто	су	
извучени	курзивом	поднаслови	из	садржаја	хумореске.	Духовито	
је	 пародиран	 садржај	 и	 процедура	 скупштинског	 рада	 тобоже	
Китајске	 скупштине,	 с	 наглашавањем	 хијерархије,	 мандаризма,	
формалне	 процедуре...	 Послушност је	 истакнута	 као	 врхунска	
вредност	 и	 идеал	 којем	 се	 тежи	 у	 Китају.	 Стога	 нико	 ништа	 не	
треба	ни	да	мисли	нити	да	ради	што	није	заповеђено.	Скупштина	је	
дужна	да	васпитава	„цео	народ,	а	нарочито	целу	омладину,	да	буде	
душом	и	телом	одана	и	послушна	нашој	божанственој	династији...“.	
Аутор,	инвентивно,	не	приказује	посланике	као	личности,	већ	као	
механичке	бројеве:	посланик	№	1,	№	2,	№	0	(нула).	Они	се	утркују	
у	давању	што	репресивнијих	предлога	против	грађанских	слобода,	
захтевајући	физичко	кажњавање	оних	који	пишу	књиге	и	сарађују	
у	новинама.
	 Аутор	 се	 доследно	 служи	 иронијом	 и	 пародијом,	
персифлирајући	 рад	 Народне	 скупштине,	 истичући	 посланичку	
сервилност	 и	 лицемерност	 председника	 Скупштине	 у	 његовој	
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завршној	речи:	„Сваки	народ	тежи	да	оствари	неке	општечовечанске	
идеје:	 слободу,	 једнакост,	 братство,	 морал,	 правду	 итд	 /.../	 Код	
нашег	народа	слобода	значи	послушност,	морал	значи	послушност,	
братство	значи	послушност	–	једном	речју	идеал	нашег	народа	јесте	
и	остаје	на	 вечна	времена:	послушност.	Ви	 сте,	 браћо,	 схватили	
дух	нашег	народа	и	завршили	сте	свој	рад	у	народном	духу.	Ја	вам	
за	то	захваљујем	–	а	сад	заповедам:	разиђите	се	кућама.“
	 Очигледно	 нећемо	 погрешити	 ако	 Светозара	 Марковића	
именујемо	 за	 једног	 од	 Домановићевих	 претходника,	 али	 и	 за	
портретисту	који	антиципира	и	лик	нашег	савременика,	што	и	ова	
два	 текста	 сугеришу.	Како	 је	 формулисао	Душан	Матић,	 заиста:	
„Прошлост	дуго	траје!“
	 Иначе,	 сви	 идентификовани	 Марковићеви	 текстови	 из	
„Враголана“,	као	и	текстови	Ђуре	Јакшића	и	Милована	Глишића,	
објављени	у	том	листу	под	различитим	псеудонимима,	који	раније	
нису	 публиковани	 као	 њихова	 дела,	 биће	 објављени	 у	 књизи	
аутора	овог	прилога	(која	већ	дуже	време	чека	на	ред	код	издавача)	
насловљеној:	ДОМАНОВИЋЕВИ	ПРЕЦИ.	Хумористичко-сатири-
чно	тројство:	„Змај“,	„Враголан“,	„Жижа“.



Светозар Марковић

ВЕЛИКИ ЧОВЕК

	 Он	није	пронашао	барут,	није	 опловио	прву	 земњи	куглу,	
није	 открио	 нову	 планету	 нити	 је	 на	 овој	 нашој	 земњој	 кугли	
створио	што	особито	паметно	или	особито	лудо.	Ништа	од	свега	
тога	он	није	учинио,	па	опет	је	велики!
	 Додуше	 има	 иљадама	 начина	 да	 човек	 у	 свету	 постане	
„велики“,	али	смео	би’	се	опкладити	да	се	ни	један	читалац	неће	
досетити	на	који	је	начин	наш	српски	велики	човек	постао	велики	
и	у	чему	се	састоји	права,	српска	ориђинална	величина.
	 Он	 је	као	прави	Србин	пронашао	ориђиналан	српски	пут,	
којим	 једино	Србин	и	 то	ваља	 знати	чисти	–	овејани	Србијанац,	
постаје	велики	човек.
	 Он	је	ванџирао!	Ванџирањем	он	је	постао	велики	човек!
	 Е	–	ала	ми	је	то	нешто	ориђинално	–	тек	што	нису	изрекли	
читаоци.	 Али	 како	 је	 ванџирао	 или	 управо	 какву	 је	 идеју	 он	
извршавао	самим	актом	ванџировања?	То	је	управо	суштина,	која	
чини	великим,	нашег	српског,	великог	човека.
	 Он	није	никад	мислио	о	реформама	у	државним	установама,	
штавише	 он	 је	 вазда	 држао	 да	 о	 томе	 није	 нужно	 ни	 мислити.	
Реформе	долазе	саме	по	себи.	Обична	памет	држи	да	бар	мора	бити	
некога	 који	 ће	 неке	 мисли,	 ма	 из	 чије	 главе	 биле,	 формулисати,	
написати	 у	 форми	 закона.	 Али	 његова	 памет	 није	 се	 ни	 тиме	
бавила.	По	његовом	мишљењу,	и	закони	ничу	и	расту	„природно“	
као	и	печурке	после	кише.	Он	је	држао	да	само	бунтовници	против	
законитости	и	државног	поретка	мисле	о	реформама	у	држави,	а	
прави	српски	чиновник	не	сме	о	томе	мислити.	Зато	се	он	старао	
да	мисли	што	може	бити	мање	и	да	не	би	никако	пао	у	такав	грех,	
хтео	је,	ако	је	могуће,		-	д	а			н	е			м	и	с	л	и			н	и	ш	т	а.
	 Што	 се	 је	 више	 дизао	 по	 степенима	 ванџамента,	 што	 је	
ближе	бивао	својој	највишој	цељи	–	највишем	месту	до	којег	 се	
могло	доћи	ванџаментом	–	он	је	све	више	гушио	у	себи	безбожну	
револуцијонарну	 способност	 мишљења.	 Он	 није	 ништа	 писао,	
осим	 својих	 званичних	 акта	 у	 канцеларији,	 за	 која	 није	 требало	
никаквог	мишљења:	он	није	ништа	читао	–	осим	новина	у	којима	
се	 проповедала	 иста	 „теорија	 немишлења“,	 коју	 је	 он	 на	 себи	
остваривао.	Ето	ту	лежи	тајна	његове	величине!
	 Идеју	немишлења	он	је	хтео	да	оствари	својим	ванџирањем;	
а	управо	да	те	две	идеје	ванџирање	и	немишлење	стопи	у	једну	и	да	
он	својом	личношћу	постане	живи	представник	те	идеје	и,	колико	
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су	му	његове	човечанске	силе	дозволиле,	он	је	то	достигао.	Само	
његово	лице,	његов	ход	и	понашање	добили	су	израз	немишлења	
–	идијотизма,	што	му	је	давало	још	више	важности,	јер	су	његови	
потчињени	то	сматрали	као	знак	дубокомислености	и	подражавали	
су	 му	 не	 само	 у	 немишлењу	 већ	 у	 ходу,	 држању,	 говору	 итд.	 А	
његови	 старији,	 као	људи	 од	 старог	шлога,	 који	 нису	 изучавали	
велике	науке,	 видећи	његово	дубоко	чиновничко	ћутање,	његове	
важне	чиновничке	„манире“	и	његове	многе	присталице	мислиле	
су	да	је	он	заиста	идеал	чиновника	и	достојан	највећег	места.
	 И	тако	је	он	постао	велики	човек.
	 Данас	 он	 исповеда	 иста	 начела	 која	 је	 проводио	 у	 живот	
својим	ванџирањем,	само	је	рад	да	своју	теорију	распространи	на	све	
чиновнике	и	цео	српски	народ.	Али	како	је	дуго	време	упражњавао	
свој	мозак	у	немишлењу,	сад	не	уме	да	смисли	како	ће	да	изврши	
свој	идеал.	Пало	му	је,	додуше,	на	памет	да	је	у	младости	учио	како	
у	Китају	постоји	тај	његов	идеал.	Тамо	су	за	сваки	посао	и	сваки	
покрет	у	животу	прописани	закони,	па	људи	не	мисле	ништа,	већ	
су	навикли	да	се	крећу	као	лутке	по	закону.	Сад	наш	велики	човек	
мисли	 како	 ће	 те	 законе	 превести	 и	 одомаћити	 код	 нас.	Али	му	
веома	смета	његов	велики,	идеални	идијотизам.
	 Таква	је	судба	свију	великих	људи,	да	не	могу	потпуно	да	
остваре	своје	идеале.

																																																										 Враголан, бр. 18, од 31. Х 1871.

ПОЛИТИЧНИ ПРЕГЛЕД

 Дебата на Китајској скупштини. Велика скупштинска сала 
у њој измешан прост свет и мандарини разних редова. Мандарини 
првог и другог реда одликују се особитом бојом од осталих. Сви 
други без боје. Председник отвара скупштину.
 Пред. Браћо! Ми смо се скупили овде да	 доведемо	 у	 ред	
нашу	китајску	земљу	и	наше	китајске	држављане.	Ви	сви	знате	да	у	
нашој	земљи		р	е	д		значи		п	о	с	л	у	ш	н	о	с	т.		Да,	браћо:	послушност	
-	то	 је	идеал	који	ми	оћемо	да	остваримо.	У	овој	земљи	нико	не	
треба	 ништа	 ни	 да	мисли	 ни	 да	 ради	што	му	 није	 -	 заповеђено.	
Сви	 треба	 да	 слушамо,	 нико	 не	 сме	 да	 заповеда	 осим	 једног	
„сина	неба“	(ређају	се	титуле	китајске	династије	које	ми	краткоће	
ради	не	 саопштавамо),	 који	 је	 једини	послат	 од	 свевишњега	оца	
да	 нас	 усрећи	 (ситни	 мандарини	 подскакују	 са	 својих	 места	 од	
узбуђености,	 један	 мандарин	 из	 првог	 реда	 баца	 на	 њих	 строг	
поглед,	што	значи:	није	заповеђено!	–	простота	само	ћути	и	укочено	
гледа	у	председника).	Ми	треба	да	донесемо	законе	који	ће	не	само	
угушити	сваку	клицу	која	би	без	дозвољења	више	власти	хтела	да	
проклија	у	нашој	земљи,	но	смо	дужни	да	васпитамо	цео	народ,	а	



нарочито	целу	омладину,	да	буде	душом	и	телом	одана	и	послушна	
нашој	божанственој	династији.	У	тој	цељи	ја	отварам	скупштину.
	 Читају	се	предлози	општинарски:	
	 Посл. № 1.	„Сваког	месеца	сви	Китајци	дужни	су	скупљати	
се	на	одређена	места,	где	ће	их	г.	г.	мандарини	по	налогу	више	власти	
прегледати	по	главама,	па	који	им	се	учини	„неблагонамеран“	или	
„неблагонадеждан“,	нека	спава	сваке	ноћи	у	одређеним	апсеничким	
кућама,	 које	 ће	 за	 ту	 цељ	 сазидати	 у	 свакој	 општини	 по	 целој	
пространој	китајској	царевини.“
	 Посл. № 2.	Брани	предлог.	Вели:	Тим	ћемо	путем	очистити	
земљу	од	смутљиваца	и	барем	ноћу	могу	г.	г.	мандарини	и	његово	
царско	 величанство	 мирно	 спавати	 –	 но:	 како	 се	 смутње	 могу	
правити	разним	путовима	усмено	и	писмено,	и	управо:	како	свако	
писање	новина	и	књига	које	није	по	налогу	више	власти	иде	на	то	
да	произведе	неред	у	земљи,	то	ја	предлажем	да	се	сви	писци	сваког	
месеца	редовно	казне	и	стога	сам	мнења	да	се	 горњем	предлогу	
дода:	 при	 сваком	 месечном	 визитирању	 „благонамерности“	 и	
благонаклоности	китајских	суграђана,	свима	писцима	без	разлике	
пола,	чина	и	занимања,	оцепиће	се	пред	свом	публиком	50	батина	
зарад	„назиданија“	потомства.	Сви	који	пишу	по	заповести	више	
власти	од	тога	су	изузети,	јер	је	„штампа	слободна”.
	 О	овом	додатку	отвори	се	дебата.	Неки	веле	да	је	мало	50	
батина	већ	100,	а	нарочито	што	је	100	и	окруагао	број,	а	округлина	
је	идеал	савршенства.	Неки	опет	устају	против	саме	штилистике	и	
оће	да	се	реч	„батина“	замени	са	речи	„церић“	-	некако	округлија	
реч	и	има	више	израза.	Трећи	оће	да	се	сви	писци	без	разлике	бију	
батинама,	 јер,	 веле,	 батине	нису	 	 к	 а	 з	 н	 а,	 већ	 једно	педагошко	
средство,	 које	 сви	 знаменити	 учитељи	 употребљују	 за	 уливање	
науке	и	морала	у	дечије	мозгове,	па	ваљда	ће	исти	утицај	имати	и	
на	писце,	који	оће	да	уче	свет	науци	и	моралу.	Напослетку	четврти	
слажући	се	са	претходним	мнењем	да	су	батине	једна	педагошка	
мера	а	не	казна,	предлаже	да	се	иста	мера	примени	на	све	чланове	
државне	машине,	тј.	на	све	мандарине	без	разлике,	јер	вели	и	они	
су	учитељи	народни.	Дебата	би	се	можда	још	дуго	продужавала,	
али	изађе	један	мандарин	првог	реда	и	рече:
	 Држављани	 китајске	 земље!	 Ви	 сте	 сада	 у	 заблуди	 као	 и	
вазда.	О	свему	томе	што	ви	предлажете	и	о	чему	дебатирате	постоје	
већ	закони.	Влада	по	постојећим	законима	земаљским	има	сва	та	
права	која	јој	ви	дајете.	И,	кад	би	хтели	наново	да	издајете	законе	
који	већ	постоје,	то	би	значило	да	ви	немате	поверење	у	владину	
тврду	вољу	да	ће	извршити	све	параграфе	постојећег	закона.	Да!	
То	би	био	вотум	неповерења.	А	поданици	китајског	величанства	
не	смеду	 (при	тој	речи	сви	скупштински	општинари	сагну	главе	
за	знак	покорности)	немати	поверења	у	своју	владу,	која	им	је	од	
самог	бога	послана.	Треба	једном	да	разумете	свој	скупштинарски	
позив.	Фала	богу	Китај	 је	 уређена	 земља	и	 ви	 се	 скупљате	овде	
само	обичаја	ради,	да	изјавите	поверење	у	владину	мудрост	и	да	јој	
захвалите	за	њене	трудове,	а	не	да	предлажете	законе.
 Посл. № 0	(који	је	разумео	заповест)	предлаже:	„Да	се	влади	
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изјави	 поверење,	 да	 јој	 се	 унапред	 одобравају	 мере	 које	 би	 она	
употребила	зарад	одржања	реда	у	земљи	и	зарад	васпитања	народа	
у	верности,	оданости	и	послушности,	па	да	скупштина	преко	свију	
предлога	пређе	на	дневни	ред.“	Једногласно	прима	се.
 П р е д с е д.				Кад	смо	овако	мудро	завршили	наше	послове,	
на	реду	је	да	се	разиђемо	кућама.	Браћо,	сваки	народ	има	нешто	
ориђинално	и	због	тога	све	установе	и	сви	закони	земаљски	треба	
да	 су	ориђинални,	 да	 су	у	народном	духу	 а	не	 копије	 са	 стране.	
Сваки	 народ	 тежи	 да	 оствари	 неке	 опште	 човечанске	 идеје:	
слободу,	једнакост,	братство,	морал,	правду	итд.,	али	све	те	идеје	
имају	код	разних	народа	разне	облике.	Код	нашег	народа	„слобода“	
значи	 послушност,	 „братство“	 значи	 послушност,	 „морал“	 значи	
послушност	–	једном	речи	идеал	нашег	народа	јесте	и	остаје	на	вечна	
времена:	послушност.	Ви	сте,	браћо,	схватили	дух	нашег	народа	и	
завршили	сте	свој	рад	у	народном	духу.	 Ја	вам	 за	 то	 захваљујем	
–	а	сад	вам	заповедам:	разђите	се	кућама.	(Док	је	председник	ово	
говорио,	мандарини	разних	редова	климали	су	ушима	за	знак	одо-
бравања,	 а	 простота	 је	 мрдала	 само	 трепавицама.	 На	 свршетку	
председниковог	говора	сви	достојанствено	по	чиновима	излазе	из	
сале).

																																																												Враголан, бр. 19, од 7. ХI 1871.
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Јован Дучић

СИНУ ТИСУЋЉЕТЊЕ КУЛТУРЕ

Ти	не	знаде	мрети	крај	сломљеног	мача,	
На	пољима	родним,	бранећи	их	часно.	

Китио	си	цвећем	сваког	освајача,	
Певајућ’	му	химне,	бестидно	и	гласно.	

Слободу	си	вечно,	закржљала	расо,	
Чек’о	да	донесу	туђи	бајонети,	

По	горама	својим	туђа	стада	пас’о,	
Јер	достојно	не	знаш	за	Слободу	мрети.	

Покажи	ми	редом	Витезе	твог	рода,	
Што	балчаком	с	руку	сломише	ти	ланце,	

Где	је	Карађорђе	твојега	народа,	
Покажи	ми	твоје	термопилске	кланце.	

С	туђинском	си	камом	пузио	по	блату,	
С	крволоштвом	звера,	погане	хијене,	
Да	би	мучки	удар	с	леђа	дао	Брату	

И	убио	пород	у	утроби	жене.	

Још	безбројна	гробља	затравио	ниси,	
А	крваву	каму	у	недрима	скриваш,	
Са	вешала	старих	нови	коноп	виси,	
У	сумраку	ума	новог	газду	сниваш.	

Бранио	си	земљу	од	нејачи	наше,	
Из	колевке	пио	крв	невине	деце,	
Под	знамење	срама	уз	име	усташе	
Ставио	си	Христа,	Слободу	и	Свеце.	

У	безумљу	гледаш	ко	ће	нове	каме	
Оштрије	и	љуће	опет	да	ти	скује,	
Чију	ли	ћеш	пушку	обесит’	о	раме,	
Ко	најбоље	уме	да	ти	командује.	

Миодраг Сибиновић

УМЕТНИЧКЕ ОСОБИНЕ ДОМАНОВИЋЕВЕ ДАНГЕ
– покушај структурално-семантичке анализе –

1.

	 Приповетка	 је	 заснована	 на	 материјалу	 једног	 сна	 и	 јаве.	
Компонована	је	на	погледу	у	тај	„сан“	из	нараторове	„јаве“,	према	
формалној	 схеми:	 јава–сан–јава.	 Приповедање	 је	 тако	 добило	
динамику	која	проистиче	из	исказаног	неподударања	уметничког	
времена	 са	 стварносним,	 објективним	 временом.1	То	 је,	 као	што	
је	 познато,	 једна	 од	 најстаријих,	 али	 ефикасних	 компонената	
уметничке	 конструкције	 којом	 се	 указује	 на	 неједнозначност	
и	 отвара	 маневарски	 простор	 за	 остваривање	 вишезначности	
књижевног	текста.
	 „Стварносни“	 (фабуларни)	 вредносни	 редослед	 –	 сан,	
буђење,	 прва,	 непосредна	 реакција	 после	 буђења	 и	 накнадно	
присећање	 на	 оно	 што	 је	 том	 сну	 претходило	 –	 у	 уметничком,	
сижејном	редоследу:	присећање	на	оно	што	је	сну	претходило,	сан,	
буђење	 и	 непосредна	 реакција	 на	 сан	 –	 Домановић	 уобличава	 у	
оквиру	вербалног	супротстављања	нараторовог	„сна“	и	„јаве“	као	
двеју	различитих	реалности.
	 Међутим,	 карактеристично	 је	 да	 те	 две	 „различите	 ре-
алности“	 Домановић	 слика	 као	 својеврсне	 симетричне	 целине.	
Њихова	 симетрија	 је	 заснована	 на	 еквивалентним	 симболичним	
мотивима,	 еквивалентној	 сижејној	 ситуацији	 и	 еквивалентним	
ликовима.	
	 У	еквивалентне	симболичне	мотиве	могу	се	сврстати,	пре	
свега,	следећи:	мирноћа	и	ваљаност	као	грађанска	врлина	(у	делу	
приповетке	у	којем	се	говори	о	јави:	„како	сам	имао	куражи	и	да	
сањам	 страшне	 ствари,	 кад	 сам	 и	 ја	 миран	 и	 ваљан	 грађанин“,2	
делу	приповетке	у	којем	се	говори	о	сну:	„Ми	смо	мирни	и	ваљани	
људи“3,	„Дакле,	ми	смо	ти	овде	мирни	и	ваљани	људи“4,	племенита,	
витешка	крв	предака	 (у	делу	приповетке	о	„јави“:	„необично	ми	
беше	пријатно	што	је	мени	бог	дао	фино	срце	и	племениту,	витешку	
крв	 наших	 старих“;	 „Баш	ми	 крв	 у	жилама	 племенита,	 и	 ништа	

1	Термине	фабула	и		сиже	употребљавамо	у	значењу	које	су	предложили	руски	
формалисти	(Шкловски,	Томашевски):	фабула	је	„прича“,	а	сиже	–	уметничка	
конкретизација	те	приче	у	прозном	књижевном	делу
2	Р.	Домановић,	Сатире.	Библиотека	Српска	књижевност	у	сто	књига,	Нови	Сад	
–	Београ,	1960,	с.	40.
3	Нав.	изд.,	с.	41
4	Нав.	изд.,	с.	42.



друго!“�,	 у	делу	приповетке	у	којем	се	 говори	о	 земљи	из	„сна“:	
„не	смемо	заборавити	да	смо	потомци	врлих	предака,	да	кроз	наше	
жиле	тече	племенита,	 јуначка	крв	наших	ђедова“6;	„Сваки	који	у	
себи	 осећа	 и	 трунку	 витешке	 крви	 наших	 старих,	 грабиће	 се“7);	
клањање	(у	делу	о	„јави“:	„док	ми	одједном	задрхта	сама	рука,	па	
право	капи;	глава	се	сама	приклони	земљи,	а	уста	ми	се	развукоше	у	
пријатан	осмех“;	у	делу	о	„јави“:	„Механџија	се	и	пред	њим	дубоко	
поклони“8;	 „Како	он	наиђе,	 а	 све	 се	 главе	дубоко	приклонише“9;	
„Све	се	живо	клања	и	скида	капе	пред	јунаком	својих	дана.“10
	 Еквивалентно	 сижејном	 ситуацијом	 може	 се	 сматрати	
потврђивање	 врлина	 мудрог	 и	 ваљаног	 грађанина	 племените,	
витешке	крви.	У	делу	приповетке	у	којем	се	говори	о	„јави“	то	је	
реакција	на	откинуто	полицијско	дугме,	а	у	делу	с	причом	о	„сну“	
–	реаговање	на	полицијску	наредбу	да	се	лојални	грађани	обележе	
жигом.
	 Еквивалентни	 ликови	 могу	 се	 тражити	 на	 једном	 вишем	
степену	уопштености.	У	таквом	приступу	издвојићемо	лик	мирног,	
ваљаног	 грађанина	 који	 се	 према	 властима	 односи	 „пажљиво“	 с	
поштовањем,	и	лик	„непажљивог“	грађанина	који	изазива	љутњу	
и	презир	„пажљивих“	(у	делу	о	„јави“	лик	„пажљивог“	грађанина	
представља	наратор,	а	„непажљивог“	онај	„простак“	који	је	нагазио	
„сјајно	дугме	од	полицијске	униформе“;	у	делу	приповетке	где	се	
говори	о	„сну“	ликови	„пажљивог“	грађанина	су	маханџија,	затим	
„један	 од	 најугледнијих	 грађана...	 велики	 богаташ	 и	 патриота“	
кога	 јаше	„виши	пандур“,	потом	Колб,	па	Клеард	и	Леар,	док	су	
ликови	„непажљивих“	грађана	„пробисвети“	који	долазе	са	стране,	
те	 мирне,	 ваљане	људе	 „кваре	 и	 уче	 злу“	 –	 представљени,	 тако,	
групном	карактеристиком	–	као	и	издвојени	безимени	старац	који	
је	жигосање	назвао	недопустивом	срамотом.
	 У	еквивалентне	се	могу	сврстати	и	ликови	у	односу	према	
којима	 се	 грађани	 деле	 на	 „пажљиве“	 и	 „непажљиве“.	 То	 су	
ликови	који	представљају	власт	(у	делу	приповетке	о	„јави“	то	је	
метонимијски	насликани	полицајац	–	„сјајно	дугме	од	полицијске	
униформе“;	 у	 делу	 о	 „сну¨то	 су	 кмет,	 виши	 и	 нижи	 пандури,	
великаши,	практикант).
	 Симетрија	 заснована	 на	 оваквој	 концентрацији	 еквива-
лентних	симболичких	мотива,	сижејне	ситуације	и	ликова	указује	
на	 висок	 степен	 паралелизма	 између	 „двеју	 реалности“,	 између	
Домановићеве	„јаве“	и	„сна“.
	 Тај	паралелизам	у	глобалној	назнаци	игром	времена	да	 је	
Данга	 вишезначан	текст	упућује	и	на	проверу	почетне,	вербалне	
тврдње	да	је	оно	што	је		наратор	видео	у	„сну“	виђено	тек	кад	је	
„отишао	некуд	тако	далеко	од	свог	завичаја	у	неки	непознати	крај,	
5	Нав.	изд.,	с.	40
6	Нав.	изд.,	с.	44.
7	Нав.	изд.,	с.	46
8	Нав.	изд.,	с.	42.
9	Нав.	изд.,	с.	43
10	Нав.	изд.,	с.	47.
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у	неку	чудну	земљу,	за	коју,	ваљда,	нико	живи	и	не	зна,	и	која	се	
сигурно	само	у	сну	може	сањати“.11	Је	ли	страшна	земља	из	„сна“	
одиста	тако	далеко	од	Србије?
	 Динамика	Домановићевог	уметничког	исказа,	импресивна	
естетичка	 снага	његовог	 одговора	 управо	 је	 у	 игри	 супротности	
између	 вербалног,	 тј.	 експлицитног	 и	 посредног,	 имплицитног	
одговора	на	питање	односа	између	„сна“	и	„јаве“.

	 Занимљиво	је	да	Домановић	имплицитни	одговор	започиње	
знаковима	из	области	књижевне	стварности.	Средином	деведестих	
година	 XIX	 века,	 кад	 је	 написана	 Данга,	 позната	 је	 већ	 песма	
Војислава	 Илића	У позну јесен.	 Историчари	 књижевности	 су	 је	
касније	сврстали	у	реалистичку	пејзажну	лирику,	а	савременици	су	
је	доживљавали	као	поетску	слику	нашег	поднебља.	Та	антологијска	
песма	је,	као	што	је	познато,	изаткана	од	мотива	ветра	који	јауче	
„кроз	пусте	пољане	наше“,	густих	слојева	магле,	гаврана,	сеоског	
пута	којим	граби	„окис’о	коњиц“,	убогог	дома,	старице	која	„мокру	
живину	 ваби“	 и	 зељова	 „с	 косматим	 репом“.	 Композиција	 јој	 је	
затворена:	 исказана	 је	 у	 три	 строфе,	 прва	 и	 трећа	 су	 текстуално	
подударне,	са	завршним	стихом:	„Мутно	је	небо	сво.“		

	 Кад	 се	 има	 у	 виду	 та	 чињеница	 из	 ондашњег	 књижевног	
живота,	онда	почетак	„сна“	у	Домановићевој		Данги може	добити	
и	једно	допунско	значење.

	 Домановићев	наратор,	наиме,	саопштава	следеће:	„Одједа-
мпут	се	обретох	на	неком	уском,	брдовитом	и	каљавом	путу.	Хладна,	
мрачна	ноћ.	Ветар	јауче	кроз	оголело	грање	и	чисто	сече	где	дохвати	
по	голој	кожи.	Небо	 је	мрачно,	 страшно	и	немо...“12	Испоставља	
се,	дакле,	да	је	тај	каљави	пут	испод	мрачног	неба	сасвим	налик	
оном	путу	којим	„фркће	окис’о	коњиц“	испод	мутног	неба,	и	да	
је	 тај	 ветар	што	„јауче“	по	 звуку	и	по	 емоционално-семантичкој	
карактеристици	истоветан	са	ветром	који	јауче	„кроз	густе	пољане	
наше“.	Дакле,	реалност	из	„сна“	ипак	није	одиста	тако	одвојена	од	
реалности	из	„јаве“...

	 Овакав	 имплицитан	 одговор	 Домановић	 само	 неколико	
реченица	 касније	 даје	 и	 податком	 из	 сфере	 друштвеног	 живота.	
Наратор	ступа	у	разговор	с	механџијом	и	саопштава	следеће:

	 –	Ми	 смо	мирни	и	 ваљани	људи	–	 отпоче	ми	он	причати	
–	верни	смо	и	послушни	своме	кмету.

	 –	Зар	је	код	нас	кмет	најстарији?	–	прекидох	га	питањем.
	 –	 Код	 нас	 управља	 кмет,	 и	 он	 је	 најстарији;	 после	 њега	

долазе	пандури.
	 Ја	се	насмејах.
	 –	Што	се	смејеш?...	Зар	ти	ниси	знао?...	А	одакле	си	ти?...

Ја	 му	 испричам	 како	 сам	 залутао	 и	 да	 сам	 из	 далеке	 земље	
Србије.“13		
	 Механџија	 није	 добио	 директан	 одговор,	 али	 читаоцу	 је	
јасно	да	тај	Србин	веома	добро	зна	и	шта	је	кмет	и	шта	су	пандури.	
11	Нав.	изд.,	с.	41.
12	На	истом	месту.
13	На	истом	месту.
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У	том	контексту	нараторов	смех	такође	постаје	двосмислен:	можда	
се	наратор	смеје	због	недовољне	квалификованости	власти	на	чијем	
је	челу	само	кмет,	али	можда	и	због	тога	што	механџија	мисли	да	
дошљак	из	Србије	не	зна	шта	је	власт	кметова	и	пандура.	
	 И	управо	у	изазовима	оваквих	наговештаја,	у	набоју	између	
полова	експлицитног	и	имплицитног	значења,	у	тој	тананој	есте-
тичкој	игри	открива	се	право	 значење	Домановићеве	Данге.	Оно	
се	продубљује,	пре	свега,	на	пресецима,	на	преклопима	и	распону	
семантичких	оквира	оних	еквивалентних	делова	структуре	текста	
о	„сну“	и	о	„јави“.	Погледајмо	зато	неке	од	њих	мало	ближе.
	 Као	 глобална	 карактеристика	 семантике	 еквивалентних	
делова	структуре	текста	о	„сну“	и	„јави“	уочава	се	асиметричност	у	
погледу	степена	развијености:	у	делу	о	„јави“	еквивалентни	мотиви,	
ликови	и	сижејна	ситуација	дати	су	сажето,	на	једном	вишем	нивоу	
уопштености,	док	су	у	делу	о	„сну“,	по	правилу,	развијенији	и	више	
конкретизовани.	Такав	однос	материјала	је	логичан	са	становишта	
предмета	приповетке:	јер	тежиште	је	на	причи	о	„сну“.
	 Међутим,	 такав	 однос	 истовремено	 имплицира	 и	 једно	
друго	 тумачење:	 о	 мотивима,	 животној	 ситуацији	 на	 којој	 је	
изграђен	сиже	и	о	ликовима	који	су	предмет	Данге	детаљније	се	
може	расправљати	 тек	пошто	 се	 вербално	пренесу	у	 „сан“,	 па	и	
у	сну,	 још	боље	–	у	неку	туђу,	далеку	земљу.	Таквим	тумачењем	
се,	 у	 суштини,	 „сну“	 Домановићевог	 наратора	 даје	 проширено,	
алегоријско	значење.
	 Мирноћа	и	ваљаност	као	грађанска	врлина	из	дела	о	„јави“	
у	делу	о	„сну“	своди	се	на	слепу	покорност	кмету	и	пандурима,	која	
води	у	потпуно	изопачење	људског	достојанства	(надметање	у	томе	
кога	ће	претпостављени	више	пута	јахати).	Племенита,	витешка	крв	
предака,	испоставља	се,	струји	у	жилама	људи	који	не	само	што	са	
страхопоштовањем	пролазе	крај	откинутог	дугмета	с	полицијске	
униформе,	 него	 друштвену	 афирмацију	 стичу	 подметањем	 леђа,	
да	 их	 јашу	 претпостављени	 –	 кмет	 и	 пандури,	 струји	 у	 жилама	
људи	који	јунаштвом	и	родољубљем	сматрају	подметање	чела	под	
усијано	 гвожђе	да	би	им	се	ударио	ропски	жиг,	 а	 спремни	су	да	
линчују	 оронулог	 старца	 зато	што	 је	 рекао	 како	му	 се	 „чини	 да	
је	боље	не	допустити	такву	срамоту“.	„Безазлено“	клањање	пред	
откинутим	полицијским	дугметом	у	тобожњем	„сну“	је	прерасло	
у	 одбрану	 ропства.	Онај	 „пажљиви“	 грађанин	 који	 се	 позива	 на	
витешку	крв	предака	и	задовољава	се	да	„куражно“	користи	своја	
грађанска	права	тако	што	ће	после	добре	вечере	ишчачкати	зубе,	
пијуцкати	 вино,	 па	 лећи	 да	 спава	 –	 прераста	 у	 „сну“	 не	 само	 у	
жртву,	него	и	у	инструмент	насиља	над	људима	који	не	пристају	на	
ропство.	То	чини	кад	пристаје	да	сопственим	жигосањем	разоткрије	
кметовљеве	 противнике,	 као	 и	 кад	 се	 обрачунава	 с	 безименим	
старцем	због	тога	што	се	старац	побунио	против	срамоте.
	 На	 фону	 овако	 успостављених	 релација	 између	 „сна“	 и	
„јаве“,	 подстицаје	 на	 алегоријско	 тумачење	 „сна“	 Домановић	
појачава	и	неким	деловима	текста	који	немају	еквивалената	у	делу	
о	„јави“.	То	чини	кад	наратору	приписује	изјаву:	„Ја	се	стресох	и	

помислих	да	што	пре	бежим	из	те	страшне	земље,	јер	се	ја,	иако	
сам	племенити	Србин,	нисам	навикао	баш	на	толико	витештво,	и	
би	ми	зазорно“14!	То	Домановић	чини	и	кад	даје	овакав	податак:	
„Слегло	се	све	из	града,	и	мало	и	велико,	и	мушко	и	женско.	Неке	
мајке	 понеле	 и	малу	 децу	 у	 наручју	 да	 и	њих	жигошу	 ропским,	
односно	почасним	жигом,	како	би	доцније	имали	преча	права	на	
боља	места	у	државној	служби.
	 Ту	 је	 гурање,	 псовање	 –	 у	 том	 помало	 личе	 на	 нас	Србе,	
па	ми	би	мило	–	 отимање	ко	 ће	пре	 доћи	до	 врата.	Неки	 се	 чак	
и	 погушају.“15	 Сличну	 улогу	 има	 и	 ређање	 представника	 власти	
који	 су,	 уствари,	 реалије	 управо	 из	 српског	 друштвеног	живота:	
кмет,	пандур,	практикант,	великаши;	или	уношење	неких	детаља	
карактеристичних,	 иначе,	 за	 српску	 свакодневицу:	 групашење	
приликом	 избора,	 или	 навика	 да	 се	 сви	 значајнији	 друштвени	
догађаји	завршавају	у	механи	уз	пиће	и	мезетлук.
	 Овакво	преплетање	„сна“	и	„јаве“,	којим	се	имплиците	негира	
почетна	нараторова	изјава	да	је	оно	што	се	догађа	у	сну	далеко	од	
његовог	завичаја	заправо	је	припрема	за	ефектну	Домановићеву	по-
енту.	Испоставља	се,	наиме,	да	је	његов	наратор	ментално	у	потпу-
ности	на	нивоу	људи	из	те	„страшне	земље“:	„Слушам	те	хвале	на	
све	стране,	па	се	тек	у	мени	пробуди	јуначка	крв	српска.	И	наши	
су	стари	јунаци,	и	они	су	умирали	на	кољу	за	слободу;	и	ми	имамо	
јуначку	прошлост	и	Косово.	Свега	ме	обузе	народни	понос	и	сујета	
да	осветлам	образ	свога	рода,	и	јурнем	пред	судницу,	па	викнем:
	 ‘Шта	хвалите	вашег	Леара?...	Ви	још	нисте	видели	јунаке!	
Да	видите	шта	је	српска,	витешка	крв!	Ударајте	десет	жигова,	а	не	
само	два!“16
	 Ова	 поента	 је	 игром	 смислова	 око	 конструисаног	 односа	
између	„сна“	и	„јаве“	заправо	представљен	однос	између	илузије	
и	истине,	између	привида	и	суштине	једне	друштвене	стварности.	
Домановић	 је,	 док	 је	 писао	 своју	Дангу,	 разуме	 се,	 имао	 у	 виду	
прилике	у	ондашњој	Србији.	Међутим,	тема	злоупотребе	традиције	
(„светле	 прошлости“),	 манипулисање	 људима,	 тема	 несклада	
између	 илузија	 и	 друштвене	 стварности	 није	 повезана	 само	 са	
Србијом	краја	ХIХ	века,	није	карактеристична	ни	уопште	само	за	
Србију.	Она	може	бити	актуална	и	у	било	којем	друштву	и	у	било	
којем	времену.	Домановићева	приповетка	Данга управо	због	такве	
своје	 тематске	 универзалности	 има	 читаоце	 до	 данашњих	 дана.	
Због	тога	је	отворена	за	различите	читалачке	конкретизације	и	за	
нова	тумачења.
	 Томе,	 разуме	 се,	 доприноси	 вешта	 Домановићева	 више-
смислена	уметничка	конструкција.	Та	вишесмисленост	се	одиста	
сабила	у	жижу	поруке	која	се	исказује	у	поенти	„сна“.	Међутим,	
није	случајно	ни	безначајно	што	Домановић	у	завршној	секвенци	
приповетке,	у	оним	подацима	о	првој	нараторовој	реакцији	на	„сан“,	
поново	заплиће	значење:	„Протарем	чело	у	страху	и	прекрстим	се,	
14	Нав.	изд.,	стр.	42.
15	Нав.	изд.,	стр.	46.
16	Нав.	изд.,	стр.	48.



чудећи	се	шта	све	човеку	не	дође	у	сну.’
	 ‘Умало	не	потамнех	славу	њиховог	Леара’,	 –	помислим	и	
окренем	се	задовољно	на	другу	страну,	а	и	би	ми	помало	криво	што	
се	цео	сан	завршио.“17
	 Тај	„пажљиви	човек	који	се	на	„јави“	труди	да,	као	„миран	
грађанин,	 добро	 дете	 ове	 намучене,	миле	 нам	мајке	Србије“,	 ни	
у	чему	не	стрчи	од	осталих	„ваљаних“	људи,	у	„сну“	се	изненада	
трансформише	 у	 човека	 који	 жели	 да	 надмаши	 „јунака	 својих	
дана“.	А	после	буђења,	престрашен,	задовољан	је	што	није	учинио	
тај	корак,	али	истовремено	и	жали	што	 је	његово	„јуначко	дело“	
остало	неостварено.	Такав	исход	отвара	више	питања.	Да	ли	је	том	
просечном,	лојалном	грађанину	одиста	потребан	подвиг?	Је	ли	он	
за	подвиг	способан	само	у	сну?	Ако	је	сан	само	логичан	продужетак	
јаве,	онда	испада	да	тај	просечни	„пажљиви“	грађанин	има	снаге	и	
за	подвиг?	Мора	ли	његов	подвиг	да	буде	бесмислен?
	 Домановићев	текст	може	дати	основа	за	различите	одговоре	
на	сва	постављена	питања,	осим,	вероватно,	на	последње.	Зашто?

2.

	 За	 одговор	 на	 ово	 питање	 неопходно	 је	 осврнути	 се	 и	 на	
природу	 Домановићевог	 приповедања.	 Већ	 смо	 констатовали	 да	
текст	Данге	 има	 карактеристичне	 одлике	 књижевног	 уметничког	
дела	 да	 посебном	 конструкцијом	 (одвајање	 „сижејног“	 од	
„фабуларног“	 времена;	 експлицитни	 и	 супротстављени	 им-
плицитни	одговори	на	питање	о	одвојености	„сна“	од	„јаве“	екви-
валентним	 и	 нееквивалентним	 елементима	 структуре)	 сугерише,	
прво,	 смисаону	 неједнозначност.	 Констатовали	 смо,	 даље,	 да	
је	 Данга	 уобличена	 и	 као	 алегоријски	 текст.	 Али	 тим,	 иначе,	
не	 безначајним	 констатацијама,	 ипак	 још	 увек	 није	 довољно	
окарактерисана	природа	Домановићевог	приповедања.	Алегорија	
која	нема	само	један	смисао	може	бити	заснована	на	реалним,	као	
и	на	фантастичним	мотивима,	на	трагичним	или,	пак,	на	смешним	
животним	ситуацијама.	Интонација	њеног	исказа	може	бити	у	било	
којем	 регистру,	 од	 проблемско-филозофског	 до	 лаког	 хуморно-
лакрдијашког	приповедања.
	 У	 жељи	 да	 дођемо	 до	 карактеристике	 Домановићевог	
тона	 приповедања	 у	 Данги	 погледајмо	 прво	 како	 су	 изабрани	
носећи	 мотиви	 приповетке.	 Битним	 носећим	 мотивима	 и	 при	
најповршнијем	 читању	 Данге	 сматраће	 се,	 пре	 свега,	 следећи:	
клањање	полицијском	дугмету,	јахање	човека	и	жигосање.
	 То	су	мотиви	који	се	не	могу	оценити	као	нека	нарочита	Дома-
новићева	уметничка	открића	–	клањање	господарима,	јахање	потчи-
њених	и	жигосање	робља,	све	су	то	културноисторијске	реалије	мно-
го	пута	већ	на	различите	начине	изражаване	у	литератури.	Можемо	
их	 окарактерисати	 чак	 као	 мотиве	 који	 су	 настали	 у	 прилично	
високом	 степену	 уопштености,	 што,	 у	 принципу,	 не	 доприноси	
17	На	истом	месту.
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баш	њиховој	емоционалној	ефикасности	у	уметничком	делу.	Али	
чињеница	да	су	настали	на	високом	степену	уопштености	и	да	су	
заправо	културноисторијске	реалије	човечанства	говори	о	томе	да	
су	оне	несумњиво	саставни	део	свести	сваког	просечног	читаоца.
	 То	је	значајна	предност	за	широку	рецепцију	приповетке,	али	
и	озбиљна	опасност	да	књижевно	дело	добије	призвук	баналности.	
А	Данга ипак	не	делује	као	банално	књижевно	дело.	Значи,	дакле,	
да	у	тексту	ове	приповетке	постоји	нешто	што	побројане	носеће	
мотиве	освежава.	Читалачко	искуство,	општа	књижевноисторијска	
и	 књижевнотеоријска	 сазнања	 показују	 да	 се	 такво	 уметничко	
надопуњавање	 или	 преосмишљавање	 познатог	 остварује	 пре	
свега	семантичко-емоционалним	ефектима	нове	целине	у	коју	су	
уграђени	 „стари“	 мотиви.	 Погледајмо,	 због	 тога,	Дангу	 и	 у	 том	
светлу.
	 „Стари“	мотив	клањања	господарима	Домановић,	прво,	ипак	
мало	конкретизује.	Историјско	искуство	као	„господаре“	којима	се	
људи	клањају	познаје	божанства,	цареве,	фараоне,	канове,	краљеве,	
војне	команданте,	феудалце	и	газде.	Овде	је	међу	„господаре“	уведен	
полицајац.	Домановић,	међутим,	 то	померање	дограђује	метони-
мијском	 заменом	 полицајца	 полицијском	 униформом,	 а	 даље,	
у	 коначној	 слици,	 блештавим	 дугметом	 са	 те	 униформе.	Између	
замишљеног	 бога-господа	 и	 реалног	 цара-господара	 огромна	 је	
разлика.	Између	цара-господара	и	полицајца	–	 још	већа.	Између	
човека	 и	 дугмета?	 Има	 ли	 смисла	 и	 говорити!	 Стога	 клањање	
Домановићевог	 „пажљивог“	 грађанина	 полицијском	 дугмету	
као	 клањање	 господару	 садржи	 у	 себи	 изузетну	 концентрацију	
несагласја	 које	 ће,	 према	 оној	 класичној	 дефиницији,	 изазвати,	
можда,	смех,	али	одмах	након	тога	и	ону	рационалну	реакцију	коју	
подстиче	сатира.
	 Домановић	 и	 у	 мотив	 јахања	 човека	 уноси	 неопходну	
уметничку	свежину.	Према	„класичном“	(уобичајеном)	схватању,	
човек	 кога	 јашу	 доживљава	 понижавајућу	 повреду	 сопственог	
људског	достојанства	(јер	тиме	га	стављају	у	положај	коња,	мазге,	
магарца,	камиле	и	сл.).	Уколико	га	јаше	ђаво,	то	је	знак	потпуног	
губљења	 моралног	 интегритета	 и	 моралног	 пада.	 Домановићеви	
„ваљани“	грађани,	пак,	у	томе	што	их	претпостављени	јашу	виде	
потврду	своје	људске	и	грађанске	вредности.	И	не	само	они:	њих	и	
други	тако	вреднују,	јер	на	основу	тога	одиста	стичу	друштвени	углед	
(најнеугледнији	је	грађанин	кога	није	јахао	чак	ни	практикант).	Ова	
„освежења“,	ова	померања,	заснована	на	принципу	изненађујућег,	
карикатурног	 контраста,	 такође	 показује	 да	 Домановић	 своју	
приповетку	артикулише	у	хумористичко-сатиричком	правцу.
	 У	централном	мотиву,	у	мотиву	жигосања,	који	је	у	основи	
заплета,	 хумористичко-сатиричка	 усмереност	 доводи	 до	 даљег,	
можда	 кулминативног	 изокретања	 смисла.	 Обично	 се	 жигоше	
стока.	 Овде	 се	 жигошу	 људи.	 Међу	 људима,	 у	 давна	 времена,	
жигосани	 су,	 и	 то	 на	 силу,	 само	 робови	и	 злочинци.	У	Данги	 се	
жигошу,	добровољно,	слободни	грађани.	Људском	друштву	познато	
је	и	жигосање	у	преносном	смислу,	као	морална	осуда	појединаца	



чије	понашање	одступа	од	општеприхваћених	друштвених	норми.	
У	Данги	 се,	међутим,	жигоше	управо	она	већина:	сточне	жигове	
сада	добијају	људи	који	поштују	владајуће	друштвене	назоре!
	 Ако	 би	 се	 потражио	 заједнички	 именитељ	 за	 поступак	
којим	Домановић	бира	и	формира	ове	носеће	мотиве,	може	се,	без	
икаквог	колебања,	констатовати	да	је	то	сатирично	инсистирање	на	
карикатуралним	контрастима.
	 Хумористичко-сатирична	природа	Домановићевог	припове-
дања	 доследно	 се	 испољава	 и	 у	 двосмисленој	 формулацији	
непосредних	исказа.	Рецимо,	кад	наратор	овако	описује	дан	уочи	
„страшног	 сна“:	 „Тога	 дана	 ми	 се	 није	 ништа	 необично	 десило.	
Вечерао	сам	добро	а	по	вечери	чачкао	зубе,	пијуцкао	вино,	а	затим,	
пошто	сам	тако	куражно	и	савесно	употребио	сва	своја	грађанска	
права,	легао	у	постељу	и	узео	књигу	да	бих	пре	задремао.	Убрзо	
ми	 је	 књига	 испала	 из	 руке,	 пошто	 је,	 наравно,	 испунила	 моју	
жељу,	и	ја	сам	заспао	као	јагње	с	мирном	савешћу,	јер	сам	потпуно	
извршио	све	своје	дужности.“18		Или,	кад	обрачун	са	старцем	који	је	
против	жигосања	представља	следећим	исказом:	„Раздражена	маса	
младих, јуначких грађана (подвукао	Р.	Домановић	–	М.	С.)	 јурну	
на	изнемогла	старца,	те	га	у	јарости	почеше	ударати	и	вући.“19	Иза	
исказа	„припростог“	наратора,	дакле,	стално	је	присутан	ироничан	
осмех	писца	који	„лицу“	додаје	„наличје“,	да	би	показао	наказну	
супротност	између	„умивене“,	„значајне“	спољашности	и	празне,	
безвредне	унутрашњости	садржине.
	 Таква	усмереност	исказа	се	запажа	и	на	ужем	језичком	плану	
приповетке.	Данга је	у	целини	написана	као	непосредно	нараторово	
причање.	Али	 део	 у	 којем	 се	 говори	 о	 ономе	што	 се	 догађало	 у	
„сну“	 има	 и	 једну	 нову	 стилско-језичку	 црту:	 садржи	 извесне	
сигнале	фолклорног	народног	приповедања	којим	се	причају	приче	
или	бајке.	То	су	неки	синтаксичи	обрти	или	устаљени	изрази,	као	
што	су,	на	пример:	„Провирим	напоље,	кад ал’ имам шта видети“;	
„изиђе	и	поклони се до земље, а онај човек у	шареном...“;	20„Како 
он наиђе, а све	 се	 главе	 дубоко	 приклонише“;21	 „Учинише му 
почасно	место“;22	„изнемогао	старац,	смежурана	лица	и	беле	косе 
и браде као снег“;23	„кад тамо,	неки	већ	засели,	те	мезете	и	пију“;	
„Слушам	те	хвале	на	све	стране,	па се тек и у мени пробуди...“24
	 Међутим,	и	у	делу	о	„јави“	скрећу	на	себе	пажњу	исказани	
патетичним	публицистичким	стилом	официјелног	патриотизма	(у	
делу	о	„јави“:	„миран	и	ваљан	грађанин,	добро	дете	ове	намучене,	
миле	нам	мајке	Србије,	као	и	сва	друга	деца	њена“;	„необично	ми	
беше	пријатно	што	је	мени	бог	дао	фино	срце	и	племениту,	витешку	
крв	наших	старих“;25	у	делу	о	„сну“	тим	стилом		 је	представљен	
18	Нав.	изд.,	стр.	41.
19	Нав.	изд.,	стр.	45.
20	Нав.	изд.,	стр.42.
21	Нав.	изд.,	стр.	43.
22	Нав.	изд.,	стр.	44.
23	Нав.	изд.,	стр.	45.
24	Нав.	изд.,	стр.	47.
25	Нав.	изд.,	стр.	40.
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Клеардов	говор	којим	овај	позива	суграђане	да	изађу	на	жигосање,	и	
уводник	из	новина).	Стилска	особеност	дела	о	„сну“	функционална	
је	 са	 становишта	 оног	почетног	 вербалног	инсистирања	на	 томе	
да	 су	 „јава“	 и	 „сан“	 две	 потпуно	 различите	 реалности.	Логично	
је	што	је	стил	који	је	карактеристичан	за	свет	из	народне	приче	и	
народне	бајке	уткан		у	приповедање	о	ономе	што	према	почетној	
претпоставци	не	припада	свету	савремене	„јаве“.
	 Али	пасажи	исказани	патетичним	публицистичким	стилом	
официјелног	патриотизма	имају	исти	смисао		као	и	еквивалентни	
мотиви,	ликови	и	сижејна	ситуација	о	којима	је	већ	било	речи	у	првом	
одељку	ове	анализе.	И	ти	пасажи	имају	функцију	еквивалентних	
елемената	структуре	који	такође	садрже	битно	семантичко-емоцио-
нално	 значење.	 Пре	 свега,	 они	 учвршћују	 сазнање	 да	 „страшан	
сан“	и	„јава“	о	којима	је	реч	у	приповеци	представљају,	у	суштини,	
једну	 исту	 друштвену	 стварност.	 Погледамо	 ли,	 пак,	 крешчендо	
Клеардове	беседе	(„Нека		кукавице	дрхте	и	бледе	од	страха,	али	ми	
ни	за	тренутак	не	смемо	заборавити	да	смо	потомци	врлих	предака,	
да	кроз	наше	жиле	тече	племенита,	јуначка	крв	наших	ђедова,	оних	
див-витезова	што	ни	зубом	не	шкрипнуше	умирући	за	слободу	и	за	
добро	нас,	његових	потомака.	Ништавне	су	ове	муке	према	оним	
мукама,	па	зар	да	се	ми	покажемо	трулим	и	кукавичким	коленом	
сада,	у	сваком	добру	и	изобиљу?	Сваки	прави	родољуб,	сваки	који	
жели	да	 се	племе	не	обрука	пред	светом,	поднеће	бол	 јуначки	и	
мушки“26)	и	поенту	новинског	уводника	(„Сваки	који	у	себи	осећа	
и	трунку	витешке	крви	наших	старих,	грабиће	се	да	што	пре	мирно	
и	с	поносом	поднесе	муке	и	бол,	јер	је	то	бол	свети,	то	је	жртва	коју	
отаџбина	и	опште	добро	свију	захтева.	Напред,	грађани,	сутра	је	
дан	витешке	пробе!...“27)	уверићемо	се	да	су	пасажи,	написани	пате-
тичним	публицистичким	стилом	такође	у	функцији	карикатурног,	
хумористичко-сатиричног	 тона	 приповедања	 који	 је	 заснован	
на	 нескладу	 између	 патетичне	 форме	 и	 обесмишљене,	 бизарне	
суштине.
	 После	 свих	 ових	 сазнања	 која	 показују	 да	 је	 целокупна	
садржина	(избор	карикатурално	„померених“	мотива	са	значењима	
која	 проистичу	 из	 новоконструисане	 сижејне	 целине)	 дата	 у	
доследно	 спроведеном	 хумористичко-сатиричном	 тону	 исказа,	
можемо	 са	 сигурношћу	 одговорити	 на	 питање	 постављено	 пред	
почетак	овог	поглавља	анализе.	Подвиг	„пажљивог“	грађанина	у	
Данги	одиста	је	могао	бити	само	бесмислен!	Кад	не	би	тако	било,	
онда	би	смисао	изгубила	Домановићева	приповетка.

3.

	 У	анализи	непосредног	исказа	у	Данги	већ	смо	у	претходном	
одељку	констатовали	да	иза	„припростог“	наратора	стоји	ироничан	
осмех	писца.	На	основу	сазнања	до	којих	смо	дошли	о	вербалном	
26 Нав.	изд.,	стр.	44-45.
27	Нав.	изд.,	стр.	46.



супротстављању	 и	 имплицитном	 изједначавању	 „јаве“	 и	 „сна“,	
такође	можемо	рећи	да	 је	 за	 ову	приповетку	карактеристично,	и	
битно,	 неподударање	 тачке	 гледишта	 (угла	 гледања)	 наратора	 и	
писца.	Можда	 би	 требало	 издвојити	 као	 значајан	 конструктивни	
елеменат	приповетке	и	тачку	гледишта	становника	„чудне“	земље	
из	 „сна“.	 Међутим,	 као	 што	 смо	 видели,	 испоставља	 се	 да	 се	
њихов	угао	гледања	у	суштини	ипак	подударао	са	нараторовим.	Са	
пишчевим	–	ниједан	од	њих	није.	Зато	пишчева	тачка	гледишта	у	
овој	приповеци	има	посебан	конструктиван	и	изражајни	значај.
	 На	занимљив	начин	он	се	испољио	и	у	самом	наслову	дела.	
Текст	приповетке	уобличен	је	у	целини	као	нараторово	приповедање.	
Тачка	 гледишта	 самог	писца,	пак,	испољавана	 је	 само	посредно.	
Пажљивом	читаоцу	 сигурно	неће	 промаћи	 чињеница	 да	 се	 тамо	
где	 говори	Домановићев	 наратор	 помиње	 „врело	 гвожђе“,	 „жиг“	
и	„жигосање“.	„Данга“,	као	реч	која	означава	справу	за	жигосање	
или	 жиг,	 међутим,	 појављује	 се	 само	 у	 наслову!	 Тај	 наслов	 је,	
дакле,	једини	део	приповетке	у	којем	је	писац	своју	тачку	гледања	
показао	директно.
	 Како	ову	чињеницу	схватити?	Је	ли	то	Домановић	у	наслову	
одустао	од	вишезначја	оствариваног	контрастирањем	експлицитног	
и	имплицитног?	Иако	би	на	први	поглед	и	могло	да	изгледа	тако,	то	
ипак	није.	Јер,	већ	самим	тим	што	се	у	наслову	главни	мотив	око	
којег	настаје	заплет	именује	другачије	него	у	тексту	приповетке	–	
отвара	се	питање	семантике	његовог	односа	са	текстом.	Занимљиво	
је	да	је	та	нова	реч	коју	је	Домановић	употребио	за	наслов	турског	
порекла.	Као	таква,	она	је	код	српског	читаоца,	разуме	се,	покретала	
и	 неке	 асоцијације.	 Најзначајније	 међу	њима	 вероватно	 ће	 бити	
следеће:	пошто	је	то	страна	реч,	онда	се,	по	свој	прилици,	догађај	из	
„сна“	одиста	одиграо	у	некој	страној	земљи;	међутим,	пошто	је	та	
страна	реч	турска,	наслов	асоцира	и	на	историјску	везаност	српске	
„јаве“	са	земљом	из	„сна“;	та	везаност	се	у	свести	читалаца,	даље,	
своди	на	робовање	Срба	под	Турцима,	које	је	Србима	оставило	и	у	
језику	и	у	наравима	доста	„турцизама“;	дакле,	и	значење	наслова	
сугерише	 онај	 исти	 имплицитни	 одговор	 о	 повезаности	 „јаве“	 и	
„сна“;	а	кад	је	већ	тако,	онда	се	и	српска	стварност	(или	уопште	
таква	 стварност)	 вредносно	може	повезивати	 са	појмом	„источ-
њачке	деспотије“,	који	до	данашњих	дана	у	тумачењу	прошлости	
и	 садашњости	 покреће	 низ	 незастарелих	 асоцијација...	 Тако	 се,	
ето,	привидно	директан	исказ	пишчеве	тачке	гледишта	у	наслову,	у	
суштини,	такође	уклапа	и	у	игру	уметничког	посредног	казивања,	
карактеристичног	за	ову	Домановићеву	приповетку	у	целини.
	 Управо	из	тог	јединственог	приступа	у	луцидном	одабирању	
и	уметничкој	интерпретацији	материјала	проистиче	и	завидна	књи-
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Љубомир Симовић

БАЛАДА О СТОЈКОВИЋИМА 

Бије	батинаш,	богме	својски	распалио,
пуца	нам	кожа,	лете	мрвице	меса;

бије	сат,	бије	два,	бије	три,
откуд	му	толико	штапова	и	беса?
Удара	богато,	удара	од	свег	срца,
већ	му	се	лице	од	напора	криви,

губи	дах,	застаје,	предише,	више	не	може,
ипада	мртав	уморан,

а	ми	живи.
Поређају	нас	везане	уза	зид,

пуцају	у	нас,	-	прска	нам	лобања,
прска	цеваница,	подлактица,	коска,

отежасмо	од	олова	у	телу.
Дође	и	вече.	Уморили	се	стрелци.

Одвезују	нас,	псују	нам	Бога	и	мајку.
Са	стрељања	се	враћамо	кући

ко	с	посла,
и	док	се	у	кујни	подгрева	вечера
жене	нам	крпе	рупе	у	оделу.

После	вечере	прегледам	домазлук:
закрпим	кров,	подупрем	ограду,

накупим	кишницу	у	каце	и	араније.
У	то	и	спавању	време.	Пре	но	заспим

кажем	жени:	вешаће	ме	у	пет,
гледај	да	ме	пробудиш	нешто	раније.
Ујутру	вешала,	нова	новцата,	чврста,

ужад	јака,	џелати	обучени,
-	руку	на	срце,	ничему	замерке	нема.

Вешају	нас	брзо,	вешто	и	лако.
Висимо	тако	обешени	до	мрака,

време	је	вечери,	скидају	нас,	-	ми	живи,
сви	нас	туку	и	псују;	али	ако.

Сутрадан	зором	довуку	грања	и	дрва,
наслажу	ломачу,	за	њу	нас	голе	вежу,

принесу	шибицу,
потпале,

и	гори	тако,	гори	недељу	дана,
цела	варош	од	пепела	посиви.
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Када	све	догори,	ми	изађемо	из	дима,
краљица	пада	у	несвест,	а	краљ

трља	очи	и	гледа	нас	запрепашћен:
Сунце	вам	ваше,	па	ви	опет	живи!

Растржу	нас	коњима	на	репове,	распињу	нас	на	точку,
секу	нам	главе,	руке	и	ноге	-	страшно!
Стрељане	нас	вешају,	поклане	нас	гуше,

не	знамо	зашто,	а	није	ни	важно.
Судијама	је	већ	свега	доста!

Смењују	стрелце,	отпуштају	војнике,
џелате	вешају	-	они	им	као	криви.

Па	опет	на	нас:	те	топузином,	те	топом,
те	вешај,	те	сеци,	те	кољи!

А	ми	живи.
Није	ту	нешто	у	реду,	шапће	народ,
то	неко	штити	судије	од	греха!
А	и	нас	хвата	зебња	пред	сан:

нисмо	бесмртни,	неће	то	дуго	овако,
доћи	ће	једном	и	нама	крај,

нећемо	издржати,
и	умрећемо
од	смеха.

Петар Пајић

СРБИЈА 

Ја	сам	био	у	Србији,	
Србија	је	на	робији!	
Срби	седе	у	кафани	

што	пијани,	што	поклани,	
Срби	леже	покрај	друма,	
из	глава	им	ниче	шума,	
а	из	сваке	српске	главе	
теку	мутне	три	Мораве.	

Српског	вођу	Карађорђа	
убио	је	други	вођа,	

место	где	је	било	клање	
Срби	зову	Радовање.	
Убијеном	и	убици	

дигнути	су	споменици,	
сад	се	сваки	Србин	бије	
са	две	своје	историје.	

Србин	само	из	ината	
секирчетом	млатне	брата,	
док	на	гробље	брат	се	сели,	
Србин	се	сав	сневесели,	
празно	му	у	родној	кући,	
не	може	се	ни	с	ким	тући!	
Жао	му	је	брата,	свега,	
а	досада	изједе	га.	

Мучни	Србин	досети	се,	
узме	штрањку	-	обеси	се!	

Све	су	српске	оранице	
саме	као	удовице.	

Нит	се	оре,	нит	се	жање,	
Србије	је	стално	мање!	
Лети	јато	црних	птица	
преко	српских	ораница.	
И	гробови	небом	лете,	
пошли	Срби	да	се	свете!	



4342

ИЗМИРЕЊЕ

У	сну	страшном	с	омчом	око	врата
трчи	жртва	и	гони	џелата.

Џелат	бежи,	мрачно	лице	крије,	
он	не	може	више	да	убије.

Стаде	џелат	и	уз	болан	смешак
моли	жртву	да	га	мучи,	веша.

Хоће	џелат	живот	да	јој	врати
у	сну	страшном	он,	ко	жртва,	пати.

И	тада	се	немогуће	деси:
жртва	њега	о	звезде	обеси.

Па	се	љубе,	стежу	руке	мртве,
обојица	џелати	и	жртве.

У	сну	страшном	тајне	страшне	крије
тамно	небо	веселе	Србије.

ДАЉИНЕ

Даљине	света,	како	сте	далеко!
Овде	да	ме	нема,	тамо	да	сам	неко!

Све	што	је	важно,	тамо	ће	се	збити,
сви	ће	тамо	бити,	ми	нећемо	бити.

Ја	даљине	хоћу,	даљина	сам	гладан,
а	свој	живот	трошим	у	неважном,	сада.

Хтео	бих	далеко,	најдаље,	у	плаво,
с	овим	истим	срцем,	с	овом	истом	главом.

Брана Црнчевић

Не	може	се	тамо,	јер	неима	вође
за	којим	најдаље	може	да	се	пође.

Даљине	света	без	живота	мога,
како	је	страшно	то	што	нема	Бога!

Милован Витезовић

НАЦИОНАЛНА ПСОВКА 

Њом	су	нам	једино	уста	пуна,	
До	самог	срца	смо	их	отворили.	
Кад	опсујемо,	тек	се	рачуна	
Да	смо	српски	проговорили.	

Она	је	наш	поздрав	на	путу,	
Наш	наставак	за	лику	и	опуту.	

Од	ње	и	Бог	се	стреса,	
Скидамо	му	гаће	и	све	са	небеса.	

Наша	је	прва	и	наша	је	задња,	
Између	којих	нанижемо	ниску.	
Све	што	радимо	-	јебена	радња	
За	коју	неком	морамо	по	списку.	

У	памети	нам	кључа,	на	језику	ври,	
Спремни	смо	да	све	пошаљемо	у	три.	

Али	ни	у	једну	не	одемо,	
У	њој	нас	нико	не	сме	таћи.	
Где	се	псовком	пободемо,	

Само	нас	мртве	могу	помаћи	

Решава	питање	поноса,	части,	
Без	псовке	све	нас	је	стид.	

Наше	је	велико	поштовање	власти,	
А	кад	нас	затворе:	јебем	ти	зид!
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Предраг Јашовић

САТИРИЧНИ ИЗРАЗ КАО ИЗВОР КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ 
КОД РАДИЈА ДОМАНОВИЋА

Радоје	 Домановић	 (1873-1908)	 је	 од	 почетка	 свог	 ства-
ралаштва	 препознат	 као	 оригиналан	 писац,	 и	 то	 од	 стране	
највећег	 критичара	 оног	 времена	 Богдана	 Поповића.	 У	 похвали	
Домановићевог	приповедачког	сатиричног	прегнућа	на	предлошку	
три	приповетке,	Поповић	није	шкртарио	на	 речима,	 али	није	ни	
хвалио	без	основа.	Налази	да	је	основна	заслуга	Домановића	што	
су	његове	приче	„једна	новина	у	нашој	књижевности.	Ове	његове	
приче	иду	у	врсту	алегоричних	и	фантастичних	сатиричних	прича	
у	роду	Сфифтовом,	каквих	у	нас	досад	није	било.	Са	њима,	дакле,	
наша	књижевност	добија	и	нов	књижевни	облик.“1

То	 већ	 говори	 довољно	 о	 оригиналности	 Домановићевог	
дела	како	у	дискурсу	књижевности	штокавског	говорног	подручја,	
тако	 и	 у	 оквирима2	 светскoг	 белетристичког	 сатиричног	 израза.	

1	Богдан	Поповић,	Три приче Радоја Домановића,	у:	СКГ,	1902,	књ.	VI,	бр.	6,	
Београд,	стр.	1068.
2	Према	речима	Милована	Витезовића,	европска	и	светска	афирмација	Дома-
новићевог	дела	је	настала	сасвим	случајно.	Познати	аустријски	писац	Мило	Дор	
(заправо	Милутин	Доросавац,	рођен	у	Београду)	кренуо	је	шездесетих	година	
да	преводи	српске	писце.	Тако	је	превео	и	Домановићево	дело	без	озбиљнијих	
претензија	 и	 наде	 да	 ће	 приповетке	 овог	 нашег	 сатиричара	 заинтригирати	
светске	 књижевне	 критичаре.	 Он	 је	 превео	 Дангу,	Страдију,	 Вођу	 и	Мртво 
море.	 Убрзо	 се	 Домановићево	 дело	 нашло	 на	 листама	 бестселера.	 Листе	 су	
прављене	на	основу	података	највећих	књижара	у	Немачкој	и	Аустрији,	а	дело	
нашег	Домановића	нашло	се	испред	дела	Хајнриха	Бела,	Гинтера	Граса,	Ернеста	
Хемигвеја,	 Херберта	 Маркузеа,	 Андре	 Малроа	 и	 Александра	 Солжењицина.	
Ми	знамо	да	само	претерано	педантним	читаоцима	неће	промаћи	уобичајене	и	
одавно	стереотипне	белешке	о	писцима,	са	датумима	рођења	и	датумима	смрти.	
Добром	делу	читалачке	јавности	промакла	је	оваква	белешка	о	Домановићу,	па	
су	у	њему	читаоци	широм	Европе	видели	посве	савременог	писца.	Писца	који	
у	Вођи	тако	добро	описује	Хитлера	и	период	немачке	историје	којa	је,	хрлећи	за	
слеповођом,	сурвалa	немачки	народ	у	понор	–	Други	светски	рат.	Сличан	превид	
се	догодио	и	у	текућој	немачкој	критици,	јер	је	неки	од	књижевних	критичара	
у	Штерну	 најавио	Европи	 “новог”	Кафку!	Рескијег	 у	 алегорији,	 концизнијег,	
сажетог	 у	 причи,	 али	 са	 јасном,	 у	 валерима,	 “кафкијанском”	 атмосфером.	
Слично	се	десило	са	издањем	и	преводом	Домановићевих	дела	у	Америци,	јер	
се	некако	публиковање	поклопило	са	Џонсоновом	доктрином	и	ескалацијом	рата	
у	Вијетнаму.	Тако	су	амерички	читаоци	открили	још	савременијег	Домановића,	
који	сад	описује	Џонсона	и	са	њим	америчко	срљање	у	бестрагију.	Домановић	је	
поново	доспео	на	листу	бестселера.	Амерички	тиражи	скоро	да	су	надмашили	
све	тираже	које	је	Домановићево	дело	доживело	на	матерњем	језику.	(Милован	
Витезовић,	Чудесни дух Радоја Домановића,	у:	Моја школа Радоје Домановић,	
Крагујевац,	Јефимија,	1998,	стр.	8-9.)

Домановићево	дело	је	израсло	из	актуелне	проблематике	његовог	
доба.	Зато	ће	се	везати	за	друштвену	проблематику,	а	подстицаје	
ће	добити	из	реалистичке	књижевности	његовог	доба,	која	ће	бити	
заокупљена	 критиком	 савременог	 друштва.3	 Та	његова	 критичка	
ангажованост	 друштвених	 реалија	 резултирала	 је	 алегоријско-
сатиричним	 изразом	 који	 до	 њега	 ми	 нисмо	 имали	 у	 српској	
књижевности,	осим	у	рудиментним	облицима.

Домановићево	 дело	 је	 жанровски	 разуђено.	 Димитрије	
Вученов	скреће	пажњу	да	је	Домановић,		пре	свега,	„писац	политичке	
сатире,	а	затим	као	‘истераница’	из	службе	и	‘погорелац’,	како	су	
њега	и	његове	другове	у	оно	време	називали,	новинар	по	невољи.	
Једно	и	друго	морало	је	да	остави	одређен	траг	у	његовом	стварању,	
у	условима	под	којима	је	живео.	Новинарски	рад	и	политичка	борба	
преливали	су	се	у	књижевно	дело,	а	књижевни	начин	стварања	је	
продро	 у	његову	журналистичку	 делатност.“4	Са	 друге	 стране,	 у	
време	политичких	преврата	пре	29.	маја	1903.	године,	кад	је	свака	
штампана	 ствар	 била	 подвргнута	 оштром	 терору	 и	 будном	 оку	
цензуре,	часописи,	листови,	новине	и	књиге	су	плењене,	а	аутори	
су	кажњавани	затвором,	писци	и	новинари	су	морали	да	се	довијају	
на	различите	начине.	Прво,	нису	потписивали	своје	чланке;	друго,	
жанровски	 су	 се	 довијали	 тако	 што	 су	 новинским	 чланцима	
давали	 форму	 приповетке,	 хумореске	 или	 козерије,	 а	 на	 трећој	
страни,	 књижевни	 радови	 су	 имали	 политичке	 и	журналистичке	
елементе.�

У	 том	 смислу,	 можемо	 констатовати	 да	 је	 ово	 доба	 кад	
настаје	 нови	 журналистичко-књижевни	 дискурс,	 који	 ће	 бити	
својствен	 диктаторским	 режимима.	 За	 Домановића	 не	 можемо	
рећи	да	се	бавио	књижевно-критичким	радом,	али	ипак	књижевно-
критичке	теме	у	његовом	литерарном	стваралаштву	и	друштвеном	
ангажману	заузимају	врло	значајно	место.	На	посредан	начин,	он	
се	бави	врло	значајним	књижевним	питањима,	али	не	запоставља	
ни	питања	везана	за	науку,	школу	и	педагошко	васпитање.6	Сходно	
актуелном	тренутку,	Домановић	је	направио	нову		форму		критичког		
текста.	 	Штавише,	он	 је	у	овом	критичко-белетристичком	изразу	
предњачио.	

Зато	 сматрамо	 да	 је	 у	 праву	Драгана	Вукићевић	 кад	 кон-
статује:	 „Да	 бисмо	 боље	 разумели	 Домановића	 као	 књижевног 
критичара,	нужно	је	ослободити	се	ограничења	које	овој	књижевној	
дисциплини	 намеће	 савремена	 наука	 о	 књижевности.	 Писати	
књижевну	 критику	 крајем	 19.	 и	 почетком	 20.	 века,	 значило	 је	

3	Љубиша	Јеремић,	Поговор,	Изабрана дела Радоја Домановића,	БИГЗ,	Дечје	
новине,	Јединство,	Београд,	Г.	Милановац	и	Приштина,	стр.	386-387.
4	Димитрије	Вученов,	Напомене,	у:	Радоје	Домановић,	Сабрана дела,	Просвета,	
Београд,	1964,	стр.	543.
5	Исто,	стр.	545.
6	Ту	је	довољно	сетити	се	сатире	Како се провео Свети Сава у Вишој женској 
школи	и	злокобног	хукања	стрине	из	Мртвог мора,	па	видети	у	каквом	је	стању	
било,	не	само	школство,	већ	целокупно	интелектуално	мњење	у	Домановићевој	
Србији.	



бавити	се	не	само	делом	већ	и	односом	дело:	стварност.“7	Сматрамо	
да	је	неопходно	Домановићеве	критичке	написе	посматрати	и	као	
књижевно-критичке,	у	ширем	смислу,	јер	се	он	у	њима	врло	често	
бавио	 конкретним	 књижевним	 питањима,	 као	 што	 су:	 зашто	 се	
пише,	за	кога	се	пише,	какав	је	положај	уметника	у	друштву,	какав	
је	његов	социјални	статус,	каква	је	уређивачка	политика	часописа,	
какав	је	смисао	писања,	итд.	

Да	 треба	 говорити	 о	 Домановићу	 као	 о	 књижевном	 кри-
тичару,	 доказује	 и	 чињеница	 да	 је	 Домановић	 своју	 књижевну	
каријеру	 започео	 једном	 књижевно-критичком	 пародијом	 на	
Сремчевог	 јунака	Вукадина8.	 Тај	 рад	 је	 спој	 књижевног	 приказа	
и	пародираног	Сремчевог	текста,	где	се	у	подтексту	јасно	увиђају	
књижевне	замерке:	„ачење“,	„понављање	писца“,	„верно	копирање	
разговора	сокачких	и	кафанских“,	хумор	је	„сокачки	и	ординарни“,		
слаба		је	композиција,	немотивисаност	у	поступцима	јунака.

Није	 ни	 мали	 број	 тих	 пародичних	 књижевно-критичких	
радова.	 Ми	 можемо	 навести	 следеће:	 Озбиљне научне ствари,	
Сецесија,	Наша народна поезија,	Савремени песник,	Наша посла,	
Божићна прича,	 Читаоцима,	 Љубавно писмо малој публици,	
Књижевницима Јанку Веселиновићу и Борисаву,	 Борисаву 
Станковићу књижевнику,	Јанку,	Сећање на Милована Глишића	и	
Некролог Јанку Веселиновићу.

Ови	радови	су	жанровски	интересантни	у	односу	на	начин	
којим	је	кодиран	њихов	дискурс.	Циљ	једног	књижевно-критичког	
текста	 је	 да	презентује	и	да	 	 вредносни	 суд	 једног	 текста,	 а	 при	
томе	 сам	 текст,	 који	 је	 вреднован,	 остаје	 непромењен.	 Другим	
речима,	„критика	је	говор	о	тексту,	а	пародија	је	текст	у	тексту	–	
двоструки	говор.“9	На	плану	језика	такође	налазимо	разлику.	Језик	
критике	 је	 самосталан	 језик,	штавише,	он	се	битно	разликује	од	
језика	критикованог	текста,	па	се	назива	и	мета језик,	10	као	језик	
о	језику	и	спознаја	самога	себе	и	другога	у	језику	представљеног	
света	књижевноуметничког	дела.

Рад	Озбиљне научне ствари	 чини	се	 егземпларним	за	по-
казивање	 Домановићевог	 критичког	 осврта	 на	 актуелне	 књи-
жевне	 прилике,	 као	 и	 за	 схватање	 књижевне	 делатности,	 како	
белетристике,	 тако	 и	 књижевне	 критике.	 Домановић	 је	 против	
хиперпродукције	 разних	 критичких	 хрестоматија	 и	 зборника.	
Критичаре	назива	литерарним преживарима.	Ту	убраја	критичаре	
који	 „пасу	 крадом	 у	 страним	 књижевним	 ливадама	 па	 ту	 храну	
после	преживају	у	хладовини	државне	службе	и	нађубрују	разне	
наше	листове	ђубретом	што	се	зове	критика,	књижевни	приказ.“11

7	Драгана	Вукићевић,	нав.	дело,	стр.	46.	
8	 Драгољуб	 Влатковић,	О једном мало познатом, књижевном сукобу Радоја 
Домановића и Стевана Сремца,	 Прилози	 за	 књижевност,	 језик,	 историју	 и	
фолклор,	Београд,	1970,	бр.	36.	св.	3-4,	стр.	311.
9	Драгана	Вукићевић,	нав.	дело,	стр.	50.
10	Ролан	Барт,	Шта	је	критика,	прев.	Дејан	Ђуричковић,	у:	Теоријска	мисао	о	
књижевности,	Светови,	Нови	Сад,	1991,	стр.	534.
11	Радоје	Домановић,	Озбиљне	научне	ствари,	Изабрана	дела,	књ.	1,	БИГЗ,	Дечје	
новине,	Јединство,	Београд,	Горњи	Милановац,	Приштина,	1989,	стр.	38.
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Као	 некада	 Јаков	 Игњатовић,	 и	 многи	 други	 пре	 њега,	
и	Домановић	 скреће	пажњу	на	 	 страшне	последице	нестручне	и	
необјективне	критике	која	 се	поводи	само	 за	 сујетним	поривима	
сопствене	 сврсисходности.	 Налази	 да	 велики	 део	 читалаца	 по-
држава	незнањем	„глупу	лектиру	и	глупе	критике,	а	глупа	критика	
од	своје	стране	опет	соколи	просте	читаоце	у	њихову	незнању,	а	
рђаве	писце	да	не	клону.“12	Ту	не	треба	да	сметнемо	са	ума	да	је	
за	пример	лошег	критичара	у	Домановићевом	раду	узет	Љубомир	
Недић,	зачетник	модерне	српске	критике.	Домановић	му	је	замерио	
чувени	напад	на	Змајеву	лирику.	То	говори	да	Домановић	није	имао	
слуха	нити	 за	новине,	 нити	 за	 ауторитете.	Одгојен	на	 традицији	
Змајеве	поезије,	а	инспирисан	реалистичком	поетиком,	није	могао	
да	разуме	Недићеве	критичке	захтеве,	који	су	му	деловали	усиљено	
и	дегутантно	у	односу	на	актуелно	стање.	

Врло	је	важно	да	Домановић	обраћа	пажњу	и	на	публику:	
„Не	би	све	било	ни	од	какве	штете	кад	би	наша	читалачка	публика	
била	 од	 бољег	 књижевног	 укуса.	 Али	 се	 некако	 усуђујем	 рећи	
са	 страхом	 божијим,	 нашло	 једно	 с	 другим	 (мисли	 се	 на	 рђаву	
критику,	прим.	аутора),	не	може	бити	боље,	или,	ако	хоћете,	боље	
је	 рећи,	 не	 може	 бити	 горе.“13	 Домановић	 не	 окривљује,	 како	
каже	 „масу“,	 јер	 она	 може	 бити	 заведена	 деловањем	 некога	 ко	
намерно	жели	да	поквари	право	мишљење.	Дакле,	Домановић	није	
схватао	књижевну	рецепцију	као	живи	организам	који	учествује	у	
потврђивању	књижевноуметничког	дела,	већ	као	пасивни	чинилац	
на	који	само	треба	извршити	утицај.	Зато	он	заузима	повлашћен	
став	 у	 односу	 на	 публику	 којој	 се	 обраћа:	 „Ја	 не	 мислим	 да	 ти	
пишем	да	 те	разгаљујем,	да	 ти	правим	ма	какво	 задовољство,	 ја	
хоћу	нешто	друго.	Ја	хоћу	да	пишем	нешто	друго.	Ја	хоћу	да	пишем	
књигу	лудости	 твоје,	 ја	 хоћу	да	 се	насмејем	болно	и	 горко	 свом	
времену.“14

Није	Домановић	изоставио	ни	да	апострофира	пристрасност	
критичара,	која	је	на	нашој	литерарној	сцени,	нарочито		у	другој	
половини	XIX	века,	била	прекомерно	присутна.	„Лично	пријатељ-
ство	или	мржња	најобичније	су	покретачи	овом	или	оном	приказу.	
А	и	кад	то	неће,	критичар	и	нехотице	пада	у	исте	погрешке,	јер	често	
не	може	да	апстрахује	писца	од	његових	дела.“15	Посебно	се	чини	
занимљивим	 овај	 други	 део	 експлицита	 који	 се	 тиче	 раздвајања	
човека	од	његовог	дела,	што	смо	пронашли	још	и	код	Милана	Ђ.	
Милићевића.16	Овим	 захтевом	Домановић	 је	 направио	 искорак	 у	
12	Исто,	стр.	48
13	Исто.
14	 Радоје	Домановић,	Краљ Александар по други пут међу Србима,	 Сабрана	
дела,	књ.	III,	Просвета,	Београд,	1964,	стр.	стр.	331.
15	Исто,	стр.	52.
16	Милићевић	у	Поменику овако	описује	Доситеја:	„Овде	је	казивано	само	ко је 
био Доситије,	а	ко	жели	знати:	шта је урадио Доситије,	тај	нека	узме	и	прочита	
његове	књиге.	Доситију	припада	вечита	слава	што	је	први	почео	писати	за	народ	
језиком	народним;	што	је	својим	знањем	и	срцем	обухватио	све	земље	српске	и	
хрватске,	сматрајући	их	као	једну	отаџбину	и,	најпосле,	што	је,	увек	побожан,	
стајао	изнад	свих	верских	предрасуда	које	од	браће	граде	небраћу.“	(Милан	Ђ.	
Милићевић,	Поменик знаменитих људи у српског народа новијега доба,	Слово	
љубве,	Београд,	1979,	стр.	193.)
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односу	на	епоху	којој	припада	антиципирајући	начела	књижевних	
теорија	које	тек	треба	да	уследе.	У	вези	са	овим	можемо	тражити	
и	објашњење	зашто	се	са	толико	 јеткости	и	сарказма	Домановић	
обрушио		на	Љубомира	Недића.	Недићев	метод,	колико	год	да	је	био	
новина,	тицао	се	контекстуалног	изучавања	књижевних	чињеница,	
односно	чињеница	које	су	везане	за	биографизам,	дакле	–	човека,	
оно	што	је	Домановић	сматрао	од	другостепеног	значаја	за	значење	
самог	дела.	

Сматра	великим	недостатком	и	то	што	се	наши	критичари	
не	усуђују		да	ударе	пером	тамо	где	нико	није	ударио	и	да	створе	
мишљење	 и	 дају	 дубок	 и	 духовит	 суд	 о	 ономе	 о	 чему	 још	 нико	
није	 дао.	 То	што	 се	 наши	 критичари	 либе	 да	 проучавају	 српску	
књижевност	 је,	 према	 Домановићевом	 убеђењу,	 из	 два	 разлога.	
Први	је	садржан	у	презиру,	јер	су	паметнији	видели	ко	се	у	Србији	
све	 бави	 критиком,	 па	 су	 тотално	 изгубили	 интересовање	 за	 тај	
посао,	или	су,	да	би	доказали	своју	интелектуалну	супериорност,	
приступили	писању	о	делима	великих	светских	песника.	Домановић	
сматра	да	је	то	далеко	лакше	но	кренути	у	неистражено	подручје	
какво	је	српска	књижевност,	јер	се	ту,	у	гомили	радова	и	мишљења,	
компарацијама	далеко	лакше	може	доћи	до	свог	мишљења,	па	и	до	
славе	паметног	човека.17		

Један	 од	 највећих	 недостатака	 српске	 књижевне	 критике	
Домановић	 проналази	 у	 шаблонизму	 којем	 она	 робује.	 Он	 јетко	
истиче	да	 се	поједина	места	понављају	 у	 текстовима	критичара.	
Та	 понављања	 се	 тичу	цитирања	 лепих	места,	 истицања	 општег	
утиска	о	делу,	препорука	типа	да	је	проблематику	о	којој	се	пише	
требало	„дубље	студирати“,	да	није	требало	„писати	на	јуриш“,	да	
је	требало	видети	како	су	слични	проблеми	разрађени	у	страним	
књижевностима	и,	на	крају,	сваки	рад	се	завршава	закључцима	о		
језику,	стилу	и	интерпункцији.18

Заиста,	 ту	 има	 истине.	 Тај	шаблон	 не	 само	 да	 се	 осећа	 у	
критичким	 текстовима	 критичара,	 са	 малим	 изузецима	 оних	
истакнутих	критичара,	као	што	су	били	Јован	Скерлић	или	Марко	
Цар,	 већ	 и	 у	 књижевно-критичким	 текстовима	 белетристичких	
писаца.	 Са	 изузетком	 неких	 језичких	 специфичности,	 које	 се	
углавном	тичу	колоквијализама,	могли	бисмо	све	критичке	приказе	
приписати	 једном	 аутору.	 Изузетак	 чини	 Домановић	 због	 свог	
посебног	сатиричног	израза,	који	се	не	може	везати	за	језик		књиже-
вне	критике,	јер	то	није.	Ту	можемо	убројати	и	Милована	Глишића	
због	његове	аналитичности,	Јакова	Игњатовића	због	далековидости	
и	 Драгутина	 Илића	 због	 акрибичности,	 док	 су	 сви	 остали	 врло	
слични,	ако	им	радови,	чак	и	по	структури,	нису	и	идентични.	Није	
искључено	да	је	разлог	оваквом	стању	методолошка	једностраност,	
јер	смо	видели	да	су	чак	и	нова	методолошка	стремљења	суштински	
везана	за	позитивистичко	поимање	књижевних	чињеница,	за	које	
данас	знамо	да	је	увек	контекстуално.	Тек	увођењем	методолошког	
плурализма	у	другој	половини	XX	века	биће	омогућено	и	другачије	
17	Истро,	стр.	50-51
18	Исто,	стр.	47.
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сагледавање	 књижевних	 чињеница,	 па	 и	њихова	 структурална	 и	
текстовна	разноликост.	

Да	закључимо,	Радоје	Домановић	се	није	бавио	књижевном	
критиком	 у	 правом	 смислу	 те	 речи.	 Његови	 козеријски	 написи	
и	 критичко-пародијски	 радови	 занимљиви	 су	 као	 посебан	 вид	
критичког	језика	и	третирања	испитиваног	објекта,	јер	је	критика	
произашла	из	текста	дела	као	логички	закључак,	а	пародија	је	као	
хемафродитан,	паразитски	организам	срасла	са	језиком	дела,	који	
семантички	нарушава	грађењем	новог	логичног	поретка	и	значења	
деконструкцијом	првобитног	значења	пародираног	дела.	„Он	је“,	
како	сматра	Драгана	Вукићевић,	„општа	места	књижевне	критике		
учинио	занимљивијим.“19	

Кад	 пише	 о	 својим	 савременицима	 Стевану	 Сремцу,	
Миловану	Глишићу,	Јанку	Веселиновићу	и	Борисаву	Станковићу,	
он,	супротно	ставу	за	који	се	залагао,	не	говори	о	њиховом	делу,	
већ	о	људима,	познаницима	и	пријатељима.	Тако	је	и	ту	изостала	
вредносна	 оцена,	 али	 је	 остала	 слика	 о	 људима	 за	 памћење	 у	
будућности.	То	још	једном	потврђује	да	Домановић	није	нагињао	
књижевној	критици.	Књижевно	критиковање	је	последица	значења	
његовог	 сатирично	 кодираног	 текста	 о	 означавања	 ишчашених	
појава	у	друштву.	Његове	критике	нису	упућене	појединцима,	већ	
књижевном	стању,	култури,	па	и	српском	друштву	у	целини.

19	Драгана	Вукићевић,	нав.дело,	стр.	50.
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СВЕ СЕ МЕЊА

Некад	чова	јахао	кобилу,
сада	роб	је	аутомобилу.

Некад	казна	омча	око	врата
сад	се	зове	отмено	-	кравата.

Некад	витез	ко	спаси	принцезу,
данас	главни	ко	ухвати	везу.

Некад	лопов	с	чарапом	на	лицу,
сад	нас	ТВ	веже	за	столицу.

Све	кренуло	нагло	наопачке:
ни	мачори	не	гледају	мачке.

Све	се	мења	сем	камења!

Радомир Мићуновић

СРЕБРОЉУБАЦ

Заљубљен	лудо
без	мере	и	границе,
клео	се	на	верност

девојци	са	новчанице.

ДЕГРАДИРАН

Сироти	Пегаз	доживљава	судбу
која	свакако	његов	понос	вређа.

На	њему	јашу	чак	и	они
које	би	и	магарац	збацио	с	леђа.
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ДОКЛЕ ЋЕМО БИРАТИ НАЈБОЉЕ 

Прошли	пут	смо	бирали	најбоље,	
А	стиже	нас	једном	речју	страва.	
С	најбољима	прођосмо	најгоре,	
Не	зна	нам	се	ни	дупе	ни	глава.	

Сад	тражимо	од	најбољих	боље!	
Ником	нема	гледања	кроз	прсте.	

Сви	бирачи	зуре	у	небеса,	
Бога	моле,	усрдно	се	крсте.	

Куда	ћемо	кад	се	од	најбољег	
Опет	бољи	међу	нама	обре?	
Зашто	једном	не	бирамо	оне	

Само	просто,	једноставно	-	добре!

МИ СМО БИЛИ НАРОД КАО ЦВЕЋЕ 

Ми	смо	били	народ	као	цвеће,	
Чупасмо	се:	ја	тебе,	ти	мене,	
Свако	своју	вазну	напунио,	
Сад	сав	народ	у	вазнама	вене.	

Ми	смо	били	народ	као	цвеће,	
Срећни	кад	нас	по	вазнама	ставе,	
Увек	спремни	кућу	да	китимо	-	
Сад	вазнама	разбијамо	главе.	

Ми	смо	били	народ	као	цвеће,	
Нема	земље	цветне	као	ове,	

Ми	смо	опет	свако	свој	на	своме:	
Сада	цвећем	китимо	гробове.

Растко Закић
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Петар Волк
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НУШИЋ МЕЂУ НАМА

Деветнаести	век	афирмисао	 је	два	писца	који	превазилазе	
своје	 време	 и	 представљају	 знамења	 развоја,	 преображења,	
континуитета	и	отворености	српског	позоришта.	На	почетку	то	је	
био	Јован	Стерија	Поповић	са	својим	многоструким	подстицајима,	
а	 на	 крају	 је	 то	 Бранислав	 Нушић	 са	 својом	 комедиографском	
аутентичношћу	 и	 отвореношћу	 према	 свему	 што	 игра	 може	 да	
искаже	о	себи,	односно	бићу	српског	народа.

Када	 су	 се	 појавили	 први	 текстови	 Бранислава	 Нушића,	
нико	у	њима	није	препознао	оне	есенцијалне	театарске	вредности	
које	ће	надвисити	тренутак,	одвојити	се	од	наметнутих	ограничења	
и	постати	изазов	онима	који	желе	да	се	као	глумци	или	редитељи	
потврде	у	националном	театру.	Непожељне	реакције	на	друштвене	
прилике	увек	су	плод	индивидуалног	става	и	не	могу	да	се	уопштавају	
нити	 објективизирају	 тако	 да	 постану	 начин	 комуникације	 са	
оним	што	се	приказује.	Став	о	реалности	постао	је	тако	једна	од	
одредница	којима	се	утврђује	намера,	стил	и	вредност	дела	неког	
аутора.

Може	 ли	 сатиричност	 да	 се	 преображава	 у	 гротеску	 или	
фарсу?	Да	 ли	 лишавање	 изворне	 комике	 у	 таквим	 аранжманима	
садржи	макар	и	основну	аутентичност	нушићевског	духа	и	стила?	
На	чему	овакве	поставке	заснивају	своју	веродостојност:	ауторској	
индивидуалности	 писца	 или	 необавезности	 и	 амбициозности	
редитељског	поступка?	Треба	ли	подстицати	аранжмане	у	којима	
ће	редитељски	егзибиционизам	бити	основа	стила	целе	представе	
колико	и	самог	израза?	Чије	су	то	заправо	творевине?	Jе	ли	Нушић	
тек	инспирација	или	подстицај	за	необавезно	маштање	и	асоцирање	
на	опште	појаве	у	савременом	свету?

Много	израженије	 конфронтације	 у	мишљењу	пратиле	 су	
судбину	 Нушићевог	 “Народног	 посланика”.	 По	 већ	 устаљеном	
обичају,	 позориште	 се	 није	 у	 први	 мах	 истицало	 објашњењима,	
препуштајући	јавности	да	сама	реагује	на	сатиричне	опсервације	
писца.	То	је	чињено	на	доста	безбедан	начин	тиме	што	је	комедија	
сама	 упрошћавана	 и	 што	 је	 уопштавана	 у	 амбијенту	 далеке	
провинције,	где	све	бива	релативно	и	могуће.	Најбезболније	било	је	
тврдити	да	се	нушићевски	хумор	односи	на	обреновићевско	време,	
а	самим	тим	и	простор	у	којем	су	могли	да	постоје	и	тако	замишљени	
односи.	 Било	 је	мишљење	 да	 је	 то	 традиција	 самог	 амбијента	 и	
да	су	уопштавања	вршена	у	стилу	блиском	Кости	Трифковићу.	Уз	

то	 је	 следило	 испитивање	 мотива	 како	 би	 се	 нашла	 објашњења	
за	 уобличавање	 тог	 истог	 амбијента	 и	 његово	 дефинисање	 у	
друштвеном	и	моралном	домену.	При	томе	се	 заборављало	да	 је	
Нушић	писац	који	инстинктивно	осећа	појаву	коју	увек	посматра	
као	веома	комплексан	феномен,	а	то	му	затим	омогућава	да	варира	
различите	познате	елементе	како	би	произвео	што	бољи	утисак.

Да	 ли	 свесно	 или	 не,	 тек	 позориште	 је	 избегавало	 да	
дефинише	 суштину	 Нушићеве	 комике!	 Није	 је	 много	 ценило,	
али	 ју	 је	 ипак	 непосредно	 доживљавало.	 Без	 обзира	 колико	 се	
форсирало	у	редитељским	аранжманима	оно	што	 је	 забавно	или	
само	смешно,	било	 је	све	очигледније	да	Нушићева	дела	садрже	
у	 себи	 и	 нешто	 више	 од	 тога	што	 тражи	 унутарње	 разумевање,	
дефинисање	и	преображење	управо	у	простору	који	мора	да	садржи	
све	реалистичне	елементе	живота.	

“Народни	 посланик”	 је	 некад	 био	 више	 забаван	 а	 некад	
сатиричан,	 али	 је	и	овде	време	постајало	све	битнији	чинилац	у	
изворнијем	тумачењу	Нушићеве	позоришне	литературе.

Комедије	 Бранислава	 Нушића	 не	 могу	 се,	 како	 је	 већ	
испољено	 у	 “Народном	 посланику”,	 свести	 на	 површну	 забаву,	
инфантилност	и	уопштеност,	јер	садрже	у	себи	све	оне	суштинске	
компоненте	 које	 живот	 исказује	 у	 одређеним	 ситуацијама	 и	
својствима.	Зато	је	у	интерпретацијама	ове	комедије	и	утврђено	да	
ликови	не	садрже	једном	за	свагда	оцртане	карактеристике,	већ	да	
се	оне	могу	развијати,	допуњавати	колико	и	модификовати	зависно	
од	потреба	средине	и	наравно	мотивисаности	глумаца.

О	 “Сумњивом	 лицу”,	 као	 и	 о	 другим	 комедијама,	 дуго	 је	
важила	предрасуда	да	је	све	познато,	проверено	и	да	неких	посебних	
тајни	нема	Још	за	живота	Бранислава	Нушића,	готово	при	сваком	
извођењу,	 понеко	 би	 од	 критичара	 нашао	 за	 потребу	 да	 подсети	
и	на	узоре	(Гогоља)	како	би	обезвредио	амбиције	које	се	 јављају	
његовим	поставкама.	Испоставило	се	да	дело	ипак	поседује	много	
шири	потенцијал	него	што	се	приликом	оне	познате	обраде	Пере	
Добриновића	у	Народном	позоришту	у	Београду	деветсто	двадесет	
треће	године	показало.	

Виталност	Нушићевих	комедија	је	готово	безгранична.	Оне	
се	понашају	као	сећање	али	и	садашњи	тренутак	живота,	стално	
се	значи	мењају,	успостављајући	одређене	односе	са	гледалиштем	
и	 опет	 дозвољавају	 да	 се	 исказују	 са	 новим	 изражајним	
квалитетима.	 Тиме	 се	 унеколико	 и	 обезбеђују	 она	 мишљења	
која	 стално	 инсистирају	 на	 идентификацији	 социјалне	 средине	
и	 друштвених	 прилика.	 Када	 би	 прихватили	 таква	 ограничења,	
комедије	би	биле	изложене	непрекидном	понављању	и	свођењу	на	
одређене	шаблоне.	Искуство	 је	показало	да	ликови	у	комедијама	
сами	 по	 себи	 представљају	 не	 само	 одређени	 свет	 него	 и	 веома	
сложену	 психолошку	 атмосферу	 у	 којој	 се	 тек	 омогућује	 лична	
интерпретација.	Није	довољно	само	таленат	и	углед	глумца,	уз	то	
и	 одређена	маска,	 већ	 се	 тражи	и	ишчекује	 пун	живот	 у	 сасвим	
конкретизованој	 атмосфери	 и	 психолошким	 стањима	 која	 носе	
обележје	 једног	 посебног	 света.	 Све	 је	 наизглед	 реалистично,	
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ДВА ОКА

Још	твоје	око	у	сну	мом	борави,
И	ту	ме	греје	топло	и	прозрачно,
Србијом	влада	друго	око	–	мрачно.
Из	њега	само	веје	снег	на	јави

И	згрушава	боја	крви	на	застави.

Оно	над	мојим	мислима	стражари
да	ме	од	знања	сувишног	излечи,

а	оно	прво	бодри	моје	речи,
против	онога	што	вага	баждари,
да	лажно	мери	–	завичај	превари.

Оно	најнежније	још	у	сну	походи	
моје	ломно	биће	мраком	прекривено,

а	оно	друго	мотри	ме	скривено,
иза	панцира,	несклоно	слободи,
што	моју	сенку	ка	светлости	води.

а	 опет	препуно	привида	и	 унутарњих	опсена	 апсурда	 ситуације,	
те	 се	 зато	 стварају	 и	 потпуно	 згуснута	 ситуације.	 У	 њима	 нико	
није	 препуштен	 самом	 себи,	 све	 је	 међусобно	 условљено,	 свако	
другог	омогућава	и	опет	дефинише	док	се	комедија	формира	том	
набијеном	заједничком	енергијом	у	којој	је	присуство	писца	управо	
онај	фактор	који	усмерава	целокупну	енергију	ка	узајамним	везама	
и	доживљају	из	којег	проистиче	хумор	праве	досетке	као	израз	тако	
постављених	односа.	У	овим	комбинацијама	ништа	није	случајно	
и	зато	се	не	може	остати	при	шаблону,	јер	свака	личност	мора	бити	
изграђена	увек	кроз	индивидуалну	креацију.

Нушића	је	могуће	пројицирати	кроз	различите	епохе,	али	је	
немогуће	из	његовог	дела	изузети	оне	суштинске	карактеристике	
на	основу	којих	се	може	изразити	цело	његово	стваралаштво.	То	се	
запазило	још	за	време	његовог	живота,	пошто	ниједна	представа	није	
личила	на	другу,	свака	је	поседовала	чак	и	у	најконвенционалнијим	
формама	 нешто	 од	 природе	 овог	 јединственог	 опуса.	 Зато	 се	 и	
постављала	 дилема:	 где	 је	 граница	 његове	 стваралачке	 моћи?	
Тумачен	 је	 на	 разне	 начине	 и	 у	 разним	 епохама.	 Свуда	 су	 га	
прихватали	као	савременог	писца	са	готово	историјским	осећањем	
за	проблеме	времена	и	људи	који	су	у	њему	живели.

Смех	 је	 код	 њега,	 тако,	 добио	 шире	 људске	 димензије.	
Он	 је	 једноставно	људима	 обезбеђивао	 аутентичност,	 рушио	 сва	
унутарња	и	спољна	ограничења.	То	је	нарочито	било	важно,	јер	је	
веровао	да	се	живи	у	беспућу	и	да	стварност	не	обезбеђује	човеку	
потпуни	хуманитет.	Због	тога	 је	инсистирао	на	деформацијама	у	
људској	природи	које	управо	људе	спутавају,	своде	на	марионете,	
заробљенике	 сопствених	 илузија	 и	 очај	 што	 не	 могу	 да	 изиђу	
из	 околности	 у	 којима	 су	 присиљени	 да	 пoстоје.	 Смех	 је	 стога	
подршка	 животу,	 олакшавање	 у	 превазилажењу	 свакодневних	
противуречности	 и	 олакшавање	 недаћа.	 Све	 то	 потврђује	 да	 је	
Бранислав	 Нушић	 хумору	 приступао	 са	 крајњом	 трезвеношћу	 и	
озбиљношћу	и	 у	њему	налазио	 управо	 израз	људске	 природе.	У	
томе	истовремено	налазимо	уметнички	став	овог	значајног	писца.

Због	свега	овога	није	изненађење	што	се	дела	Бранислава	
Нушића	изводе	несмањеним	страстима	и	у	последњим	сезонама	
двадесетог	века.	Позоришта	су	свесна	да	ће	са	Нушићем	ући	и	у	
наредно	столеће.	Тада	ће	бити	сасвим	извесно	да	ни	представе	које	
су	означаване	као	врхунска	остварења	нису	ништа	друго	до	домети	
који	 тек	 обезбеђују	 потпуно	 слободне	 и	 неусловљене	 приступе	
новим	односима	и	схватањима	театра.	Нушић	прошлости	и	Нушић	
садашњости	постају	 оквир	 за	Нушића	 будућности,	 јер	 комедије:	
“Покојник”,	 “Др”	 “Пут	 око	 света”,	 “Мистер	 долар”,	 “Госпођа	
министарка”,	“Народни	посланик”,	“Ожалошћена	породица”	и	др.	
остаће	и	у	свим	новим	временима	и	актуелне	и	неисцрпне.
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ЧИЧА ГЛИША, СЛИША И МИША

	 Интересантно	 је	 како	 Србин,	 православац	 и	 Бошњак,	
муслиман	 могу	 итекако	 добро	 комуницирати	 са	 трећим	 лицем	
–	 Хрватом,	 католиком.	 Неки	 дан,	 у	 Фрањевачком	 самостану	 у	
Фојници,	на	дану,	хладном	и	тмурном,	пристигоше	два	лика	жедна	
хисторијских/повијесних/историјских	факата	са	лица	мјеста.	
	 Дочека	их	фратар	осмијехом	блаженог	лица	уз	жељу	да	им	
предочи	 овоземаљско	 знање	 опточено	 благотворном	 свјетлошћу	
смиреног	сазнања	његове	душе.	И	све	би	било	лијепо	да	она	прва	
двојица	 нијесу	 с	 намјером	 дошла.	 Каквом?	 Да	 обиђу	 Музеј.	 У	
Самостану.	Фрањевачком.	И	обиђоше	Музеј.	Са	фратром	заједно.	
	 А	ништа	се	није	десило.	Осим	што	је	ово	необична	прича.	Јер	
три	лика	различитих	вјероисповјести	разговараше	без	преводиоца	
и	помоћи	Међународне	заједнице.	Без	пријетњи	референдум-дум-
думом	и	отцијепљењем	једнога	од	другога.	Без	искључивости	над-
национа	у	спрези	са	хајван	тежњама	сваког	понаособ.	Без	зависти,	
мржње	и	лицемјерја.	А	како	се	то	десило?	Одговор	је	заиста	итекако	
једноставан.	Били	су	људи.	А	не	политичари!

САТИРА

Желе	је	хумором	опточити
и	жезлом	смијеха

уобличити.

Желе	је	тренутком	инспирације
нагнати

да	нестане	у	даху	изречених
надања.

Сатира	
то

не	дозвољава	суштином
своје	мисије

креиране	од	стране	мислећих
индивидуа	које	писци	нису	само.
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Не!
Књижевност	је	овдје	на	пијадесталу

чуђења.
Онога	који	буди,	растреса,	провоцира	и	иницира.

Себе,	али	и	друге.
Да	мисле.

Коначно	...	Својом	главом.
Ако	смију!	

Миљенко Жуборски

ПЕСМА О МЕТКУ И ВИЛИ 

Пуче	пушка	не	прекину	свилу	
нит’	учини	штете	на	јунаку,	
већ	погоди	у	горици	вилу,	
јер	је	метак	залут’о	у	мраку.	

Благо	метку	што	са	пута	сврну	
па	јунаку	не	покида	крила,	
већ	удари	присојкињу	црну,	
јер	на	метак	навикла	је	вила.	

Понајбоље	деси	се	овако	
да	у	трави	јунак	не	зацвили,	
а	метак	је	погодио	тако	

да	је	добро	и	метку	и	вили.	

К О З А 

Коза	бела	што	изгледа	
као	нека	лепа	снаша,	
памећу	је	надмашила	
најмудријег	кликераша.	
Због	дарова	наведених	
у	песми	се	овој	слави;	
она	за	све	кликер	има,	
јер	кликере	сама	прави.	
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ХЕРМЕНЕУТИКА БУБЊА

									Борба	у	њима.	Борба	око	њих.	Свуда	борба.	Дани	им	у	борби
горе,	а	на	крају	сваког	дана,	награда	су	им	ноћне	море	плус	задаћа	
да	своје	жене	 (обично	их	 је	више)	намирују	доље.	Гурају	се	око	
убња	напухане	способности.	
	 Једни	у	 гурању	падну	и	никада	више	не	устану.	Други	се	
прогурају	у	бубањ	накратко	и	не	успију	се		ни	насмијати	слатко,	а	
већ	им	се	намакне	дан	„Д”.	Нитко	се	ни	са	ким	не	жели	мјерити	по	
неспособности.	Сватко	сам	тка	своју	срамоту.	А	срамота	-	била	она	
на	свјетлу,	или	у	умреженој	тами,	једнако	жуља	и	једнаке	ожиљке	
на	души	оставља.	Борба	око	бубња	тече,	а	у	бубњу	се	манифестира	
жешће.
									Херменеутика	бубња	у	„утихи”	тка	конспиративно	ткање.
									Чудна	нека	узвишено	прешућивана	синтагма,	херменеутика	
бубња,	даноноћно	је	на	кушњи.	Сватко	себи	умишља	како	је	баш	
он	прави	херменеутички	протагонист.	
	 Око	бубња	и	у	бубњу	падају	у	неки	чудан	транс.	Ошамућени	
влашћу	падају	и	подижу	се.	Падање	и	подизање	једних	прати	бука	
других	Онда	се	мрежи	тишина	и	закон	шутње.	Демос	као	народ!	
Кратере	као	владати!	„Д”	као	демократски,	или	„Д”	као	дан	„Д”.
	 У	 бубњу	 траје	 невидљиво	 или	 мање	 видљиво	 мачевање	
опција.	Народна	клетва	„О	себи	се	забавио!”	више	се	не	вербализира,	
већ	се	практицира.	Сви	се	праве	како	за	њу	не	знају,	а	сви	је	одлично	
узрочно-посљедично	знају.	Једни	из	бубња	испадају,	други	у	бубањ	
упадају.	О	себи	се	забављају	многи	у	бубњу.		
	 Они	око	бубња	наћуле	уши	да	чују	што	се	то	међу	онима	у	
бубњу	догађа.	Тко	се	с	ким	у	дегутантном	кркљанцу	нагурава,	а	
тко	свађа.	Све	су	то	умишљени	способњаковићи	за	које	они	изван	
бубња	говоре	како	немају	ни	„с”	од	способан,	али	оно	„л”	од	лопов	
сваки	други	има	и	то	зна	и	то	га	се,	ну	ти	види,	прима.	
	 Кажу	да	из	бубња	најбрже	испадају	они	који	никако	не	могу	
да	науче	мислити	на	ћирилички	начин.                                    

ЕНДЕМУША 

Ми	би	хтели	још	једаред,	немо,	
да	се	целом	свету	извинемо.	

Понаособ,	свакој	светској	вашки,	
ендемично,	понизно,	по	нашки	...	
Док	нас	није	стигла	нова	ћушка,	
мртвој	души	да	дамо	одушка	...	
Кад	је	Србин	знао	где	је	црта,	
ој,	Адаме,	извини	због	врта	...	

Док	још	нисмо	неповратно	луди,	
Божји	сине,	извини	на	Јуди	...	

Сада	кад	смо	на	европском	путу,	
Гај	Јулије,	извини	на	Бруту	...	

На	путишту	што	ће	да	нас	затре,	
ој,	Ђордано,	извини	због	ватре	...	
Због	чешања	где	нас	и	не	сврби,	
Квазимодо,	извини	на	грби	...	

Док	нам	шапат	на	махове	слаби,	
Родионе,	извини	на	баби	...	

С	разарача	спали	смо	на	барку,	
Кесеџијо,	извини	на	Марку	...	

Ван	тежишта	глава	нам	се	клати,	
Хитлеријо,	извини	на	Бати	...	

Док	нам	слепци	смртовнице	пишу,	
мачку	Томе,	извини	на	мишу	...	
Већ	заражен	и	сам	у	сну	вичем:	
“Друже,	Нико,	извини	на	Ничем.	
А	друг	Нико	срдит	што	се	дерем,	
предлогује	да	се	пресаберем	...	

Зар	смо	свима	под	небеским	сводом	
наудили	згодом	ил’	незгодом?
Зар	крај	силних	тамница	и	јама	
да	баш	нико	да	науди	нама?
К’о	губави	чекамо	на	бини,	
никог	нема	да	нам	се	извини.	
Зато,	Боже,	дај	нам	да	умемо	
да	се	сами	себи	извинемо	...

Рајко Глибо
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Балша Рајчевић

ФИЛОЗОФ ИЗ КОМШИЛУКА

				
					
	 Е,	кад		би		само	понекад	помислио		колико	људи		у	његовој	
земљи		не		зна	ни	да	он	постоји,	па	ни	у	граду,	ни	у	његовом	крају	
града,	па	чак	већина	не	зна	да	он	постоји.
	 Ни	у	великој	улици	у	којој	станује,	а	да	не	размишљамо	о	
целом	свету,	у	којем	 је	 	он	 	раван	невидљивом	зрнцету	прашине	
у	огромном	универзуму.	Кад	би	само	помислио,	он	би	 	се	одмах	
осећао	мање	важно.	
	 Био	би	понизан,	кротак,	смеран,	скроман,	повучен,	несигуран	
у	себе	и	трудио	би	се	да	буде	тих,	невидљив,	неприметан	као	ситна	
бубица,	као	да		уопште	не	постоји.	
	 И	не	би	више	мислио	да	се	бави	 	важним	послом.	Не	 	би	
тај	писац	био		толико	окупиран	собом:	пун	неког	самопоуздања	и	
полета,	неке		неодређене	наде	и	амбиције.
	 Треба	 га	 спустити	 на	 земљу	 са	 његових	 звезда.	 И	 то	 у	
тренутку	највећег	сањарења	и	заноса,	и		то	не		само	спустити,	него	
гурнути,	да	тресне	о	тврдо	тле	и		распрсне	се	као	дулек.	
	 Размишљао	 је	комшија	 -	 „	филозоф“	 ,	познати	нерадник	 ,	
губитник,		„симпатичан“	негативац		и	анти	јунак	,	који	,	не	само	да	
није	ниједну	књигу	написао	,	него	никад		у	животу		ниједну	није	ни	
прочитао.

ЛУДАК

				
	 Сви	 су	 га	 већ	 запазили	 јер	 месецима	 je	 скитао	 градским	
улицама	са	увек	готово	истим	уплашеним		погледом	и	бесомучно	
понављао:		
	 „Данас	ће	пасти	киша	к’о	она	из	потопа,	данас	ће	пасти	ки-
ша	к’о	она	из	потопа...”	
	 Једино	 би	 понекад,	 изненада,	 и	 без	 неког	 ухватљивог	
правила,	променио	реченицу	и	као	покварени	механички	папагај	
опет		готово	бескрајно	и	монотоно	изговарао:	
	 „Данас	ће	бити	паклена	врућина	...”
	 Кад		би	данима	сијало	пуно	сунце	и	било	безоблачно	чисто	
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небо,	он	не	би	никад	променио	реченицу	о	киши	из	потопа.	Нити	би,	
кад	би	данима	падала	киша,	мењао	реченицу	о	пакленој	врућини.
	 Изненада	је	нестао	и	нико	га	није	више	никад	видео.	Причало	
се	да	се	замонашио	у	неком	толико	далеком	манастиру	да	у	њега	
готово	никад	није	крочила	људска	нога.
	 Само	што	 су	 почеле	 приче	 да	 је	 у	 граду	 завладала	 права	
досада	откако	њега	нема,	а	и	због	дуготрајне	неиздрживе	врућине	
коју	су	одавно		предвидели		неки	научници,	кад		се	у	трену	замрачи	
небо	и	груне	невиђена	провала	облака	...

Милко Грбовић

МОНТЕНЕГРОКОЗМА

У	шта	су	нам	то	срца	огрезла,
у	какве	нас	руде	упрегоше,
чије	цркве	владичаска	жезла

носио	си,	Пресв’јетли	Његоше?

Како	ли	је	теби,	небеснику,
гледати	нас	тешке	диваније?
К’о	Владици,	и	као	пјеснику,
срећа	да	си	живио	раније.

Сад	би	мор’о	да	се	опред’јелиш
чији	бадњак	и	чију	чесницу,

којој	пастви	нафору	да	д’јелиш
и	ко	да	ти	цјелива	десницу.

Какав	би	те	опекао	жалац
кад	би	пош’о	исте	зубље	трагом,

да	л’	би	био	аутокефалац
или	би	ти	припретили	Хагом?

	Јавно	би	те	жигосало	мнење
што	си	брук’о	демократско	Чево,
славио	си	етничко	чишћење,
о	истрази	потурица	пјев’о.
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Живојин Денчић

ШИЉАК НА КОЖИ

	 Тај	 елеменат	 се	 скоро	 десет	 година	 скривао	 међу	 стоком	
по	пашњацима.	Сведоци	из	његовог	села	тврде	да	га	никад	нису	
видели	 са	 стадом	 без	 оловке	 и	 нотеса	 у	 руци.	Само	 наивчине	 и	
непознаваоци	чобанског	посла	мисле	да	то	приватни	сточар	Сима	
Драгановић,	професионални	чобанин	из	Горње	Клисуре,	власник	
стада	 оваца,	 лиферант	млека	 и	меса,	 записује	 број	 грла.	Увек	 је	
носио	маску	произвођача	здраве	хране.
	 Где	год	се		кретао	за	овцама,	нешто	је	записивао.	Примећено	
је	да	непрекидно	чита	разне	књиге	из	иностранства.	Сусреће	се	са	
чудним	лицима,	од	којих	су	већина	брадати,	иако	нису	свештене	
професије.
	 Сима	се,	дакле,	са	стадом	сељакао	с	једног	на	други	пашњак	
кад	му	је	изненада	пришла	полицијска	патрола	a	један	полицајац		
je	рекао	да	би	желео	да	разговара	с	њим.
	 -	Како	се	зовете,	колико	вам	је	година,	где	живите?
	 То	 су	 била	 питања	 која	 је	 постављао	 полицајац.	 Сима	 је	
мирно	одговарао.
	 -	 Чиме	 се	 бавите,	 шта	 сте	 по	 занимању?-	 питао	 је	 даље	
полицајац.
	 -	 Ја	 сам	 сточар	 и	 афористичар,	 одговорио	 сам	 на	 сва	
питања	по	неколико	пута	и	користим	своје	право	да	вам	осим	ових	
најважнијих	података	о	себи	више	ништа	не	говорим.
	 -	Извадите	из	торбице	нотес.	Нотес	на	сунце!	-	нареди	други	
полицајац.
	 -	Ако	желите,	изволите,	читајте!	-	рекао	је	Сима.
	 Полицајац	који	је	отворио	нотес,	угледа	записе	у	њему:	“Да	
смо	од	крви	и	меса,	у	то	више	не	сумња	ни	полиција”.	А	гле	ово:	
“Земљу	смо	лепо	уредили,	само	још	да	поставимо	димне	завесе”.	
Шта	 ли	 овим	 хоће:	 “Органи	 гoњења	 трагају	 за	 доказима	 да	 је	
злочинац	побегао	у	непознатом	правцу.”	Овога	морамо	код	шефа,	
па	нека	он	трља	главу	с	њим.
	 -	О,	кога	то	видим!	-	обрадива	се	мајор	полиције	Миливоје	
Недељковић	 када	 су	 у	 канцеларију	 свога	шефа	 полицајци	 увели	
Симу	Драгутиновића.	
	 -	 Е,	 колега,	 сад	 немаш	 куд.	 Момци,	 нађите	 негде	 добру	
ракију,	морам	да	частим	колегу	Драгутиновића.			Oвих	дана	изашла	
је	 из	штампе	моја	 друга	 књига	 афоризама	ШИЉАК	НА	КОЖИ.	
Седи,	Симо,	седи	...
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БИЛТЕН

	 Још	 од	 раног	 јутра	 преко	 свих	 канала	 српске	 телевизије	
пратим	билтен	о	стању	здравља	државе,	које	 је	увек	изнад	сваке	
похвале.	Пулс	и	притисак	увек	малчице	бољи	него	што	је	потребно.	
Плућа,	 јетра,	 бубрези	 раде	 изврсно,	 резултати	 анализа	 мокраће	
и	 крви	 одлични.	Новине	 и	 телевизија	 не	 помињу	 године	 које	 су	
појели	скакавци,	а	људи	које	сам	о	томе	питао	само	слежу	раменима,	
одговарају	 да	 их	 то	 никад	није	 занимало,	 да	 број	 година	 које	 су	
појели	скакавци	нема	никаквог	значаја,	јер	је	она	–	бесмртна.
	 Шачица	грађана	износила	 је	доказе	о	постојању	основане	
сумње	да		држави	није	добро,	да	се	наши	државници	последњих	
двадесетак	 година	 нису	 бринули	 о	 држави	 и	 њеним	 потребама,	
већ	 о	 партијској	 политици	 и	 својим	 интересима.	 Председница	
парламента,	народни	посланици	и	чланови	владе	оспорили	су	ове	
сумње,	тврдећи	да	нема	индиција	о	веродостојности	изнетих	доказа	
и	да	је	од	незнања	још	опасније	полусазнање.
	 Потврђујући	наведену	констатацију	о	постојању	опасности	
од	незнања	и	полусазнања,	министар	 здравља	 је	 издао	 званично	
мишљење	да	ће	тачан	налаз	о	стању	здравља	државе	бити	познат	
тек	након	извршене	обдукције.
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Саша Станимировић

СВЕ ЗА ДОЛАР

Опет	су	пуцали	у	Србију,
„метак	у	мајчином	крилу“.
Из	моје	чаше	младост	пију

у	америчком	стилу!

Сузи	више	не	дам	да	крене.
Србијо,	невешта	моја	мати,

Продала	си	душу,	што	не	би	мене,
рањеном	муке	скрати	...

На	част	ти	то,	у	право	време,
Србијо,	маћехо	моја	блудна.
Двадесетпет	ево	већ	стреме

да	ме	у	задњем	часу
срамом	и	заборавом	украсе.
Осетићеш	у	моме	гласу

како	ми	љубав	свим	телом	гори.
како	се	хорда	с	потомком	расе
безуспешно	и	даље	бори!

Дај	све	за	долар,	живело	бесцење,
неће	остати	ко	да	се	наруга,

још	један	Србин	„у	небо	се	пење“,
корача	смело,	а	иза	њега	туга	...

Ни	песме,	ни	молитве	неће	да	га	врате,
ни	усне	твоје	од	лажи	свисле.
Ти	га	бар	продај	на	рате,
а	ја	ћу	погинути	тихо

у	рату	којег	наредног	измисле	...
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СВИЊЕ РЕФОРМАТОРИ

Било	време	немо,	глуво,
Народ	неба	Бог	к’о	чув’о,
И	сред	јадне	те	државе
Изникоше	мудре	главе.
Извучени	из	фиоке,
Набачени	са	фрљоке,

Младо,	ново,	гладно	звере,
И	стадоше	све	да	мере.

Ти	димњаци	шта	нам	вреде,
Од	дима	се	‘леб	не	једе,

Гле	свуд	фирме,	стоје	хале,
Што	се	не	би	и	продале.

А	баш	нису	фирме	неке
Кад	немају	газде	преке,
Било	би	нам	много	луђе
Да	је	барем	пола	туђе.

Већ	ту	димњак,	онде	окно,
Све	престаро	и	барокно.
Ајд,	народе,	гледај	амо,
Да	видите	шта	ми	знамо.
Да	сазнате	шта	вредимо
Кад	државу	ми	средимо.

Било	време	тешко,	глуво,
Ни	Бог	више	није	чув’о.
Кад	на	пос’о	крдо	крену,
Кад	започе	ту	промену,
Тамо,	вамо,	онде,	туна,
Од	тајкуна	до	тајкуна.

Све	у	пропаст	и	бесцење,
Јалово	им	сво	семење,	

Ако	некад	сунце	сине
Обасјаће	олупине!

Рајко Мицин
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ПОДАНИЦИ

	У	кога	цар	оком,
	ми	скочимо	и	томе	извадимо	око.
	Куд	он	коракне,	ми	похрлимо,
	где	он	стане,	ми	се	укипимо,

	где	он	седне,
	одатле	нас	нико	не	помери.

	Кога	он	пипне,	ми	га	загрлимо,
	што	он	неће,	то	се	одмах	преусмери,

	којој	се	он	осмехне,
	та	се	њему	доведе,

	кога	он	мрко	погледа,	
	ми	удесимо	да	га	мрак	поједе.	

	Чему	се	он	примакне,
	ми	то	од	себе	одмакнемо,

	што	њему	побегне,	ми	стигнемо.
	Кога	он	похвали,

	ми	му	споменик	подигнемо,
	што	он	заволи,	ми	обожавамо.

	Кад	он	запева,
	у	уво	се	и	глув	претвори,

	кад	он	засвира,
	ми	се	за	појас	заденемо.
	Кад	он	крене	ка	нама,

	ми	не	знамо	куд	да	се	денемо.

	Где	он	кажипрстом,	ми	песницама,
	коме	он	божју	матер,
	ми	и	оца	и	матер.

	Кад	он	огладни,	ми	се	живи	поједемо.
	Кад	се	његова	жена	породи,
	ми	са	наших	не	силазимо.
	Кад	њему	дођу	гости,	
	ми	у	свет	идемо,	

	кад	он	нађе	хладовину,
	нас	сунце	пржи,

	кад	нас	он	пошаље	дођавола,
	нас	Земља	не	држи.

Милен Миливојевић
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	Чим	он	нешто	помисли,
	ми	смо	то	већ	урадили.
	Кад	он	ништа	не	ради,
	ми	се	убијамо	од	досаде.	
	Кад	он	отвори	уста,

	ми	то	гласно	изговоримо.
	Кад	он	само	предложи,	

	ми	се	из	све	снаге	боримо
	да	нађемо	кривца	(тешко	му	кожи!)

	због	кога	цар	то	није	наредио.

	Кад	он	прдне,	ми	се	унередимо,
	а	нит’	миришемо	нит’	смрдимо.

Власта Младеновић

СПУТАВАЊЕ

Све	ме	више	спутавају,
то	је	знак

да	сам	на	добром	путу	
и	да	морам	да	будем	јак.

На	слабости	
ја	немам	више	право,
враћам	се	у	нормалу,
ствар	је	озбиљна,

јер	ђаво	
не	зна	за	шалу.

УСУД

Немам	куд,
прихватам	усуд,

навикавам	се	на	свет	
какав	јест,

добро-намеран
и	зло-чест.
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Љубиша Рајковић Кожељац

РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ ПО ДРУГИ ПУТ МЕЂУ СРБИМА

Чуо	 Радоје	 Домановић	 да	 су	 од	 неког	 доба	 у	 отачеству	
његовом	завладале	велике	слободе.	Како	се	који	пресели	у	вечност,	
а	он	не	може	да	се	нахвали	њима	и	једнако	жали	што	је	морао	да	
пође	с	оног	света.

-	Откако	је	света	и	века,	онаквих	слобода	тамо,	вала,	није	
било	нити	ће	бити!	-	вели	један.	-	Свак	ради	ко	шта	хоће,	нити	те	ко	
за	шта	пита	ни	дај	боже.

-	Имају	једнога	који	сваке	недеље	објављује	у	главном	листу	
неочешљане	 мисли,	 а	 још	 ни	 једном	 није	 био	 у	 затвору!	 -	 каже	
други.	-	Сад	се	сатира	тамо	сасвим	слободно	пише.

-	А	што	се	чудите,	људи:	у	земљи	хуманизма	и	у	друштву	
које	 је	 човека	 прогласило	 за	 највећу	 вредност	 друкчије	 не	може	
бити	-	рећи	ће	трећи.

Слушао	тако-Радоје,	слушао,	де	данас,	де	сутра,	па	како	се	
човек	у	своје	време	није	науживао	демократије,	реши	најзад	да	се	
обрати	Богу	с	молбом	да	га	пусти	да	се	врати	међу	Србе.

-	He	знам	ја	ни	за	какве	Србе!	 -	обрецну	се	Господ	-	тако	
нешто	не	постоји.	Сем	ако	не	мислиш	на	Лужичке	Србе.

-	Ма,	 јок,	оче,	већ	на	онај	народ	што	му	је	свака	друга	на	
језику:	„Бога	ли	ти	твога!”,	„Видећеш	ти	свога	бога!”,	„Бокче	ли	ти	
твоје	љубим!”	...

-	Знам,	био	је	један	такав	народ	и	много	је	патио,	али	куда	су	
се	дели	ти	људи	и	како	им	је	сада,	појма	немам!

-	Буди	милостив,	Господе,	па	ми	омогући	да	сс	вратим	међу	
њих,	а	ја	врло	добро	знам	да	они	постоје	и	да	им	је	сада	не	може	
бити	боље,	те	ћу	лако	да	их	нађем:	чућу	их	по	смеху,	ако	ништа	
друго.

Бог	 нервозно	 протрља	 браду,	 замисли	 се,	 замисли,	 па	 ће	
поверљиво:

-	Знаш	шта,	ја	ти	ипак	не	бих	саветовао.	Сећам	се	да	је	био	
један	делија	с	брковима,	крупан	и	мужеван,	који	је	хтео	да	иде	у	
то	племе,	па	после	нисам	могао	да	га	познам:	дошао	кост	и	кожа,	
a	душевно	колико	је	пропатио,	да	ти	не	причам,	па	се	бојим	да	ти,	
тако	ситан	и	неугледан,	још	горе	не	прођеш.

-	Подај	ми,	Боже,	ону	моћ	коју	сам	имао	док	сам	пo	земљи	
ходао,	а	немој	се	узбринути	за	ме	ни	за	моје	здравље	побојати,	јер	
ја	сам	већ	живео	у	земљи	Страдији.

Бог	напокон	духну	у	њега,	 а	Радоје	осети	како	у	 грудима	
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поче	да	му	куца	оно	његово	некадашње	срце,	па	пољуби	Господа	у	
руку	и	пожури	својима.

Обрете	 се	 најпре	 украј	 некаквог	 мора,	 у	 којем	 се	 купаху	
многи	људи,	жене	и	деца,	а	неки	се	излежаваху	на	сунцу.

-	Помоз’	Бог!	-	рече	он	једној	госпођи	у	пролазу	и	хтеде	да	
пита	за	земљу	Страдију,	али	се	она	насмеши	и	удаљи	се	рекавши	
само:

-	Was	wollen	Sie,	bitte?
Радоје	 продужи	и	 срете	 једног	 господина	 препланулог	 од	

сунца	као	да	је	целог	лета	го	жео	и	косио,	па	и	њему	назва	бога,	но	
онај	само	љубазно	рече:

-	 Је	 ne	 vous	 comprends	 pas,	 monsieur,	 excusez	moi!	 Писац	
онда	скрете	према	оближњој	боровој	шумици	и	обрати	се	једном	
дебељку	који	је	лешкарио	у	хладу	испред	свог	шатора,	но	овај	само	
процеди	кроз	зубе	и	не	погледавши	у	дошљака:	

-	I	speak	english!
-	Боже,	где	ли	сам	ја	ово?!	-	забрину	се	српски	сатиричар	и	

упути	се	једној	бедној	и	мршавој	старици	у	народној	ношњи	која	је	
крај	пута	продавала	куван	кукуруз.

-	Знаш	ли	ти,	мајко,	где	је	земља	Страдија?	-	запита	је.
-	He	пристај	ми	на	муку!	-	одговори	старица	невољно.	-	Ено	

ти	Страдије	одмах	како	се	макнеш	отале	према	ономе	кршу	горе,	
јади	га	не	знали.

Радоје	се	силно	обрадова	чувши	најзад	позна-ти	му	говор,	
али	помисли	у	себи	гледајући	ону	силу	од	камена:	не	може	никако	
бити	да	је	оно	моја	Страдија,	колико	се	сећам	-	била	је	то	питома	и	
берићетна	земља.

Ипак	се	упути	у	том	првцу	и,	прешавши	многе	планинчине,	
брда,	реке	и	потоке,	спусти	се	у	некакву	равницу,	па	запита	једног	
ђака	који	се	управо	враћаше	из	школе:

-	Би	л’	ми	ти,	мали,	казао	где	се	налази	Страдија?
-	„Страдија”	се	налази	у	 једној	књизи	Радоја	Домановића	

због	 које	 смо	 пре	 неки	 дан	 сви	 издобијали	 кечеве	 -	 одговори	
спремно	ђак.	-	Зар	си	и	ти	нашао	то	да	ме	питаш?

На	те	речи	Радоје	се	сневесели	и	настави	пут,	те	тако	идући	
стигне	у	један	велики	град	на	саставу	двеју	река	који	му	се	учини	
познат.	Свет	врви	улицама,	младеж	се	шета,	кафане	пуне	људи,	баш	
као	у	његово	време.	Таман	хтеде	да	се	обрати	једном	пролазнику,	
кад	ли	ти	га	потапша	неко	по	рамену:

-	Извините,	господине,	ми	се	однекуд	познајемо.	Да	нисте	
Ви	Радоје	Домановић?

Славни	српски	сатиричар,	пресрећан	што	га	је	неко	познао,	
пружи	руку	проћелавом	човеку	отромбољених	образа	и	рече:

-	Главом	и	брадом!	С	ким	имам	част?
-	Ја	сам	Димитрије	Вученов	-	одговори	човек.	-	По	нашем	

рачуну,	Ви	треба	да	сте	се	давно	већ	упокојили,	а	и	најновија	моја	
истраживања	то	показују.

-	 Пођимо	 у	 ону	 крчму	 на	 једну	 кафицу,	 па	 ћу	 вам	 све	
разјаснити	-	рече	Радоје.
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-	А,	не,	таман	посла!	-	одврати	човек	и	позелене.	-	И	за	ово	
овде,	ако	ме	је	видео	неко	с	Вама,	има	да	летим	са	Катедре,	знате.

-	Али,	молим	вас,	господине!	-	завапи	Радоје		тренутак	само,	
реците	ми:	да	ли	је	ово	земља	Страдија?

Но,	онај	човек	се	већ	беше	изгубио.
Српски	 списатељ	 онда	 купи	 на	 једној	 трафици	 новине,	

пронађе	празну	клупу	у	парку	и	 седе	да	чита,	Види	 све	позната	
слова	и	речи,	пише	о	скупоћи,	крађама,	проневерама,	убиствима,	
па	му	се	учини	као	да	чита	новине	из	свога	доба	и	из	своје	земље.	
Стога	заустави	једну	пролазницу	обучену	у	хаљину	од	скупоценог	
штофа	и	сву	у	накиту,	па	је	упита:

-	Госпођо,	будите	добри	па	ми	реците	јесмо	ли	у	Страдији.
-	Ју,	господине,	како	ви	то	говорите?!	-	запрепасти	се	жена.	

-	Ви	мора	да	сте	неки	антидржавни	елеменат,	остатак	прошлости,	
носилац	 регреса,	 реакционарни	 буржуј,	 представник	 поражених	
снага,	класни	непријатељ!

Увређен,	он	хтеде	да	се	објашњава	с	њоме,	али	она	рече	да	
жури	на	партијски	састанак	и	да	већ	пола	сата	касни.

Одатле	 се	 Радоје	 диже	 па	 се	 запути	 једном	 широком	 и	
правом	улицом,	са	лепим	дрворедом,	a	поред	неке	велике	зграде	
спази	како	једна	жена	с	дететом	на	дојци	седи	прекрштених	ногу	
на	тротоару	и	проси.

-	Да	ли	је	ово	земља	Страдија?	-	запита	је	књижевник.
Жена	пружи	руку	и	рече:
-	Дај	ми	динар!
-	Вала	бих	ти	дао	и	два	да	имам,	но	сам,	ево,	и	ја	остао	без	

гроша	-	рече	писац	и	продужи.
Уђе	у	једно	надлештво	и	све	му	се	чињаше	да	ће	му	државни	

службеници	моћи	дати	одговор,	али	како	у	коју	канцеларију,	а	она	
-	празна!

-	Је	ли	већ	прошло	радно	време?	-	упита	он	чистачицу	која	
брисаше	степенице	и	погледа	на	сат.

-	 He,	 господине,	 него	 су	 сви	 на	 састанку,	 прорађује	 се	
материјал.	Зар	ви	нисте	добили	позив?

Радоје	одатле	крене	и	уђе	у	друго,	још	веће	надлештво,	кад	
-	и	оно	празно!	Портир	му	објасни	да	је	седница	почела	још	јутрос,	
али	да	још	траје.

Шта	 ће,	 куд	 ће,	 реши	 да	 се	 обрати	 једном	 пандуру	 који	
стајаше	на	улици:

-	Можете	ли	ми	рећи	да	ли	је	ово	земља	Страдија?
-	Пођите	са	мном	у	Шесту	станицу	милиције,	па	ћемо	вам	

објаснити	-	рече	човек	у	униформи	и	поведе	га	са	собом.
Тамо	му	љубазно	отресоше	прашину	с	одела,	јер	се	путујући	

био	 напрашњавио	 и	 запрљао.	 Упиташе	 га	 за	 јуначко	 здравље,	 и	
он	највише	по	томе	 закључи	да	то	мора	бити	 земља	коју	тражи.	
Некако	га	ипак	разуверише	и	он	се,	излазећи,	зарече	у	себи	да	ће	
убудуће	пазити	да	нипошто	не	падне	у	џандарске	руке,	 јер	 га	 је	
свака	кошчица	тиштала	и	снага	издавала.

Два	дана	је	куњао,	а	онда	прикупи	снагу	и	крену	из	града	
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с	 надом	 да	 ће	 у	 неком	 селу	 наићи	 на	 гостопримне	људе	 који	 ће	
намерника	понудити	кором	хлеба	и	где	ће	имати	кров	над	главом.	
Но,	како	из	села	у	село,	а	оно	пусто,	нигде	никог.

-	Мора	да	су	сви	у	пољу!-	помисли	Радоје	-	сад	сељак	ради	
од	јутра	до	сутра	-	и	упути	се	тамо,	кад	-	a	оно	и	поље	пусто,	ни	
живе	душе	да	видиш.

Једва	некако	у	деветом	селу	зачује	као	да	неко	кука,	па	се	
запути	онамо	и	на	прагу	 једне	оронуле	куће	 затекне	старицу	од,	
може	бити,	сто	година	како	нариче	у	по	гласа,	шири	руке	и	моли	
бога	да	је	узме	к	себи.	Старица	му	објасни	да	су	сви	отишли	некуд	у	
печаловину	и	оставили	је	гладну	и	жедну.	Радоје	онда	напоји	сироту	
жену,	дадне	јој	из	своје	торбице	последњу	мрвицу	и	примакне	је	
једном	дуду	у	дворишту,	па	крене	даље.

Идући	тако,	уморан	већ	преко	сваке	мере,	 сретне	на	путу	
гунгулу	људи	с	торбама	о	рамену:	закрчили	пут	и	једнако	надолазе!	
Ту	им	се	он	обрадује	као	ретко	коме,	па	им	се	каже	ко	је	и	одакле	је,	
а	они	му	дадну	да	једе	и	пије,	па	га	чак	један	и	цигаретом	понуди.

-	Куд	је	навро	оволики	свет?!	-	пита	их	он	и	никако	да	дође	
к	себи	од	чуда.

-	Идемо	у	 једну	земљу	на	северу	где	живе	надљуди	и	где	
ћемо	да	радимо	за	велике	паре	-	објаснише	му	путници.

-А	ко	ће	да	вам	брани	постојбину	ако	је	у	вашем	одсуству	
неко	 нападне	 кад	 је	 овако	 јатимице	 напуштате?!	 -	 запита	 Радоје	
забринуто.

-	 Ништа	 ти,	 пријатељу,	 не	 брини	 за	 то,	 тамо	 су	 остали	
старци	и	деца,	а	ми	водимо	мирољубиву	политику.	Уосталом,	види	
се	да	ти	ниси	разрађивао	теорију	општенародног	рата.	Ништа	нас	
не	може	изненадити!

-	Добро,	људи,	‘ај’те	ми	ви	бар	реците	да	ли	је	ово	земља	
Страдија.

-	Није,	драги	намерниче	-	одговорише	неки	од	придошлица	
-	али	ми	познајемо	ту	земљу,	она	је	подаље	одавде	и	богме	ћеш	се	
ти	намучити	као	нико	твој	док	до	ње	доспеш,	а	ђаво	би	га	знао	и	
што	ћеш	уопште	тамо	кад	сада	свак	отуда	бежи,	но	хајде	с	нама.

-	 Аја,	 не	 могу	 никако!	 -	 одврати	 Радоје.	 -	 Ви	 ту	 земљу,	
изгледа,	не	познајете	добро,	a	ја	морам	да	је	видим,	јер	је	то	земља	
предака	мојих.

-	Е	па,	онда	има	да	пређеш	 још	седам	гора	и	вода	пре	но	
што	до	ње	дођеш	-	рекоше	му	људи.	-	Но,	то	ти	је	велика	лудост,	
да	знаш.

Чувши	да	joш	много	има	да	иде,	Радоје	се	онај	час	диже	и	
удари	правцем	који	му	показаше	и,	све	хватајући	пречице,	стиже	
десетог	 дана	 у	 некакву	 богату	 земљу	 са	 благом	 климом	 за	 коју	
сазнаде	да	се	зове	Југовина	и	да	у	њој	владају	два	способна	цара	
Биједић	и	Сиротковић.

Како	беше	остао	без	пребијене	пape	 у	џепу,	 a	 глад	 га	 све	
више	мучаше,	реши	најпре	да	се	гдегод	запосли,	те	да	заради	који	
марјаш	за	храну	и	пут.	Узме	новине	које	су	излазиле	у	том	граду	
у	 који	 беше	 стигао	 и	 овесели	 се	 видећи	 да	 су	 пуне	 расписаних	
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конкурса,	но	свуда	буде	одбијен.	Он	се	томе	веома	зачуди,	али	му	
један	од	чланова	комисије	где	је	последњи	пут	конкурисао	објасни	
да	 њега	 ту	 нико	 не	 познаје,	 а	 да	 без	 везе	 тешко	 иде,	 те	 једино	
чика	Мита	ако	могне	да	му	помогне.	Пође	он	по	граду	да	тражи	
тог	чика-Миту,	 али	га	нигде	не	могаде	наћи.	Најзад	му	у	 једном	
заводу	за	запошљавање	објаснише	да	је	тај	чича	умро	још	за	време	
револуције	 и	 да	 не	 рачуна	 на	 његову	 помоћ.	 Сав	 очајан,	 Радоје	
употреби	последњи	адут:

-	Господине,	 ја	сам	познати	српски	списатељ?,	зар	немате	
било	какав	посао	за	мене?!

-	Немојте	то	случајно	да	ставите	у	молбу	-	рече	му	службеник	
завода	-	то	вам	је	отежавајућа	околност.

Одатле	он	изађе	и	после	дужег	лутања	обрете	се	у	некаквом	
великом	издавачком	предузећу,	где	га	веома	љубазно	дочекаше,	па	
га	секретарица	и	кафом	нослужи,	али	кад	сазнадоше	ради	чега	је	
дошао,	постадоше	хладни	према	њему,	па	му	се	чак	учини	као	да	
то	и	нису	она	лица	од	малочас.

-	Аман,	људи,	ја	бих	могао	да	радим	код	вас	као	коректор,	
јер	сам	писмен	и	учен	човек	-	завапи	Радоје.

-	Тим	rope	по	вас,	господине;	немојте	то	више	никоме	рећи!	
-	 напомену	му	 секретарица.	 -	Да	 сте,	 рецимо,	 неписмени,	могли	
бисте	бити	директор	неког	предузећа,	а	овако	не	знам	шта	да	вам	
кажем.	Жалим	случај!

Утучен	 и	 безвољан,	 Радоје	 целог	 дана	 ходаше	 улицама	
града	погнуте	главе	и	утонуо	у	брижне	мисли.	Љуто	се	покаја	што	
није	послушао	Господа	и	проклињаше	час	у	који	је	зажелео	да	се	
поврне	у	земљу	Страдију.	Предвече	стиже	на	један	трг	и	ту	опази	
како	се	неки	људи	забављају	бацајући	новчиће	у	фонтану.	Беше	му	
чудно	што	они	новчићи	не	падаху	на	дно,	него	остајаху	да	пливају	
на	води.	Људи	му,	изненађени	његовим	питањем,	рекоше:

-	Па,	зар	ви	не	знате	да	је	после	свих	мера	у	привреди	наш	
новац	постао	овако	стабилан?!

Кад	се	људи	удаљише,	он	се	обазре	лево	и	десно	па	сабра	
оне	новчиће	и	за	њих	купи	векну	хлеба,	те	се	сит	наједе.

Следећег	дана	примети	испред	једне	зграде	дугачак	ред	људи	
и	упути	се	тамо.	Оно	што	је	ту	видео	и	чуо,	веома	га	је	дирнуло.	
Сви	они	људи	чекали	су	за	посао	и	били	сигурни	да	ће	га	добити,	
па	се	и	он	придружи	њима,	али	се	испостави	да	је	реч	о	одласку	на	
рад	у	иностранству.

-	Наши	су,	знате,	пре	рата	одлазили	у	печалбу	неорганизовано	
и	 екстензивно,	 а	 сада	 се	 -	 у	 складу	 са	 преласком	на	 интензивно	
привређивање	-	поставља	пред	нас	као	приоритетан	задатак	што	
организованије	 слање	 радне	 снаге	 у	 иностранство	 -	 објасни	 му	
чиновник.	

-	 Ми	 као	 авангарда	 радничке	 класе	 првенствено	 водимо	
рачуна	о	интересима	радника,	то	је	тековина,	знате.

-	 Да	 -	 признаде	 Радоје	 -	 видео	 сам	 неке	 како	 плачу	 од	
среће.

-	Имате	ли	већ	гарантно	писмо,	хоћете	ли	у	Хамбург,	Берлин,	
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Минхен?...
-	Нека,	хвала!	-	одговори	Радоје.	-	Ја	сам	већ	бивао	у	Минхену	

и	нс	мислим	више	да	се	враћам	тамо.	Жеља	ми	је	да	одем	у	земљу	
Страдију.

-	Па,	то	вам	и	није	далеко	одавде	-	рече	човек.	-	Авионом	се	
стиже	за	два	сата.

У	том	граду,	сасвим	неочекивано,	Радоје	остаде	много	дуже	
него	 што	 јс	 мислио.	 Због	 једног	 чланка	 објављеног	 у	 локалном	
листу	„Gastarbeiter”,	у	којем	је	апеловао	на	радништво	да	остане	
у	 Југовини,	 оптужен	 јс	 за	 непријатељску	 пропаганду	 и	 у	 име	
народа	осуђен	на	три	године	строгог	затвора	у	оковима	и	на	годину	
дана	 полицијског	 надзора	 по	 издржној	 казни.	 Један	 од	 уредника	
„Студента”	рече	му	да	зна	где	 је	Страдија	и	да	му	по	изласку	из	
затвора	 ваља	 кренути	 на	 запад.	Он	 тако	 и	 уради	 и	 дође	 у	 једну	
брдовиту	 земљу	 где	 дуваху	 два	 ветра,	 један	 источни	 и	 други	
западни,	сукобљаваху	се	и	остављаху	пустош	за	собом.	Иђаше	он	
тако	још	дуго	и	најпосле	се	указа	пред	њим	велики	зид	какав	он	
дотле	никада	није	видео.

-	Мора	да	 сам	 забасао	чак	до	Кине!	 -	 гласно	рече	он	 сам	
себи.

-	Није,	дружс,	-	добаци	му	један	човек	који	се	беше	десио	
у	близини	и	који	се	на	некаквом	згаришту	посипаше	пепелом	по	
глави	-	ово	вам	је	републичка	граница:	довде	живи	народ	Хоћу,	а	
одавде	Нећу.

-	А	како	би	било	да	ви	ово	оволико	камење	разградите	па	да	
њиме	оградите	Југовину?	-	запита	Радоје,	чудећи	се	и	сам	откуд	му	
та	мисао.

-	 Срећа,	 друже,	 што	 вас	 сем	 мене	 нико	 није	 чуо,	 иначе	
бисте	као	заговорник	унитаризма	обрали	бостан!	Зар	сада,	у	време	
наше	најжешће	битке	против	етатизма,	шовинизма,	национализма,	
хегемонизма,	сенаратизма,	бирократизма,	технократизма,	либера-
лизма	и	иредентизма,	покушавате	да	унесете	збрку	у	наше	идејне	
ставове	и	да	нарушите	јединство	акције?!

-	А	шта	ви	то	радите	тамо?-	упита	Радоје.
-	 Како	шта	 радим?!	 -	 одврати	 човек	 питањем.	 -Зар	 ви	 не	

знате	шта	је	самокритика?!
Радоје	 одатле	 окрете	 на	 југоисток	 и,	 идући	 путем,	 угледа	

старца	који	окопаваше	кукуруз	у	страни	па	му	се	сврати	да	заиште	
ватру	е	да	би	запалио	цигару.

-	Какав	је	оно	град?	-	запита	старца	кад	седоше	да	попуше.
-	Није	 град,	него	су	викендице	 -	одговори	старац.	 -	Мени	

овде	пуца	жуч	радећи,	а	они	се	тамо	довозе	мерцеде-де...,	помоз-де	
ми,	са	којекаквим	девојчурама.

-	А	што	радите	сами,	где	вам	 је	чељад?	 -	 заинтересова	се	
Радоје.

-	 Ја	 сам	индивидуални	пољопривредни	произвођач	 -	 рече	
стари	и	лати	се	мотике.

Писац	се	опрости	од	њега	и	предвече	стиже	у	једну	паланку	
и	ту	упита	где	би	шта	могло	да	се	купи.
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-	Хлеба	имате	у	пекари,	вина	и	ракије	у	кафани,	лекова	у	
апотеци,	а	етикета	у	комитету	-	рекоше	му.

Изјутра	он	порани	и	око	поднева	дође	у	земљу	за	коју	му	се	
учини	да	у	њој	живи	народ	српски.	Но,	како	кога	сретне,	сустигне	
или,	пак,	наиђе	на	њега,	свак	му	каже	да	би	то	могла	бити	Страдија,	
али	да	они	нису	Срби.

-	Па,	који	сте	ви,	бре?!	-	прекипе	писцу.
-	 Ми	 смо	 Зећани,	 Дукљани,	 Бошњаци,	 Ерцеговци,	 Лале,	

Шумадинци,	Шопови,	Покрајинци,	Паприкари,	Торлаци,	Мацаци,	
Неопредељени,	Полуопредељени	и	да	ти	не	набрајам	све	нације	које	
су	постале	од	некадашњег	племсна	сербског.	Некада	је	свима	њима	
било	 ускраћено	 право	 на	 самосталност	 и	 специфичан	 развитак	
националног	бића.

-	А	знате	ли	где	је	земља	Страдија?	-	понада	се	Радоје	да	би	
од	њих	могао	чути.

-	 Ако	знаш	ти,	то	и	ми	-	одговорише	људи.	-Никада	нисмо	
ни	чули	за	ту	земљу.	Данас	државе	одумиру,	па	може	бити	да	је	и	
та	твоја	Страдија	отегла	папке.

Но,	 Радоју	 не	 беше	 да	шале:	 толико	 је	 већ	 пропутовао	 и	
гладан	и	жедан,	а	никако	да	разабере	за	Страдију,	па	крену	насумице	
и	иђаше	тако	на	север	неколико	дана	и	ноћи,	док	најпосле	не	увиде	
да	је	опет	стигао	у	онај	град	у	којем	је	узалуд	покушавао	да	нађе	
посао.	Он	само	јекну	од	жалости	и,	да	је	имао	суза,	горко	би	и	болно	
проплакао.	Остаде	 ту	 још	 недељу	 дана	 уживајући	 сва	 грађанска	
права,	обијајући	многе	прагове,	али	без	успеха.	Осмог	дана	дође	на	
железничку	станицу	и	опази	пун	воз	радника	који	је	кретао	према	
северу.	Он	потрча	за	њим,	једва	га	достиже	и	ускочи	у	последњи	
вагон,	па	са	степеница,	онако	задихан,	запева,	не	знајући	ни	сам	
зашто,	онима	што	су	махали	са	перона:

-	Остајте	овде,	тако	вам	и	треба!
А	онда	га	штрецну	нешто	посред	срца	и	он	помисли:
-	Господе,	па	морам	ли	ја,	збиља,	да	радим	за	Швабу?!
На	ту	мисао	он	опсова	Богу	матер	и	хтеде	да	скочи	с	воза,	

али	Бог	утом	штуцну	и	позва	га	на	небо.
																																																																																																																											

(Бордо,	1971)
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Бoра Ђорђевић

УКЛЕТИ ПЕСНИК

 Већ	уморни	песник	сео	је	на	своје	омиљено	место	за	писање	
и,	кад	је	већ	помислио	да	креће,	да	полази,	да	иде,	схватио	је	да	не	
може	написати	ни	слова	а	камоли	стих.	О	целој	песми	није	могао	
ни	мислити.	Био	је	то	недостижни	Олимп,	неосвојива	тврђава	Ири.
Врага,	немам	инспирацију,	мислио	је.	
	 ‘Бем	 ти	 Парнас,	 Аркадију,	 Лезбос,	 све	 Музе	 и	 остала	
песничка	срања	и	ко	их	измисли!	Кад	би	ме	бар	ко	напао	на	улици,	
можда	 пребио!	 Макар	 једна	 “шљива”	 преко	 ока.	 Можда	 да	 ме	
органи	реда	ухапсе,	закуцају	ми	на	врата,	службе	безбедности	ме	
уходе,	прате,	прислушкују	и	сл.	Уосталом,	шта	та	милиција	ради	
уопште,	зар	им	то	није	посао?	Где	су?	Проклетници!

Саша Скалушевић Скала

ПОРНИЋ

Кад	збуњени	лудога	угледа,
Хитро	му	се	са	пута	уклања:
Збуњен	јесте,	али	дупе	не	да	–
Позадину	уз	дрво	прислања.

Када	лудак	збуњеног	опази,
Првобитна	жеља	му	се	јави,
Ал’	се	лудак	са	лудаком	мази
И	збуњеног	брзо	заборави.

А	код	нас	се	(мину	пола	века)
Порнић	исти	на	програму	врти:
Под	паролом	“брига	за	човека”
Луд	збуњеног	непрестано	трти!	
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Брана Вељковић

	 Жена	 сам,	 богами,	 сит,	 и	 своје	 и	 туђих	 и	 ничијих,	 и	 рас-
пуштених,	 све	 су	 ми	 преко	 главе.	 То	 значи	 -	 од	 љубавних	 тема	
ништа.	Каква	еротика!
	 Мисао	која	ми	једино	бургија	је	да	л’	да	попијем	неко	пиво	
вечерас	уз	Лигу	шампиона	или	пар	чаша	одличног	Бургунца.	Да	л’	
ови	моји	мамлази	од	синова,	а	остало	им	је	још	тако	мало,	мисле	
да	заврше	факултете,	да	се	пожене,	скину	са	грбине,	или	мисле	још	
да	ми	пију	крв?	Проклета	и	та	мисаона	лирика!
	 Родољубље,	то	уточиште	свих	хуља,	беше	шкакљива	тема.		
	 Ономад	сам	се	нешто	крио	од	рације	почетком	деведесетих,	
кад	беше	оно	лудило.	Деведесет	и	девете,	запршташе	и	по	нама,	
Амери,	 па	 се	нисам	могао	 сакрити,	 а	 беше	и	 добро,	 сви	 весели,	
јагње,	вино	на	све	стране,	шверц,	шта	ти	души	мило,	а	ми	пијани	
пуцамо	увис.	Не	мораш	у	човека,	као	да	се	играмо.
	 Тако	наш	песник	муку	мучи,	док	се	негде	пред	зору		у	сну	
не	сети	...
	 Већ	неколико	година	је	прошло	од	те	худе	ноћи,	пакленог	
песничког	бдења.	Наш	песник	је	сад	посланик,	потпарол	једне	од	
демократских	 политичких	 партија	 у	 јуришу,	 Европејац	 (ма	 шта	
то	 значило),	председник	скупштинског	о(д)бора	 за	 гастрономију,	
посланички	туризам,	националну	безбедност.
	 Сваког	дана	саставља	извештаје	о	расходу	државне	имовине,	
трошењу	 средстава,	 утрошеног	порезног	материјала,	 одбрани	од	
унутарњих	 непријатеља,	 и,	 верујте,	 инспирација	 му	 уопште	 не	
мањка.
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П. ЖАБЉЕ П. УРЕДБЕ

	 П.	жаба	у	главама	грађана	већа	је	од	главе	грађана;	велико	је	
веће	од	малог	-	мало	је	мање	од	великог;	мало	треба	да	се	понаша	
као	мало	према	великом	-	велико	треба	да	се	понаша	као	велико	
према	малом.

	 То	што	јеси,	свакако	ниси,	то	што	те	има,	свакако	те	нема.	
То	што	си	присутан,	свакако	ниси	присутан.	То	што	си	грађанин,	
свакако	ниси	грађанин.	То	што	сам	п.	жаба,	свакако	јесам	п.	жаба.

	 Кад	 примети	 на	 лицима	 грађана	 промене,	 п.	 жаба	 лица	
грађана	обликује	према	свом	лицу.	Тада	 је	сигурна	у	исправност	
свог	постојања	грађана.	Тада	је	сигурна	у	исправност	сопствених	
одлука..

	 Ако	 је	 нешто	 добро	 -	 то	 нешто	 (изван	 очију	 јавности)	 п.	
жаба	начиње;	ако	је	нешто	начето,	то	нешто	(изван	очију	јавности)	
п.	жаба	 још	више	начиње,	потом:	приступа	исправљању	начетог	
-	пред	очима	јавности.

	 П.	жаба	због	потпуне	п.	преданости	п.	послу	није	окружена	
п.	пријатељима	зато	што	нема	времена	п.	пријатеље	да	стекне	-	није	
окружена	п.	непријатељима	зато	што	нема	времена	п.	непријатеље	
да	стекне.

	 П.	 жаба	 дању	 заузима	 један	 положај	 тела,	 ноћу	 други.	
Следећег	дана	заузима	положај	који	је	имала	претходне	ноћи,	ноћу	
заузима	положај	од	претходног	дана.	Оваким	поступком	указује	на	
динамику	п.	развоја	п.	жабе.

	 За	припремање	п.	одлуке	п.	жаби	су	потребна	јела,	врхунска	
вина,	неколико	обећања,	неколико	поткупљивања,	много	прислу-
шкиванја,	много	уцена,	много	обмана,	много	руковања	и	осмеха	
окренутих	 према	 севању	 блицева	 -	 и,	 као	 дезерт:	 увежбани	 п.	
жабљи	п.	потпис	на	п.	документу.

	 П	 жаба	 је	 лагодна,	 лагана,	 успављујућа,	 таква	 каква	 је,	
таква	жели	да	остане	-	такво	стање	какво	је,	такво	жели	да	остане;	
противница	је	враћања	на	претходно	-	противница	је	прихватања	
новог.
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Властимир Станисављевић Шаркаменац

НЕ ПРИЧАЈТЕ

Не	причајте	да	сте	нам	дочек	приредили
ни	да	сте	нам	оранице	средили	–	

ми	поље	смо	очистили	од	цикорије	–	
стигли	смо	овамо	пре	историје.

Пре	вас	смо,	ево,	и	олтаре	окадили
и	дрво	доброте	крај	пута	посадили	-	

дошли	смо	из	Епира,	Јоањине	и	Касторије	–	
стигли	смо	овамо	пре	историје.

Ми	смо	вам	пренели	чин	чувања	ватре,
од	Душана,	па		данас	нас	антихристи	снатре	–	

о	нама	су	се	заиста	причале	сторије	–	
јер	стигли	смо	овамо	пре	историје.

 
ПРОНАЂИ УЛАЗ, ПА ИЗАЂИ

Излазимо	ли	већ	са	коб-пресудом
из	школске	клупе,	војске	и	вагине,
ил	недајбоже	из	затвора	с	осудом

новом,	да	живот	нас	баци	на	маргине?

Верујем	да	изгледи	нам	се,	у	маси,	не	тање
и	да	носимо	писану	судбину	предака,

њихова	бол	и	вредности	нису	нам	мање	–	
све	то	би	могло	стати	у	неколко	редака.

И	зато	нек	поштујемо	корен	и	њиву
у	наступу	смрт-глобализма	новог,

и	док	се	у	јежђењу	држимо	ату	о	гриву,
изађимо,	памтећ`	и	сећајући	се	улаза	овог!
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Петар Ђуза

ВЕЧЕРА ЗА ЛАУРЕАТА 

	 Знаменито	 име,	 истакнути	 културни	 прегалац	 добио	 је,	
као	 признање	 за	 своји	 дугогодишњи	 	 прегалачки	 рад,	 једну	 од	
најугледнијих	 награда	 за	 стваралаштво.	 Удељено	 му	 је	 високо	
признање.	О	његовом	делу,	на	свечаности	уприличеној	у	његово	
име,	говорили	су		са	великим	уважавањем.	Тапшали	су	га	по	рамену	
и	испоштовали	га,	као	што	и	приличи,	уз	зујање		свих	електронских	
медија	и	камера,	свим	дужним	славодобитним	почастима.	
	 Славље	се	одужило	до	у	ситне	сате.	Било	је	ту	ракије,	ви-
скија,	вина,	шприцера	и	ића	и	пића,	и	јагњетине	и	прасетине.	Сви	
су	били	при	апетиту,	изузев	лауреата.	Као	у	време	строгог	поста,	
сит	од	награде,	ништа	у	уста	није	ставио.	Коначно,	уморни	лауреат	
од	почасти	и	слављења	у	његово	име,	са	Повељом	у	џепу,	дошао	је	
“тролом”	кући.	
	 -	А,	шта	има	за	вечерууууууу?	–	питао	је.
	 -	Буђав	лебаааааа...	буђав	лееееееебббббббааааааа	...	-	рече	
главна	 јунакиња	 његовог	 награђеног	 дела.	 И	 изнесе	 вечеру	 на	
славодобитникову	кућну	трпезу.	
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Радојка Милошевић

ПУЖ

	
	 Осим	 голаћа,	 сви	 остали	 пужеви	 добри	 су	 домаћини	 -	
скућили	 су	 се.	 Пуж	 кад	 хоће,	 може	 да	 пусти	 рогове,	 а	 човек	 то	
не	може	без	своје	жене.	Неки	кажу	да	“Стаклени	пуж”	на	листи	
популарности	стоји	на	стакленим	ногама.	Када	“пужица	пужа	узме	
за	мужа”,	не	постаје	узрок	његових	рогова.
	 Пуж	голаћ	се	увек	налази	у	небраном	грожђу.	Да	има	кућицу,	
био	 би	 увек	 заштићен	 бар	 с	 леђа.	Ако	 пуж	пуже,	 требало	 би	 да	
змија	змијуга.	Пуж	спада	у	мекушце	као	и	човек	“с	роговима”.
	 Не	зна	се	шта	је	тачније,	да	демократија	у	Србији	пузи	или,	
како	рече	господин	Симовић,	да	галопира	на	пужевима.	

ИГРА

	 Да	би	играч	био	добар	треба	да	је	вешт	и	уигран.	Лош	играч	
само	игром	случаја	може	постићи	успех.	Играч	може	да	се	игра	са	
свим	и	свачим,	осим	са	главом.	
	 Кад	је	игра	намештена,	играчу	су	везане	руке.	Игра	зависи	
од	свирке	ако	играч	није	антислухиста.
	 Игра	може	да	се	намести	и	тад	постаје	подла.
	 Кад	је	у	игри	више	играча,	следи	надигравање.	Само	добра	
игранка	треба	да	траје	без	престанка.	
	 Кад	играч	да	све	од	себе,	не	остаје	без	ичега.

ОЛОВКА

	 Оловка	или	како	је	још	зову-	плајваз,	писаљка,	једно	је	од	
средстава	за	писмено	изражавање.
	 Што	 графитна	 напише,	 гумица	 обрише.	 Хемијска	 је	
компликованија	и	за	уклањање	њеног	трага	потребна	је	адекватна	
хемикалија.
	 Оловка	није	крива	за	грешке,	већ	ми.	Док	она	и	ми	имамо	
срца	може	да	се	пише.	Од	њене	оштрине	не	зависи	оштрина	писања	
већ	од	наше	наоштрености.
	 Најгора	је	комбинација	кад	су	и	оловка	и	власник	тупи.
	 Оловку	све	више	потискује	компјутерски	миш,	али	још	увек	
има	примену	тамо	где	миш	не	може	да	буде	од	помоћи.
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Јасмина Ђуза

ЏЕНТЛМЕН НОВОГ ВЕКА 

	 Кад	 год	 ме	 безнађе	 обухвати,	 и	 то	 не	 оно	 лично,	 већ	
наметнуто,	од	стране	водећих	политичара,	медијских		видовњака,	
иако	сам	аполитична,	по	природи	изузетно	јака	особа	која	зна	шта	
хоће,	некако	ми	наметну	оно	што	нећу,	и	упаднем,	али	за	кратко	
време,	на	срећу,	у	неко	ништавило	из	којег	бринем	како	ће	наша	
деца	да	се	извуку,	јер,	ја	рекох,	излазим	веома	брзо.
	 Не	погађа	ме	светска	криза,	а	ни	наша,	јер	сам	навикла	на	
то	кризно	стање.	Морала	бих	да	се	навикавам	на	некризна	времена.	
Штедим,	уздржавам	се	од	свих	светских	благодети	и	маштам.
	 Не	плаћам	никакву	таксу	за	то,	а	и	усамљено	маштам,	да	ме	
неко	не	чује.	Нешто	и	урадим	на	јави,	што	ме	не	кошта	ни	динар!	
Одлазим	у	књжаре,	понесем	наочари	за	читање,	и	тако	нова	издања	
прочитам	у	 једној	књизари	до	неких	и	тридесет	страна,	у	другој	
наставим	до	шездесете	и	тако	у	следећој,	дак	не	завршим	читави	
књигу!	
	 Одем	кући,	 сва	 срећна	и	 са	 боловима	у	 леђима	и	ногама,	
али	књигу	сам	прочитала.	Скувам	чај,	седнем	за	сто	и	почињем	да	
пишем		о	прочитаној	књизи.	Гутљајчић	чаја,	па	читава	реченица.	
И	тако	неких	срећних	пола	сата.	Довољно	среће	за	читаву	недељу.	
Па,	толико	бесплатних	концерата	на	„Коларцу“!	Просто,	поносна	
сам	на	себе	због	те	своје	скромности!
	 Раније,	када	сам	била	мало	млађа	и	више	захтевнија,	давала	
сам	савете	својим	пријатељицама:
	 -	Драге	моје,	 чим	осетите	мањак	самопоуздања	као	жена,	
отпутујте	у	Тунис!	Ех,	тамо	се	осећате	као	најпожељнија	жена	на	
свету!	Сваки	Тунижанин	који	прође	крај	вас,	погледа	вас,	онако,	
мушки,	како	вас	је	рођени	муж	гледао	пре	двадесет	година,	па	вам	
удели	комплимент,	а	можда	ухвати	за	руку	-	то	 је	знак	да	би	вас	
одвео	у	његову	постељу,	мислим,	кућу.	
	 Док	се	ви	топите,	он	вас	већ	вуче	негде,	ваљда	мисли	да	сте	
пристали.	Онда	ви	укапирате	да	сте	удати	и	мајка	одрасле	деце,	па	
почиње	цимање,	он	вас	вуче	к	себи,	а	ви	се	одупирете	на	прстиће	
о	 поплочане	 калдрмом	 улице	 и	 већ	 неко	 наилази	 од	 познатих	
путника,	можда	чак	и	водич,	и	спасава	вас,	на	вашу	срећу.	И	после	
дуго	година	причате	како	сте	толико	били	лепи	када	сте	били	млади	
да	су	вас	једва	спасили	од	једног	Тунижанина	који	је	хтео	да	вас	
украде.	
	 А	 мужу,	 с	 времена	 на	 време,	 споменете	 како	 бисте	 сада	
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имали	 служавке	 и	 живели	 у	 злату	 да	 сте	 пристали	 да	 одете	 с	
најбогатијим	шеиком.	Али,	 ви	 волите	мужа	и	 децу,	 на	шта	 он	 и	
даље	остаје	незаинтересован,	јер		ради	на	писању	треће	књиге!	Не	
преостаје	вам	друго	већ	да	маштате.
	 Што	 би	 казали	 данашњи	 	 клинци,	 “скоцкам“	 се,	 набацим	
осмех	Мона	Лизе	и	крећем	у	Кнез	Михаилову.	Та	ми	улица	убија	
сивило,	безнађе,	и	даје	ми	утусак	да	има	наде	за	нас.	Толико	на-
смејаног,	лепог	света.	Толико	људи	са	кесама		пуних	руку,	странаца.	
Купује	 се,	 долазе	 нам	 туристи,	 ма,	 изборићемо	 се.	 Напред!	 По-
дигнем	 и	 ја	 главу	 мало	 више	 него	 уобичајено,	 исправим	 леђа	 и	
шетам	као	да	сам	на	модној	писти!	Данас	не	глумим	интелектуалку,	
не	залазим	у	књижаре,	данас	ћу	бити	лепа	свима	које	сретнем,	јер	
муж	пише	књигу!
	 Могу	 вам	 рећи	 да	 имам	 доста	 „удварача”.	 Мислим,	 му-
шкараца	који	ме	онако	 ,	 значајно	погледају.	Читам:	 -	Зашто	тако	
лепа	дама	шета	сама?,	или	нешто	слично,	али	ми	појачава	женски	
его,	па,	можда	још	малчице	подигнем	главу,	за	сваки	случај!
	 Гледа	ме	и,	она	друга	врста	мушкараца	којима	је	био	спорт	
да	мењају	жене.	Наравно,	док	их	је	служила	младост	и	надареност.
Управо	ме	мимоилазе	двојица,	модерно,	 значи	смешно,	обучени,	
јер	 им	 се	 на	 проређеној	 коси	 и	 лицу	 без	 животних	 сокова	 види	
невидљива	мапа	унесрећених	и	задовољених	жена,	али	они	ме	тако	
дрско	гледају	као	да	ме	скенирају.	Поглед	не	могу	да	издржим,	јер	
би	ме	сву	запрљао!	Настављам	шетњу	и	баш	размишљам	о	њима.	
Да	ли	они	одлазе	у	пензију?	
	 Мислим	 на	 мушкарце,	 курваре,	 љубавнике.	 Знају	 ли	 они	
када	 је	 доста?	 Шарм	 може	 бити	 неисцрпан,	 жеља	 вечита,	 али	
изглед,	 драги	 моји,	 па	 и	 он	 се	 мења	 и	 у	 вас,	 не	 само	 	 у	 	 жена!	
Смешни	 су,	 онако	 упарађени,	 симулирајући	 младост	 и	 вештину	
завођења,	обавезно	 су	двојица,	и	мераче	жене	као	Цигани	коње!	
Као,	сав	новац	и	моћ	је	у	њих,	само	ми	да	пристанемо.	На	шта?	Да	
паднем	на	израбљене	од	силне	употребе	реченице,	а	он	замишља	
да	је	рекао	нешто	тако	умно	да	му	нећу	одолети!	На	његов	тамни	
сако	од	бокс	коже	и	парфем	„долчеигабана“?	На	телу	тако	трошном	
од	џимовања	по	теретанама!
	 Управо	купујем,	од	продавца	на	улици,	“Максиме”	од	Ларо-
шфукоа,	јер	ми	се	највиша	допада	она:
	 -	У	првој	љубави	жена	воли	љубавника,	у	другима	љубав	
-	 само	 што	 се	 ми	 правимо	 да	 су	 нам	 све	 љубави	 као	 прве,	 па	
волимо	и	љубавника.	Мада,	 хвата	ме,	 понекад,	 неодољива	жеља	
да	нашу	љубав,	када	бих	могла,	ставим	у	рам,	па	да	је	сви	виде	и	
да	јој	се	диве.	Толико	о	истинитости	ових	максима.	Елем,	док	сам	
плаћала	 књижицу	 уличном	 продавцу,	 приближио	ми	 се	 један	 од	
оних	углађених	времешних	господина.	Наместила	сам	осмех,	а	и	
он	 је,	и	баш	сам	била	радознала	како	ће	почети	огавни	старац	с	
удварањем:
	 -	Добар	дан,	прелепа	дамо!
	 -	Добар	дан.
	 -	Како	је	лепо	време!	Мислим	да	се	познајемо,	зар	не	?

83

	 И,	 није	 ми	 допустио	 ни	 учтиво	 да	 одговорим,	 већ	 ме	 је	
ухватио	 за	мишицу	 и	 лагано	 повукао	 према	 празном	 тротоару	 и	
запитао:
	 -	Имате	ли	петстотина	динара,	пошао	сам	без	новчаника?
	 Поглед	који	сам	му	несвесно	упутила,	нагнао	га	је	да	смањи	
цифру,	да	бих	укључила	црне	ласерске	зраке	моја	оба	ока	и	коначно	
је	 отишао.	 Не	 посрамљено,	 већ	 најусправније,	 колико	 му	 кичма	
дозвољава.	

Поп Душан Ђурђев

СЕНА ДОЛАЗИ У ЈАГОДИНУ

До	Француске	отишла	Божана
по	Паризу	да	ципеле	шета,
прођу	дани	распуснога	лета
кад	одонуд	врати	се	Жанета.

Причала	је	о	лепоти	ноћи
док	је	румен	проливала	теном,
о	Монмартру,	Лувру	и	Бобуру
и	још	увек	да	пати	за	Сеном.

Све	је	тешим	овако	по	нашки,
говорим	јој	родила	је	шљива,
а	увече	водим	је	да	види

како	Месец	по	Морави	плива.

Заборави	Жанета	на	Париз,
ведре	ноћи	и	овде	су	сјајне,
и	Балкан	је	подједнако	мио

кад	проникнеш	у	његове	тајне.

И	опет	је	водим	на	Мораву
да	гледамо	Месечеву	мену,

па	је	зовнем	иза	једног	пласта
јер	је	Жанет	навикла	на	СЕНУ.
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Љубомир Ћорилић

АФОРИЗМИ: СМЕХОТРЕСНИ УПИЈАЧИ И ДРИБЛИНЗИ

    
	 Српски	афоризам	и	афористичари	заузимају	високо	место	у	
европском	хумору	и	сатири.	Није	ли	то	један	од	разлога	због	којег	
би	афоризам	требало	да	има	бољи	статус	у	српској	књижевности?
	 Афоризам	има	скоро	све	одлике	песме:	 јасно	дефинисану	
форму,	тематско-мотивску	основу,	лирске	слике,	звук	и	мелодију,	
унутарњу	 драматичност	 и	 динамику,	 језичко-стилску	 фигура-
тивност,	изразито	наглашену	идеју.
	 Као	и	у	поезији,	главна	„муниција“	афоризма	и	афористичара	
је	реч	и	њени	значењски	обрти	у	реченици,	односно,	„откаченост“	
значења	 по	 којима	 се	 афоризам	 разликује	 од	 других	 песничких	
форми.	„Муниција“	афоризма	и	афористичара	јесте	„убојита“,	али	
није	убиствена.	Напротив!	Она	је	животодајна.
	 После	мањег,	или	већег,	изненађења,	понекад	и	шока	који	
доживи,	 захваљујући	 животодајној	 снази	 коју	 афоризам	 има,	
читалац	(слушалац!)	се	брзо	освешћује.	Обично	се	благо	насмеши	
или	прасне	у	смех.	Понекад,	смех	пређе	у	грохотно	смејање	које	
добија	 	 јетку	 боју	 ироније	 и	 сарказма.	 То	 значи	 да	 је	 погођена	
циљана	мета,	разобличен	негативни	смисао	предмета	приказивања	
и	добачена	порука	која	отрежњује.	
	 Афористичари	 минуциозно	 скенирају	 свет	 у	 којем	 живе.	
Не	 само	 дефектне	 људске	 нарави	 и	 глупости,	 него	 и	 аморална	
(„подземна“)	 збивања	 у	 друштву.	 Они	 су	 једини	 „позорници“	
са	 чијим	 се	 надзором	 	 слажу	 сви	 људи,	 па	 чак	 и	 они	 који	 су	 у	
афоризмима	приказани.	Можда	зато	што	афористичари	не	траже	
одсецање	главе,	него	само	опажају,	духовито	критикују,	оштроумно	
указују	на	девијантне	нарави,	навике,	појаве,	догађаје,	личности	и,	
ненаметљиво,	уз	 смешак,	 траже	поправку	карактера	појединца	и	
друштва.		
	 Афоризам	карактерише	 једноставност,	 јасноћа	и	сажетост	
исказа	 какву	 нема	 ниједна	 друга	 књижевно-уметничка	 врста.	
После	немерљиво	вредног	искуства	српског	афоризма,	није	више	
довољно	рећи	да	је	афоризам	„мудра изрека, сентенца, ефектно 
изговорена или написана мисао, убојита реченица која погађа 
средиште проблема“, или,	„дриблинг духа на малом простору“.		
	 Требало	би	додати	још	много	чега,	па	и	то	да	је	афоризам	
дијагноза	нарави  личности и друштва, најкуражнији показивач 
свега што одудара од неписаних и писаних моралних и осталих 
норми, добро изредиговани роман“. Уз	помоћ	афоризма	много	се 
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ефикасније	 лече	 друштвене	 бољке:	 мито,	 корупција,	 лоповлук,	
пљачка,	мане	политичког	система,	државе	и	њених	органа.
	 После	афоризма,	народ	лакше		препознаје		носиоце	негатив-
них	појава	и	потпуније	схвата	тежину	друштвеног	преступа	који	
чине.	 У	 његовом	 смехотресном,	 иронијском	 или	 саркастичном	
контексту	разоткрива	се	природа	„подземних	радњи“	и	штета	коју	
њихови	 актери	 праве.	 После	 вишезначне	 афористичке	 поруке,	
народу	је	све	јасније.	Добија	већу	кураж	да	се	бори	за	моралније	
друштво.	
	 Афоризам	може	да	открива	и	ведру	и	мрачну	страну	живота,	
да	благо	укори	или	сасече	појаву	у	корену,	да	се	мало	подсмехне	
или	наруга,	а	може	и	да	непоткупљиво	осуди	стање	духа	појединца	
и	целог	друштва.	У	категорију	ових	последњих	спадају	политички 
и друштвени афоризам,	 који	 жигошу	 политику	 и	 политичаре,	
носиоце	политичких	и	државних	функција,	корумпиране	појединце	
и	државне	органе,	профитере	и	све	друге	који	кваре	слику	моралног	
друштва.	                        
	 А	ко	су	афористичари?
	 Афористичари	су	„људи  бистра духа и насмијане ријечи“.	
Не	би	требало	да	их	доживљавамо	као	цинике	који	само	„ударају	
пацке“	 и	 „шибају	 по	 ушима“,	 већ	 као	 доброћудне	 и	 племените	
ауторе	са	даром	да	нам	поправљају	расположење,		указују	около	на	
негативне	појаве.	
	 Највише	 њихових	 афоризама	 је	 блиско	 духовитој	 игри	
речима,	мало	откаченој	шали	о	љубави,	сексу,		човековој	незлобивој	
ћуди,	наивности,	 карактерној	особини.	Такви	су	допадљиви,	пре	
свега,	духовити	и	вишесмислени.	Вишесмисленост	им	даје	посебну	
значењску	и	уметничку	вредност,	узноси	их	у	сфере	најсмисленијих	
лирских	стихова.	 	 Једино	што	нису	етерични	као	стихови,	 јер	су	
нарочити	приказ	актуелне	стварности	времена	у	којем	живимо.	
	 Афористичари	 (читај:	 хумористи	 и	 сатиричари!)	 су	 „нај-
бољи	људи“.	Као	фризери	и	брице.	И	они	„шишају“	и	„брију“.	Не	
дају	 човеку	 да	 зараста	 у	 своје	 мајмунско	 порекло.	Шкропе	 свет	
најсветијом	 водицом	 части,	 користећи	 „сатару“	 којом	 сасецају	
коровне	биљке	друштва,	непоткупљиво	ударајући	по	свим	манама	
човека.
	 Српски	 афористичари	 су	 најзаслужнији	 у	 Европи	што	 су	
афоризми	 постали	 упијачи	 и	 смехотресни	 дриблинзи	 човекове	
нарави	и	друштвене	збиље.	
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Михаило Максимовић

	 Заљубљени	живе	од	љубави.	Зашто	не	би	могла	и	сиротиња	
од	воздуха	живети.
	 Ако	су	црвене	усне	знак	здравља,	то	наше	госпе	—	најздравије	
јесу.
	 Старе	хаљине	и	нови	домови	свагда	се	крпу.
	 Христос	нам	је	свима	царство	небесно	у	тестаменту	својему	
оставио.	Пак	се	опет	неки	људи	о	тестаменту	његовом	инате.
	 Који	своју	жену	зауздава,	тај	себи	врат	ломи.
	 Који	 умерено	 живи,	 не	 треба	 му	 куповати	 умереност	 у	
апотеки.
	 Цар	Август	с	ученим	људма	при	једној	трапези	једаше.	А	
сад	учени	код	велике	господе	на	доксату	једу.
	 Цензри	су	бабице	сваког	писменог	сочињенија.	Али,	много	
пути	дете	сакато	кроз	њих	остане.
	 Из	десет	рифи	црне	чоје	—	цели	калуђер	изиђе

Јован Стерија Поповић

	 Књига	је	цвет	што	к	венцу	народног	изображенија	принад-
лежи.	Од	коприва	нема	венца.
	 Ко	се	заљуби	у	лепоту	девојке	и	жели	је	узети,	нека	погледа	
на	метар,	таква	ће	и	девојка	бити	за	петнаест	година.
	 У	Попечитељству	ја	сам	само	ство:	Попечитељ-ство.	Једном	
мртвацу	који	је	ружно	изгледао,	метнули	у	Београду	лорфу.
	 Човек	заборави	зло	што	му	ко	учини,	па	што	не	би	заборавио	
и	добро?
	 Кад	се	чуло	да	ће	цар	у	Вршац	доћи,	публицирата	је	добошем	
ова	вест,	као	у	Лакову	бал!
	 Чело	 мога	 кревета	 стоје	 књиге	 на	 рафу.	 Кад	 би	 се	 какво	
земљотресење	 догодило,	 могле	 би	 ме	 књиге	 убити	 и	 тако	 би	 се	
могло	казати	да	сам	од	књига	умро.
	 Човек	обично	кад	добре	 зубе	има,	нема	леба,	 а	кад	лебац	
добије	онда	нема	зуба.
	 Зашто	је	и	срећа	и	несрећа	женског	рода?
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	 И	 у	 царству	 идеја	 налази	 се	 мртворођених	 и	 —	 живо	
закопаних.
	 Печатња	је	слободна,	само	се	списатељи	апсе.
	 Из	велике	љубави	не	може	се	родити	мала	мржња.
	 Срећна	 је	 држава	 где	многи	умни	и	поштени	патриоте	 са	
мирном	савешћу	могу	казати:	нећу	се	мешати	у	политику!
	 Бити	 или	 не	 бити,	 то	 је	 на	 послетку	 свеједно	—	 само	 на	
послетку.
	 Сигурније	слепац	иде	сам,	него	кад	га	слеп	води.
	 Ко	свакоме	верује,	заслужује	да	буде	преварен.
	 Природно	 се	 право	 у	 школи	 учи,	 а	 природна	 неправда	 у	
животу.

Јован Јовановић Змај

Бранисалав Нушић

	 Правда	је	људима,	често,	тежа	од	неправде.
	 Први	пољубац	дође	му	као	нека	мала	матура,	после	које	се	
прелази	 у	 више	 разреде,	 где	 се	 учи	 виша	математика	љубави	 са	
свим	познатим	и	непознатим	количинама.
	 Брак	је	уговор	по	којем	човек	једном	у	животу	каже	“Да”	и	
преузима	обавезу	да	то	понавља	целог	живота.
	 Брак	је	писмо	које	је	интересантно	само	док	је	затворено.
	 Знање	има	границе,	док	незнање	нема.
	 Отаџбина	 није	 предмет	 ограничен,	 оивичен,	 утеловљен.	
Отаџбина	је	мисао,	отаџбина	је	вера,	а	мисао	и	вера	не	умиру.

Станислав Винавер

	 Наша	уметност	није	уметност.	Она	је	наша	уметност.
	 Поезија	је	постала	збир	авантура	речи.	Речи	врше	подвиге	
за	које	њихови	господари	немају	могућности.
	 И	о	тим	људима	размишљају	филозофи.	Ето,	данашњи	дан	
има	 за	 мене	 само	 зато	 вредност	што	 тек	 после	њега	 може	 доћи	
сутра!
	 Духовитост:	мале	се	истине	издају	за	велике.



88

	 Ако	желите	да	будете	бољи	од	других	људи,	не	смете	радити	
оно	што	они	раде	и	не	можете	живети	онако	како	они	живе.
	 Млади	морају	да	живе	ноћу,	беже	из	дана	који	су	окупирали	
њихови	очеви	и	дедови.
	 Не	 говорите	 оно	 што	 мислите	 ако	 живите	 од	 тога	 шта	
говорите.
	 Стида	 се	 треба	 ослобађати	 на	 време,	 док	 још	можемо	 да	
радимо	све	оно	чега	се	стидимо.
	 На	родитељске	састанке	долазе	очеви	добрих	ђака,	а	мајке	
лоших.
	 Ако	не	живите	од	онога	што	говорите,	немате	разлога	да	не	
говорите	оно	што	мислите.
	 Мушкарци	су	криви	за	све,	они	праве	проблеме,	а	жене	их	
само	рађају.
	 Другарице,	немојте	плакати,	немате	разлога.	Нека	жена	 је	
пре	вас	плакала	ради	њега.
	 Поштеније	је	бити	кукавица	на	своју	штету,	него	храбар	на	
штету	других.
	 Ко	 први	 девојци,	 његова	 девојка.	 Ко	 последњи	 девојци,	
његова	жена.
	 Не	трчите	за	женама	да	се	не	сударите	с	онима	који	од	њих	
беже.

Душко Радовић

Владислав Булатовић Виб

	 У	шуми	вила,	у	вили	мерцедес,	у	мерцедесу	човек,	у	човеку	
срце,	а	у	срцу	љубав	за	радничку	класу.	
	 Свет	 се	 дели	 на	 људе	 који	 мисле	 и	 на	 људе	 који	 имају	
мишљење.	
	 Обала	 нашег	 мора	 сва	 је	 у	 тробојкама:	 плаво	 море,	 беле	
виле,	црвени	другови.	
	 Продајем	вилу	с	погледом	на	радничку	класу.	
	 Назад	у	старе	победе.	
	 Кад	ме	већ	прислушкујете,	реците	какво	ми	је	срце.	
	 Рат	је	завршен,	није	срамота	напустити	положај.	
	 Такси	 те	 одвезе,	 па	 откуца,	 цинкарош	 те	 откуца,	 па	 те	
одвезу.	
	 Ако	 под	 хитно	 не	 оснујемо	 школу	 за	 народне	 хероје,	 и	
следећи	рат	дочекаћемо	неписмени.	
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	 Не	знам	да	ли	ће	нас	Европа	примити,	али	Африка	нас	је	већ	
ставила	на	листу	чекања.
	 Ми	 смо	мала	 и	 сиромашна	 земља:	 нама	 су	 и	 краљеви	 на	
привременом	раду	у	иностранству.
	 Док	су	остали	пратили	модне	трендове,	ми	смо	деценијама	
носили	једно	те	исто	–	штафету.
	 Наша	принцеза	била	је	корпулентна:	уместо	на	зрну	грашка,	
морала	је	да	спава	на	Брионима.
	 Срби	желе	да	живе	у	једној	држави.	Шведској,	рецимо.
	 У	почетку	беше	Тито,	а	на	крају	–	Титаник.
	 Наша	земља	све	више	личи	на	заједницу.	Првобитну.
	 Европо,	 не	 можеш	 ти	 толико	 да	 се	 ујединиш	 колико	 ми	
можемо	да	се	разјединимо.
	 Чувај	се	земље	у	којој	снајперисти	најбоље	виде!
	 Неки	су	за	употребу	силе	–	милом	или	силом.
	 У	праву	сте,	мада	би	логичније	било	да	сте	у	затвору.
	 Пролетери	свих	земаља	–	извините.	Ваш	Маркс.
	 Сви	нас	узимају	за	пример.	Нико	нас	не	узима	озбиљно.
	 Не	дају	нам	олимпијске	игре.	Знају	да	им	их	више	не	бисмо	
вратили.
	 Много	је	забрљао:	не	гине	му	затвор	или	–	нека	амбасада.
	 Први	мај	се	слави	два	дана:	првог	дана	славе	они	који	имају,	
а	другог	они	који	немају	посао.

Милован Илић Минимакс

Сергије Лајковић

	 На	почетку	беше	лаж.	Касније	 је	преименована	у	врховну	
истину.
	 Све	је	измишљено,	истина	поготово!
	 Истина	је,	коначно,	промовисана.	Нисмо	је	препознали!
	 Гласноговорници	 истине	 признају	 да	 су	 дипломирали	 на	
научно	утемељеним	лажима.
	 Истина	посустаје,	мада	нас	замајавају	да	ће	да	преживи.
	 Ако	истина	и	преживи	коме	ће	још	бити	потребна?
	 Ако	 је	 све	 ово	 истина,	 драго	 ми	 је	 што	 је	 досад	 нисам	
спознао.
	 Одричем	се	истине,	вратите	ми	моје	заблуде!



90

	 Србија	је	парламентарна	демократија.	Какав	је	парламент,	
таква	је	и	демократија.
	 Пензије	су	толике,	да	пензионери	ситно	броје.
	 Неће	нам	помоћи	стезање	каиша.	Требало	би	да	стиснемо	
петљу.
	 Народ	 се	 окупља	 испред	 скупштине	 из	 два	 разлога:	 да	
дочека	спортисте	и	да	испрати	политичаре!
	 Откако	 је	 за	 њим	 расписана	 потерница,	 делује	 некако	
одсутно.
	 Када	видим	шта	се	у	овој	земљи	ради,	зажалим	што	нема	
више	незапослених.
	 Ако	сте	интелектуалац,	као	што	тврдите,	онда	нађите	начин	
да	изађете	из	затвора.
	 Куће	 су	 им	 спаљене,	 да	 би	 избегли	 могли	 да	 се	 врате	 на	
огњиште.
	 Како	да	српским	писцима	отварамо	спомен-куће	када	их	за	
живота	нису	имали?
	 Не	дамо	оно	што	немамо.	Зато	немамо	оно	што	можемо	да	
имамо.
	 Кад	комунисти	одузимају	имовину,	она	касније	нема	коме	
да	буде	враћена.
	 Кад	им	се	већ	увлачимо,	желе	да	будемо	што	мањи.

Александар Чотрић

Милорад Грбовић

	 Становник	 сам	 земље	 у	 транзицији.	 Других	 телесних	
недостатака	немам.
	 Упозорење:	 Ова	 земља	 није	 погодна	 за	 становнике	 свих	
узраста!
	 Показало	се	да	је	вакцина	против	грипа	одличан	лек	против	
ћелавости.	Још	ником	није	фалила	длака	с	главе.
	 Шатровачки	ми	 је	дошао	главе.	Изјавио	сам	за	вођу	да	 је	
велики	ђа-во!
	 Питагорина	теорема	на	српски	начин:	Квадрат	у	Београду	је	
скупљи	од	збира	квадрата	у	Нишу	и	Новом	Саду!

	 Палиндроми:
	 ИВО	САНАДЕР	ПРЕ,	ДАНАС	ОВИ.
	 ОВО	РУСА	КАРА	БАРАКА	СУРОВО.
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Александар Баљак

	 Да	књига	није	спаљена,	цео	тираж	би	плануо.
	 Наша	најбоља	сатира	настала	је	у	ружним	временима,	а	за	
савремену	долазе	бољи	дани.
	 Ми	смо	били	под	Турцима	још	у	оно	време	када	многи	за	
Турке	нису	ни	знали.
	 То	је	отворена	земља.	Рака,	такорећи.
	 Џелат	је	био	уз	жртву	кад	јој	је	било	најтеже.
	 Појели	смо	златну	рибицу.	То	је	била	наша	прва	жеља.
	 Копије	нису	криве.	Оригинал	је	први	почео.
	 Истина	је	да	сам	вас	ја	водио,	али	смо	залутали	заједно.
	 А	Црвенкапи	свака	част.	Прва	је	отишла	у	шуму.
	 И	овај	век	проведосмо	у	ропству.	Ретко	нам	се	 то	догађа.	
Једном	у	сто	година.
	 Срби	и	Хрвати	су	морали	да	се	разиђу	јер	два	добра	не	иду	
заједно.
	 За	 ту	 идеју	 сви	 ћемо	изгинути!	Биће	 то	 још	 једна	победа	
духа	над	материјом.
	 Каин	и	Авељ	су	живели	као	браћа.	Нарочито	Каин.
	 Демностранти	 су	 леђима	 брутално	 насртали	 на	 пендреке	
изненађених	милиционара.
	 Мењали	су	му	лични	опис	док	нису	добили	сумњиво	лице.

Павле Цветковић

	 Штафетна	палица	 је	укинута,	али	су	васпитне	и	даље	на	
снази.
	 Шта	нам	вреди	солидна	средина	ако	се	крајеви	врпоље?!
	 Вратио	 је	 партијску	 кнјижицу	 јер	 му	 нису	 уписали	
камату!
	 Затражимо	одговорност	пре	доласка,	да	се	касније	не	бисмо	
јурили.
	 Осим	волова	има	и	других	рогоња.
	 Добро	је	што	железница	не	касни	колико	је	и	поскупела,	у	
супротном	возови	не	би	ни	долазили!
	 Стицајем	околности,	нашем	раднику	је	омогућено	да	се	и	
ове	године	брчка	у	мору	-	проблема.
	 Бојим	се	да	комунизам	не	закуца	на	врата	баш	кад	портири	
штрајкују,	па	да	останемо	ту	где	јесмо.
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	 Нико	нас	не	може	толико	да	бомбардује	колико	ми	можемо	
да	се	извињавамо.
	 Милион.	Некада	је	то	била	марка	шампањца,	а	данас	је	број	
незапослених	у	Србији.
	 Имамо	 разлога	 за	 задовољство.	 Стандард	 нам	 је	 већи	 у	
односу	на	исти	период	идуће	године.
	 Школујем	глас,	али	још	не	знам	за	коју	странку.
	 Једног	дана	сви	Срби	ће	живети	у	истој	држави,	али	се	не	
зна	у	којој.
	 -	Како	се	сналазиш	као	министар?	-	Па,	како	се	узме.
	 Срби	 најмање	 користе	 кондом	 у	 Европи.	 Ми	 смо	 увек	
највише	волели	само	да	јебуцкамо.
	 Господо,	хвала	што	сте	нас	довде	довели.	Није	требало.
	 Политичари	 различито	 примењују	 штрајк	 глађу.	 Једни	
штрајкују	пре,	а	други	после	јела.

Дејан Патаковић

Витомир Теофиловић

	 Европа	зна	да	неће	брег	Мухамеду,	а	опет	нам	не	прилази!	
	 На	 Западу	 се	 лагодно	 живи.	 Али	 на	 муци	 се	 познају	
јунаци!
	 Добро	је	што	смо	народ	најстарији	...	Младост	-	лудост!
	 Пара	 на	 пару,	 слава	 на	 славу.	 Понекад	 и	 два	 добра	 иду	
заједно.	
	 Некад	је	било:	сви	за	једнога,	један	за	све.	Изборна	воља	је	
била	чиста	као	суза.
	 Актуелни	афоризам	је	-	удар	на	вест.
	 Наши	сатиричари	се	сатиру	од	посла.	Молимо	политичаре	
да	им		не	помажу	више!
	 Истог	писца	награђујемо	сваке	године.	Да	се	не	заборави	ко	
је	најбољи!
	 Шта	нас	брига	за	Запад?!	Тамо	је	и	сунце	рекло	лаку	ноћ!
	 Никако	 да	 схватимо	 да	 је	 небеском	 народу	 земља	 као	
маћеха!
	 Тако	мирних	радника	нигде	нема!	Буне	се	само	кад	остану	
без	посла!
	 Наша	 прошлост	 је	 толико	 славна	 да	 је	 грех	 ићи	 у	
будућност!
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Ненад Ћорилић

Љубомир Ћорилић

	 Вођа	је	непоткупљив.	Све	паре	су	код	њега.
	 Синоћ	је	један	политичар	дао	охрабрујућу	изјаву.	Рекао	је	
да	од	овог	не	може	горе	да	буде.
	 И	најновији	пораз	смо	јуначки	поднели.	Није	ово	време	за	
јуначење.
	 Мир	нема	алтернативу.	За	њега	смо	спремни	и	да	ратујемо.
	 Много	 је	 разлога	 за	 бригу.	 То	 је	 оно	 што	 нас	 највише	
брине.
	 Поштовани	 амандмани,	 немојте	 се	 гурати,	 у	 канти	 има	
места	за	све!
	 Премијер	 је	 дао	 немерљив	 допринос	 раду	 владе.	 Није	 се	
мешао.
	 Последице	кризе	су	несагледиве.	То	најбоље	знају	они	који	
гледају	са	врха.
	 Кад	год	наш	брод	уђе	у	немирне	воде,	ми	брзо	реагујемо.	
Усидримо	се.
	 Не	плашимо	се	кризе.	Нисмо	толико	паметни.
	 Подигните	главе!	Дошло	је	време	да	се	намиче	омча.

	 Бежите	муве.	Стижу	муваџије!
	 Мом	другу	без	гаћа	порастао	углед.	Постао	господин.
	 Политичке	лажи	су	на	великој	цени.	Што	већа	лаж	–	већа	
функција.
	 Психијатри	 кажу	 да	 јесте	 забрањено	 уношење	 оружја	 у	
Скупштину,	али	није	блесиметра.
	 Хрватска	 је	 приступила	 Европској	 унији.	 Не	 жели	 да	
банкротира	као	Хрватска	већ	као	Грчка.
	 Откривена	је	нова	смртоносна	болест	пензионера.	Пензије.
	 Кад	сам	био	мали,	желео	сам	да	будем	посланик.	Сад	видим	
да	нисам	знао	шта	желим.
	 Политичарима	не	гледајте	у	зубе.	Позлаћени	су.
	 Кад	уђемо	у	Европску	унију,	европске	законе	окачићемо	о	
зид,	а	наше	–		мачку	о	реп.
	 Једна	естрадна	звезда	добила	на	дар	плишаног	меду.	Није	
била	баш	обрадована.	Више	воли	патку.
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Сабахудин Хаџиалић

Рајко Глибо

	 Писати	поезију	може	свако.	Написати	пјесму	-	ријетко	ко!
	 Која	је	разлика	између	диктаторске	и	демократске	власти?	
Ови	други	користе	кондом!
	 Власт	не	мијења	човјека.	Папак	остаје	папак!
	 Истина	је	на	самом	почетку	сумњом	била.
	 У	чему	је	разлика	између	једностраначја	и	вишестраначја?	
Ово	друго	је	као	групни	секс!
	 Теорије	 завјере	 се	 не	 могу	 доказати.	 Али	 што	 дјелују,	
дјелују!
	 Понекад	се	осјећам	као	споменик.	Нон-стоп	серу	по	мени!
	 Некада	је	било	довољно	два	свједока	и	ти	си	партизан.	Данас	
два	свједока	и	ти	си	новинар,	књижевник,	експерт,	научни	радник,	
човјек!
	 Крахом	социјализма	смањена	је	политичка	загађеност.		Још	
да	се	ријешимо	капитализма!
	 Слобода	у	Босни	и	Херцеговини	је	проклета	ријеч.		Увијек	
је	на	рачун	другог	и	другачијег!
	 Истинита	бајка:	Бит	ће	боље!

	 Скаменио	се	када	је	препознао	Јуду	у	властитом		дјетету.
	 Своју	борбу	појачао	је	тек	када	је	схватио	да	је	сам	против	
свих.
	 Двадесет	година	прогони	их	суманути	Фушфилолог.	Он	је	
права	мјера	њиховог	групног	отпора	злу.
	 Мислио	је	да	јаши	на	пајди	као	у	седлу	све	док	пајдо	није	
чврсто	оседлао	њега.
	 Патолошке	лажове	спасава	сумануто	надање	па	под	тепих	
гурају	танћукасто	уфање.
	 Бриљирала	је	и	весела	била	све	док	јој	од	напуханости	нису	
попуцала	крила.
	 Знам	ја	добро	тко	сам	ја,	али	ви,	очито	је,	не	знате	тко	сте	
ви.
	 Пеглала	је	рубље	у	жељи	да	испегла	своје	криве	Дрине.
	 По	површини	прчкају,	јер	за	понирање	у	дубине	не	знају.
	 Док	 их	 је	 међуножје	 сврбило	 све	 је	 ама	 ха	 било.	 Сада	 је	
свака	реализирана	прилика	чиста	механика
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Живојин Денчић

Радомир Мићуновић

	 Памет	у	главу,	евре	у	индекс!
	 Мени	политичка	збивања	у	Србији	не	сметају.	Нисам	гадљив	
човек.
	 Ради	 очувања	 достојанства	 парламента	 посланици	 пљују	
једни	на	друге	са	уважавањем.
	 Пропадамо	и	даље,	али	ћемо	то	бреме	изнети	до	краја.
	 Научна	сазнања	су	давно	напуштени	народни	обичаји.
	 Данас	ни	рибама	ни	рибарима	не	треба	веровати	на	реч.
	 За	бесмртнике	је	смак	света	пролазна	појава.
	 Наши	 државници	 не	 уживају	 популарност.	 Али	 зато	 бар	
уживају!
	 Код	нас	нису	само	јединице	за	специјалне	операције	него	и	
сви	други	бројеви.
	 Сизифа	смо	некако	савладали,	али	нас	је	камен	изненадио.
	 Политичар	се	не	да	препознати	на	први	билборд.
	 Чак	 и	 кад	 је	 политичка	 ситуација	 безизлазна,	 они	 нађу	
ђорсокак.
	 Празне	 ђачке	 клупе,	 празна	 села,	 празне	 главе	 –	има	 тога	
пуно	код	нас.
	 Ћорава	посла	су	доказ	да	имамо	слабовидеће	политичаре.
	 Тешко	 је	 набројати	 сва	 њихова	 дела,	 мада	 је	 оптужница	
обимна.

	 Маршалов	 напад	 је	 био	 историјско	 отварање	 за	 Југо-
словене.
	 Бајка	 црно-белих	 	 поља:	 и	 слабашан	 пешак	 се,	 тако,	
претвори	у	моћну	даму!
	 Лако	је	било	Матановићу	и	Матуловићу	да	се	баве	шахом	
кад		им	је	то	презименом	дато!
	 Изгубио	сам	партију	и	сада	сам	-	ванпартијац!
	 Џентлмени	објављују	шех,	 а	барабе	кидишу	на	даму	без		
објаве!
	 Мазохисти	уживају	у	самомату!
	 Баш	му	је	легао	на	Легалов	мат.
	 И	„ничија“	мора	бити	нечија!



Милен Миливојевић

Љубиша Рајковић Кожељац
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	 Имао	сам	саобраћајну	срећу:	остао	сам	жив!
	 Кад	сан	сабрао	шта	све	дугујем,	начисто	сам	се	одузео.
	 Кад	сам	широм	отворио	очи,	смркло	ми	се.
	 Код	 мене	 је	 стање	 уравнотежено:	 имам	 низак	 животни	
стандард,	али	висок	крвни	притисак.
	 Мало	шта	једемо,	али	много	тога	гутамо.
	 Можда	сам	скренуо,	али	то	је	зато	што	држим	ваш	правац.
	 Не	бринем	ја	с	ким	она	спава,	но	с	ким	је	будна.
	 Није	чудо	што	сам	остао	без	ичега:	дао	сам	све	од	себе!
	 Толико	су	пуцали	у	мене,	да	сам	ја	сада	потпуно	промашен	
човек.
	 Био	је	управник	затвора,	али	је	проневерио	неке	паре,	па	су	
га	одатле	најурили.
	 Говори	српски,	да	те	цео	свет	бомбардује!
	 Највише	се	припази	од	ситих,	они	најпре	огладне!
	 Да	 је	 среће,	 министар	 војни	 би	 нам	 био	 Рогановић,	 а	 не	
Шутановац.

	 Злочинац	је	побегао,	а	жртва	је	остала	главом	без	обзира.
	 Дангубно	је	обављати	реконструкцију	убиства!	Извршићемо	
ново!
	 Ђаци	се	на	различите	начине	боре	за	добре	оцене	у	школи:	
учењем,	новцем,	оружјем	...
	 Уби	ме	прејака	реч.	Ето	докле	досеже	говор	мржње!
	 Проблем	смртне	казне	је	половично	решен.	Укинута	је	само	
казна,	а	смрт	је	и	даље	бесмртна.
	 Ми	непријатељу	не	окрећемо	леђа.	Заврћемо	му	шију.
	 Не	устаје	ми	се	из	мртвих.	Прија	ми	кад	о	мени	говоре	све	
најбоље.
	 Кад	год	смо	џаба	гинули,	скупо	нас	је	то	коштало.
	 Пали	су	за	слободу.	За	њу	су	били	и	устали!
	 Лакше	је	утврдити	колико	нам	фали	глава,	него	колико	нам	
фали	у	глави.
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