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Реч уреднице

Ево трећег броја Библиозоне у коме настојимо да наш новоосновани
часопис за библиотекарство, информатику и културу направи још један
мали корак у свом континуитету. Жеља је редакције да се осим штампане
форме и почетне концепције настави пракса представљања нових аутора
и догађаја из свих области библиотечке делатности и културе. Ту су и
текстови на неком од страних језика у којима нам гости из других култура
осветљавају град Ниш.
Бити на трагу легатара нишке библиотеке, књижевника Стевана
Сремца и епископа Јеронима који су своје приватне библиотеке и имовину
завештали поколењима која ће читати, одговоран је али и пријатан задатак.
Зато позивамо колеге и читаоце да нам се придруже у намери да наредне
бројеве „Библиозоне“ учинимо што занимљивијим и квалитетнијим.
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Иво Андрић

О причи и причању:
Беседа Иве Андрића поводом доделе Нобелове награде за
књижевност 1961. године

У извршавању својих високих задатака, Нобелов комитет Шведске
академије решио је овог пута да писца једне, као што се каже, мале земље
одликује Нобеловом наградом која, мерена међународним размерама,
значи високо признање. Нека ми је допуштено да, примајући то признање,
кажем неколико речи о тој земљи и додам неколико општих разматрања у
вези са приповедачким делом које сте изволели наградити.
Моја домовина је заиста „мала земља међу световима“, како је рекао један
наш писац, и то је земља која у брзим етапама, по цену великих жртава
и изузетних напора, настоји да на свим подручјима, па и на културном,
надокнади оно што јој је необично бурна и тешка прошлост ускратила.
Својим признањем ви сте бацили сноп светлости на књижевност те земље
и тако привукли пажњу света на њене културне напоре, и то управо у
време кад је наша књижевност низом нових имена и оригиналних дела
почела да продире у свет, у оправданој тежњи да светској књижевности и
она да свој одговарајући прилог. Ваше признање једном од књижевника
те земље значи несумњиво охрабрење том продирању. Стога нас оно
обавезује на захвалност, и ја сам срећан што вам у овом тренутку и са овог
места, не само у своје име него и у име књижевности којој припадам, могу
ту захвалност једноставно али искрено да изразим.
Нешто тежи и сложенији је други део мог задатка: да кажем неколико
речи у вези са приповедачким делом писца коме сте указали част својом
наградом.
Али кад је у питању писац и његово дело, зар не изгледа помало као
неправда да се од оног који је створио неко уметничко дело, поред тога
што нам је дао своју креацију, дакле део себе, очекује да каже нешто и о
себи и о том делу? Има нас који смо више склони да на творце уметничких
дела гледамо било као на неме, одсутне савременике, било као на славне
покојнике, и који смо мишљења да је говор уметничких дела чистији
и јаснији ако се не меша са живим гласом његовог ствараоца. Такво
схватање није ни усамљено ни ново. Још Монтескије је тврдио да „писци
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нису добре судије својих дела“. Са дивљењем и разумевањем сам некад
прочитао Гетеово правило: „Уметниково је да ствара а не да говори!“ Као
што сам много година доцније са узбуђењем наишао на исту мисао, сјајно
изражену, код непрежаљеног Албера Камија.
Стога бих желео да тежиште овог кратког излагања поставим, као што
је по мом мишљењу право и умесно, на разматрање о причи и причању
уопште. На хиљаду разних језика, у најразноличнијим условима живота,
из века у век, од древних патријархалних причања у колибама, поред
ватре, па све до дела модерних приповедача која излазе у овом тренутку
из издавачких кућа у великим светским центрима, испреда се прича о
судбини човековој, коју без краја и прекида причају људи људима. Начин
и облици тога причања мењају се са временом и приликама, али потреба
за причом и причањем остаје, а прича тече и даље и причању краја нема.
Тако нам понекад изгледа да човечанство од првог блеска свести, кроз
векове прича само себи, у милион варијаната, упоредо са дахом својих
плућа и ритмом свога била, стално исту причу. А та прича као да жели,
попут причања легендарне Шехерезаде, да завара крвника да одложи
неминовност трагичног удеса који нам прети, и продужи илузију живота
и трајања. Или можда приповедач својим делом треба да помогне човеку
да се нађе и снађе? Можда је његов судије својих дела“. Са дивљењем
и разумевањем сам некад прочитао Гетеово правило: „Уметниково је да
ствара а не да говори!“ Као што сам много година доцније са узбуђењем
наишао на исту мисао, сјајно изражену, код непрежаљеног Албера Камија.
Стога бих желео да тежиште овог кратког излагања поставим, као што
је по мом мишљењу право и умесно, на разматрање о причи и причању
уопште. На хиљаду разних језика, у најразноличнијим условима живота,
из века у век, од древних патријархалних причања у колибама, поред
ватре, па све до дела модерних приповедача која излазе у овом тренутку
из издавачких кућа у великим светским центрима, испреда се прича о
судбини човековој, коју без краја и прекида причају људи људима. Начин
и облици тога причања мењају се са временом и приликама, али потреба
за причом и причањем остаје, а прича тече и даље и причању краја нема.
Тако нам понекад изгледа да човечанство од првог блеска свести, кроз
векове прича само себи, у милион варијаната, упоредо са дахом својих
плућа и ритмом свога била, стално исту причу. А та прича као да жели,
попут причања легендарне Шехерезаде, да завара крвника да одложи
неминовност трагичног удеса који нам прети, и продужи илузију живота
и трајања. Или можда приповедач својим делом треба да помогне човеку
да се нађе и снађе? Можда је његов позив да говори у име свих оних који
нису умели или, оборени пре времена од живота-крвника, нису стигли да
се изразе? Или то приповедач можда прича сам себи своју причу, као дете
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које пева у мраку да би заварало свој страх? Или је циљ тог причања да нам
осветли, бар мало, тамне путеве на које нас често живот баца, и да нам о том
животу, који живимо али који не видимо и не разумемо увек, каже нешто
више него што ми, у својој слабости, можемо да сазнамо и схватимо; тако
да често тек из речи доброг приповедача сазнамо шта смо учинили а шта
пропустили, шта би требало чинити а шта не. Можда је у тим причањима,
усменим и писменим, и садржана права историја човечанства, и можда би
се из њих бар могао наслутити, ако не сазнати смисао те историје. И то без
обзира на то да ли обрађује прошлост или садашњост.
Кад је реч о приповедању које има за предмет прошлост, треба напоменути
да има схватања према којима би писати о прошлости требало да значи
пренебрегнути садашњицу и донекле окренути леђа животу. Мислим
да се писци историјских приповедака и романа не би сложили са тим и
да би пре били склони да признају да сами стварно и не знају како ни
када се пребацују из оног што се зове садашњост, у оно што сматрамо
прошлошћу, да са лакоћом као у сну, прелазе прагове столећа. Најпосле,
зар се у прошлости као и у садашњости не суочавамо са сличним појавама
и истим проблемима? Бити човек, рођен без свог знање и без своје воље,
бачен у океан постојања. Морати пливати. Постојати. Носити идентитет.
Издржати атмосферски притисак свега око себе, све сударе, непредвидљиве
и непредвиђене поступке своје и туђе, који понајчешће нису по мери наших
снага. А поврх свега, треба још издржати своју мисао о свему томе. Укратко:
бити човек.
Тако, и с оне стране црте која произвољно дели прошлост од садашњости
писац сусреће ту исту човекову судбину коју он мора уочити и што боље
разумети, поистоветити се са њом, и својим дахом и својом крвљу је грејати,
док не постане живо ткање приче коју он жели да саопшти читаоцима, и то
што лепше, што једноставније, и што убедљивије.
Како да се то постигне, којим начином и којим путевима? Једни то постижу
слободним и неограниченим размахом маште други дугим и пажљивим
проучавањем историјских података и друштвених појава, једни понирањем у
суштину и смисао минулих епоха, а други са каприциозном и веселом лакоћом
као онај плодни француски романсијер који је говорио: „Шта је историја? Клин
о који ја вешам своје романе.“ Укратко сто начина и путева може постојати
којима писац долази до свога дела, али једино што је важно и пресудно, то
је дело само.
Писац историјских романа могао би на своје дело да стави као натпис
и као једино објашњење свега, и то свима и једном заувек, древне речи:
„Cogitivi dies antiquos et annos aeteornos in mente habui.“ (Размишљао сам
о древним данима и сећао се година вечности).
Па и без икаквог натписа, његово дело као такво говори то исто.
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Али, на крају крајева, све су то питања технике, методе, обичаја. Све је
то мање или више занимљива игра духа поводом једног дела и око њега.
Није уопште толико важно да ли један приповедач описује садашњост или
прошлост, или се смело залеће у будућност; оно што је при том главно, то
је дух којим је надахнута његова прича, она основна порука коју људима
казује његово дело. А о томе, наравно, нема и не може бити прописа ни
правила. Свак прича своју причу по својој унутарњој потреби, по мери
својих наслеђених или стечених склоности и схватања и снази својих
изражајних могућности; свак сноси моралну одговорност за оно што прича,
и сваког треба пустити да слободно прича. Али допуштено је, мислим, на
крају пожелети да прича коју данашњи приповедач прича људима свога
времена, без обзира на њен облик и њену тему, не буде ни затрована
мржњом ни заглушена грмљавином убилачког оружја, него што је могуће
више покретана љубављу и вођена ширином и ведрином слободног људског
духа. Јер, приповедач и његово дело не служе ничем ако на један или на
други начин не служе човеку и човечности. То је оно што је битно. И то је
оно што сам сматрао за добро да истакнем у овом свом кратком пригодном
разматрању које ћу, ако ми допустите, завршити као што сам и почео: са
изразом дубоке и искрене захвалности.
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Јована Славковић, библиотекар
Народна библиотека „Стеван Сремац” Ниш
jovanaslavkovic@ymail.com

O изложби
Педесет година од доделе Нобелове награде Иву Андрићу
– осврт кроз грађу Одељења периодичних публикација

„За Шведску академију је било
велико задовољство да у Ва ма
награди п редс та вн и ка једног
језичког подручја, које досад није
било заступљено у реду носилаца
награде. Са изразом најбољих жеља
за Вас, ми Вас молимо да примите
о д л и к ов а њ е из ру к у њ ег овог
краљевског височанства...“
Ово су речи др Андреса Естерлинга,
шведског песника и секретара Шведске
академије, упућене, 10. децембра 1961,
у Стокхолму, у дворани Концертне
палате Академије, Иву Андрићу,
једном од најзначајнијих савремених
српских писаца, приликом свечаног
уручења највишег међународног
литерарног признања – Нобелове
награде за књижевност.
Од овог, за нашу и књижевност
уопште, историјског датума прошло је
педесет година. Зато смо, на Одељењу
белетристике Народне библиотеке
Стеван Сремац Ниш, одлучили
да приредимо изложбу посвећену
овом зн ач ајном дог а ђају. При
изради концепције, размишљајући
о са д рж и н и и форм и буд уће
изложбе, дошли смо до закључка
да би уопштени биографски подаци

Сажетак: У периоду од 20. априла
2011. године, у холу испред Одељења
белетристике Народне библиотеке
Стеван Сремац Ниш, постављена
је изложба Педесет година од доделе
Нобелове награде Иву Андрићу – осврт
кроз грађу Одељења периодичних
публикација, поводом овог значајног
јубилеја. Изложба је имала два циља,
сажето исказана њеним насловом и
поднасловом. Са једне стране, желели
смо да кориснике наше библиотеке
подсетимо на овај важан догађај и
низом детаља, кроз текстове дневне
штампе, хронолошки, што верније,
са полувековне дистанце, оживимо
слику тих важних минулих дана.
Други циљ нам је био да овом
изложбом укажемо на богатство и
разноврсност библиотечке грађе
фон да Одељења периоди чних
публикација Народне библиотеке
Стеван Сремац Ниш. Посетиоци су
изложбу могли да виде до 13. јула
2011. године, а њени аутори су Јована
Славковић, библиотекар и Љубиша
Николић, графички дизајнер.
Кључне речи: Иво Андрић, Нобелова
награда за књижевност, изложба,
дневна штампa.
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новина, Јежа, НИН-а, Глобуса, Дела,
Побједе, Ослобођења и Свијета.
Одабрани натписи су скенирани,
a груписани су око два различита
датума. Једни се односе на краћи
временски период од 27. октобра
1961, дана када је објављена одлука
Шведске академије о додели
Нобелове награде Иву Андрићу, а
други су везани за 10. децембар исте
године, када је уприличена свечана
додела овог највишег међународног
књижевног признања.
Усредсредили смо се, углавном,
на оне новинске текстове који нуде
интересантне податке, а посебно оне
занимљиве чињенице и детаље у
вези са доделом Нобелове награде
Иву Андрићу, који су временом,
будући на нивоу дневних вести,
давно заборављени. Изнети поново на
светлост дана, они добијају нарочиту
вредност. Зачињени низом танчина
омогућавају нам да саткамо слику
једног давног времена, и нуде нам
још бољу прилику – да Иву Андрића
сагледамо не само као великог писца
већ и као човека великог управо у
својој једноставности, спонтаности,
природности и присебности чак
и у изузетним и непланираним
ситуацијама.
Тако су читаоци који су посећивали
наше одељење у периоду у коме је
изложба трајала, од 20. априла до 13.
јула 2011. године, имали прилику да се
упознају са разноврсним садржајима.
Рецимо, из прве поменуте групе
текстова, могли су да прочитају да
је вест о додели Нобелове награде,
27. октобра 1961, Иву Андрића

о Иву Андрићу као и информације
о његовом књижевном опусу били
сувишни, пошто су широј читалачкој
јавностивећодавноидовољнопознати.
Идеја нам је била да се изложбом
фокусирамо на саму доделу Нобелове
награде за књижевност Иву Андрићу
и на неке мање познате детаље у
вези с њом, и да тај догађај осветлимо
из једне посебне перспективе.
Определили смо се, дакле, да све то
посматрамо само из угла дневне и
недељне периодичне штампе која је,
у последњој трећини, те давне 1961.
године говорила о свим дешавањима,
као о последици ове значајне вести.
На тај начин, низом дневних
информација, описом свакодневних
потанкости које су Андрића пратиле
од званичног саопштења о додели
награде до свечане церемоније
уручења, минуциозним описима
свега што се тицало тих догађања,
преносом реаговања из земље и света
на вест о додели награде, јавним
саопштењима наших књижевника
и угледних личности тога времена,
изјавама самог лауреата, бројним
фотографијама, потрудили смо се
да богатством боја, оживотвореним
свим поменутим подробностима, са
полувековне дистанце, што верније
пренесемо ведри дух слављеничке
атмосфере.
Чланке смо издвојили из бројних
југословенских серијских гласила
која се чувају у фонду Одељења
периодичних публикација Народне
библиотеке Стеван Сремац Ниш
– Политике, Вечерњих новости,
Илустроване политике, Књижевних
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затекла неспремног. По повратку
из шетње са Калемегдана, ушавши
у свој стан пун новинара који су се
тамо сјатили, Ивине прве речи на
вест да је постао лауреат су биле:
„Најискреније вам кажем нисам ово
очекивао. Много сам изненађен, али,
наравно, и веома обрадован. Хтео сам
да дођем на ручак, али сам збуњен
оволиком свечаношћу...“1 Опкољен
бројним новинарима, са којима је
провео преко сат времена у давању
изјава, Андрић је у једном тренутку
рекао: „Овакви тренуци су ретка
прилика да се кажу опште ствари.
Ја то не желим.“2 У овако ванредним
околностима, велики писац не само
што је остао присебан него није губио
ни смисао за хумор. Када му је један
од домаћих новинара саопштио
да се поподне тог дана очекује и
долазак око 40 страних новинара,
Андрић је одговорио: „Тада ми једино
остаје да сам узмем визу и да што
пре побегнем...“3. Било је и сасвим
очекивано да новинари награђеном
писцу постављају различита питања.
Нека од њих су била, међутим,
изненађујућа. Између осталих, један
италијански новинар је телефоном
упитао нобеловца: „Шта мислите,
господине Андрићу, о радиоактивним
падавинама?“4.
Колико је наш писац био близак
обичном човеку сведоче и новински
написи (посебно за нас значајни) који

говоре о реакцијама „малих“ људи
на вест о додели Нобелове награде.
Један грађанин Беочина је одмах
послао телеграм са текстом следеће
садржине: „Друже Андрићу, примите
заиста срдачну честитку малог
човјека с улице који се такођер осећа
почашћен.“5 Група средњошколаца
из Економске школе је, одмах по
радосној вести, са букетом цвећа
посетила његов стан, а једна девојка
је, на Андрићево чуђење како су га
се сетили, одговорила: „Једва смо
сачекали извештај из Стокхолма.
Хтели смо међу првима да Вам
честитамо. Јер, сећате се, пре годину
дана, били сте на једној књижевној
вечери у нашој школи. Био је то
незабораван тренутак радости за
све моје другове и мене. Хтели смо
сада ми Вас да обрадујемо.“6 Такође,
и једна студенткиња медицине
се са букетом цвећа нашла пред
његовим вратима и на Андрићево
захваљивање одвратила: „Хвала
Вама. Зато сам и дошла да Вам то
кажем. Сретна сам што сам Вас
могла видјети изблиза.“7. А колико
је Иво Андрић био близак обичном
човеку, и неоптерећен славом која
га је преплавила, најбоље илуструје
његова изјава дата у његовој кући на
дан када је постао нобеловац: „Један
шпански пјесник је рекао својим
земљацима: “Не осјећам се нимало
вама дужан. Ви дугујете мени за

1. Благоје Илић, „Нобелову награду сматрам као
изузетно признање за целокупну књижевност
моје земље“, Политика, 27.10.1961, 8
2. Исто
3. Исто
4. Исто

5. А. Врдољак, „Посјет нобеловцу“, Глобус, 05. 11.
1961, 4
6. Благоје Илић, „Нобелову награду сматрам као
изузетно признање за целокупну књижевност
моје земље“, Политика, 27.10.1961, стр. 8
7. А. Врдољак, „Посјет нобеловцу“, Глобус, 05. 11.
1961, 6
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моменте. Тако, рецимо, Илустрована
политика сведочи да је културни
аташе југословенске амбасаде у
Стокхолму, Александар Станић,
непосредно пре објављивања имена
добитника Нобелове награде за
књижевност, претпостављајући да
то може бити и наш књижевник, од
Публицистичког завода Југославије
затражио да му пошаљу фотографије
и што више комплета дела Иве
Андрића. Али после дужег периода,
у Стокхолм је стигао само један
примерак романа На Дрини ћуприја
и само једна једина Андрићева
фотографија! Шведски листови,
касније, имајући на располагању
само поменуту фотографију нашег
нобеловца, довијали су се на све
начине да јој дају другачији изглед.
Друга група новинских чланака
се односи на саму церемонију доделе
Нобелове награде Иву Андрићу.
Међутим, новински текстови обухватају
и време пре саме доделе, дакле пре
10. децембра 1961. год. „Стокхолмска
хроника“ Иве Андрића почиње
од 5. децембра исте године, када
је наш нобеловац са супругом
Милицом Бабић и генералним
секретаром Савеза књижевника
Југославије, Иваном В. Лалићем,
турбомлазним каравелом компаније
САС, кренуо пут Стокхолма. На
бечком аеродрому поздравља га
југословенски амбасадор у Бечу Иво
Сарајчић. Пратимо га, затим, како у
авиону своје сапутнике увесељава
причама и анегдотама. Неко време
се задржава и у пилотској кабини
поред капетана авиона Аврама

све што сам о вама написао.” Мене,
међутим – додао је Андрић – природа
није обдарила таквом гордошћу.“8.
Нара вно, н а ш а и з л о ж б а је
обухватила и оне новинске написе
који на вест о додели награде
доносе реакције Андрићевих колега,
књижевних критичара и највиших
државних званичника. „Драги друже
А н д ри ћу, ве ом а с а м о бра дова н
вијешћу о високом признању које
Вам је одато додељивањем Нобелове
награде за Ваш књижевни рад. Ви
сте и тиме знатно допринијели угледу
књижевних дијела социјалистичке
Југославије. Ја Вам од срца честитам.“9
– биле су речи телеграма председника
СФРЈ Јосипа Броза Тита. Тих дана и
Мухарем Первић је приметио: „Лепо је
што су и продавци Вечерњих новости
уместо уобичајених наслова који
најављују нове несреће и катастрофе
протеклог дана, узвикивали једне
вечери неуобичајен наслов: Иво
Андрић – нобеловац. Лепо је тај дан
памтити и зато што је литература
м а к ар за т рен у та к и м а к ар
симболично потисла смрт и злочин
у други план.“10. Док се Борислав
Михајловић пита: „Како проводи
ноћ, своју прву ноћ нобеловца, он
који ће, ако ико, умети да поднесе
заносни и страшни терет славе?“11.
Поред општепозитивне атмосфере,
новине из тог периода успеле су
да забележе и неке непријатне
8. Исто
9. „Честитка председника Тита Иви Андрићу на
Нобеловој награди“, Политика, 28.10.1961, 1
10. Мухарем Первић, „Лепота живота“, НИН, 29.
10. 1961, 2
11. Борислав Михајловић, „Профилом окренут
прошлости, лицем свету“, НИН, 29. 10. 1961, 1
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га одмах препознали и, уместо
прегледавања књига, време је провео
у давању аутограма окупљеном
мноштву људи.
Доделу Нобелове награде Иву
Андрићу обележила су и два преседана.
Први је био у вези са Андрићевим
боравком на Универзитету у Упсали, 14.
децембра 1961, где је студентима одржао
једносатно предавање. Том приликом је
прекршио своје правило – „нека дело
говори о аутору“ и „просто разоткрио
читав систем функционисања своје
стваралачке лабораторије“. Између
осталог, открио је да је пишући
новелу Со, која је обима неких осам
страна, месецима студирао обимну
литературу о соли. Други преседан
је у вези са самом доделом Нобелове
награде нашем писцу. Штампа сведочи
да се у историји доделе Нобелове
награде први пут догодило да
кандидат Шведске академије који
је претходне године био у најужој
конкуренцији за доделу, следеће
године постане њен лауреат.
Непосредно пред доделу Нобелове
награде, два су догађаја привукла
пажњу свих светских медија. Један
се односио на свечани пријем у вили
директора Издавачке куће Бонијер,
чији је прилаз за ту прилику био
свечано украшен бакљама, у вече, 8.
децембра 1961. Други је био у вези са
генералном пробом доделе награде,
на којој су биле присутне све званице,
осим краља и његове свите. Приступ
је био дозвољен само новинарима и
сниматељима, који су том приликом
морали да увежбају како да се крећу
салом.

Аврамовића. И онда, дешава се
нешто сасвим непредвиђено. Због
неочекивано лепог децембарског
времена, авион у Копенхагену се не
задржава много и наш нобеловац
у Стокхолм стиже тридесет и пет
минута раније. На стокхолмском
аеродрому спремно га дочекују
само новинари и југословенски
амбасадор у Шведској Јово Капичић.
Иако предста вн иц и Шведске
академије касне због Андрићевог
прераног доласка, приметна је „ведра
атмосфера“ којој посебан тон даје
„уморни путник из Београда“,
како исти чу шведска гласила.
Новинари су импресионирани
Андрићем који на њихова питања
одговара наизменично на немачком,
француском и српском језику. На
питање једног новинара да ли је
могуће саградити мост између
Истока и Запада, Андрић одговора:
„То ви новинари боље знате. Ја
сам саградио један мали мост”,
алудирајући на своје чувено дјело
На Дрини ћуприја.“12.
Са супругом, Андрић одседа у
луксузном стокхолмском хотелу
Гранд. Његова даља кретања су део
строго утврђеног службеног протокола.
Како Илустрована политика сведочи,
Андрић је успео само једном да се
„искраде из хотела и сам се прошета
Стокхолмом“13. Том приликом је
посетио једну књижару како би
прегледао рафове са шведским
књигама. Међутим, присутни су
12. „Ја сам саградио један мали мост“, Ослобођење,
7.12.1961, 10
13. Благоје Илић, „Иво Андрић и Швеђани“,
Илустрована политика, 17.12.1961, 12
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студенти Стокхолмског универзитета.
Бал је отпочет валцером, а Вечерње
новости истичу као „бизарну“
занимљивост да су после валцера „и у
атмосфери строге етикеције, студенти
заиграли рокенрол“15.
Посебан куриозитет за новинаре
био је и Луцијин дан. Почетак
церемонијала обележила је једна
анегдота. Илустрована политика
говори о томе да су 13. децембра 1961,
на Луцијин дан, Луције у белим
хаљинама и са упаљеним свећицама,
у седам ујутру, како ред налаже, ушле
у собу нашег нобеловца. И уместо да
затекну неприпремљеног оне њега,
изненадио је он њих. Сачекао их је
спремно, потпуно обучен, објаснивши
им: „Једном сам читао да се Синклеру
Луису, добитнику Нобелове награде,
догодио непријатан случај. Он је
волео да пије и ноћ пре Луцијиног
дана провео је дуго у друштву с
пријатељима. Ујутру, кад су Луције
дошле да га пробуде, онако мамуран,
гледајући те прилике у белом и са
упаљеним свећицама на глави,
помислио је да је пао у делиријум
тременс. Плашио сам се да се и мени
нешто слично не догоди!“16. Ипак, да
не би било погрешних тумачења, аутор
овог новинског текста одмах потом
додаје да Иво Андрић, иначе, никада
не пије. Главни догађај проглашења
најлепше Луције одиграо се истог
дана увече у Црвеној дворани Градске
већнице. У тајанственој атмосфери
угашених светала, прво су се, обасјани

Главни церемонијал, 10. децембра
1961, који је у ж и во п рено си ло
десет европских земаља, је посматрало
негде око стотину хиљада гледалаца
крај малих екрана. Том приликом, како
сведоче новине, мушкарци су носили
фракове, а жене су биле одевене у
посебне, само за ту прилику, шивене
хаљине. Тачно у 16 и 30 часова,
када је церемонија званично почела,
уз пратњу фанфара, ушао је краљ
са породицом и сместио се испред
првог реда, а затим, у првом реду,
нашли су се и представници највишег
шведског политичког врха, на челу
са председником владе Тагеом
Ерландером. После интерпретације
полонезе шведског композитора
Оскара Линдберга, појавили су се
награђени. По додели награда и
свечаних говора, церемонијал се
завршава интонирањем шведске
химне. Један сат касније награђени
и високе званице прелазе у Градску
кућу где је организована свечана
вечера. Нашем нобеловцу се обратио
Геран Линестрад речима: „Докторе
Андрићу, као хроничар и новелист
Ви сте нам испричали о Вашим
суграђанима, њиховом животу и
патњама, њиховим несрећама и
напорима у миру као и у рату. Ви сте
се лично борили за њихову слободу
и права да живе на свој сопствени
начин...“14. На ове речи, у име свих
награђених, на француском језику,
Иво Андрић је одржао своју, сада већ,
чувену беседу. Свечаност у Градској
кући је била завршена у касним
сатима, балом који су приредили

15. Богдан Дечермић, „За епску снагу...“, Вечерње
новости, 11. 12. 1961, 7
16. Благоје Илић, „Иво Андрић и Швеђани“,
Илустрована политика, 17. 12. 1961, 12

14. Благоје Илић, “ Политика, 11. 12. 1961, 2
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хронолошки, склопе слику тих
важних минулих времена. Са друге
стране, посебно значајно нам је било
да овом изложбом скренемо пажњу
на богатство и разноврсност фонда
Одељења периодичних публикација
наше библиотеке. Искрена су нам
надања да смо оба циља успешно
домашили!
Ау тори су Јова на Сла вковић,
библиотекар, и Љубиша Николић,
графички дизајнер.

рефлекторима, појавили дечаци
обучени у бело, певајући корале. Затим
су се у великој дворани, где је била
смештена публика, почели отварати,
један за другим, прозори, и на сваком
прозору, са упаљеном свећом тихо би
се појавила по једна Луција. Најзад,
снажнимрефлекторима,наистуреном
балкону, обасјана је и она најлепша,
„Луција, 1961“ – Гун Ватстет. Новине
даље бележе, како наш нобеловац
најлепшој Луцији полаже на глави
круну са упаљеним свећама. Паж
приноси и златну наруквицу коју
Андрић такође прикопчава на руку
плавокосе Гун Ватстет. Вечерње
новости сведоче како је Андрић,
одступајући од протокола, „у шали
рекао да ће прескочити љубљење
руке и – био је доследан“.17
За наше посетиоце који нису имали
довољно времена да се посвете
тексту, изложбу смо обогатили и
бројним новинским фотографијама,
омогућивши им тиме да брже,
визуелно, стекну оквиран увид у
причу коју смо новинским исечцима
желели да испричамо.
Дакле, изложбом Педесет година
од доделе Нобелове награде Иву
Андрићу – осврт кроз грађу Одељења
периодичних публикација имали смо
у виду два циља, што је, уосталом,
сведено, истакнуто насловом и
поднасловом изложбе. Желели смо да
наше кориснике подсетимо на јубилеј
овако значајног догађаја, помажући
им да низом новинских детаља
кроз дневну и недељну периодику,
17. Богдан Дечермић, „За епску снагу...“, Вечерње
новости, 11. 12. 1961, 7

16
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TAJAHCTBEHO ОДМЕТНИШТВО
Најлепши Андрићев есеј „Есеј
о Гоји“ садржи у себи још једну
причу на тему која се протеже
кроз цео рад, за коју има толико
м ног о „ доказног мат ери ја ла“ аутономија уметности, а самим тим
и аутономија уметника. Можемо
поћи од метафоричног Андрићевог
дефинисања стваралаштва: то је
рад који с правом многима делује
безуман и сујетан, али у њему
„има нечег од великог нагонског
упорства којим мрави подижу
мравињак на прометном месту,
где је унапред осуђен да буде
разрован или прегажен.“ За овај
посао везују се синтагме „проклета
мука“ али и „неупоредива драж“, уз
које иде снажно и велико осећање
уметниково да је сачувао макар
делић онога што ситне и пролазне
ствари одводи у вечност, а на
тај начин можда и самог себе. У
сваком случају, ради уз осећање да
нешто отима и преноси из нечега
у нешто што не зна шта је, али
зна да је нешто друго, другачије.
Зато је уметник „изван закона,
одметник у вишем смислу речи,
осуђен да надчовечанским напором
допуњује неки виши невидљиви
ред, реметећи овај нижи, видљиви
у ком би требало да живи целином
свога бића.“

„Ум етник je , с умњи в о лиц е,
маскирани човек у сумраку,
путник са лажним пасошем.“
У „Есеју о Гоји“ постављено је
питање какав је то позив којим
се уметник бави („А позив јесте,
јер како би иначе могао испунити
цео живот једног човека и донети
му толико страдања“), и каква
је то неодољива тежња да се из
ништавила живота отме комадић, да
би се уобличио и утврдио заувек. Сам
покушај утврђивања нечег заувек
делује сумњиво, противприродно
и зато Гоја има разумевања за
сумњу и веровање у дволичност
уметникову. Исто тако, он зна да
се под уметниковом маском крије
много вредније биће од онога што
пише у „пасошу“. Али, да ли вреди
уметнику да буде искрен? Чак и кад
би он открио своју праву личност,
питање је да ли би му ко поверовао,
уосталом, уметникова судбина је да
у животу пада из једне неискрености
у другу, a у свом раду спаја једну
противречност са другом. Уз такву
„судбину“ неизоставно долази до
јаза између уметника и друштва
који Паоло упоређује са јазом који
постоји између Божанства и света:
„Први антагонизам је само симбол
другог“
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се дешавају ту крај нас, упознајемо
тек кроз дела правих уметника.
Толики ocehaj за детаље, које
живот значе, представља велико
искуство и битна сазнања. А да ли
је уметник, пре него што је успео
да се на прави начин бави тим
узвишеним занимањем, сазнао све
што се треба сазнати, видео све
што је требало видети, прошао кроз
сва искушења на човековом путу и
продро у суштину људске природе,
живота и смрти? Трагичан проблем
људске просечности, који мучи
обичне смртнике, чињеница да
се безгранично богатство облика
не може савладати, испречи се
и пред човеком-уметником, a то
је увек тешко и болно. Тренутак
таквог сазнања Андрић описује као
губљење илузије о непролазности
света и величине значаја појединца,
која се претвара у веру у ништавност
и пролазност света и лично осећање
бесмисла и непостојања. У свим
тим лутањима срећан (то срећан,
Андрић у овој ситуацији више пута
наглашава) и спашен је онај ко
преброди ту кризу, тј. „исплива на
другу обалу, нову и пресудну етапу
свог рада и тражења“. На тој страни
се могу наћи сва невиђена места
и сазнају најскровитије тајне - све
бива савладано потпуно и заувек.
Таквим успехом уметник „спасава
своје дело и у њему своје име, свој
живот и разлог постојања“. Живот
на другој обали остаје тајна, јер је
тајна увек услов очувања виших
закона и необичних догађања, али
пошто Андрић има потребу да нам

Овај текст нам нуди и сазнање
д а у ме т н и к н и је о би ч а н , в ећ
незаинтересовани фалсификатор.
Зато треба бити обазрив, јер његови
светови су тако слични, али и тако
варљиви - њима се човек може и
мора дивити, али дубљи контакт са
тим световима је пут ништавила, а
не његовог превазилажења.
Поред Паолове тезе о уметнику
као антихристу који ствара лепше
светове, имамо Гојину велику сумњу
у стварање и растварање светова
изнад и испод плана у коме живимо,
то јест веровање да је све што постоји
једна једина велика стварност, а да
нас само наши инстикти и неједнаке
реакције наших чула заводе да
у многострукости појава, којима
се та једина стварност објављује,
видимо издвојене и засебне светове,
различите по особинама и суштини.
He треба тражити истину између
ова два става јер је у свему томе
битно, било да је реч о издвојеној
стварности или само резултату
наших чула, да је уметник тај који
је у многострукости најразличитије
појавности најсензибилнији, који
кроз своју реализацију - уметничко
остварење, на најрафиниранији,
најспонтанији начин делују на
наше емоције. Све промене које
се свакодневно дешавају око нас,
биле оне локалног или општег
карактера, утичу на нас („и сатиру
нас полако“), али никад толико и
никад тако као та чињеничност и
„опипљивост“ коју прочитамо, што
Андрић објашњава чињеницом да
нове облике живота и развоја, иако
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Посебно је у тешком положају
успешан уметник, јер тај успех
треба поновити „стално полагати
једном већ положени испит пред
критичарима до изнемоглости.“
Највеће оптерећење је суд јавности
(Андрићеве ноћне море - страх од
позорнице). Зато мртав уметник има
предност над живим, зато што не
мора да подноси сва та страдања.
Суд и јавност, две баласти осетљиве
личности, су незаобилазни сегмент
живота сваког уметничког остварења
(самим тим и уметника), јер се дело
издваја, намеће, примећује, осећа,
инспирише на размишљања која
траже одговоре, а права је реткост
да стваралац буде на прави начин
сагледан у току живота. Андрић
још једно преимућство види у
томе што мртвом уметнику људи
поклањају поверење без оклевања:
„Од свих могућих намера, [...]
људи узимају увек ону најбољу и
најповољнију“. Баш то поверење, то
веровање је суштина комуникације
са уметничким делом: „У основи
сва су уметничка дела [...] случајна,
несавршена или непотпуна и
велики уметници су они који у та
своја дела умеју да унесу толико
снаге и убедљивости да она на
сваког остављају утисак вољне и
свесне целисходности, савршенства,
и потпуног склада између циља и
облика.“
Ма каква била та уметникова
истина, било да подражава сурову
стварност и доноси тугу, а „и туга је

што више тога приближи и објасни
настаје књига Кућа на осами.
Читајући је, спонтано помишљамо:
„To мора да је та друга обала!“
Отргнути делови живота, које
уметник, у својој мисији овековечавања
пролазности и просечности, обликује у
своје форме уметничког изражавања,
нису само део онога око њега,
већ и онога у њем у. Зат о би на
сваком остварењу, које би се могло
звати уметничким делом, требало
написати: „Отето од живота мога и
вашега“ (јер уметност и задовољство
не иду под исти кров). С обзиром на то
колико је неизмерна цена стварања,
пита се, али не налази одговор, због
чега писци пишу. Чак га и збуњује
потреба за изналажењем одговора.
„У основи целе те муке, несумњиво
је наша нездрава потреба да себи и
другима показујемо себе и друге.“
- каже Андрић, признајући сујету
сваке уметности.
У Знаковима поред пута често
говори како је свака написана,
свака одштампана књига велики
терет. Познато је и да се противио
новом издању Немира и Ех ponta.
Сходно томе, наново преиспитује
потребу за писањем (стварањем),
јер уз то иде и наглашени порив
да се ст варала ц због свог дела
извињава и самом себи и другима.1
1 Ова размишљања су део приче о немогућности
да несавршено људско биће створи савршенство:
„Кад се окренем и погледам иза себе, видим да
сам написао, кад би се све сабрало седам или
осам томова прозе и разне врсте и различите
вредности. Моје основно осећање при том могло
би се приближно изразити речима равнодушност,
бојазан и незадовољство. Осамдесет од сто тих
текстова могло је да остане ненаписано, можда
би и боље било (за мене) да заиста никад није

угледао света, а оних других двадесет од сто
могло је и требало је боље, чвршће написати.
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О аутору: Снежана Милојевић је
рођена у Прокупљу где сада живи и
ради као професор српског језика и
књижевности. Поред новинарства
бави се писањем путописа, есеја и
прича које објављује у најзначајнијим
књижевним часописима у Србији,
Хрватској и Босни и Херцеговини.
Љубитељ је хорског певања и
глумица по позиву. Редитељ је
дечје представе „Оловка пише
мојом руком“ и аутор књиге
„Медитативна проза Иве Андрића”
из које смо за овај број „Библиозоне”
издвојили један од есеја.

једна врста одбране“, или је то прича
о неким лепшим световима, и после
свега и упркос свему битан је једино
живот. Иако и уметности прети
пролазност, живот се наставља,
као што то објашњава усамљена
реченица у Знаковима поред пута:
„Песимизам у служби живота.“
Ако нам уметничко дело не може
пружити ни утеху, јер носи са собом
виђење о неизбежности и огромној
моћи зла, њему се супротставља
мисао о постојању једног другачијег
уређења у коме је хаос организован, а
ред се нарушава само стваралачком
вољом уметника.
Зато: „Ако се писцу каткад и учини
а учинити се мора да је уметност
лаж, ја бих пре рекао да је она света
благословена лаж“.

21

Марина Влаисављевић, виши кустос
Народни музеј Ниш
marinavlaisavljevic@yahoo.com

Библиографија
„Битка на Чегру 1809“

У Нишу је поводом 200 година
обележавања боја на Чегру одржан
међународни научни скуп посвећен
овом знаменитом догађају српске
историје. Организатори научног
скупа су били Институт за новију
историју Србије и Народни музеј
Ниш. Као резултат научног скупа
под називом „Бој на Чегру у историји
и традицији балканских народа“
објављен је 2010. године зборник
радова, који садржи 31 рад из
различитих научних дисциплина.
Зборник садржи радове које су
приложили представници готово
свих научних и високошколских
установа из Србије, које се баве
овим периодом наше прошлости –
Српске академија наука и уметности,
Балканолошког института САНУ,
Института за новију историју Србије,
Института за савремену историју,
Филозофског факултета у Новом Саду,
Филозофског факултета у Нишу,
Војног музеја, Историјског музеја
Србије, Историјског архива Јагодина,
Историјског архива Ниш и других.
Током научног скупа „Бој на Чегру
у историји и традицији балканских
народа“ размотрен је широк спектар
тема из политичке и војне историје али

и из књижевности и историографије
а по први пут је сагледана и етичка
димензија овог догађаја.
Народну библиотеку „Стеван
Сремац“ из Ниша на научном скупу
представљале су библиотекарке,
Сузана Станковић, Маја Новаковић
и Ивана Петковић, које су представиле
рад - Библиографија „Битка на Чегру
1809“. Помно и детаљно истражујући
фонд Завичајног одељења Библиотеке
ауторке библиографије су откриле и
презентовале сву грађу која је повезана
са бојем на Чегру.
Библиографијом су обухваћене
монографске публикације (96 јединица),
рукописи (две јединице), чланци из
серијских публикација (часописи)
(118 јединица) и некњижевна грађа
(графике и разгледнице) (29 јединица).
Ове четири целине су детаљно
описане, уз коришћење савремених
библиотечких стандарда. Грађа је
сређена по целинама, азбучним
редом. Посебно је значајно што
је у публикацијама које нису у
целини посвећене боју на Чегру
назначена пагинација која се
односи на овај догађај. Рад садржи
и регистар аутора (177) и регистар
наслова (191).
22

Библиографи су природом свог посла
заклоњени темом коју обрађују, а
библиографије се саме обраћају свом
кориснику кроз структуру, опис,
целину и примењене инструменте.
Историчари често заборављају помоћ
коју им библиотекари пружају током
истраживања. Зато је за све учеснике
научног скупа „Бој на Чегру у историји
и традицији балканских народа“
овај рад - библиографија, поред свог
несумњивог научног значаја, имала
и улогу подсетника да и иза њихових
радова стоји вредан и упоран рад
библиотекара.

Библиографија „Битка на Чегру
1809“ представља пример завичајне,
специјалне, кумулативне, описноаналитичке, примарне библиографије
Свесно ограничавајући садржај на
грађу о Чегарском боју библиографија
показује своју специјализованост.
Имајући у виду да обухвата грађу из
различитих периода ова библиографија
је кумулативна а метод њеног
представљања је описно-аналитички
јер део грађе даје анализу садржаја.
С обзиром да је проучавана изворна
грађа ову библиографију можемо
сматрати примарном.
Имајући у виду да је један од
најважнијих сегмената библиотечке
делатности обрада и пружање
информација и података који
се односе на библиотечку грађу,
Библиографија „Битка на Чегру
1809“ представља путоказ за будући
рад. Овакав свеобухватан приступ
грађи којом располаже Народна
библиотека „Стеван Сремац“ је
изузетно важан за будућа научна
истраживања битке на Чегру, без
обзира на научну дисциплину која ће
се истраживањем бавити. Чињеница
да су библиографијом обухваћене
различите изражајне форме, како
по садржају, тако и по облику, даје
будућим истраживачима могућност
брзе и ефикасне претраге сегмента
за који су заинтересовани.
Овим радом Сузана Станковић,
Маја Новаковић и Ивана Петковић
су показале да Народна библиотека
„Стеван Сремац“ располаже библиотечким
кадровима који могу да одговоре
савременим научним изазовима.
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Маја Новаковић, библиотекар
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш
Вукова задужбина Огранак у Нишу
maja.nova@yahoo.com

„Ко не чува мало,
не може ни доста имати“
Народне пословице, прир. В. Ст. Караџић, 1849. г.
било материјалних могућности за
њено реализовање, определили смо
се да прикажемо књиге са истим
значајем али из наше средине.
Нека врста инспирације за овај
ра д је Сенеки на мисао коју је
Дејан Медаковић често наводио
„Proponamus laudanda, invenietur
imitator“ („Изнесимо што је хвале
вредно, наћи ће се угледалац“).
Изложене књиге су из фондова
Универзитетске библиотеке „Никола
Тесла“, Народног музеја, Историјског
архива и Народне библиотеке „Стеван
Сремац“. Када је Народни музеј
у питању, потребно је прецизирати
да су књиге позајмљене из фонда
музејске стручне библиотеке, те из
фонда збирке Спомен собе Стевана
Срем ц а, пе т н ае с т н ас лова и з
личне библиотеке писца. Приказани
примерци важних наслова су из
различитих области: књижевности,
историје, права... Поменућемо неке
наслове: Историја Срба, Хрвата и
Словенаца архимандрита Јована
Рајића; Српски рјечник Вука Ст.
Караџића; Мала српска граматика
Ђуре Даничића, те Цвијета Меда
Пуцића. Сваку експонат-књигу

Желимо нове сусрете у наредној
деценији, са радошћу се сећамо
претходне – поводом десет година
рада Огранка, 2001 – 2011.
На Ви дов да н, на дан Светог
великомученика Кнеза Лазара
и Све т и х српск и х м у ченика,
свечаном б е с едом а к а дем и к а
Дејана Медаковића започео је са
радом Огранак Вукове задужбине
у Нишу. Да нас, З а д у ж б и н а
обележава деценију постојања,
рада и сарадње како са ауторима
Нишлијама тако и са значајним
личностима из Србије и света.
Поводом де с е т г од и н а ра да
Вукова задужбина Огранак у Нишу
организовао је изложбу Српска
књига штампана у Бечу у 18. и
19 в. Изложба је одржана у Холу
Универзитета, 16. и 17. јуна ове
г од и не. И деја за ова ка в нач и н
обележавања јубилеја потекла
је и з ж е љ е д а с е Н и ш л и ја м а
прикаже истоимена изложба коју
су организовале Матица српска,
Нар од н а библиотека Ср би је и
Ву к ова за д у жби на, а к оја је
одржана у Бечу, 2002. г. Како није
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Институције у Нишу, задужбинари
Огранка су: Град Ниш, ГО Медијана, ГО
Нишка Бања, Филозофски факултет,
Правни факултет, Народна библиотека
„Стеван Сремац“, Универзитетска
библиотека „Никола Тесла“, Народни
музеј, Нишки културни центар,
Гимназија „Светозар Марковић“,
Грађевинска школа „Неимар“, ОШ
„Иво Андрић“.
Српски илустровани календар
Даница покренут је 1994. г. по угледу
на календар Вука Ст. Караџића.
Поменућемо имена аутора и наслове
радова који су од тада објављени,
а в е з а н и с у з а Н и ш. Љу б ом и р
Хаџи Пешић, Музеј лекарствa
Ни шу ; С а ш а Х а џ и Т а н ч и ћ ,
Ратна престоница; Милунка Митић,
Нишлије у Сремчевим делима;
Милица Тодоровић, Сићевачка
колонија „Надежда Петровић“;
Наташа Дрча, Фотографија Надежде
Петровић из 1897. г; Недељко
Богдановић, Призренско-тимочки
говори ; Богомир Б. Станковић, 1809
Бој на Чегру и Ћеле-кула; Бојан
Јо в а н о в и ћ , Етн оп с и х о л ошк и
аспект паре миологије; Марја н
М и ш и ћ , Ћири лиц а и и за зови
савремене комуникације; Невенка
Божовић, Закључци Саветовања о
коришћењу ћирилице у Гимназији
„Светозар Марковић“ и др. М л а де
Ни ш л и је објавиле су поезију:
Нем а њ а Јова нови ћ, Ната л и ја,
Јефимија и Анастасија К оц и ћ,
Ду ша н М ла деновић. Т а к о ђ е ,
поменућемо и Дејана Медаковића,
Ниш и византијска уметност и
Прота Петар В. Гагулић; Ненада

прати и библиографски опис, рађен
по стандарду за стару и ретку књигу,
ISBD(a). Тако можемо рећи да неку
врсту библиографије ове изложбе
представљају следећи каталози:
Старе и ретке књиге : 1788–1945,
Историјски архив Ниш, 1983; Каталог
Библиотеке Стевана Сремца, Маја
Новаковић, Ниш, 2004; Српска књига
: 1788–1867, Маријана Стефановић,
Ниш, 2008.
Према речима проф. др Горана
Максимовића, Срби су имали среће
што су, ван граница своје државе,
живели у модерним, еманципованим
срединама те тако ове књиге имају
ви шестру ки значај, као на ше
културно добро, а такође, већи број
њи х су пра ви примери до бр ог
штампарства и графичког обликовања
књиге оног времена.
Ове књиге су млађе у односу на
„бечке“ али су за нас важније јер
представљају ону заједничку потку
која је била темељ изложбе. Дакле,
књиге које се чувају у Нишу део
су заједничке баштине Нишлија и
институција културе и образовања
Прилика је да подсетимо на основно
начело Задужбине – чување правих
и најзначајнијих вредности нашег
народа. Српски језик, књижевност,
писмо ћирилица, значајни ствараоци
и њихова дела су они елементи
духовне културе који чине најважнији
део идентитета српског народа.
Поменућемо задужбинаре, пре
свих, институције у граду, а такође
и радове Нишлија или радове са
мотивом из живота Ниша у алманаху
Даница и листу Задужбина.
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пута везаног за књигу, најпре књиге
штампане у Трсту и Венецији, а
затим оне из Будима, Лајпц ига и
Зем у на. Та ко ћемо у по т п у н и т и
наша сазнања о развоју српске
духовности, српске књиге, а такође,
открити бисере наше писмености,
трезоре наших идеја, речи и дела,
у фондовима нишких библиотека.
Захваљујемо н а помоћ и с в и м
сарадницима који су учествовали
у реализацији изложбе, посебно
Универзитету, Г О Мед и ја н а и
Спортском центру „Чаир“. Изложбу
су припремиле мр Милунка Митић,
Бојана Нешић и Маја Новаковић.

Љубинковића, Нишка тврђава кроз
историју; Зорана Т. Јовановића,
Massuka и позориште јужне Србије.
О в а ће изложба би т и , пор е д
обележавања јубилеја, упамћена и
по једном другом важном дешавању.
Наиме, на самом крају прве вечери,
Видосав Петровић Вице, познати
нишки стваралац, изашао је пред
нишке посетиоце како би вратио
књигу Стевана Сремца која је
давно отуђена из њеног матичног
фонда. Ради се о преводу Старог
и Новог завета из 1890. у издању
Библијског друштва из Београда.
Превод су радили Ђуро Даничић и
Вук Ст. Караџић.
На крају, рећи ћемо да на м
предстоји откривање још једног
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ИЗ АЛБУМА СТАРОГ НИША: ФОТОГРАФИЈЕ

(број библиографске јединице у
е-бази података - NIBIS, коју користи
Библиотека „Стеван Сремац“) - Рад
уједно представља почетак обраде и
других фотографија, јер се планира
да се неке од најрепрезентативнијих
фотографија нађу на Web сајту
Библиотеке.
За истраживаче, првенст вено
историје фотографије, сваки овакав
труд представља солидан основ за
проучавање и осветљавање културно
историјске прошлости Ниша.”

„Овај албум фотографија појављује
се у време када се навршава 130
година од оснивања библиотеке у
Нишу. Аутор Марија Чупић прихватила
се зато комплексног подухвата да
обради 130 фотографија око двадесетак
аутора различитих тема и догађања.”
„...Већ дуже времена, фотографија
је предмет различитих интересовања.
Она нам, као једно од уметничких
средстава изражавања, пружа различите
податке и сазнања о изгубљеним
чињеницама из прошлости. Снимци
везани за познате личности и догађаје
у Нишу, изглед и одећу/моду људи,
панораму града, обичаје, ентеријере и
друго, пружају велики број података за
различита истраживања. Зато радови
фотографа имају и документарну и
уметничку вредност и представљају
грађу која је свакако део историјске
истине.
Сажето и прецизно, аутор у три
целине даје различите податке о
фотографској заоставштини са
краја 19. и п рв е по лов и не 20.
века, која се чува у Библиотеци.
Обрађене су опште карактеристике
из историје фотографије, дати, више
или мање, биографски подаци о
ауторима из доступних извора. Због
разноврсности теме и садржине
у ра ђен и с у рег ис т ри н ас лова,
библиографски опис, сигнатура,
предметне одреднице и ID број

(делови из рецензије Љиљанe Тојагe
Васић, музејског саветника Народног
музеја у Нишу)

УВОД
ИЗ АЛБУМА СТАРОГ НИША:
ФОТОГРАФИЈЕ
„Лакост и угодност техничког
руковања са фотографском справом и
поузданост у употреби већ сложеног и
спремљеног хемијског фотографског
прибора, добавила је фотографији
велики број оних примењача њених,
који се иначе њоме служиле не би,
пошто немају потребне стру чне
спреме, ни потребног времена, за
самостално вршење приправних
радова око фотографисања. Тим
начином фотографска справа дошла
је у руке многом научењаку. уметнику,
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војнику, путнику и пријатељу природе
а лепоте, поучне забаве.“

Београду и Србији још увек није
било сталних фотографа, већ су
се фотографијом бавили путујући
фотографи који су долазили из
суседне Аустроугарске. Узрок томе
била је висока цена фотографија које
су се израђивале у великом формату.
Међутим, шездесетих година у моду
је ушао формат „визиткарте“, који
је убрзао израду слика, смањио
њихову цену, што је проузроковало
масовнију потрошњу.
Први фотог рафски атеље на
територији данашње Југославије
отворио је Иштван Олдал 1854.
године у Зрењанину.
Први стални фотографски атељеи
у Београду настали су када је
потражња за фотографијом толико
порасла да је могла да обезбеди
довољан број сталних муштерија.
Први атеље отворио је Флоријан
Гантенбајн из Швајцарске 1860.
године код Саборне цркве. Преко
пута њега атеље је отворио Анастас
Н. Јовановић, затим Панта Христић,
Ђока Краљевачки, Мусил и Мирић,
Ана Фелдман, Лазар Лецтер, Милан
Јовановић и други. Између осталог,
они су портретисали и многобројне
познате Београђане, међу којима су,
осим личности са Двора, сачувани и
портрети проф. Михаила Валтровића,
Ђорђа Крстића, Светозара Марковића
и многих др.
Фотографије су се лепиле на нарочите
картоне са амблемом фирме, именом
власника и адресом атељеа у којем су
направљене, односно именом власника
на предњем делу паспартуа (код нас су
ови подаци дати осим на српском и на

(Са отварања прве изложбе
фотоаматера организоване 1901.
године у Београду, у Градској касини).
Проф. Михаило Валтровић

Фотографија је специфична графичка
уметност која има многе додирне тачке
са осталим средствима графичког
и сликарског изражавања. Оно по
чему се издваја јесте њена одређеност
у времену и простору.
У смислу уметничког значаја,
обим фотографије је врло широк: од
фотографије која има само значај
обичног документа, до фотографије
која је по уметничкој снази једнака
највећим уметничким достигнућима.
Историја фотографије почиње
половином 19. века, тачније 19.
августа 1839. год., када је Француска
академија наука признала Лују
Дагеру ауторско право дагеотипије то јест фотографије на плочи 4.
Почеци фотографије код Срба
везују се за Анастаса Јовановића
(1817-1899), фотографа, литографа,
сликара и примењеног уметника.
Он је у Бечу имао свој атеље и међу
првима је купио тек конструисану
металну камеру. У периоду од 1840.
до 1858. године снимио је велики
број таблотипија и стереоскопских
снимака - читаву галерију портрета
славних личности, групних и
појединачних, композиција и мртве
природе, изглед Беча ...
Развој фотографије у Србији можемо
пратити преко фотографских атељеа.
До шездесетих година 19. века у
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немачком и француском језику). Уз назив
фирме налазио се и цртеж са симболима
(анђелчићима, фотографским апаратом,
монограмима, крунама...) отиснут на
светлој или тамној позадини картона.
Чувале су се у „нарочитим“ албумима (с
корицама од коже, дрвета, слонове кости
и сл.), који су били обавезни детаљ
у кућама виђенијих грађанских
породица. Представљали су неку врсту
статусног симбола.
Излози фотографских радњи били
су наше прве фотографске галерије,
мале самосталне изложбе. Истина,
било је ту и шаренила, мноштво
сличица за пасош или друга лична
документа, као и низ мање-више
успелих портрета урамљених према
укусу или естетским афинитетима
власника атељеа. Нисмо заборавили
ни језичке посластице попут „правим
брзе фотографије“ или „ ручно
колоришем фотографије у боји“.
Унутрашњост атељеа испуњена
устајалим парфемисаним ваздухом,
тешким драперијама и мистичним
мраком, који је нарушаван повременим
укључивањем рефлектора, готово
да је деценијама остајала иста.
Памтим један стари фотографски
атеље у Сарајевској улици чији
је прашњави излог био препун
празних кутија од филмова, није
уливао превише поверења у рад мајстора.
После обавезног звука звона на вратима,
у унутрашњости се могла видети стара
дрвена камера на сталку израђеном
у стилу бидермајера, постамент, чак и
насликани „рикванд“. Уз све то,
необична чаролија фотографије
бескрајно ме је привлачила.

У периоду Српско-турског рата, 1876.
год, појавило се више фотографских
атељеа и у унутрашњости: Нишу,
А лексинц у, Неготину, Краљеву,
Крагујевц у...
По ослобођењу од Турака, 1878.
год. уочава се нова социоекономска,
културна и полити чка клима.
Самим т и м ја вља се и потреба
да се новом техником забележи
атмосфера грађанских трендова, који
су долазили из Европе (нпр. мода).
Неки од дотадашњих путујућих
фотографа селе се широм Србије,
задржавајући и своје фотоатељее у
престоници. Посао често наслеђују
синови, a 1900. године интензивира
се потреба за оснивањем фотографског
еснафа.
Фотографи овдашњи:
Петар М. Аранђеловић, дворски
фотограф књаза Српског Милана
Обренови ћа I V је уз М. Л.
Лазаревића, фотографа ваљевског
једини из унутрашњости Србије
понео ту титулу. О њему на жалост
нема много података сем да је имао
фотографски атеље у Нишу, иако
је по Б. Дебељковићу често истицао
да је „Београђанин“. У збирци
Одељења завичајних и посебних
фондова заступљен је са петнаест
ауторских фотографија, углавном
грађанских портрета. С обзиром на
то да фотографије нису датиране,
највећи број је с краја 19. и почетка
20. века. Нарочито су занимљиве
реверсне стране фотографија на
којима је ауторство представљено
двојезично, на српском и француском
језику. Осим назива и адресе реверсне
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1892. године имао Фото-студио у
Вождовој бр. 14.
Моша...., фотограф непознатог
презимена био је власник атељеа
„Код Моше“. Активан између 1920.
и 1940. године. Вероватно Јеврејин.
He може се са сигурношћу доводити
у везу са Мошом Мандилом који је
рођен у Нишу 1912. године. За њега
се зна да је 1934. године отворио
атеље у улици Кнеза Михајла у
Београду, a 1937. године и у Новом
Саду. И Моша Алтарасом је у
Београду радио између два рата.
Неки подаци говоре о томе да су
обојица имала атељее у ул. Васиној
бр. 15 и на Чукарици. Његова дела
су малобројна, али успешно и
оригинално направљена.
Од алексиначких фотографа који
су у врш т ен и у зби рк у т реба
поменути Милету Ж. Рајковића са две
заступљене фотографије и Јулиуса
Сабоа о коме нема много података
осим да је радио и у Алексинцу (пар
фотографија). У албуму је једна
фотографија непознатог покојника на
одру. (У фототеци Народне библиотеке
Србије сачуване су две оригиналне
фотографије цркве поменутог аутора).
Иначе, познато је да је на подручју
Алексинца радио и чувени руски
фотограф Иван В. Громан, који је,
боравећи у Србији као добровољац,
на пра вио сни мке из периода
Српско-турског рата (Делиградске
битке), предела, људи, разрушених
кућа и турских разарања.
Помињемо и Лазара Лецтера (и
синове), који је, како неки сматрају,
био дворски фотограф. Зна се да је

стране често су украшаване бизарним
мотивима, украсима у облику гирланда
цвећа или лишћа. Касније се на њима
могу наћи и слике медаља добијених
на занатским и фотографским
изложбама.
Јосиф Г. Гуелмино типичан је
грађански фотограф Јеврејског
порекла који је имао свој атеље
у Нишу (према неким изворима
и у Крушевцу) поуздано после
1870. године и у првој деценији 20.
века. Претпоставља се да су атеље
најпре водили отац и син или два
брата. У току осме деценије 19.
века Јосиф Гуелмино радио је са
Францом Баубином (и његовим
сином Албертом Баубином, који је
имао фото-студио у хотелу „Србија“,
в л а с н и к а Ђ о к е Јо в а н о в и ћ а).
Учесник је Првог балканског рата,
а фотографије с ратним мотивима
објављивао је у Илустрованом
м а лом ж у рн а л у 1912. г од и не.
Био је учесник Занатске изложбе
у Врању 1882. г одине и једи ни
награђени фотограф (поред Милана
Јовановића, дворског фотографа
београдског чије су реверсне стране
фотографија „красиле“ медаље са
ликовима заслужних фотографа
Дагера, Талбота и Ниепса. Албум
садржи пет његових ауторских
фотографија које чине драгоцени
део збирке Одељења.
Исак Мандиловић, Јеврејин о
коме у досадашњем истраживању
нема података. У збирци постоји
једна фотографија. Вероватно му
је презиме промењено јер се зна
да је Исак Мандил који је рођен
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1941. године у близини „Железничке
радионице“ где се затекао приликом
налета авиона. (Ђорђе Васиљевић
је брзо постао угледан фотограф у
Нишу и читавом крају. Био је међу
првим Нишлијама које су купиле
аутомобил; стекао је кућу у Вождовој
улици и плац у Нишкој Бањи).
Јован Илић, заступљен са свега
две фотографије, рођени је Нишлија.
Од 1925. до 1927. године изучава
фотографски занат код чувеног
фотографа Самуила Пијаде, у
Београду. У Нишу се његов атеље
налазио у улици Наде Томић.
Од фотографа који нису Нишлије,
а заступљени су у албуму са по
једном фотографијом, наводим:
Панту Христића, Милана Јовановића,
Самуила Пијаде, Ж. Пејаковића, ЈБ.
Роглића (Београд), Кароља Рехницера
(Панчево), Драг. С. Миловановића
(Крагујевац). На њиховим ауторским
фотографијама, на основу посвете,
закључила сам да су фотографисали
Нишлије. Отуда су и они заступљени
у албуму.
Како биографски подаци нису
довољно прец изни, из извора
који су ми били доступни, овом
приликом помињем да сам их узела
са извесном резервом, остављајући
истраживачима историје фотографије
да се свестраније позабаве овом
проблематиком.

боравио и у Нишу, фотографисао
је Сићевачку клисуру и изградњу
сићевачке пруге, али се његово
име пре везује за престоницу. Он
је сам себе сматрао Београдским
фотографом. Боравио јe и у Сегедину,
Темишвару и Београду, а њ ег ов и
потомци у Нишу и Врању... Нажалост,
у нашој збирци не постоји ниједна
оригинална фотографија овог аутора.
Између два рата на подручју Ниша
чувени су били фотографски атељеи:
Сотира Недељковића о коме се не
зна превише. Сигурно је имао фотоатеље у Београду и у Нишу.
Атеље у Нишу налазио се у самом
цен т ру, н а у гл у ул и ц а В о ж д а
Карађорђа и Наде Томић. Био је
солунски ратник, није имао потомке.
У његовој збирци представљено
је шест ауторских фотографија,
укључујући и једну на којој је
приказан фото-атеље Недељковић.
Спира Димитријевић, фотограф
нишки, у албуму је заступљен са
шест ауторских фотографија.
Породица Васиљевић 1915. године
из Пирота прелази у Ниш, где Петар
Васиљевић отвара фотографску радњу.
После смрти Петра Васиљевића, његов
син Ђорђе Васиљевић (рођен у Пироту
1909. године) наставља да се бави
фотографском делатношћу. Одлазећи
у Беч, средином тридесетих година 20.
века учи занат и немачки језик.
По повратку у Ниш отвара самосталну
радњу у центру града, у Обреновићевој
улици. Његов млађи брат Душан
наставља да води очеву радњу,
после погибије Петра Васиљевића
у немачком бомбардовању, априла

Приредила:
Емилија Радмиловић,
аутор публикације, Марија Чупић
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Саша Луковић Васиљевић, библиотекар
Народна библиотека „Стеван Сремац”, Ниш
sasa_bib@yahoo.com

Тринаести национални фестивал дечје књиге
Сливен 2011.
ИЗ ПРЕСТОНИЦЕ КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ

Кроз изузетно богат и занимљив
програм: ликовно-литерарни конкурс
за децу, додела награде Константин
Константинов за највећи допринос у
издаваштву дечје књиге у Бугарској,
округли столови, расправе на тему
како приближити књигу деци, као
и разговори на друге теме везане за
тенденције у књижевности за децу
и у односима деце и библиотеке.
Ту су још и пратећи програми:
изложбе, позоришне представе,
концерти, маскенбал, карневал...
Дан библиотекара Бугарске је 11.
мај, када свој (ове године петедесет
и пети) рођендан прославља и
сливенска библиотека.
Поље интересовања Фестивала
се ширило из године у годину. У
почетку је то била само национална
продукција дечје књижевности,
да би врло брзо кроз фестивалске
програме могао да се стекне увид
и у токове стваралаштва за децу у
суседним земљама, а и шире. Иако
је конципиран као национални,
Фестивал последњих година има
међународни карактер, јер у њему
учествују библиотекари и из Мађарске,
Босне, Русије, Италије, Србије...

Након одржавања Међународног
стручног скупа библиотекара Србије и
Бугарске Библиотека без граница,
Народна библиотека Стеван Сремац
из Ниша добила је позив из Регионалне
библиотеке Сава Доброплодни из
Сливена (Бугарска) да учествује на
њиховом Тринаестом националном
фестивалу дечје књиге, који се
одржавао од 9. до 11. маја 2011. Нишку
Библиотеку су на овогодишњем
Фестивалу представљали Небојша
Васић, директор Библиотеке и Саша
Луковић Васиљевић, библиотекар,
потписница ових редова.
Сл и вен је, за х ва љу јућ и овом
Фестивалу, барем три дана у години,
права престоница дечје књиге. Овај
концепт постављен је још 1999.
када је на иницијативу Регионалне
библиотеке Сава Доброплодни Фестивал
организован први пут. Организатори
Фестивала се својски труде да што
више људи заинтересују за дечју
књижевност. Тих фестивалских дана
у престоници се окупљају дечји писци,
илустратори, библиотекари, критичари,
издавачи, просветни радници и сви
они који су у непосредној вези
са популаризацијом дечје књиге.
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Домаћини, као најбројнији, тему
су покушали да расветле из више
углова. Тако смо, поред историјата
и савремених тенденција бугарске
илустрације за децу могли да чујемо
расправе и из угла педагога, али
и бугарских ликовних уметника.
Представници из Србије у својим
излагањима су признали да им је
било јако тешко да оговоре на задату
тему, јер се овом пролематиком мало
ко бавио у њиховој земљи, односно
изненадила их је чињеница да
литературе на ту тему готово да и
нема. Душан Поп Ђурђев је говорио
о историјату дечје илустрације у
Србији, а садашњи тренутак је
приказао кроз призму издаваштва
Змајевих дечјих игара и сопствених
издавачких подухвата. Осврнуо се и
на своју сардњу, као дечјег писца, са
бројним илустраторима. Мила Васов
је направио бугарско-српску паралелу
на задату тему, али је представио и
два бугарска илустратора: Методија
Петрова и Димитрија Димитрова.
Такође је представио и дечји часопис
Другарче, који излази у Нишу на
бугарском језику. Саша ЛуковићВасиљевић је кроз мини-анкету,
коју је реализовала уз помоћ колега
из других библиотека у Србији,
извела закљуке о великом утицају
и значају илустрације при сусрету
деце са књигом у најранијем
узрасту. А као светле примере
(одличне усклађености текста и
илустрације) из Србије представила
је издавачку кућу Креативни центар
и њихово издање књиге Секс
за почетнике (аутори Јасминка

Једа н од гла вн и х п рог ра ма
Фестивала је округли сто. Овогодишња
тема округлог стола је била: Развитак
дечје илустрације и њен утицај на
читање код деце, а Србију су својим
рефератима представљали Душан Поп
Ђурђев, директор Змајевих дечјих
игара из Новог Сада (сливенска
Библиотека већ годинама успешно
сарађује са Змајевим дечјим играма),
Мила Васов, уредник Издавачке
куће Братство из Ниша и Саша
Луковић Васиљевић, библиотекарка
из Народне библиотеке Стеван Сремац
у Нишу (она је и 2006. учествовала
у раду округлог стола, када је тема
била: Савремени дечји роман-обрасци,
тенденције, изазови). На овом скупу
било је четрнаест излагача. Поред
гостију из Србије у раду округлог стола
су учествовали и библиотекари из
града Печуја (Мађарска), Шимо
Ешић, издавач и писац за децу
из Тузле (Босна), Сузана Барсоти,
професорица дечје књижевности из
града Каљари са Сицилије (Италија),
колеге-библиотекари из бугарских
библиотека, као и професори са
Универзитета из Великог Трнова и
Софије. Свако од учесника покушао је
да расветли задату тему из неког свог
угла. Од гостију из Мађарске сазнали
смо много о историјату и садашњем
стању дечје илустрације у њиховој
земљи. Гошћа са Сицилије нам је
представила илустрације Роберта
Иночентија, али је направила и
поређење са осталим италијанским
познатим илустраторима. Шимо Ешић
је говорио о илустрацији у Босни и неким
својим изузетно успешним издањима.
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и до које мере је добро детету давати
већ готову слику о свету, који би
требало само да открива и у својој
машти ствара, читајући књигу?
Учешће на Фестивалу је значајно
и корисно искуство, тако да су се
представници нишке Библиотеке
вратили у Србију богатији за
нова сазнања и са оствареним
новим контактима. Утисак је да
наш сусед, Бугарска, много пажње
поклања неговању младог читалачког
нараштаја. Овај Фестивал свесрдно
п о м а ж у и старају се о њ ем у :
Министарство културе Републике
Бугарске, Национални центар за
књигу при Министарству културе и
локална заједница Града Сливена.
Н и је с в е п р е п у ш т е н о г о л о м
ентузијазму библиотекара. Са ма
сливенска Библиотека је од овог
Фестивала направила свој, а могло
би се рећи и национални бренд и на
основу њега је из европских фондова
добила средства за изградњу новог,
савременог, потпуно опремљеног,
дела библиотечке зграде. У новом
делу зграде, где је сада смештено и
дечје одељење Библиотеке, одржан је
и овај скуп.

Петровић и Добросав Боб Живковић),
а од периодичних издања Политикин
забaвник, кроз који су прошли сви
значајнији илустратори Србије.
Општи закључак учесника овог
округлог стола је да је овогодишња
тема изузетно значајна, али да јој се
иначе не посвећује довољно пажње.
Несумњиво је да је илустрација од
огромног, неки пут и од пресудног
значаја при првим сусретима
детета са књигом. Што је дете старије,
утицај илустрације је мањи. За саме
илустроване књиге је најважније да
илустрације буду у потпуном складу
са садржајем, односно текстом. Да би
се тај склад остварио, аутор текста
и илустратор морају такође да буду
савршено усклађени, морају на исти
начин да размишљају, да се допуњују.
Из приложених радова се видело да
су у свим срединама илустратори
врхунски. Проблем је, заправо, третман
дечјих илустратора, као и третман
дечје књижевности уопште од стране
шире друштвене заједнице. Отворила
су се и многа друга питања везана
за илустрацију књиге, као што
су филмоване књиге, стрипови,
карикатуре, цртани филмови... Колико
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Епископ Нишки Г. Јован
8. август 2011.

Беседа Његовог Преосвештенства
Епископа Нишког Г. Г. Јована (Пурића)
изговорена на устоличењу у Саборној Цркви у Нишу

Данас смо уведени у трон древне Епископије Нишке на овом Светом
Сабрању око Имена Божијег. За нас улазак у овај трон је улазак у труд
многих кроз векове, и то на дан Успења Свете Ане. По речима Светих
Отаца Ана је родила Ону Која је сместила Несместивога - Богородицу
Хранитељку живота нашега, заштитницу владичанског чина. Кроз
Анину личност сагледавамо почетак благодатних дарова и спасења
човека и света. Ми смо благовесници и проповедници те Тајне у Цркви
Богочовека Христа.
Данашњем Јеванђељу које смо чули на Светој Служби о умножењу
хлебова, претходила је молитва насамо Господа Исуса Христа.
И када је народ нахранио Једини Човекољубац, опет се попео на Гору, да
се насамо помоли. Овај контекст догађаја је веома важан за нас: указује
нам на практиковање личне молитве која претходи и прати свако дело
и активност у Цркви. О овом догађају сведочи и Свети Јован Богослов у
своме Јеванђељу. Наиме, он говори о Хлебу Живота без Кога нема вечнога
живота. Тај Хлеб Живота за нас је Сами Господ Исус Христос у Светој
Служби, за Који се треба трудити због велике одговорности пред Богом.
Истичемо велики значај целокупног богослужбеног живота, без кога је
немогућа обнова Црквеног живота и обнова Црквене мисије у савременом
свету. У Богослужењу је извор надахнућа и пастирства. Ако смо сведоци
ра дост и и мира Ду ха Светога, он да и дру ге људске способности:
разборитости и расуђивања, организације и планирања биће истински
засољене. Сви планови и програми, све одлуке и акције биће испуњени
ако смо испуњени Христом и Његовом радошћу и миром. Тако ће наше
Црквено сведочење и наша мисија у савременом свету бити аутентична и
плодоносна. Наше настојање није да покажемо савременост Православља
и његове мисије, него управо то да наш живот буде увек исправан, то јест
православан у очима Божијим. Самим тим ставом ми смо већ отворени
за савремене проблеме човека.
Данас, надасве, треба препознати подвиг савременог Хришћанина,
поготово у градској средини. Тај подвиг треба да буде ослобођен
моралистичког, односно религијско-казненог менталитета и препознат у
разноврсности облика врлине. Прекрасне врлине скромности и чистоте
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срца красиле су нашег претходника на овој катедри, зато су насушно
потребне нама те врлине. Једино ћемо тако помоћи себи и ближњима,
са молитвом у срцу: „Да се не хвали мудри мудрошћу својом, и да се не
хвали силни силом својом, и да се не хвали богати богатством својим, него
који хоће да се хвали, да се хвали да разуме и зна Господа.” (I Цар. 2,10)
Заиста, важан је људски напор и труд учествовања у Светој Служби,
у делу свештеничкога служења. На подстицај Божије Благодати човек
одговара целим својим бићем. Чути Бога, отворити врата свога бића, пасти
пред ноге Господње и бити са Господом, за Трпезом Господњом је велики
распон кретања и свих димензија Богослужбеног и Црквеног живота.
Свакако да се верност Христу опробава у свим искушењима, кроз која
се стиче искуство. Сваки од нас, па и епископ, носи свој крст. Схватити и
прихватити свој крст значи схватити себе.
У том смислу прослављање знамења Часнога Крста Господњег,
показано и откривено Цару Константину указује на знак нашег
идентитета и постојања. Бити човек у знаку крста је најтеже. Вратити се
себи и човечности на јеванђелски начин, делити невољу и сиромаштво
са својим народом јесте наш скромни допринос прослављању јубилеја
2013-те године, не само у годинама које нам предстоје, већ целога свога
живота. Зато је за нас Господ Исус Христос темељ на коме ћемо градити
себе и изграђивати Цркву у Духу Светом. Једино у Њему јесмо, постојимо,
живимо и крећемо се.
Још једанпут обратимо пажњу на јеванђелско читање, на речи Апостола
Павла, који је на првом месту проповедао, а мање крштавао. Најпре је
Хришћане упозорио, чувши да међу Коринћанима има свађа, „да не буду
међу вама раздори, него да будете утврђени у истом разуму и истој мисли”.
Зато Свети Јован Златоуст, тумачећи речи Апостола Павла о проповедању
„не мудрим ријечима, да се не обеснажи крст Христов”, упозорава: „Ваша
је дужност да проповедате Јеванђеље. Свештеник проповеда и речју и
личним примером. Нарочито примером. Ако ви у своме животу будете
испуњавали јеванђелску науку, па макар ни једне речи не казали, ваша
ће проповед бити успешнија него ли онда, ако будете красноречиво
говорили, а не будете јеванђелски живели”.
При крају овог првог обраћања својој пастви још једанпут наглашавамо
да за нас прихватање овог послушања владичанског служења Цркви
јесте улазак у ритам сопственог крсноваскрсног кретања у Богу. Ми се
укључујемо преко ове епископске катедре у векове духовног живота
и наслеђе реке духовних људи и њиховог драгоценог искуства. У том
смислу, веома ће нам бити потребан савет и помоћ, на првом месту од Вас,
Ваша Светости, и од свих вас, браћо Архијереји. Наше мисли иду у правцу
прихватања себе какви јесмо, „јер онај ко себе види онаквим каквим јесте,
већи је од онога што васкрсава мртве”. Многи су због охолости и гордости
пали, зато нам је потребна смерност и молитве многих.
Паднимо и ми оци свештеници, монаси и монахиње и моја драга браћо и
сестре Епархије Нишке, пред ноге Христове. У подножју Крста чујмо глас
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Апостола Павла, који каже: „Будући у обличју Божијем, није сматрао
за отимање то што је једнак са Богом. Него је себе понизио узевши обличје
слуге, постао истовјетан људима, и изгледом се нађе као човјек. Унизио је
себе и био послушан до смрти, и то до смрти на крсту”. (Филипљанима 2, 6-8)
Завршавајући ово слово речима Апостолским, позивам Вас на сарадњу
откривања нашег животног крста, проналажењем животне мере коју нам
је даривао Бог. Изађимо из себе у сусрет Богу и ближњима, увек имајући
на уму речи Јеванђеља: „Тако да се светли Светлост Христова пред вама,
да виде ваша добра дела и прославе Оца нашега Који је на небесима,
свагда сада и увек и у векове векова”.
Амин.
Епископ Др Јован Нишки
Извор: Српска Православна Црква
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Владан Цветичанин, библиотекар
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш
vlaja54@yahoo.com

ЗЛАТНА МОЛИТВА

Владика отвори очи. Плафон болничке собе и прљава патина, вратише
га у реалност. Значи то је то. Готово је. Осети олакшање. А Лујза? Сама
је и уплашена. Да бар могу некако писмом да је умирим и ободрим. А
Серафим? Где је он? Да ли га је уопште и било?
Лице сестре Пулхерије надви се над њим.
– Како се осећате? Операција је завршена. Морате да одмарате. За
неколико дана ћемо видети како се опорављате. Ако сте жедни, реците
сада. Обилазићу вас стално. Не брините, онај ваш запуштени гусар, шта
ли је, неће вас више узнемиравати. А сад одмарајте, касније ћу вам опет
заменити завој.
– Боже мој! Па она је отерала Серафима! Како ћу сад... коме да
издиктирам?
– Мени!
Угледа младу лепу жену сву у белом. Она седе на његов кревет. У руци
је држала перо и папир.
– То желиш, зар не? Једно писмо за Лујзу. Серафим не може, али ја могу
да будем ту. А да ме сестра Пулхерија и не примети. Неће нам сметати.
Једна стара и уморна жена у далеком граду, на Вилиној реци1 чека твоје
писмо, и твоје охрабрење.
Владика затвори очи, плашећи се да кад их опет отвори, бели анђео више
неће бити ту. Зато брзо поче да диктира:
– Драга моја Лујза! Најзад носим најлепши накит што постоји – ћутање.
Ако смо рођени из божје сузе, то је сада награда и хвала нама рабима.
Гледам сад све кораком уназад. Негде са стране као неки бог ветрова.
Лебдим, а мозак ужасно добро осветљава све. И све је јасно. Дошло је време
осеке, плима живота већ је прошла. Мене то не чуди. Све што је покретач
живота налази се у души човековој. И сјај и богатство и мрак немаштине
чини се исто тежак. Крај све изједначи и брига те умиреш ли на земљи
или у свили. Ја знам одакле сам дошао и где ћу отићи. И већ навијам сат
подешен према вечном времену. Божански дах загњурен у моје тело чини
1 Вилина река – стари назив за реку Нишаву.
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да се душа осећа малом, али ја смрт нећу предухитрити. Нека дође сама.
Нека душа изађе где јој је воља, и кад јој је воља.
У нашем дворишту сигурно се сада расцветао кестен. Лето буја, ноћу
шуми Нишава и јасно се чита прозирно небо. Волео сам да у рано јутро,
док се звезде полако успављују на озареном небу, пре молитве у храму,
сиђем до Нишаве, и умочим руке у бистру и хладну воду. И колико ми је
било лако и ведро у души, знао сам да ћу једном морати да напустим то
место становања.
Шта је то што нас плаши и прогања? Да ли помисао да све желимо
без граница и краја, или је то само телесна сила што се рве с нашим
помирљивим духом? И полако се спуштајући поред Арнаут-пазара2,
посматрам прве сељаке на пијаци, што својом муком изнедрене плодове
земље ређају по чергама и чаршавима. Дућани још не подижу своје капке.
Волео сам тај део дана кад се тек спрема да заживи. Бог је поделио боје,
само да ли знамо да насликамо ту лепоту. Док једримо животом, из доба од
детињства до сада, бежи лепота од нас као обала од уклетог брода. А треба
се те пловидбе сећати само како је проведена, а не и колико дуго.
Знам да си усамљена, и да сваки тмурни сутон, и влажну кап с крова
посматраш са зебњом. Док ти ове мисли шаљем, спремам се да напустим
овај свет. И знам да је најбољи саговорник у мени. Бог нас је добро снабдео,
само смо незахвални и алави на живот. Заволи и ту кап што пада с крова.
Победа је ако се измириш са старошћу и самоћом. Када се помириш с даном
када ћеш судити самом себи, живот је испуњен само онда ако се стално
учиш умирати. За летњих вечери би у моју собу као добар гост залазио онај
чист мирис Нишаве. Пратио би га звук клопарања оно неколико воденица
према Јагодин-мали. И то је мени било довољно за срећу. И давало ми
храброст за сва искушења која живот доноси. И неку равнодушност према
неизбежном.
Растакање је божји процес. Душа наша и тело везани су у чвор, а живот
није ништа друго до уметност развезивања истог чвора. Зато шетај, шетај
поред Нишаве и кад те ноге боле. Певај и кад ти суза заголица око, смеј се
и кад ти птица мртва падне с неба. Део си истог чвора. Хвали Господа што
си завезана, воли га када те развеже. Ништа није храбрије него скинути
бреме болести и страха од смрти. Створићеш простор у души за велике
ствари и њој ће бити пространо. Веруј, ако не мени, а оно благом Богу. И
врлина ће лакше ући у већи но у тесан стан. А с њом лако ћемо погледати
смрти у очи, и спријатељити се чак с њом. Она ће свакако доћи, и морамо
бити чврсти кад је дочекамо.
Знам, знам... рећи ћеш убија те свакодневица и живот са мртвим
стварима. А није ли Господ удахнуо кроз намену и мртвим стварима искру
2 Арнаут-пазар – нишка пијаца која се налазила на простору данашњег Трга ослобођења.
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живота. Не везујемо ли се некада за њих. Понекад и више но за живе
људе? Живети с околином коју нам је судба дала значи дужину живота,
али волети и налазити смисао у тој околини, то је квалитет живота. У
првом случају само си био на свету, у другом си живео. Глупо је и зло
господарити својим животом кад немаш чиме да господариш.
Немој бити тужна, тузи у инат. Прави она своја лепа слатка и зимницу,
с уверењем да то добро радиш. Пре би се требало плашити судбине да
више нећу пробати твој пекмез, но саме судбине. Добро је код смрти то
што се она неће поновити, а лоше то што нам није дато да и то сазнамо.
Ми не припадамо њој већ она нама. Мирење с њом је мирење с Богом.
Нема одвратније ствари него мољакати живот, све до силаска Христа с
крста. Бог је судбина неумитно одређена чврстим и сигурним циљем. А ми
људи не знамо ни дан, ни час колико смо близу тог циља. Сваки минут и
залазак сунца нека ти буде цео живот до краја света.
Добри и храбри пријатељу, лежим овде као да сам мртав човек коме још
увек мозак тиња, и без реда сеје успомене. Можда је тако и Господ хтео да
пре његовог крила посетимо опет оно што нам је највише трага у животу
оставило? Више ни најближи околиш не видим јасно. Као кроз најгушћи
смог, наслућујем поред мог кревета, столицу и... некакав витраж, шта ли
је, уместо прозора? А ево, упињем се данима да разаберем шта је на њему?
Горе ми две воштанице поред главе, то сам им тражио. Сметају ми оне
њихове јаке лампе. Од њих ми је још већи мрак.
Знаш! Тек скоро се сетих да ми је име Бришинац, не можеш да замислиш
колико сам жељан оних дечјих главица док бејах учитељ у Дреновцу. Где су
сад они? Где је оно мирно и спокојно поподне питомина, и њихов унезверен
и љубопитљив поглед, очи неке свете задивљености? Задивљености према
тајнама света које морају да сазнају и схвате. А ја сам видео у тим погледима
потврду да се из непознатог иде у веру.
Живео сам, Лујза, и испунио све што ми је судбина дала. Када сам
рукоположен за ђакона био сам усхићен, а ипак у томе рукоположењу
сам схватио да изабрати мораш неког доброг човека. И да га увек морам
имати пред очима, како би живео као да ме он стално посматра, и да Богу
служим, док он посматра моје делање. Све ово што беседим, радо бих ти
написао, али немам снаге. А нема га ни Серафим. Да ли га је икада и
било? Зато се надам да ћеш ове моје мисли осетити душом и срцем, а не
очима. Заборав брише успомене, а туга их чува. Бејах и народни посланик
и ратник. Ратовах и с Турцима и с оним отровом Цукићем, па рекох збогом,
политико. И добро је утећи од делатности која силује карактер, и невера.
Колико се расцветало љиљана и ружа од када оде моја животна
сапутница? Она ме је научила да вредност живота не зависи од његовог
трајања, већ коришћење у вери и раду. И пред крај трајања које нам је
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Господ дао, страшно ме мучи што ми она најмање долази у сећање. И не
само она него и моје војевање, и све што беше, проткано бурним осећајима,
дочекано и испраћено. Не стигнемо ни да кинемо, а кад се осврнемо нема
оних који су нас највише задужили. И којима нисмо никад довољно
захвални били. И све то због неког оклевања. А не схватамо да сваки
дан умире ако оклевамо. И не знам да ли је то божја промисао, али цео
тај бурни живот сахрањен је сада у мом мозгу. И моје легије лицејаца, и
злочини према народу и нашој цркви и дивном богочовеку митрополиту
Михаилу. Све је то сада негде на крају дворишта и ево после моје аперације,
у магновењу, иза и испред телесног бола и сталног полусна, јавља ми се
лик дивног а припростог Милутина из Остружнице. Стално су крај мене
његове питоме очи, и његова здрава поштена вера. Схватио сам да је он
мој „курир“ за ону непроходну и рајску шуму преко реке. Ја испратих
тада њега, а сада је ред да он то узврати мени. Знам да за смрт не треба
препорука, и да за све дође време, па и за њу. Здрав човек има сто жеља,
а ја само једну. Само се Богу молим, и надам се да будуће време неће овом
народу донети мртвило карактера и отров политике.
Знам, знам, моја Лујза, да имаш муке око тестамента и својих права. Нема
горег греха него порицање задње воље, око заоставштине. Али помири
се с тим да живиш у земљи у којој је и мир немиран. И међу људима
који дижу хајку, а желе камилавку. Неумима, грамзивима и злим људима
треба опростити и поучити их. Даровит је наш народ, и зато му завештах
скромни део знања. Зло је незнање и неће га искоренити ни број књига
и мисли мудрих, већ каквоћа и коришћење његово. Никад не може човек
учинити за књигу онолико колико књига чини за човека. Разноликост
и лакоћа мисли само забавља, а права мисао и уметност људска лечи и
мења свет. Знање припада свима, иако сви не знају да га користе. И треба
неуком народу помоћи да ужива благодети знања. Зато до краја живота
живи с људима као да те посматра сам Бог, а с Богом разговарај као да те
људи слушају. Стицање и имовина нису крај беде, већ само промена њене
врсте.
И молим те, мој добри анђеле, да из живота изађеш онаква каква си у
њега и ушла. Јер ко је научио да умре, научио је да буде слободан, изнад је
свих жеља и власти, и поретка самог. И тај има слободан пут из тамнице,
и не тичу га се сви катанци и браве. Треба се узвисити и на небо стићи,
макар из скривеног угла, а то могу само добри људи као што си ти.
Зло које је у свету уверава ме у моју немоћ да га сопственим искуством и
снагом савладам. Моја добра воља, јалова је и неделотворна. Разбијено је
„огледало света“, а може га саставити само онај ко га је и разбио. И добра
више нема у људима. Добро тражим у Творцу и молитвама. Моја душа
сједињује све добро у молитви. Људи не могу бити неограничени власници
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ни зла ни добра. Веровати у то значи бити морално мртав. Они нису сами
по себи ни савршени ни свемоћни. Те могућности само чуче у њиховој
души. Творац им препушта да чин ослобађања та два начела посеју по
њиви људској. А та њива, као и права њива, с муком се негује. Човек без
тог покушаја мртав је одавно. Нема ни сећања на себе. Зато је молитва
почетак сваког истински вредног дела. Као што мајка осећа покрете свог
чеда у трбуху, тако и човек осећа у себи покрете божјег дела. И то је оно
најбоље. Тај дар нас обавезује, и ми ту обавезу с радошћу прихватамо.
Зашто је живот тако сложен, а верује у једноставне принципе?
И ја, стари владика на умору, мучим муку да помирим вољу и веру,
пролазно и смислено. Јер прошле су кише ране и кише позне које падаше
по мени, а семе које је засадио Господ у мени ево тек сад доноси плод.
Највећа тајна врхунског мајсторства живота: од ружног направити лепо,
ако је пролазно лепо, како је тек непролазно?
Владика поче да се гуши и кркља, па опет западе у неки полусан. Кад
гушење прође, он се осети лак, и без болова. Усправи се нагло у кревету.
Крај његовог кревета више није било жене у белом. Само му се учини да
се из самог зида одвојише неки људи и кренуше према његовом кревету.
– Ево моја Лујза, дошло је време да се каже збогом. До састанка где нема
растанка. Поучи ме задњи пут, мој добри анђеле, да се не плашим и не
жалим ни за чим. Нећу се више пробудити. А тамо где се пробудим, нећу
више заспати. Како сад лако схватам да простор који одваја живот јесте
страшно тесан. Сви се ми рађамо два пута: први пут без свог знања и
воље, а други пут делима и љубављу својом према људима. И смрт нам је
негде увек далеко а тако је близу.
Предајем се лако у њене руке. За тебе имам само молитву. Али која је то
златна молитва која се изговара на самрти, не знам? Али знам да ће Господ
Бог дати твојој души оно што пролеће даје расцветалом стаблу јабуке.
Ево зову ме пријатељи. Испод руба прозора бели се зачетак новог дана.
Милутин стоји крај мог кревета и, смешећи се иза њега, с Омеровом
лоптом у руци, Елефтерија и Урош, озарен због сусрета са својим
мученим прецима. Опомињу ме: дан се рађа, иде светом. Идем да се Богу
представим заједно с овим мојим пријатељима. Ево сви ми се они смеше.
И ја у том осмеху препознајем осмех гласника. И чији је то осмех? А мени
не преостаје ништа друго него да осмехом и узвратим.
Упарађен и сав у сребрним дугметима, шеф станице дуну снажно
у пиштаљку. Локомотива, окићена цвећем, писну двапут. На перону
Топчидерске станице тискала се шарена дворска свита. Министри,
ђенерали, сви у златним гајтанима и сабљама, и дворске даме, жуборили
су као пролећни поток. Његово величанство Александар Обреновић,
полазио је у посету његовом величанству султану Абдул Хамиду у
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Цариград. Стојећи мирно у белој парадној униформи, Његово величанство
Александар I примао је благослов од високо преосвештеног митрополита
српског, господина Михаила, епископа жичког господина Саве са свитом
свештеника. Узнесе се молитва Господу Богу за успешан пут његовог
величанства, и по нашем интересу, и православних поданика султанових
у старој Србији и Македонији.
Још за певанија, на перон утрча задихан поштански гласник. Он
унезверено трупкаше у месту чекајући крај церемоније. По свршетку овог
благодејанија предаде поруку митрополиту. Поруку тужну и претужну
да је преосветљени епископ нишки, господин Јероним, умро 10. јуна у
Салцбургу, куда је отишао поради лечења његове тешке бољетице. Ова
вест одмах баци у тугу овај свечани скуп, а пре свих и по тузи и њеној
жестини, до дна душе она погоди седог поглавара, нашег митрополита
Михаила. Као да му одсекоше руку и украше срце из груди. Српска црква
газила је до сада кроз Сцилу и Харибду. Смрћу преосвештеног господина
Јеронима смањиће се снага њена и воља да успешно савлада све тешкоће
на свом путу. Баци ова вест сенку на цео овај свечани испраћај. Смрт ова
трагично је и ново искушење за народ и цркву, и то у времену када се морају
пречистити односи цркве и државе, када се имају вратити цркви сва њена
права, силом одузета. Нема више великог борца и архијереја. И за моћне
цркве с већим бројем архијереја овакав губитак био би велики, те камо ли
неће овакав за нашу цркву, која има четири преосвештеника своја.
Љубав према овом чувару вере и родољубља нагони нас да се с њим
како доликује растанемо.
Реч аутора
Магла се полако дигла, и земља прогледа после дуге ноћи. Негде пред
јутро благи дах ветра проструји шумом и клисурама земље која је дуго
спавала. Скривене заставе тог сна полако се развише и залепршаше. Танка
светла линија, као беоњача новог дана, уплаши господаре. Повише се кичме
испод златних тешких турбана3, и убрза ситан плашљиви ход шалвара4.
Хук реке и клопарање воденица, нису више били откуцаји била васељене,
већ дамари једне нове воље, која ће спалити кочеве и истопити јатагане.
Та воља отвориће вене моћног царства и убрзати истицање крви једне
империје, која се дичила својом вечношћу. Те прве половине деветнаестог
века, изнедриће земља Србија људе који ће откључати катанце букагија
петовековног робијања. Светло на обзорју није било упорно вечно свитање,
већ ватре коју су запалили они који су енергију слободе даровали земљи
коју сви ми газимо, и у коју ћемо лећи: Карађорђе, Милош Обреновић,
3 Турбан – бело платно које муслимани обавијају око феса као украс.
4 Шалваре – дуге и врло широке турске чакшире.
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Вук, Доситеј, митрополит Михаило. Један од великих а мало осветљених
ликова тог хомеровског доба био је и владика нишки Јероним Јовановић.
Једнаком заслугом своје вере и духа и својим физичким учешћем дао је
пуни допринос обнови српске државе.
Неретко су велики људи неправедно заборављени и сазидани у кулу
ћутања. Име владике нишког Јеронима нашло је мало простора у
историографији Србије. Мало је познат и млађем потомству свог народа, а
готово никако данашњим младим генерацијама. Проклетство човека је у
томе што мисли да живи у свету који почиње и завршава се с њим, и да тај
свет постоји у облику и стању у коме га он види. Да се историја рађа и умире
с њим. Само људи у које је судбина уперила прст знају да је историја склона
сталним променама и да је неминовност сваког дана на измаку сутрашњи
дан. Владика нишки Јероним живи у време бурних догађаја, стварања
нових национа и светских потреса, потреса политичких, друштвених и
духовних. Он је и активни учесник и актер тих промена. Формира се кроз
васпитање скромне и поштене досељеничке породице Бришинац. Касније
се његов лик и карактер обликују кроз институције Српске православне
цркве. Те хиљадугодишње силе, која је кључни ослонац душе једног
народа, његов једини прави заклон од сила судбине. Иза непробојних
зидина манастира, предаје он свој живот у руке служења Богу и народу.
По свом бићу и карактеру владика Јероним одбија од себе сваку
неумереност, раскош и моћ. Дисциплиновано, скромно и у Богу скрушено,
у тишини молитве, трага он за смислом постојања. Изграђује унутрашњу
равнотежу духа и душе, и интелектуалну суптилност. У бурним временима,
уме он и да се повуче у таму своје душе. Али кад куцне час одлуке да се дела
у корист отечества, он нема дилему. И у прогонству, још више се уздиже
његов дух, дајући му већу снагу. Снагу која добрим делима својим чини
сваку корист, за добробит свог народа. У тек ослобођеној земљи, ствара се
нови слој људи: класа трговаца, чиновника, профитера. Слој људи алавих
на сјај, новац и моћ. Ратни профитери, ти моћни богови, на људским
костима стварају своје мале империје, сменивши аге и бегове. Власт је
октопод. Својим крацима чврсто стеже и привезује за се све привилегије.
Историја као моћни адвокат вечности, увек иде њима на руку. И није увек
благонаклона према својим најоданијим учесницима.
У тој драми одигравају се и многе невидљиве ствари, које највећи број
људи, па и генерације не виде. Свако време избацује на површину оне
моћне и насилне. Чврстом руком витлају они буздованом као јединим
аргументом, да стекну право на прве редове на историјској позорници. И у
тако малом осветљеном простору какав је један живот, верни човек какав
је владика Јероним покушава да нешто промени у таквом поретку ствари.
Притом зна он да на крају све прође. Зна да се и зло на крају замори, и
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да понекад ма и на кратко уме да блесне и пређе у добро. На тој ватри
блескања добра, распламсава се његова душа. Зна да то није јасно маси
умртвљених умова још неспремних и ненавикнутих на слободу. Слобода је
за већину терет који не може да поднесе. У том новом социјално-културном
раслојавању, народ пијано тетура и потребно је да прође време да би се ход
учврстио. Новине, и промене у друштвено-социјалном животу преузете са
стране: (право, државни апарат, организација државе) и укидање неких
традиционалних облика живота народа (укидање задруга, сујеверја,
промене у комуникацији, ношњи, језику), стварају аверзију и поларитет
на релацији држава–народ. Зато владика Јероним жели да хармонизује и
учврсти на правим принципима тек ослобођену енергију народа. Не постоји
срећа за „све“. Незнање не ослобађа доброту, већ знање и напредак скидају
окове окрутности. И да тек кораком напретка корача срећа. Осиромашен
и у промене разочарани народ види само алаве кнезове и новорођену
средњу класу (чиновници и трговци). И све је то урасла башта која се
мора раскрчити и уредити. И владика се бори, рекавши збогом илузијама
и учаурености у самодовољном медитирању. Бориће се макар башта и
опустела. Јер наново се спремају курјачке хорде. Оне не трпе уморне и
тужне контемплације испод самодовољног звона. На све то пред вратима
су нови ратови. Урлају звери испред и у кући измучене земље. Ваља се
изнова мобилисати. Наоружати се пером, срцем и мачем и онда опет у бој.
И то је трагика свих великих људи, ма у ком времену живели. Тако у
сталним борбама, уме да прође цео један живот. На крају свог животног
пута, пуног рупа и невремена, владикина душа је уморна, срце поспано,
и ум помало трепери као свећа пред гашење. Ту на крају пута схвата
да су давање и одрицање идеали за које се целог живота борио, луча и
оправдање свакој узалудности. И схвата да се жртве и легати заборављају,
а понекад и у ружним и бахатим временима поништавају. Али касно је,
владика Јероним већ има карту за вечност.
Намера ми је да овом кратком романсираном биографијом владике нишког
Јеронима, макар на тренутак, осветлим лик човека који неправедно чами
у мраку заборава. Својим животом и делима он је задужио народ и државу.
Посебно град Ниш, што је више него довољан разлог да бар овде буде поменут.
Желео сам да и по стилу и начину приповедања, и у ограниченом обиму
то буде својеврсни помен владики Јерониму, или још тачније да то буде
моја молитва за благопочившег владику нишког Јеронима.
Мир и рајско насеље његовој напаћеној души.
(Део из романа „Златна молитва - романсирана биографија Владике нишког
Јеронима Јовановића“ аутора Владана Цветичанина)
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Владика нишки Јероним Јовановић
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Писмо Бранка Миљковића
(упућено фебруара 1961. Петру Џаџићу)

Драги пријатељу,
Не знам зашто, али желим да ти објасним суштину свог пораза од кога
се никада више нећу опоравити. Пре свега мораш знати да моја несрећа
није пуки љубавни јад. Или, тачније речено, јесте то, ако се та моја љубав
схвати као ерос у спинозистичком смислу. Та Жена није била тек моја
љубавница. Она је била прва и основна потреба мог духа. Она је била и
моја духовна заштита и заклон. Она је била за мене заштитни омотач
од метафизичке студени. Без Ње ја сам потпуно и директно изложен
космичкој бесмислици и ноћи. Моја усамљеност је сада апсолутна. За
мене не постоји област чистог важења и певања. Сад мое песме траже
моју главу. Више нема ко да ме са њима помири. То је само Она знала. А
није знала да зна. Поред ње најопасније мисли претварале су се у дивне
и безазлене метафоре. Сада је све то подивљало и бесомучно кидише на
мене. Када бих само могао побећи од онога што сам рекао! Живим у ужасном
страху. Бојим се да говорим, да пишем. Свака ме реч може убити. Ја сам
највећи део својих песама написао пре него сам Њу заволео, али тек са
Њом ја сам постао песник, то јест онај који није угрожен оним о чему пева,
који има један повлашћен положај у односу на оно што казује. Сада моја
поезија губи сваку вредност и извргава се у мог најжешћег непријатеља.
Можда бих ја постао прави песник да је та дивна Жена остала крај мене.
Овако ја сам онај што се играо ватром и изгорео. Пораз не може бити
победа ма колико велики био. Изгубивши њу ја сам изгубио и своју снагу,
и свој дар. Ја више не умем да пишем. Остала је само несрећа од које се
ништа друго не може направити осим нове несреће. Сећаш ли се, драги
пријатељу, да сам ја написао стих „Један несрећан човек не може бити
песник“. Тек сада видим колико је то тачно. Ја ћу покушати да живим
и даље, мада сам више мртав од свих мртваца заједно. Али ова ужасна
патња је последњи остатак онога што је у мени људско. Ако њу надживим
не очекујте од мене ништа добро. Али ја не верујем да ћу је надживети.
Жели ти све најбоље Бранко
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П.С
Ако желиш да ми пишеш, пиши ми о Њој. Било шта. Не у вези са мном.
Шта једе, како спава, да ли има назеб итд.; ти све то можеш знати. Свака
ситница која се на Њу односи за мене је од непроцењиве вредности. Ако
престанем да мислим о њој почећу да мислим о смрти.
Поноћ је. Довиђења.
Бранко
Бјанкинијева 11
Загреб

Више о изложби са задовољством припремамо за следећи број „Библиозоне“.
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Момирка Миловановић

ТАЈАНСТВЕНЕ ДУБИНЕ ГЛАСОВА

„Поезију ће сви писати” Б. Миљковић
Ова књига је намењена најпре стручном читаоцу, изучаваоцу српског
језика те може подстаћи на бављење језиком на начин којим се аутор
бави у њој. Произашла је из индивидуалног приступа језику и форма
есеја највише јој је одговарала.
Због занимљивости теме, у употреби је природан језик и популаран
стил, без много термина, како би се приближио њен садржај и сваком
другом заинтересованом љубитељу језика који ће га својим асоцијацијама
на задате мотиве, при тихом читању, допунити и тако послати у Бездан
Језика и своје Речито Биће за Вечност Духа око нас...
Језик треба прво упознати изнутра, треба ући у његову најдивнију
природну архитектонику са лавиринтношћу одаја у којима ће се сретати
тајновите метаморфозе већ виђеног и чувеног именовања ствари.
Аутор се у овој књизи не бави граматичким питањима, већ унутрашњом
психолингвистичком структуром језика као оруђа ума.
Повезаност ознаке и означеног је основни проблем језичког израза. У
овој књизи тај проблем се разматра кроз најмању језичку јединицу - глас,
односно фонему, менталну слику тога гласа. Аутор заступа тезу да глас
у речи није произвољан, него нужан и самопослан, логичан и природан,
најмањи носилац емотивних садржина.
Сваки глас је систем неких дубинских, прастарих значења и мотивисан
је у речима. Нека од тих значења откривају се у овој књизи и илуструју
већим бројем примера.
У речничком делу књиге није доследно употребљавана лексема; највише
одступања било је код глаголских речи које су узимане у облику презента
као знака актуализоване радње те тако богатијег вида суштине.
Посматране фонеме су под акцентом a то је важно за образложење
значења која се имају у виду. Како је акценат интонација речи и њен
конституивни елемент - то он открива суштину, њен основни смисао.
Акцентовани гласови су лексичкосемантичко језгро речи у коме треба
тражити оно митско што из духовне основе човечанства путује кроз
векове. Један мањи број примера у речнику нема акцента на посматраној
фонеми, али је она у корену речи.
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При анализи коришћене су понегде и дијалекатске речи, покадшто и
речи страног порекла. Као илустрације - навођени су стихови и прозни
текстови наших и страних песника и писаца. Цртежи су у функцији
текста а не украси.
Аутор је себи допустио да повремено „ремети“ граматички ред реченице;
следио је природни ток мисли које су „диктирале“ редослед речи и поштовао
ритам појавности те језичког изражавања исте, истичући тиме логички
акценат. Отуда и честе инверзије и психолошка интерпункција. To се не
спори са филозофскоесејистичком формом излагања. To је присутно и у
Предговору и у Поговору. Мишљење је песничке природе - каже Хајдегер.
Овакво бављење језиком условљено је размишљањем о самој сржи
језика, о оном скривеном мотиву који групише одређене гласове у реч.
Шта је то што индукује и побуђује „биолошке чипове“ да из њих спонтано
потеку одређени, баш ти гласови?
Књига садржи системе значења самогласника; у припреми је други део
књиге са сугласничким системом.
Читаоци могу имати и друга виђења и својим личним доживљавањима
обогатити универзум Језика и кад он није гласан, али је ту око нас, и у
нама, кад га тражимо и кад нам сам долази.
Аутор није имао намере да се бави историјским развојем језика нити да
језичке јединице да у њиховом дијахроном пресеку.
Препоручује се да се књига чита редом, зато што је писана у градацији.
Тезе за доказивање
• глас има своје природно значење;
• гласови су мотивисани у речима;
• графеме су иконички знакови;
• у свакој фонеми може да се препозна по једна одлика предмета;
• у свим језичким структурама пресликан је структурални универзум;
• распоред слова у азбуци је мотивисан;
• акценат прати поенту мисли;
• у језику се огледају природни закони;
• у језику постоје: ритам, хармонија, симетрија, поларност, равнотежа;
• фонеме из корена речи су симболи основних обележја приказаног предмета;
• фонеме се „индукују“;
• вокали имају димензију раста;
• сваки глас (фонема) је систем значења;
• речи имају звуковносемантичку енергију;
• реч је асоцијативни низ фонема;
• различито именовање једне ствари условљено је различитим угловима
• њеног сагледавања;
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• свака фонема оставља утисак и „отисак“ у саговорнику.
• реч је реченица.
Двапут се (не) казује исто ...
-есејистички венац о Језику									
									

„Језик није језуитски“
Руђер Бошковић

Језик чува тајну света
Језик је предодређен, кодиран и мисао брзо проналази пут до исказа
кад ствари зову у своју суштину. Неко потенцијално предзнање и
колективнонесвесно садржано је у човеку и од његове одуховљености
зависи богатство и обиље језичког израза и мисли, јер језик је оно
што мислимо и оно што бисмо још могли мислити. Бескрајан је, увек у
нарастању, њиме смо окружени, у њега „уроњени као у бездан“, како каже
Хајдегер. To је само биће и превасходно је обележје homo sapiens-a, чува
тајну света и тајну човека.
Језик је апстрактна структурализација говорне материје, сав онај
језички потенцијал који чека да се, у говорном или писаном чину,
оствари, конкретан, индивидуалан. Он је шири појам од говора који је
његово остварење. Језик је суштина, говор је појава. Они су могућност и
чар откривања. Из колективносвесног дозове суштину ствари, одазива се
природи. Вибрације природе и вибрације човекове онтичка су сродност.
Језик и говор су божанског лика. Ако њима може да се опише све оно што
се види, доживи и сазна, схвати, проосети, ако може да се комуницира
са свим људима и увек само са тридесет симбола - зар то није божанско?
Понајвише је то значење које један глас са собом носи.
Глас није произвољан у речима. Многи филозофи и лингвисти, од
Платона до Чомског, мислили су да су значење и звук повезани. Фонема
(глас-слово) није случајна ознака, немотивисана и само конвенционална.
Математичка логика нам каже да збир нула не може дати вредност. Ако
фонема нема значење, може ли збир нечега што ништа не значи - да
значи нешто ?
Зашто не бисмо веровали у урођеност језика као у физичко наслеђе?
Глувонеми нам то казују имајући исте симболе за одређене ствари које
ће изразити покретима тела. Језик је орган мисли. Он живи у човеку. Он
је надбиће.
Где тражити границу постојања и непостојања?
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Јесу ли гласови квантови значења?
... Где тражити границу постојања и непостојања ...
Човек је кренуо да, по мери свога бића, гради облике и односе и удаљио
се, песмом, од природе. Праизвор је остао у маглини митског, да се и
даље тражи смисао Недокучивог и Неизрецивог, распршеног светлошћу
Смисла у билионе речи које су потекле...
Свака реч је једно рађање. И свака садржи интимни однос именодавца
према ствари коју именује. Двапут се не казује исто. И двапут исто казано
не казује се на исти начин. Тако се креирају и рекреирају древне речи у
новом руху, али у свима њима пулсира атом-језгро Првобитног Смисла
вечно живе Енергије.
Језички знаци су преображена, симболизована и стилизована стварност,
исказана метонимијом, метафором, анаграмом, хармоничним ритмом и
равнотежом, интонацијом, мелодијом. Мишљење је песничке нарави а
језик најлепша песма природе.
Сваки облик стварности, свака димензија, свака боја, сваки покрет имају
свој отисак у звуку, у људском гласу као симболу тога звука, у фонеми и
њеној визуелизацији-графеми, графу (слову).
Јесу ли гласови квантови значења одакле потеку токови смисла? Које
су то метафизичке тачке у којима се они рађају и са којима почиње
интонационо таласање језика, животворног, животодавног?
Јесу ли гласови квинтесенција једне суптилније материјалности света?
Из митских маглина стварности путују кроз време као Жива Енергија
попут светлосне, топлотне, магнетне. Кристализација мисли у изнова
варираним и варирајућим облицима. Самомишљење и самосвест,
богомдани, урођени. Одуховљене јединице силе способне да стварају
представе и да теже, метафизичке тачке, психички атоми, лајбницовске
и ђордановске монаде. У суодносима у некој валенци смисла кристалишу
се до саморечене ствари. Путују до нас, ми чујемо њихов зов и одазивамо
се артикулисаном ехом.
Звуци и гласови су тамо где је претходио покрет. Покрет је успоставио
однос, обећао сусрет. Од сусрета се грана Смисао. Сусрет је у основи језика.
Потреба за ослонцем и додиром. Језика без сусрета нема. У инерцији
знања себе и другог лежи језик, самопослан, урођен као саморођена
човекова рука, први симбол миметичког говора.
Које су то менталофоне у корену језика, тамо где се додирују облик и
духовна еманација тог облика?
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Све о фонеми „Е“
„Е“- вина књига
„Жена и језик стоје непомично
са обе стране Сунца и Месеца“
- један Kânhin текст
Појмовна, експресивна и
импресивна
природа вокала „Е“
Глас „Е“
е1 (Е)

1.

а) средњи самогласник предњег реда;
б) слово којим се обележава тај самогласник;
2.		 музички трећи тон Це-дур скале, лествица „ми“;
3.		 (E) - међународна скраћеница за исток;

е2

(везн. заст. покр.)
1.		 узрочни: јер; што; да.
„Не јављај ми се на очи е ће бити бруке“.
2.		 изрични: да: „Опазим е ј е већ дан“.
3.		 саставни: те, па
„Држи њега уз десно кољено, е га држи како своју главу.“

ê

(понекад поновљено) - Узвик:
1.
2.
3.

за исказивање појачаног осећања: „Е, мој брајко!“
за изражавање питања са сумњом: зар?
„Баш ми је мило, мајко, што си се придигла! Е?“
а)
за дозивање: „Е, царевићу, одјаши коња.“
б)
као увод у оно што ће се рећи:
„Е, да се иде“, „Е, сад здраво“

(Речник српскохрватскога књижевног језика-Матица српска; Нови Сад 1967)
„Е“ - „најчешће се доживљава као глас који доноси утисак светлости,
отворености и сјаја.“ (Аница Антош - Основе лингвистичке стилистике).
„1. глас, самогласник предњега реда који се изговара тако што ваздушна
струја слободно пролази између горње површине језика и предњег непца.
При томе се горња ивица покреће наниже и напред, доњи секутићи су испод
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горњих на већем одстојању, врх језика је повијен иза доњих секутића, a
предњи и средњи његов део је издигнут према тврдом непцу до средње
могуће висине. У српскохрватском књижевном језику „Е“ је средње
отворености, налазећи се између „И“ и „А“.
2.
девето слово старе абецеде и седмо азбуке. Знак је за горе описани
самогласник предњег реда. Са дијакритичким знаковима употребљава се:
а)
у облику ě за обележавање некадашњег гласа јата.
б)
у облику ę за обележавање некадашњег носног самогласника у
старословенском језику.
в)
реда „Е“

у облику Ę за обележавање затвореног самогласника предњег

(„Енциклопедијски лексикон Српскохрватског језика“ - Мозаик знања)
По једној од табела учесталости - вокал „Е“ је заступљен са 8,55% (иза
најфреквентнијег вокала „А“).
По табели Тома Маретића „Е“ је најфреквентнији од свих вокала:
10,99%. Интересантно је да су у азбуци вокали распоређени, углавном,
оним редом како су по проценту учесталости заступљени:
А
Е
И
О
У

11,87%
8,55%
8,02%
10,97%
4,46%

Вокал „Е“ настао је од праиндоевропских кратких вокала.
Фонема „Е“ има ономатопејско и много више симболичко значење.
По светлосној формули Спасоја Влајића, „Е“ има 568 билиона херца у
иницијалном и медијалном положају у речима, a у финалном 571.
Светла, немирна и велика фонема „Е“
Фонему „Е“ садрже речи које значе нешто велико, високо, нешто што се
протеже, што еманира, што светли, што траје. Присутна је у речима које
означавају неку интервенцију и промену. Да ли ће бити већег или мањег
процента тог значења - зависи од околних фонема у семантичком језгру
које је градирају: појачавају или ослабљују.
Опозит јој је фонема „У“ која се налази у речима што значе нешто што
скУпља, Увлачи, Упија, Узима, згУшњава, Уврће, затамњУје.
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Е:

Утисак светлости, отворености, ширине, сјаја...“ Аница Антош

Графички приказ фонема (графема) „Е“, „И“ и „У“
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Фонема „Е“ није само по тону висока, него и по свом природном, исконском
значењу. Долази сама по себи кад тражимо имена за ствари која носе
значења о којима је реч у „Е-виној књизи“. Најчешће је знак светлости,
ведрине, веселости.
Ако се фонемом „У“ означи димензија дубине, не постаје ли онда та
дубина нечија висина, те би у крајњој консеквенцији „У“ било једнако „Е“?
„Језик је бездан. Ако допустимо да паднемо у бездан који назначава
та поставка, нећемо се стровалити у празнину. Ми ћемо да паднемо на
rope, у висину, чија големост ствара некакву дубину. Висина и дубина
премеравају место у којем бисмо желели да се одомаћимо, како бисмо
нашли боравиште за човекову суштину“ (Хајдегер)1

1 Мишљење и певање; Мартин Хајдегер; Нолит; Београд 1982.
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Бранислав Јанковић
banejan@gmail.com

Повратак Гмитра Милошевића

У своје село Студенац, мало изнад Житорађе, према Дубову и надаље
Житном Потоку, Гмитар Милошевић се вратио на свој двадесет шести
рођендан, баш пред летњег Светог Николу. Недељама је путовао, што
морима што друмовима и пругама, вођен лошим сновима, да би се те вечери
нашао на брду са којег се видело село. Разбацано по околним бреговима, са
црвеним цреповима остављало је утисак печурака изниклих без икаквог
реда, као да је та киша која их је извукла из земље, падала час тамо, час
овамо, не држећи се никаквог реда.
Изнад села се ширила Пасјача; планина вила, чудних места и пећина
препуних свакојаког блага, као да је заспали див окренуо леђа селу
штитећи га од непогода са југозапада. Ливаде препуне детелине и обичне
траве у којој су се сунчале змије, опколиле су село, а храстове шуме око
њих су деловале као одлична заштита од погледа незваних гостију. У
котлини, равној као дно плеханог тањира, улубљеног на неколико места
гладним кашикама, пшеница је тек почела да се мигољи, зеленећи дно
удолине. Дуга, вијугава трака прашњавог пута, пролазила је кроз насеље
и нестајала иза наредног, високог брда, одакле се у ведрим данима видео
Ниш, водећи путнике ка осталим селима у крају.
Бивши морнар је, корачајући све спорије, тихо уздахнуо гледајући
земљу из чијег су блата изашли његови преци, док су му очи, намрштеним
обрвама, хватале последње зраке сунца тога дана.
Прашина му се још вијорила око ногу када је сељак ратник застао да
погледа оно што није видео осам година. Стару слику, запамћену онога
дана када је кренуо у Велики рат, упоредио је са овом у коју је гледао. Очи
су биле исте, али се на упоредним сликама видела разлика. Приметио је
да нема нових кућа, а над неким није било ни дима из оџака и знао је да
су се угасиле. Многи војници се нису вратили из рата, заувек остављајући
презиме уклесано на неком камену далеко од свог прага, испод којег је
чучала змија чуваркућа. Онај војник чија је змија заплакала, пратећи га
преко прага, тај је знао да се неће вратити. Многе су фамилије нестале
јер су им добре змије исплакале све сузе, а семе се затрло. Вратило се у
блато да би га нека киша поново изнедрила. Током година у којима је
одсуствовао Гмитар није добијао вести из села, није срео никог свог ко би
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му их донео, али знао је да су рат, Топлички устанак и болести оставиле
данак и у његовом завичају. Понекад му је ветар, исти онај који га је и
довукао овамо, доносио вести из родног краја.
Посматрајући место у коме се родио, Гмитар није осећао радост што се
вратио, ни оно ударање у грудима када човек угледа нешто што воли. А
нико не може рећи да Гмитар није волео своје село. Напротив, призори из
детињства су га стотинама пута спасавали депресије од отвореног мора и
давали му довољно искуства и мудрости у великом свету, али није му се
допао разлог његовог повратка, па се мрштио гледајући своју кућу са брда,
знајући да ће наредни дани донети одговор на његове ружне снове.
Сео је на траву поред пута да одмори болесну ногу и, не скидајући
поглед са кровова, извадио парче хлеба из торбе. Почео је да мрви тврди
хлеб, који је данима био у његовом морнарском ранцу, шапћући молитву
за добродошлицу путницима, научену од своје бабе. Чудне речи, скоро
непознате данашњем човеку, текле су из његових уста терајући сунце да
застане, док се молитва не изговори до краја, јер дневни гост није исто што
и ноћни. И молитве нису исте: дневна широм отвара врата, ноћна их само
одшкрине.
– Не знам има ли кога да ми пожели добродошлицу, па ћу ја сам себи
да је отпевам – помислио је док су мрвице падале на земљу привлачећи
мраве, а он у пола гласа мрмљао давно научене речи.
Нико никада није сазнао где је Гмитар био те четири године од краја
рата. Његови сељани су знали да је преживео и да се у село није вратио.
Људи који су га наводно срели причали су да је био препун одликовања,
што за храброст што за заслуге, што француских што српских. Причали су,
а сви су знали да лажу и измишљају.
– У груди да му пуцате, не бисте га убили од оног силног метала на
прсима – говорили су хвалећи се да га познају. – Исти је, ништа се није
променио. Мршав и кракат као мотка за веш, а она његова коса по којој су
Милошевићи познати, прешла му је преко ушију, па као да има шлем на
глави.
Неки из великих градова, који су о празницима и задушницама долазили
код родбине у село, причали су да је самом Пашићу био саветник по
питањима морнарице, да је чак адмирал постао. А они који су их слушали
и никада ни брод ни море нису видели, само су, просто не верујући,
климали главама. Изненађено, не и одушевљено, јер сељаке у Студенцу
ништа није могло одушевити. Знали су сви да ће Гмитар далеко да догура
али... адмирал! Свака част! Шта год то значило.
Неки су причали да се после рата скитао светом док није потрошио све
паре које је зарадио као војник у француској морнарици. Други кажу, они
који су причали са птицама, да су га ласте виделе како у неком циркусу
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забавља народ показујући своје тетоваже. На левој мишици је имао слику
црне девојке са јужних мора, а на десној једрењак. На подлактицама су му
били исцртани таласи, рибе и морске струје, и како су им птице навеле,
никада није могао да залута на мору. Само је требало да погледа у своје
руке и одмах би знао где се налази и куда плови.
Сви су знали где је Гмитар био и нико није знао.
Птице су им причале, а они се клели у децу и шапатом говорили, да је за
пар новчића више, у посебној соби, показивао тетоважу на својој мушкости.
А птице не можеш да превариш. Једино ноћу, када спавају, можеш да им
доскочиш и онако сањиве их убедиш да ти повере вештину разговора са
њима.
– Има браду као поп, не виде му се уста од ње. Гнездо би могло у њој да се
направи и то гнездо неке велике птице – препричавали су његови сељани
приче које су ко зна од кога и одакле дошле до њих. – Па је руком склања
у страну, да му не смета док једе. Сребрна алка на левом увету скоро да му
се не види од дуге косе. Само понекад, кад протресе главом бранећи се од
радозналих, малих птица, може се видети сјајна минђуша.
Гмитар је после рата заћутао, пустивши велику браду да му се не виде
уста. Мислио је да ће га људи мање терати да прича ако не виде место
одакле излазе гласови. Изнервиран буком света, који је по њему постајао
место глупих и сувишних речи, тамо где топови и торпеда одјекују, говорио
је само када мора. Рибе су га томе научиле.
– Оно што хоћу да кажем, написаћу – мислио је. – На француском, да
доскочим ђаволима. Тежак је језик па га никада нису научили.
Гмитар се плашио ђавола, њихових поганлука и лукавштина. Понекад
је чак мислио на француском, да му нечисти не би ушле у памет и сазнале
шта мисли. Али је сањао на српском, зато се и плашио снова. Имао је он
своје разлоге зашто.
Почео је да пише чим се рат завршио, а он се са врећом пуном пара
обрео у Марсеју, сишавши са брода на којем је провео последње две године
живота као војник француске ратне морнарице.
– Што да пишем о рату? Рат кô рат, кога то више занима? – помислио
је када је угледао гомилу бивших војника како просе на улицама никад
покорене Европе. Пола својих зарађених пара поделио је људима који су у
рату остали без руку или ногу. Другу половину је дао проституткама. Није
жалио свој тешко зарађени новац.
– Не дај, боже, да сам ја остао без руке или да морам да продајем своје
тело за пар франака. Њима новац треба више него мени – рекао је Гмитар
бројећи последње новчиће у џепу и стављајући их на испружене дланове
некада поносних ратника. – Зарадићу ја то опет. Даће добри бог.
Како је коју свеску попуњавао својим ружним рукописом, тако је бацао
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и започињао нову. Писмен је био Гмитар, син Ланета, сеоског учитеља.
Знао је да чита још са пет година, па када му је отац рано умро, долазили
су сељаци код њега да им чита писма, поруке среског начелника и позиве
на суд, углавном због међа. Понекад би им писао тужбе, жалбе, а једном
је и једно љубавно писмо нашло место међу његовим спретним, малим
прстима.
Писао је Гмитар куда је све прошао и шта је све видео. Описивао је људе
које је сретао и црне жене са којима је спавао. У својим реченицама се
чудио далеким земљама и бесно прецртавао празне делове својих пијаних
ноћи. Неке ствари, о којима није смео да размишља, поверавао је белим
листовима, једино је тако могао да се бори са њима и учини да нестану.
Чак су и његови снови постали саставни део свезака. А ови најновији,
последњи сањани, били су кошмари, па није знао да ли уопште да их
уписује у свој дневник или да сачека да их дан развеје. Неколико пута је
у току рата, видевши откинуте делове својих другара морнара, пожелео
да све то сања. Са доласком ових снова, схватио је да сан и није баш тако
добро прибежиште. Утваре живе у мраку, када затворимо очи.
Мастиљавом оловком исписивао је странице и странице свог дневника,
па му је језик стално био плав. Рат није нигде поменуо, као да га никад није
ни било и као да није оставио никакав траг на њему. А само су Велики рат
и Гмитар знали ко је кога више обележио. Дневници расејани иза његових
леђа су тачно показивали куда се кретао, па је неко од њихових листова
могао да направи дугачку белу траку Гмитрових путешествија.
– Ако сам неком потребан, нека само прати приче на француском,
написане ружним рукописом – мислио је посматрајући на столу хрпу
исписаног папира спремну за бацање. – А коме ја могу бити потребан?
У недељама пред повратак осетио је Гмитар да га село зове. У сну.
Неколико ноћи заредом будио се сав мокар од зноја. Устајући са кревета,
долазио је до прозора и гледао у море, а ветар са његове Пасјаче му је
доносио гласове који нису били ни нежни ни опојни. Били су то крици.
Ноћима је сањао један исти сан и увек се будио на истом месту. Као,
ухватили се неки ђаволи у коло па играју око села, а он пролази између
њих и гледа им у лица. А сва су му позната и као да их је већ негде срео.
Упиљио би се у њих и покушавао да се сети ко су. Кад год би отворио уста
да нешто каже, пробудио би се. Тада би устао, будећи уплашену жену, и
викао са прозора према пучини, шаљући поруку ветру у нади да ће је
однети.
Знао је шта значе ти снови.
– Време је за повратак кући, вуче ме нека несрећа тамо – размишљао
је пунећи свој морнарски ранац, док је црнкиња са којом је живео већ
неколико месеци, лежала у кревету и даље дрхтећи због нагло прекинутог
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сна. Није га гледала зачуђено, ноћима ју је будио вичући тим његовим
језиком који није могла да научи. Није га разумела, али је знала да су
речи које је њен човек упућивао пучини страшне. Плакао је и чупао косу,
па је и она плакала јер ако плаче неко тако храбар као Сербо, ко је она да
остане хладног срца.
– Црнкиње сањају лепе снове – мислио је Гмитар посматрајући је док је
руком отирала сузе са лепог лица. – Њима ђаволи не могу ништа.
Није јој ништа рекао, само јој је помирисао међуножје и изашао у ноћ.
Никада се Гмитар није окретао, па није ни овог пута. Врата мале собе где
је живео затворио је за собом, док су јецаји чоколадне лепотице одзвањали,
ударајући као рикошет по зидовима ходника који га је водио на улицу,
претећи да га погоде. Хрпу исписаног папира почео је да баца иза себе.
У село се вратио са брадом од три недеље, војнички ошишан и само са
рупицом на увету. Преко десног образа имао је ожиљак који му је ружио
лепо и мирно лице. Прегршт медаља красило му је леви ревер кратког
морнарског капута. Иза њега су остали искидани листови последњег
дневника чија су слова, под зрацима сунца, добијала зелену боју. У
ноздрвама је и даље је носио мирис женске рибе, који је својом опорошћу
пркосио онима на које је наилазио враћајући се кући.
Када је истрошио сав хлеб, устао је и, онако кљакав у леву ногу од
шрапнела немачког торпеда који му је уништио први брод, кренуо да
заобиђе оних тридесетак кућа колико је село имало. Пут га је водио ка
сеоском гробљу. Није желео да га ико види, још не. Приметио је да није
било свежих хумки. Они који су погинули у Великом рату нашли су своје
парче земље негде далеко. Кости су им трунуле у неком туђем блату и
неки туђи црви су пролазили између њих.
– Мора да су се старци у селу посвађали и са Богом и са ђаволом па им
нико душу није хтео – размишљао је Гмитар читајући имена на крстачама.
Овде се умирало из досаде, па када би неком, после толико година, дојадио
живот, он би се помирио са Богом или ђаволом и одлазио. Умирали су само
они који су отишли из села. Гмитар није желео да се врати кући плашећи се
живота без краја, а било је ту и једно пророчанство које је морнару и после
толико година одзвањало у ушима, терајући га да задрхти. Одбијало се од
једне до друге стране главе, никако не излазећи, колико год он покушавао
да га избаци са сланом водом кроз уши.
У зимским данима, када је као српски војник прешао Албанију и ону
велику воду, пријавио се за морнара на француском ратном броду. Страшна
зима му се увукла у кости па је медитеранско сунце деловало као мелем на
стегнуте, шупље цеви његовог скелета. Српска војна команда га је пустила,
не могавши да одбије жељу храброг редова, јединог преосталог од читаве
чете извиђача који су ишли пре свих, тражећи пут преко Проклетија и
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чистећи шуме од Арбанаса.
Првог дана свог службовања на броду „Клебер“, упитао је једног морнара
на лошем француском, наученом на Крфу, који светац чува морнаре и
људе на мору.
– Свети Никола. Зашто? – одговорио је Француз знатижељно гледајући
младог Србина.
– Обећао сам себи да ћу да га славим пређем ли жив оволику воду –
одговорио је Гмитар и почео да повраћа. Смејао се црни Француз са
невероватно великим зубима и устима.
– Лако је теби са толиким зубима да се смејеш, увек ће те наћи потоне
ли брод! – помислио је Гмитар и још јаче почео да избацује ручак. – Имам
сада две славе да славим – рекао је збуњеном црнцу и онесвестио се.
Пронашао је свој гроб, прекрстио се и пољубио камени крст са својим
именом на њему. Видно разочаран, приметио је да га је трава појела јер
није имао никога ко би га очистио. Сам је на свету био Гмитар Милошевић,
рано је остао сироче, не рачунајући бабу и деду, помрле између два
балканска рата. Преко гроба је излио мало француске јабуковаче која му
је неким чудом остала у чутурици, преживевши путовање и, псујући рат,
попишао се уздуж и попреко своје раке.
– Ваља се, против урока – рекао је и јако потегао из флаше.
Једва се Гмитар прихватио странског пића, навикнут на домаћу шљиву.
Било је то слабо за њега, као комовица. Скоро дуплу плату је зарађивао
кладећи се са својим друговима на броду ко може више да попије те ракије
од јабука. Обарао их је с ногу и причао им, онако полумртвима од пића, да
у његовом крају ракија може да врати мртве у живот, а и живе очас посла
да пошаље код Бога.
– Када је мој ујка умро, попивши за опкладу пола кофе ракије наискап
– причао је морнарима на једној од многобројних пијанки – било је то
негде око Мале Госпојине, гроб му се још шест месеци осећао на ракију.
На сахрани су се људи опијали испарењима која су излазила из земље.
Нико му није дошао ни на прву суботу, ни на 40 дана. Наш поп Драгутин
га је опевао тек после два месеца. Чекали смо да мртав ујка подригне и
ослободи мученицу. Када је то урадио, сећам се да су се облаци који су тих
дана морили село разишли. Мртви ујка их је одувао. Ко зна када су га
начели црви, ни они нису смели да приђу лешини надутој од алкохола.
Ово што ви пијете је као вода, ми ни прозоре не би овим прали – говорио
је, а морнари би се пијани смејали и вадили новац плаћајући изгубљене
опкладе.
Није Гмитар често залазио по крчмама када би у предаху рата свратили
до неког приморског града. Препуне свакојаког, углавном полусвета, нису
нудиле ништа осим лошег пића које су газде мешале са водом и сумњивих
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типова у угловима, који су испод ока гледали придошлице. Знао је он ту
фелу људи, постојали су у сваком граду, сваком селу. Сецикесе и убице.
Доста му је било пића на броду, убица се довољно нагледао у рату. Своје
другаре, морнаре, остављао би у неком бару и одлазио да проба црнкиње
које су се нудиле по лучким улицама.
Увек и само црнкиње. Имао је он своје разлоге.
– Какве ли су доле кад су горе оволико црне? – помислио је када га је
једна од њих ухватила за руку и повела у јефтину и прљаву собу, а он
послушно кренуо за њом гледајући је у мршаву задњицу. – Ма ја ћу оно
да лизнем, па нек ми отпадне језик – помислио је и поцрвенео од стида
гледајући ко зна колико пута обрађену њиву црне жене. Очи није могао
да одвоји од ње. – Има ли укус пакла или раја?
– Аууу... – размишљао је док се враћао на брод – помислио сам да ће
да ме поједе. Ово нису жене, ово су ђаволи, зато су тако и црне. Али оно
између њихових ногу је дефинитивно рај.
А помисао на ону штипалицу коју имају тамо где се сусрећу ноге натерала
га је да се на пола пута до брода врати и опет осети онај невероватан осећај.
Умало да закасни на полазак свог разарача. Недељу дана је по казни гулио
кромпир у потпалубљу. Није му било криво нити се жалио, а на лицу му је
стално био смешак када би помислио на догађаје са црнкињама.
Никада Гмитар после тога није пожелео белу жену, иако је био леп и
наочит и привлачио пажњу жена различитих боја коже. А црне проститутке
су волеле Гмитра, иако нису могле да му упамте име. У свакој луци је имао
барем по једну која би отплакала мало када би он одлазио. Мрзеле су и
волеле море које га је одводило и доводило њима.
– Сербо, Сербо! – викале су за њим и враћале му паре које им је остављао.
– Не треба, Сербо, ти да платиш. Ти нас једини не удараш. Нежан си,
Сербо, из кога си ти народа? Неки баш нежан народ, фин.
Неколико пута се Гмитар потукао са њиховим подводачима када је видео
модрице и ожиљке на телима проститутки. Није Гмитар волео, у ствари,
мрзео је мушкарце који туку жене. Мислио је да их је Бог довољно казнио
тиме што су жене, нису још морале да трпе и батине битанги.
– Па, мајку ти јебем, да ти јебем, ‘ајде пробај мене да бијеш! Тучеш жену,
говно једно! Сад ћу џигерицу црну да ти извадим, јебем ли те у уста, псето!
– викао је и завртао рукаве на кошуљи. Увек је псовао на српском јер су му
псовке на француском биле некако... слабе, млаке... недоречене.
Тако је и зарадио свој први и једини ожиљак на лицу. Мароканац којег
је напао је био брз, али му то није помогло. Остао је Арапин без пола
зуба, са сломљеном руком и сопственим ножем забијеним у дебело месо.
Србинов ожиљак су прославили на броду. Морнари су га изнова и изнова
терали да прича како је Мароканац скичао и бежао низ улицу, са ножем
66

у дупету. Гмитар је гледао ожиљак у огледалу, скоро поносан, јер морнар
без ожиљка и није морнар. Остале ожиљке, добијене од куршума и сечива
Немаца и Арбанаса није ни рачунао. Заглеђивао га је и мерио његову
дужину прстима. Танка, црвена линија се протезала од шпица браде па се
преко левог образа настављала скоро до увета.
– Ма, људи, ја сам само хтео да га боцнем, ал’ њему дупе меко, као баби,
упаде нож сам – причао је Гмитар, остављајући мало, војничко огледало,
и дизао увис флашу јабуковаче наздрављајући.
Гмитар је волео своје црнкиње и није му било жао што му је нож нагрдио
образ. Свака његова црна љубавница са жутим очима добила је своје место
у његовим дневницима, па су бели листови свески добијали чоколадну боју
његових лучких девојака. Они који су знали Гмитрову прошлост, а таквих
није било, читајући његове дневнике, могли су да примете жуту сенку која
би само севнула преко црних листова. И тада би листови залепршали као
да су крила неке тамне птице.
Заборавивши да после пишања врати своју мушку срамоту у морнарске
панталоне, извадио је из војничког ранца свеску нагрижену морском сољу
и отворио је. Нашао је први бели лист и написао на француском: „21. мај
1922. Вратио сам се кући. Страшни дани долазе. Нека ми је Бог на помоћи.
Можда је Стана погрешила.“
Гавранови су га надлетали да виде јесу ли ласте лагале, и да јаве да се
Гмитар Милошевић, Гмитар Ланетов, вратио у своје родно село.
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Александра Гојковић, новинар
aleksandra.gojkovic@gmail.com

Есејиста у блогерској кожи

Шта нагони некога ко није ни
превише докон ни болесно логореичан
да крене са писањем књижевног
блога? Шта наводи људе да ове блогове
читају упркос чињеници да им је у
шуми интернета доступан и велики
број књижевних часописа и још већи
број класичних романа који су током
школовања остали непрочитани?
У потрази за одговорима, аутор
овог текста кренуо је на крстарење
блогосфером и почео да пише чак
два блога - прво лекторски (што
је оправдао потребама посла), а
потом и књижевни (кад је бал
н е к је маскенбал!). И до бр о се
намучио и забавио, свестан да
сваком реченицом побеђује властити
немар и неодлучност које је тако лако
одбранити недостатком времена,
новца, инспирације...
До бри б лог ов и с у с л и ч н и
харизматичним говорницима - имају
моћ да инспиришу и нису нимало
досадни чак и кад подучавају. Ко би,
ван виртуелног света, имао довољно
живаца и воље да вам предложи како
да победите списатељску блокаду,
напишете есеј или се упустите у
писање романа, као што несебично
чини једна блогерка, незапослена
мајка малог детета? А шта тек рећи за

оне који су спремни да због читалаца,
којих ће можда бити, напишу духовит
есеј и илуструју га још духовитијим
цртежима насталим у сопственој
уметничкој радионици?
Један момак је на свом блог у
признао како је одувек имао склоност
ка уметности а завршио је на послу
рачуновође. Интернет му је понудио
начин да се изрази – пише блог и
разбија све предрасуде о људима из
света бројева.
Много је оних који блогове користе
за објављивање сопствене поезије и
кратке прозе или за прекуцавање
омиљених фрагмената из туђих
дела. Кад налетите на неки од ових
блогова увек имате утисак давног
читања ђачких споменара (у којима
је било прегршт тричарија, али
и понешто вредно) и свезака из
српског језика на чијим су задњим
страницама исписиване читаве
реченице које су имале моћ да пробуде
нешто снажно или сањалачко.
„Милодух мирише вечерас, месец
ће сјати целу ову ноћ, месец ће звати
целу ову ноћ, отићи треба с њим,
отићи сам, отићи и лутати, отићи
и не вратити се…” Сећате се ових
Мешиних реченица из „Дервиша и
смрти”?
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губитак воље, и да ћете то чинити
у неким разумним временским
размацима. Добри књижевни блогови
су рођаци есеја и увек добацују до
неке имплицитне поенте.
Делећи савете младим и даровитим
писцима Иво Андрић је рекао:
„Погрешно је и опасно ударити
себи сувише блиску мету, јер то
значи изневерити и себе и друге,
остати дужан животу. Будите
неповерљиви и стварни, строги
према себи при извођењу сваке
појединости, скромни при њиховој
оцени, али код постављања циљева
будите храбри и великодушни,
мислите смело и гледајте далеко...“
Не би било лоше да овоме теже и
они који желе да блогоју: пишите
тако да се не застидите утрошеног
времена! Ни свог ни туђег!

Лоши блогови су, с друге стране,
као жута штампа - прочитате две три шкакљиве вести (копи-пејст
подвале уместо оригиналних блогова),
навратите опет по сличан пакет
баналности, а онда у једном тренутку
укапирате да нисте купили забаву
за ситне паре него сте много јефтино
продали своје слободно време.
Онима који би да се упусте у
авантуру блоговања од користи би
могли да буду кратки приручник
Драгана Варагића (доступан на
његовом сајту) и савети Истока
Павловића (други гуру интернет
комуникација), као и препоруке
ауторке филоблогије. Све остало
човек мора сам, или како рече један
од блогера, са собом морате да
рашчистите да ћете писати добре
текстове, без обзира на повремени
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Effetto placebo
Non è silenzio, è mutezza, la tua
e delle cose
angoscia cresciuta in un teatro
che mai nulla replica.
Un filo di ferro raccoglie gli steli
li stringe, l’abbraccio è cesoia.
Le rose, le cose
Il tuo volto di mezzo, la vita.
Ma datemi qualche rumore
che scuota di poco quei petali e poi di rimando
anche il resto, calato nel sonno.
Il solo vibrare sia effetto placebo, per me
audiolesa, sfinita dal guasto.
Nunzia Binetti

Плацебо ефекат
Од свих ствари и од тебе
не допире тишина већ мук
и стрепња која се рађа
на сцени, на којој се никада ништа не приказује.
Челична нит сакупља стабљике
и стеже их у гвоздени загрљај.
Видим час руже, час ствари друге
а тек кад се окренем животу, наслућујем само твој лик.
Дарујте ми један трептај
да уздрма ове латице,
па их онда смири
па да пробуди све оно што заспало је давно,
у сан утонуло је.
За мене, скрхану и глуву,
сваки трептај нужни плацебо ефекат је.
Нунциа Бинети, председница клуба BPW Барлета
Превод: Славица Митић Паолило, председница клуба BPW Ниш
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Поводом узвратне посете клуба BPW Ниш збратимљеном клубу BPW
Барлета, а у сарадњи са Друштвом Данте Алигијери, успешно је недавно
организована турнеја дечје црквено певачке дружине „Бранко“, у
Италији. Клуб је такође именован за почасног члана одбора за промоцију
једног од најважнијих италијанских, археолошких локалитета Кане дела
батаља, где се одиграла чувена битка између римљана и картагињана.
Представнице клуба и дечији хор су присуствовали традиционалном
полагању венаца у Спомен костурници палим југословенима у Барлети.
Овај споменик, животно дело истакнутог југословенског вајара Душана
Џамоње, је симбол традиционалног пријатељства наша два народа, а
град Барлета чува успомену на српске војнике из I рата и југословене
који су тражили спас на тек ослобођеној територији Италије.

Градоначелник града Барлете, Никола Малфеј
полаже венац палим Југословенима у Спомен
костурници на гробљу у Барлети

Заједничка молитва православних и
католичких свештеника за покој душе војника

Обилазак знаменитости Барлете

Наступ дечје црквено певачке дружине “Бранко“
на фестивалу Meeting у Риминију
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Проф. Предраг Матвејевић

Из књиге „Сусрет са Равеном“
Tratto da “Incontri con Ravenna”

(...) Era autunno inoltrato quando
approdai nel porto di Bari. Il mare era
impraticabile, mi diressi alla volta di
Barletta via terra. In quella cittadina è
stata costruita una necropoli dedicata ai
partigiani che avevano tentato di salvarsi
passando dalle sponde della Dalmazia a
quelle italiane. Molti erano stati feriti,
alcuni si erano ammalati di tifo. Non
erano tutti partigiani, c’erano giovanotti
e ragazze le cui famiglie avevano cercato
di metterli al riparo; c’erano anche degli
italiani che volevano tornare ai loro
casolari; e degli ebrei che erano riusciti
a nascondersi. (Dopo la capitolazione
dell’Italia le SS e gli Ustascia erano
tornati sulle coste dalmate).Ci si metteva
in mare di notte su vecchi trabaccoli
che diventavano facilmente preda delle
navi di sorveglianza. Li affondarono
uno dopo l’altro, e tuttavia alcuni - due
o tre trabaccoli su dieci - riuscirono
ad arrivare sulla sponda italiana già
liberata. Centinaia di questi viaggiatori
ammalati, forse anche un migliaio o
più, sopravvissero. Una parte invece
morì negli ospedali dell’armata alleata.
Guardavano rivolti da Bari verso Spalato
e Sebenico, Curzola, Brazza e Lesina,
verso il mare e la loro terra. La speranza
di tornare si spegneva insieme ai loro
sguardi, nei crepuscoli. Dopo la guerra,
venne eretta in loro onore a Barletta

(...) Била је јесен када сам стигао у
луку Бари. Море је било узбуркано
те се морало до Барлете копненим
путем. У том градићу је подигнута
некропола у помен партизанима коју
су покушали и успели да се спасу
отпловивши са далматинске на
италијанску обалу. Многи од њих су
били рањени а неки су имали тифус.
Нису сви били партизани, било је ту
младежи коју су родитељи покушали
да склоне од страхота рата, било је
ту и Италијана који су желели да
се врате у свој дом и Јевреја коју
су успели да се притаје (након
капитулација Италије есесовци и
усташе су поново запосели обалу
Далмације). Ноћу би се отиснуле
на море трошне барке које би лако
падале у шаке патролним немачким
чамцима. Потапали би их једну за
другом, само би две или три од
десет успевале да умакну и дођу до
већ ослобођене италијанске обале.
Било је стотине тих болесних и
измучених путника од којих је
преживело хиљаду или нешто
више од тога. Многи од њих умрли
су у савезни чким болницама.
Поглед им је био уперен ка мору у
правцу Сплита, Шибеника, Корчуле,
Брача и Ластова, тамо где је била
њихова земља. У предвечерје је у
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њиховим погледима замирала нада
да ће се икад вратити у свој дом.
После рата би подигнута у њихову
част у Барлети једна огромна
некропола, монументална гробница
од камена са острва Брача. На
улазу у гробницу налази се плоча од
бакра где су исписана имена оних за
које се зна да су ту оставили кости.
Сем хрватских имена – Иве, Фране,
Симе, Тончи, Јуре, Мате, стоје и
надимци за оне чија се имена не
знају: „пријатељица из Војводине“,
„пријатељ из Црне Горе“, „један од
наших Босанаца“. Када сам дошао
да обиђем овај споменик, рат се беше
поново разбеснео у мојој земљи.
Није било те силе која би спречила
два братска народа који говоре
истим језиком да дигну руку једни
на друге и да отпочну борбу из
које ће сви изаћи као губитници.
Распала се држава која их је држала
на окупу и нико се више није сећао
оних који су се борили да ту државу
створе. (...)

un’enorme necropoli, una monumentale
tomba comune in forma di nave, scolpita
nella pietra proveniente dall’isola di
Brazza. All’ingresso ci sono lastre di
rame con l’elenco di quelli che erano stati
riconosciuti dopo la morte. Non tutti.
Accanto a numerosi nomi croati, dalmati Ive, Frane, Sime, Tonci, Jure, Mate e altri
ancora - si trovano altresì i soprannomi
dati a quelli sconosciuti: „una compagna
della Vojvodina”, “un compagno del
Montenegro”, “un bosniaco dei nostri”.
La guerra era tornata ad infuriare nel
mio paese, quando sono giunto qui.
Non c ’er a no s t at e ener g ie né
volontà capaci di impedire a popoli
dall’origine comune e dai linguaggi
affini, di scagliarsi gli uni contro
gli altri, e persino contro se stessi.
Lo Stato che li aveva tenuti insieme
si era disfatto: nessuno sembrava
avere più a cuore, soprattutto fra
i capi dei belligeranti, il ricordo
di quelli che avevano lottato per
costruirlo. (...)

Предраг Матвејевић је рођен
у Мо с т ару 1932. г од и не од оц а
Руса и мајке Хрватице из Босне и
Херцеговине. Био је најпре професор
на Загребачком универзитету а
затим на Сорбони у Паризу, где и
сада предаје, као и на Универзитету
„Ла Сапиенза“ у Риму, Словенску
књижевност. Године 1999. је држао
предавања и на Универзитету у
Ловању. Живи у Паризу и Италији.
Након „рушења зида“ дигао је свој глас
против свих модерних „демократура“,
што значи, како он сам дефинише,

Predrag Matvejević è nato a Mostar
nel 1932: padre russo, madre croata
della Bosnia-Erzegovina. Professore
all’Università di Zagabria e poi alla
Sorbona a Parigi, insegna attualmente
letterature slave all’Università La
Sapienza di Roma e nel 1999 ha tenuto
lezione all’università di Lovanio. Vive tra
Parigi e L’Italia. Dopo la “caduta del
muro”, si è opposto a tutti le moderne
“democrature”, ossia, come egli stesso li
definisce, i nuovi regimi instauratisi in
alcuni paesi dell’est, che si dichiarano
formalmente democratici senza che
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la società presenti una struttura
effettivamente democratica.
Nel g en n a io del 2 0 0 0 P r e d r a g
ha ricevuto un incarico dall’Alto
Commisariato dell’Onu per i territori
della ex-Jugoslavia.

нове успостављене режиме у неким
источним земљама, које се формално
представљају као демократске земље,
али њихова друштвена структура
у суштини није демократска.
Јануара 2000. године, он је добио
задужење од Високог комесаријата
УН за републике бивше Југославије.
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Пасквале ди Рома, новинар
Субота 27. 08. 2011.

Жртвовали су своје животе
да бисмо ми живели у слободи
Комеморација у Спомен-костурници
палим Југословенима у Барлети.
Сећање на добродошлицу
,,Град Барлета брижљиво чува посмртне остатке многих синова
југословенског народа, хероја који и из вечних ловишта бде над супротном
обалом Јадрана, где је њихова родна груда и сви најмилији, подсећајући
на братство и мир међу људима. Они нас обавезују да наставимо већ
утртим, јединим правим путем пријатељства и што присније сарадње
југословенског и италијанског народа како на економском тако и на
културном и научном пољу.“ Таква су била очекивања истрајног адвоката
Микеле Морелија, који је био први човек Барлете средином 60-их и
почетком 70-их година.
Јучерашња комеморација у Спомен-костурници палим Југословенима
на гробљу у Барлети потврђује да смо корак ближе испуњењу његових
жеља.
Споменик је откривен пре 41 године и од тада се традиционално
обавља комеморација. То је једна од три значајне костурнице које се налазе
на територији Италије где се чувају посмртни остаци српских војника из
претходних ратова и југословенских партизана. Костурница је подигнута
захваљујући промућурности и визионарском духу тадашње управе града на
чијем челу се налазио Морели. Изложба фотографија под називом „Сећање
на пружену добродошлицу људима са истим мерилима вредности“ најбоља је
награда за њихов рад. Изложба је постављена у Галерији позоришта „Курчи“,
где су изложене фотографије начињене на свечаном откривању споменика,
4. јула 1970. године и током изградње костурнице. Фотографије су из вредне
колекције градитеља споменика Ђакома Калоа.
Ваља се сетити да је још 1968. тадашња управа града засејала семе мира
и дијалога између наша два народа. То је било братимљење између Барлете,
града чувеног по Мегдану за одбрану части и градом са оне стране обале,
Херцег Новим. Тек новембра 1975. Озимским споразумом је званично утврђена
источна граница између Италије и Југославије. На одлуку о братимљењу
сигурно је утицала и спремност нашег града да сагради костурницу.
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Иако би добросуседски односи требало стално да се негују, не можемо да
кажемо да је увек било тако. И зато су нам и те како добродошли представници
клуба BPW из Ниша и Дечја црквено-певачка дружина „Бранко“, која долази
из истог града. Важно је да су се и православни свештеници смењивали са
католичким приликом служења опела јер дијалог ове две цркве има велики
значај. Све присутне је дирнуо тај чин. Полагању венаца су присуствовали
градоначелник Никола Малфеи, који је пренео и поздраве свог колеге
градоначелника Ниша, представници војске, 82. почасни вод, пешадијски
батаљон „Торино“, Корпус градских чувара реда града Барлете, Италијанска
национална борачка организација округа Барлета–Андрија–Трани, FIDAP
– клуб BPW Барлета, Меморијални архив покрета отпора.
Једино је изостало присуство грађана Барлете. Упркос настојањима Архива
покрета отпора и професора Ди Куомца, који се налази на челу ове установе,
изгледа да још увек није довољно схваћен историјски и културни значај ове
иницијативе. Треба да се запитамо колико је наших суграђана упознато са
чињеницом да овај споменик у нашем граду постоји и колико њих схвата
његову праву историјску, уметничку и моралну вредност. Сигурно нешто
треба изменити јер едукативни рад у школама очигледно није довољан. Треба
смислити начин на који би ово велико дело нас увек могло да подсећа и учи.
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Иницијатива за оснивање
НАГРАДЕ ЗА ДОБРОЧИНСТВО У КУЛТУРИ
„ВЛАДИКА ЈЕРОНИМ“
Сви ми умиремо само једном,
а велики људи по двa пута – први пут када их нестане са земље,
други пут када пропадне њихова задужбина.
Иво Андрић

Задужбинарство у Срба било је распрострањен народни обичај и има традицију од
скоро хиљаду година. Године 1183. рашки жупан Стефан Немања се заветује да ће
подићи храм посвећен Богородици - прву познату српску задужбину Студеницу. Није
замрло ни у доба Турака, када је Велики везир Мехмед – паша Соколовић вођен својим
српским пореклом саградио чувени мост на Дрини и обновио Пећку Патријаршију.
У два века модерне српске државе видимо да наши најбољи споменици и организације
(Академија наука, Матица српска, Коларчев народни универзитет, библиотеке,
болнице, цркве, богословије, материнска удружења итд) нису оснивани од стране
влада. То су чинили појединци и породице које су имале визију и родољубиву жељу да
помогну ратовима изнурено српство. Сви ти доботвори заузврат нису тражили ништа,
осим да не буду заборављени од властитог народа.
Оснивање Библиотеке у Нишу везује се за име епископа Јеронима, који је својим
тестаментом од 13. маја 1894. завештао своју кућу, суму новаца и своју библиотеку
будућој важној установи културе. Тим својим чином епископ Јероним се и као свештеник
и као србин придружио блиставој плејади добротвора.
Стога налазимо да би оснивање НАГРАДЕ ЗА ДОБРОЧИНСТВО У КУЛТУРИ
„ВЛАДИКА ЈЕРОНИМ“ (у даљем тексту Јеронимове награде) од стране Града Ниша,
скренуло пажњу на заборављену институцију ДОБРЕ ВОЉЕ као основне људске
вредности. Општи јавни интерес је данас једини цивилизацијски импулс којим би свако
од нас, на свој начин могао да врати достојанство акту задужбинарства. Оснивање
Јеронимове награде био би наш дар нараштају и дуг прецима указујући на грађански
идентитет Ниша. Будући да је и властима и установама културе дужност не да
производе, већ да делују, на нашем је поколењу одлука да ли ће нам култура зависити
од „севапа“ или од осмишљеног и разборитог улагања у проверене вредности. На трагу
таквог става, нишка Народна библиотека, као кућа настала управо доброчинством
епископа Јеронима и књижевника Стевана Сремца, прилаже ову Иницијативу.
Предлажемо да се Награда додељује бијенално и да се састоји од нарочито
дизајниране повеље - грамате и у истом духу стилизованог „oрдена“ - знака са ликом
епископа Јеронима. Појединци и институције који својим доброчинством у култури
заслуже Јеронимову награду остварују право на публицитет и углед. Осим реализације
конкурса за идејно решење и израде саме награде, Јеронимова награда не изискује
никаква посебна улагања. Одлуком одговарајућег Одбора (формираног од личности
из културе, медија, епархије нишке), награда би се уручивала на свечаној академији
уз читање тестамента епископа Јеронима. Ово би била прва награда ове врсте на југу
Србије, а сам чин градских власти да установи и приреди свечану доделу Јеронимове
награде, достојанствен је и ефектан гест захвалности онима који директно помажу
културу.
Верујемо да ће Иницијатива Народне библиотеке „Стеван Сремац“ за оснивање
НАГРАДЕ ЗА ДОБРОЧИНСТВО У КУЛТУРИ „ВЛАДИКА ЈЕРОНИМ“ наићи на
одобравање свих одговорних појединаца и структура у Граду.

