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Да ли је то опет она дедина слава ка којој корачам, после дугог потуцања по 
свету, и изненада стижем, као непозван гост, усред свечаности, да пореметим 
уобичајени ред ствари о Савину дану; сви су се они скупили и др же лепе 
беседе, уз чаше и флаше богатог жупског вина, говоре и заклињу се у нешто, 
као косовски јунаци пред одсудни косовски бој, а ја стижем из света, 
недозван, можда и непожељан, јер није то више ни издалека као што је било, 
кад сам ја крштен у овој соби, уз пећ бубњару, затим растао, ишао у нашу 
брдску школу, чувао стада, обарао са дедом храстове и дубове, косио ливаде, 

жњео пшеницу, копао њиве. Деда је био познат у целом овом крају равничарског села поред 
Мораве јер се бавио неколиким занатима што су га чинили чувеним мајстором и вазда 
позиваним у све сеоске домаћинске ку ће, као човека на гласу.

Као што је Свети Петар био ткач, а Спаситељ поучавао свог поочима у дрводељству – тако је 
Свети Сава постао слава српских занатлија: опанчара, ужара, ћебаџија и самарџија. Док сам 
се лагано и прилично обазриво приближавао великој старинској кући са веригама, чујем иза 
плотова и првих крошања дрвећ а гостинску песму која се овде вазда певала, још од мог 
детињства: Богу даде небеске ширине, Светом Петру петровске врућине, Светом Сави на 
води ледове. И деда је запамтио, давно, неке такве врућине, није можда добро ни присетити 
се њих сада, а камо ли некоме поменути, ако се буду сетили; био је он светски човек и 
путник, као и ја сада. Јули месец 1928. године спасао их је у једном таквом дому, који се 
налазио у старом Петерхофу. Њега је волела та жена тамо, домаћица Ванда Казимировна 
Виљчевска. 

У пролеће и лето се увек на њиховом столу, као и овде, налазило цвеће. Он га је волео, 
неговао и поливао. Бака га је чекала да се већ једном врати, чезнула за њим и плакала. Ми 
нисмо знали шта се догађ а између њих. Време је гутало људе као провалија. Године су биле 
гладне, код нас никада није било довољно хлеба. А деда је лутајући по свету, за хлебом, 
налутао и на неку љубав. Прва његова љубав, тамо у тој далекој земљи за коју тада нисмо ни 
знали како се зове и где се тачно налази, звала се Верочка. Била је балерина и играла у кору 
бившег Маринског театра. Он је био писмен човек у то време, водио је свој дневник, који се у 
овој кући чува и до дана данашњег, а на једном месту пише – прочитао сам то чим сам по 
шао у основну школу на брду – “Излет у Нови Петерхоф”. Ту описује како су они тамо, 
разговарали о православљу. 

Затим му је она одиграла, на његову молбу, неку игру, обичну шпанску, са кастањетама. 
Волели су да обилазе велику земљу, са прекопаним гробљима на којима леже толики мртви 
из протеклих ратова, водили дуге вечерње разговоре, на обали речице Јаузе, где их нико није 
могао чути. А за њим је овде туговала и шумела Морава, више него икад, да јој се врати. За 
њим су остале пусте њиве које није имао ко да прекопа. Он је и даље путовао светом, возећи 
се међународним возом прве класе. И опет се, увек, из далеког света, враћао само Верочки; 
обично је у Невиноминску пронашао некакве чезе, а одатле после ишао пешице. Шта сам ја 
највише волео и запамтио у нашој кући када се, после много година лутања по свету деда 
најзад вратио у село? Била је то хармоника коју је купио за тридесет рубаља у граду Кривој 
Рог. Чујем је како и сада свира, док се приближавам кући у којој се слави Савиндан – сада ја 
долазим из света, за то је неко одувек био предодређ ен у нашој кући, чујем је како свира док 
неко пева оно “Богу даде небеске ширине...” Ја се враћам из Одесе. Дуго година сањао сам о 
Одеси. 



У Одеси се родио Исак Бабељ. То је онај писац који је написао да је свет “мајска ливада по 
којој газе коњи и жене”. То је онај писац који се, када је већ био славан, дружио са човеком по 
имену Јежов. Који је, Јежов, био министар полиције код Стаљина. То је онај човек Исак 
Бабељ, кога су убили као јапанског шпијуна. После су убили и Јежова. Риђим улицама шетају 
морнари. Младе девојке носе јупке – сукње мало испод кукова. У парку, старији људи са 
одликовањима из рата играју валцер “Одеса, ах, Одеса”. Одлазим на базар да купим икону. 
Нуде ми смокве из Грузије када питам за иконе. У при чама Исака Бабеља један од 
најчувенијих ликова је Бења Крик. Бења: легенда подземља из Одесе. Али и сањалица. Јер 
Бења Крик, по Бабељу, био је човек који је “целог живота желео да стоји на оном месту где га 
је затекло подне”. Ах, Бабељ, каже господин, Бабељ је у Одеси живео као дечак. Рано је 
отишао, као Даниел Камински. Ко је Даниел Камински, питам. То је човек познат у Америци 
као Дени Кеј. Родио се у Одеси 1913. године. Али, и он је рано отишао. Изгледа, господине, 
да сви људи рано одлазе са овог света, рекао сам.

Изгледа, климнуо је главом средовечни господин и изгубио се у непознатом правцу тако да га 
никад више нисам видео. Подсећ ао ме на мог деду који је такође некуд лутао по овим 
просторима. Док је деда путовао широком и родном северном земљом, композиција је 
лупкала умирујуће одмерено. У пустој празној кући у коју је стизао, која је била додељена 
госту, под је био прекривен асуром. Он је тражио Бориса Ланског који му је преотео Верочку. 
Трагајући за њим, кога никад није нашао, као да је трагао за судбином. Жене се овде налазе у 
центру породице. Оне увек носе само тамне хаљине, навучене на кошуљу од грубе вуне. 
Такву је запамтио, волео и изгубио. Никад је више није нашао. Да ли је патио за њом, да ли је 
био несрећан? То нико није знао сем њега. Само је, туге и утехе ради, свакога дана излазио 
кришом на балкон, под отвореним небом, до разгласа, и заједно са осталима слушао извеш 
таје совјетске информативне службе. 

Ти извештаји беху свакога дана све суровији. Он је страшно мрзео фа шизам у свим његовим 
појавама. При чали су њему, који то није волео, о догађајима на фронту, о беспримерној 
мужевности руских војника. Неко од њих је донео песму – и она сада још увек стоји у 
дедином дневнику – коју је написао Семјон Кирсанов. У њој је израж ена велика бол због 
огромних губитака: Стоје крстаче после борбе Ко прости знаци догађаја. Затим крстаче 
стављају на леђа Затим крстачама ложе пећи... Спаливши себе, војници и сами После постају 
крстаче... А преко мора големих Верне невесте и чисте... И раширених руку Иду им у сусрет 
крстаче... После су му јавили, а и он је про читао вест у новинама, да му је погинула Верочка. 
У дневнику је писао како је видео живу, после погибије, гледао је како иде улицом брзим 
кораком и осмехује се њему. Зашто би сада она била ту, када је мртва, питао се онда и записао 
у дневнику. Загледао је добро и видео да је то заиста била она. Затим јој се, каже, придружио 
и ишли су дуго тако заједно. 

Као у најбољим данима. Она га је замолила да је отпрати у госте. Прошавши неколико 
квартова, стигли су до куће са високом оградом, као да се налазио у свом Поморављу. Она је 
била тајанствена и недодирљива, њени пољупци су извођени као у трансу, њене патње су се 
догађале иза спуштених капака и уз дубоке издисаје. Све то стоји у дедином дневнику, можда 
ћете га једног дана прочитати, кад га изнесем на видело, као најсветлију реликвију наше куће 
под тремом и брестовима. На њеном гробу ничега нема; десно од централне алеје поред саме 
гробљанске ограде, стоји само цве ће и зелене гране четинара. Натписа нигде нема. Је ли то 
линијски брод, питам. Да. Батум – Одеса. Ја путујем дединим трагом. Ко зна где ћу стићи и да 
ли ћу икад дома доћи. Као да сам се налазио у Константинопољу или у Египту, или пак негде 
крај Кеопсове пирамиде. Поред мене, знам, уздизао се увек неки бог, из дединог завичаја и – 
његових ватрених крстарења светом. Непрекидно сам морао да подносим несносну врућину, 
да одлазим под ледени туш, а увече се смењивало нешто налик на хладовину.

Дуго сам лутао између Јерусалима и Нила, тргујући смешним смоквама. Деда је тада само 
бацио прегршт земље на тај ковчежић и торобари су га зачас затрпали. И ничега више није 
било, чак ни успомена. Брдо земље и брдо цвећа, увек је расло пред његовим очима и у 



његовом дневнику. Са женама се увек осе ћао несигурно, као и ја. Увек су нам измицале ка 
неким непознатим путевима и просторима. Догађаји који изгледају неважни, понекад се 
памте за свагда. И он их је записивао. Он је, овамо у завичај, понео њене реквизите: фреске, 
украсе, статуе, све до најмањег јувелира, на коме је он ковао бразлетне и прстене, а они су се 
претварали у нешто опипљиво, да би заувек, вечно заузели своје место у сло женим и још 
неодгонетнутим тајнама. Био је ту и тај старински брош са крстом од граната. Опет му је 
једном, кажем дотрчала, у лаком капуту без шешира, иако је вече било прохладно и лењо су 
промицале пахуље снега; младолика, витка, онижег раста, живог, једва мало нашминканог 
лица. Како је слатко тада жвакала кашицу од хељде, из детињства. Поред парка Сокољники се 
налазила менза, у којој су старици, њеној мајци, понекад давали ручак. Отишао је тамо. Али 
га ништа није могло утешити, као ни мене. И ја сам бежао од прошлих, умрлих љубави. У 
Одеси сам, за ручком, водио разговоре о археологији као инструменту помоћу којег прошлост 
постаје материјално опипљива. Почело је да свиће, њему тада, а мени у Одеси. Мој пријатељ 
је заспао, а његова сапутница, огрнувши хаљину, села је уз прозор. 

Опаљена сунцем степа је промицала са друге стране прозора. Жутозелена, покорна, слепа. 
Сунце се лагано дизало. Далеко, у љуби частој измаглици, повремено су почеле да промичу 
некакве беле кућице, као у нашем селу коме ево сада и ја хитам. Воденице, које нису личиле 
на дивове, махале су крилима. Јутарња полусенка је нестајала. По дивљој потамнелој трави 
почела је да се пресијава роса. По коначном доласку деду су сви посећивали. Долазили су и 
непознати људи. Све их је дочекивао пријатељски, али његово гордо држање и лаконски 
одговори, штитили су га од пуке радозналости сељака и комшија. Почео је да записује 
белешке сасвим случајно, кад је једне ноћи сањао Вероч ку. Док сам лагано прилазио нашој 
ку ћи на брегу, већ сам сазнао да њега више заувек нема међу гостима. Остала је само сен 
његове руке да лебди над нама сачувана. Он се само једном, пред смрт, заинтересовао за 
старински брош са крстом од граната, који је његова давна љубав Верочка закачињала за 
кецељу. Хтео је да га види још једном и да се свега подсети. Звона су лупала већ неколико 
пута на дан. А ја сам се намах сетио како је једном књи жевник Иван С. Аксаков руски 
народни покрет упоредио са старим великим ивановским звоном, какве су градили владари 
именом Иван у XВ и XВИ веку. 

Као то звоно, он вели, руски народни покрет се почиње лено и дуго њихати. Треба му 
времена да се заљуља. Први звуци се једва разазнају, полако постају све јачи и након дугог 
њихања звоно почиње да грми пуним гласом. А и кад се зауставља поступак се понавља 
истим редом, само обратно. Треба времена да утихну звуци, а онда их ветар дуго разноси по 
далеким просторима. И ја се просипам, као прах, попут дединог духа, овим пространствима, 
док хитам из далеког света, на нашу крсну славу Савиндан, и мислим: онај који је састављао 
планине, нека састави нас, који му се обраћ амо молитвом, али сада без деде у прочељу: 
“Пожури се, Саво Свети, и пакости избави нас, јер јади велики и ратни, рабе твоје држе, 
телесни и душевни.”

* * * 
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