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ПРЕДГОВОР

Си ноп сис мо јих ме мо ар ских ка зи ва ња ду го је при пре ман. Ни је би ло ко-

ле ба ња. На сто ја ћу да бу ду по пут сун ча ног са та, ко ји бро ји са мо сун ча не 

да не. Да ћу пред ност ве дри јим до га ђа ји ма.

 Сун ча ни сат по ру чу је: „Без сун ца ћу тим!“

 Ја не ке ту жне тре нут ке пре ћу тим. Ти ху јем!

 Се ћа ња мо гу би ти не пре ци зна „као бро ја ње зве зда ног не ба“.

 Кре нуо сам и тр чим „ма ра тон на тра шке“, ка се ћа њи ма.

 Ка ко пи са ти жи во то пис жи во та са ста вље ног од мно штва „ра су тих 

при чи ца“, ка да си че сто но шен де чач ком за чу ђе но шћу и спон та ном раз-

и гра но шћу?

 Не што до ма штам, не што мла да лач ки до са њам из ме ђу кон крет ног 

и слу ће ног, ви дљи вог и до ма шта ног, ствар ног и ира ци о нал ног.

 Ки тим ре чи и да не је ди но игром сво је ма ште, ко ја се то ком пи са ња 

ко чо пер но раз бо ко ри…

 Че кам, не кад не стр пљи во и ду го, да ми у „го сте до ђе реч“, ле па, 

исти ни та, сна жна, са др жај на.

 Ди вим се То ни Мо ри сон, да ми цр не пу ти, пр вој до бит ни ци Но бе ло-

ве на гра де за књи жев ност, ко ја је „на у чи ла ре чи ка ко да пле шу, вр то гла-

во, сет но, сен зу ал но, бли ста во“.

 „Се ћа ње је је ди ни рај из ко га не мо же мо би ти прог на ни“, твр дио је 

Мар сел Пруст.

 По вре ме но, на кри ла том Пе га зу, осе ћам се удоб но. На ви ру ни ске се-

ћа ња. Бу де се тра го ви пам ће ња у мо згу, по ти сну ти али не и за бо ра вље ни…

 Не кад не стр пљи во до зи вам му зе са бр да Пар на са. Пар нас је да ле ко 

и ви со ко. Не чу је ме.

 Пи там се и стре пим да ли Пе га за мо жда „ја шем на о пач ке“, по пут 

сли ка ра Ми ло ра да Ба те Ми хај ло ви ћа.

 Ин спи ра ци је уме ју да пр ко се. Уме ју да спа ва ју.

 Ка ко их бу де пе сни ци?

 Ка ко за бра ни ти му за ма да спа ва ју?

 Шта чи ни ти кад сах ну на дах ну ћа?



10

Др ЈОВАН БУКЕЛИЋ, У НАРУЧЈУ СЕЋАЊА

 Ово је ма ла ода, „оди ца“ де лу мо је про шло сти, на да све они ма ко је 

сам во лео и ко ји су во ле ли ме не, и љу ди ма и до га ђа ји ма ко ји су до при-

не ли да не усах нем у те го ба ма, да ти ху јем у ту го ва њи ма, да не по су ста-

нем у не во ља ма и пре пре ка ма у ма ра тон ском ко ра ча њу, да не по то нем 

у бу ји ца ма и вр тло зи ма стра ха, ко јих је би ло на пре тек, да од бо лу јем 

пре ра не смр ти дра гих осо ба.

 Ту го ва ња, не спо ко је, стра хо ве и, по себ но, де ли кат не ди ле ме ста вљао 

сам у бун кер, а пред све том по ка зи вао на сме ја но, фа сад но Ја, ор но за ша-

лу, смех и под смех, бла гу иро ни ју.

 Ви кен ди до род ног се ла пра ви су су сре ти са се ћа њи ма. Пред по ноћ, 

огр нут ти ши ном на ко ју је ди но пси ла ју док се ло спа ва, бу дим успо ме не ко-

је су по пут „плод не ба ште – да би цве та ла мо ра се сва ко днев но не го ва ти“.

 Ту ма рам по „ко ло пле ту успо ме на“ и, ре че но пе сни ко вом ме та фо ром, 

„… кроз ти ши ну у ко јој се ми сли раз го вет но чу ју“.

 Шта са успо ме на ма ко је се не чу ју, по ти сну те ду бо ко, у не ким угло-

ви ма мра ка, не све сног и не до ступ ног, ре зер во а ра исти не.

 Че кам да ми о се би и дру ги ма, на лик сно ви ђе њу, у на руч је ба ну се-

ћа ња и успо ме не.

 Ра су те при чи це све тиљ ке ума оку пи ће у са зве жђе.

 Ре чи зу је. Не ке ме про бу де, не ке раз ве се ле, не ке убо ду.

 Др жим се Се не ки не по ру ке: „Не мој до зво ли ти је зи ку да гр ми, ако ти 

сна га ша пу ће“.

 По ку ша вам да од го нет нем остат ке се ћа ња, успо ме на или не ког сна.

 Исти не обла че ра зно ли ке одо ре.

 То сам и чи нио.

 Дав ни за пи си у ви ју га ма мо зга за и скре, про го во ре и при дру же се 

ма ра то ну, оме ђе мар шру ту мог ма ра то на:

–  Од се о ске авли је до Ле ско вач ке гим на зи је;

–  од Ле ско вач ке гим на зи је до бе о град ског Ме ди цин ског фа кул те та;

–  од пр вих мла да лач ких пе са ма до Удру же ња књи жев ни ка Ср би је:

–  од док то ра на у ка до чла на Ака де ми је ме ди цин ских на у ка и Срп-

ске кра љев ске ака де ми је на уч ни ка и умет ни ка.

 Не дам да ми у ко рач ни ци ма ра то на ре чи лу та ју у ма гли на ма.

 У „чи но деј ству“, реч при ме ре на мо јој по све ће но сти про фе си ји, на у-

чен сам да па ци јен та гле дам „са оком у мо згу и ср цем у ду ши“.
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ПРЕДГОВОР

 Про фе си ја ми ни је по кра ла ду шу. Искре но ве ру јем ни је ме окр знуо 

ни „ви рус лу ди ла“, за ко ји ша љив џи је и злоб ни ци ода ни пред ра су да ма, 

ве ру ју да је спе ци фи чан и на ме њен пси хи ја три ма.

 Не ма ме ме ђу 357 мен тал них по ре ме ћа ја у кла си фи ка ци ји Аме рич-

ке пси хи ја триј ске асо ци ја ци је.

 За мо то књи ге ода брао сам ре чи Ха ли ла Џу бра на, ле пу и је згро ви-

ту ме та фо ру: „Ду ша се отва ра по пут ло то са, са ла ти ца ма без број ним“.

 Ја то у овој ис по ве сти чи ним са сво јом ду шом, од шр ки нув ши је, ма ло.

 По ку шао сам да од мно штва при чи ца, ме мо ар ских но ве ла, ра су тих 

по мом се ћа њу, скло пим мо за ик јед ног де ла мог жи во то пи са.

 Одах нух, убе ђен да сам за вр шио ма ра тон, ски нуо са успо ме на сре-

бр на сту па ти ну и на те рао их да се про бу де, раз бо ко ре, да за све тле „ми-

рор“ (огле да ла) не у ро ни мо зга и да их гле дам као на по зо ри шној сце ни.

 Пре пу стих се ти ши ни. Не ка уви ре.





Жар ко Ко ма нин, књи жев ник

„ЦИО СВИ ЈЕТ
МО ЖЕ ДА СТА НЕ У
ЗР НО ЗА ВИ ЧА ЈА“

Новосаграђена кућа у родном селу
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„ЦИО СВИ ЈЕТ МО ЖЕ ДА СТА НЕ У ЗР НО ЗА ВИ ЧА ЈА“

СЛО ВО О
РО ДО СЛО ВУ

Пре ма књи зи „ПРЕ ЗИ МЕ НА У ЦР НОЈ ГО РИ“, ауто ра Ву ко те Ми ља ни ћа и 

Аки ма Ми ља ни ћа, БУ КИ ЛИ ЋИ по ти чу из Ро ва ца и Гор ње Мо ра че, а за-

тим Кли че ва, Ник ши ћа и По жње (са да Би је лог По ља).

 Од два ра ла зе мље и без ку ће ни је се мо гло жи ве ти у Цр ној Го ри. 

На ста је ма сов но исе ља ва ње Ров ча на у Ср би ју. Нај ви ше Ров ча на тра жи ло 

је исе ље ње по сле осло бо ди лач ких ра то ва 1876–1878.

 До се ља ва ње Ље шља на из Ље шан ске на хи је у Ров ца тра ди ци ја ве же за 

кне за Бог да на Вој ни ћа Ље шља ни на, ко ји се до се лио из Ље ша (Ал ба ни ја) 

пра во у Ље шан ску на хи ју. Због не ког уби ства пре се лио се у се ло Во ји нић, 

ода кле се по сле из ве сног вре ме на вра тио у Ље шан ску на хи ју. Ка да су Тур-

ци по че ли да про ди ру и у Зе ту, на пра ви ли су му на си ље на сла ви, због че-

га их он и ње го ви си но ви по у би ја ју, по бег ну у Ров ца и на се ле се на Ли је шњу.

 Од че ти ри си на кне за Бог да на у Ли је шњу су се раз ви ла са мо стал на 

брат ства: Ву ко ви ћи, Јан ко ви ћи, Јо ко ви ћи, Пе ри ши ћи, Јо во ви ћи и Бу ки ли-

ћи (Сте ван По по вић: Ров ци и Ров ча ни – „Ко ло“, Ник шић, „Уни рекс“, Под-

го ри ца, 1977). (Из се ла Ли је шње, на се ве ру Ро ва ца, мој дјед Ми њо Бу ки-

лић, у Ср би ји „пре кр штен“ у Бу ке лић, и ба ба Јо ша, ро ђе на Бу ла то вић, до-

шли су у Ср би ју 1906. го ди не).

 Ње го ше ви сти хо ви „Шће па на Ма лог“ вер но осли ка ва ју Ров ца и Ров-

ча не: „Ако ни је мје сто за жи вље ње, а оно је мје сто за при ча ње; при ча ње 

је ду ши по сла сти ца“.

 Тра ди ци ја се не гу је го ди на ма.

 Ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић ре че: „У Ров ци ма не ма со ци јал не већ 

мо рал не хи је рар хи је“.

 До се ља ва ли су се у Ср би ју (То пли ца, Ја бла ни ца и Ко со во), кра јем 19. 

и по чет ком 20. ве ка.

 Са мо мој отац Ви дак и ње го ви си но ви (Јо ван, Или ја и Ни ко ла), гре-

шком у јед ном сло ву но се пре зи ме БУ КЕ ЛИЋ. Ро ђе ни стриц Ђор ђе пре-

зи ва се Бу ки лић.
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Др ЈОВАН БУКЕЛИЋ, У НАРУЧЈУ СЕЋАЊА

 (У ра се ја њу „ра се је“ се и по не ко сло во).

 Дјед Ми њо (Ми ло ван) Бу ке лић, са же ном Јо шом и не кр ште ном ћер-

ки цом по слат је 1906. го ди не на да лек пут, у Ја бла ни цу, у се ло Цер ни цу, 

де се так ки ло ме та ра уда ље ном од Ле сков ца.

 Кре ну ли су из пле ме на Ро ва ца, а са со бом су по не ли са мо нео п ход-

не ства ри, но во ро ђе ну бе бу и ре ше ње ко јим се упу ћу ју у Ср би ју.

 (Ба ба Јо шин брат Жив ко Бу ла то вић, са же ном Си ма ном, упу ћен је 

на Ко со во, се ло Гор њи Свра чак, код Ву чи тр на, где су и умр ли, не оста вив-

ши по том ке).

 Пут Ми ња и Јо ше био је дуг. Пе ша чи ли су до гра да Про ку пља, се ли-

ма То пли це.

 Ка да су се при ма кли се лу Ка ре, за њих нео бич ној рав ни ци, сун це је 

већ за шло и при ми ца ло се ве че. Мо ра ли су да тра же ко на чи ште.

Мо ја по ро ди ца: ба ба Јо ша са нај мла ђим уну ком Ни ко лом у на руч ју, мај ка На та, 
отац Ви дак. У дру гом ре ду: Или ја и Јо ван
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„ЦИО СВИ ЈЕТ МО ЖЕ ДА СТА НЕ У ЗР НО ЗА ВИ ЧА ЈА“

 Не сва ки да шњи и дир љив до га ђај ба ба Јо ша ис при ча ће мно го го ди-

на ка сни је. Био је то пр ви ра до сни тре ну так на пу ту ка но вом до му. Тај 

тре ну так на зва ћу пра вим име ном КУМ КР СТИЋ.

 (Ко ми си ја за на се ља ва ње до се ље ни ка под бро јем 135, 30. ју на 1906. 

го ди не до де љу је „про сто ре зе мљи шта на ужи ва ње“, ко ји се на ла зе у ата-

ру се ла Цер ни ца, Сре за Ја бла нич ког, Окру га Врањ ског, у укуп ној ве ли чи-

ни од пет хек та ра и 21 ара; у По се дов ној при ја ви на ла зи се ку ћа под бро-

јем 86 и две згра де, као и зе мљи ште за ко је сто ји не чит ко на пи са но „те-

шка ило ва ча“. При ја ву је пот пи сао Влај ко Пе ић).

 Се ло Цер ни ца до би ће но во име Ка ра ђор ђе вац.

 Са чу ва но је и Ста ра тељ ско пи смо: „Ка ко је Ми њо Бу ке лић из Ка ра-

ђор ђев ца, округ Врањ ски, умр ли, по се би оста вио ма ло лет ну де цу, си но-

ве Ви да ка и Ђор ђа и кће ри Дра ги њу и Је лу и удо ву Јо шу, то ста ра тељ ски 

су ди ја Ле ско вач ког су да, по ста вља удо ву Јо шу за глав ног ста ра те ља, а 

Влај ка Пе и ћа за по моћ ног ста ра те ља.

 Кад де ца по ста ну пу но лет на та да ће се они од ста ра тељ ства овог 

раз ре ши ти“.
N

По до ла ску у се ло шест го ди на „ку ћи се дом“. Тре ба ло је кр чи ти це ро ву шу-

ту и му чи ти се са „те шком ило ва чом“, ка ко би до шли до плод не ора ни це.

 Из ро ди ће че тво ро де це.

 Ђед Ми њо кре ну ће у рат. Из ра та се не ће вра ти ти.

 На Це ру за пи са но је ње го во име.

 Ни јед но од де це ни је га за пам ти ло.

 Не ма ње го ве фо то гра фи је. Мо жда је, осим у вој нич кој бу кви ци, ни-

је ни имао. Жи ви у успо ме на ма оних ко ји су га по зна ва ли и во ле ли.

 Ба ба Јо ша, пу них пет де це ни ја удо ви ца, ти хо и до сто јан стве но под-

но си ла је свој бол. Су зе су би ле рет ке. По жр тво ва но је не го ва ла сво ју де-

цу, че тво ро рат не си ро ча ди.

 Од др жа ве до би ла је ин ва лид ску пот по ру.

 У да ни ма ра та спа ље на је ар хи ва и у њој плат на књи жи ца, па је ба-

ба Јо ша до би ла ори ги нал но и љу ти то Уве ре ње.

 „Упра ва Оп шти не Ту ре ко вац у Ту ре ков цу, под бро јем 1341, од 21. ма ја 

1942. на мол бу Јо ше, удо ве Ми ње Бу ке ли ћа, из се ла Ка ра ђор ђев ца, Упра-

ва Оп шти не Ту ре ко вац у Сре зу Ле ско вац из да је
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Др ЈОВАН БУКЕЛИЋ, У НАРУЧЈУ СЕЋАЊА

УВЕ РЕ ЊЕ

 Да је мо ли ља Јо ша, удо ва Ми ња Бу ке ли ћа, из се ла Ка ра ђор ђев ца, 

сво ју рат ну плат ну књи жи цу пре 18. сеп тем бра 1941. го ди не пре да ла овој 

упра ви ра ди ис пла те ин ва лид ске пот по ре и да је иста – ње го ва рат на 

плат на књи жи ца на дан из ме ђу 19. и 20. сеп тем бра 1941. г. ка да је од ко-

му ни стич ких бан ди та спа ље на оп штин ска ар хи ва и са го ре ла има о че ва 

књи жи ца.

 Уве ре ње ова Упра ва из да је мо ли о цу ра ди ре гу ли са ња ин ва лид ске 

пот по ре и тра же ња ду пли ка та рат не плат не књи жи це – без на пла те так се“.

 Пред сед. Оп. Упра ве
 Ц. Сто ја но вић

N
Глад, си ро ма штво, при ти снут цр но гор ским бр ди ма ме ђу ко ји ма је ма ло 

плод не зе мље на те ра ли су Пе ри шу Јо ва но ви ћа, оца мог ђе да Спа со ја, да 

на пу сти за ви чај и кре не у Ср би ју, ко ја је са до бро до шли цом при хва та ла 

сво је но ве ста нов ни ке.

Број на фа ми ли ја МИ РО ВИЋ: у сре ди ни ђе до Спа со је (са бр ко ви ма), де сно ба ба 
Си да, го ре ле во кћер На та



19

„ЦИО СВИ ЈЕТ МО ЖЕ ДА СТА НЕ У ЗР НО ЗА ВИ ЧА ЈА“

 Пе ри ша је на пу ту ка но вом за ви ча ју То пли ци и се лу Ко њар ни ку 

кре нуо са крх ком же ном и не ја ким син чи ћи ма Пет ком и Ми ло са вом.

 У се о ба ма не ко из гу би сло во у пре зи ме ну, не ко лич ни иден ти тет и 

пре зи ме, а не ко дра гу или во ље ну осо бу. У на сле ђе сви ма ће оста ти иди-

лич на се ћа ња, иде а ли зо ва не при че, но стал ги ја и жал за за ви ча јем… По-

вре ме но и по не ка су за!

 На пу ту Пе ри ши уми ре же на.

 Уз по моћ до брих љу ди са хра ње на је не где, крај не ке цр кве.

 Пе ри ша ни је имао сна ге да при ча о се о би и не сре ћи. О смр ти сво је 

су пру ге крат ко би ре као: „Пре сви сла је од ту ге и стра ха“.

 Ме ђу ста нов ни ке То пли це и се ла Ко њар ни ка упи сан је под пре зи-

ме ном Ми ро вић.

 Пе ри ша Ми ро вић оже ни ће се дру ги пут. Са не ве стом Ри стом из ро-

ди ће си но ве Спа со ја и Мир ка и кћер Гра ну.

 Ђе до Спа со је оже нио се Си дом, чи ји су ро ди те љи из Цр не Го ре до-

не ли пре зи ме Пе тро вић, а у се лу Ђу ров цу, ис под пла ни не Па сја че, до би-

ће пре зи ме Ви до вић.

 Скром ног зе мљи шног по се да, 

али бо га ти по ро дом: шест кће ри и 

два си на!

 Нај ста ри ја Спа со је ва и Си ди-

на кћер је мо ја мај ка На та.

 Оцу Ви да ку, ти хом и мар љи-

вом по љо при вред ни ку и мај ци На-

ти, вред ној до ма ћи ци, по не кад ва-

тре ној, ро ди ће се три си на: Јо ван, 

Или ја (нај пре се кре тар, а за тим ди-

рек тор Бер бер ско фри зер ске за дру-

ге Бе о град) и Ни ко ла (фи зи о те ра-

пе ут у Ин сти ту ту за ме ди ци ну 

спор та у Бе о гра ду).

 Мо ја су пру га Ан ђе ли ја ро ђе-

на је у по ро ди ли шту у Ду бров ни ку, 

јер у Ко то ру ни је би ло по ро ди ли-

шта. Кћер Ане и Или је Мли на ре ви- Ба ба Јо ша
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Др ЈОВАН БУКЕЛИЋ, У НАРУЧЈУ СЕЋАЊА

ћа, ко тор ског сто ла ра на гла су. По сле Ан ђе ли је ро ди ће се Ма тил да (Тил-

да), ди пло ми ра ни сту дент ори јен та ли сти ке и брат Ан дри ја (Адо), по мо-

рац, „ка по од ма ки не“.

 Ан ђе ли ја је из Бо ке и са Ја дра на у Бе о град до не ла пла ве очи, од мај-

ке ле по ту, а од оца до бро ту. За вр ши ла је Еко ном ски фа кул тет у Бе о гра ду. 

За по сли ла се у „Ју го пе тро лу“. У пен зи ју ће оти ћи као за ме ник фи нан сиј-

ског ди рек то ра Ин тер не бан ке фи нан сиј ског сек то ра „Ју го пе тро ла“.

 Мај ка Ана са чу ва ла је грб да ле ких пре да ка „пл. Чу лић од пле ме на 

Лап ча ни“ (Текст „Хр ват ска пле ме на од 12. до 16. сто ље ћа“. Ју го сло вен ска 

ака де ми ја зна но сти и умјет но сти, За греб).

 Кар ди о хи рур зи су нам обез бе ди ли: Ан ђе ли ји пејс меј кер, „во дич ср ца“, 

а ме ни три бај па са, три мо ста, да лак ше бо ра ви мо и не за лу та мо на Уни вер-

зи те ту тре ћег до ба. N
То ком про шлог и овог сто ле ћа на ше бо га то ро до сло вље би ло је оки ће но 

ве ћим бро јем де вој чи ца не го де ча ка (16 де вој чи ца и 10 де ча ка).

По ро ди ца су пру ге Ан ђе ли је: се де мај ка Ана и отац Или ја, 
сто је се стра Матилда, брат Ан дри ја и Ан ђе ли ја
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„ЦИО СВИ ЈЕТ МО ЖЕ ДА СТА НЕ У ЗР НО ЗА ВИ ЧА ЈА“

 Бо гат број за ра до ва ње. Али…
 Им по зан тан број по то ма ка у 
свим по ро ди ца ма де це ни ја ма се 
сма њи вао.

 Ре ми ни сцен ци ја пра ће на се-
том!
 Си но ви Иван и Ср ђан на кон 
Ма те ма тич ке гим на зи је ди пло ми-
ра ли су на Елек тро тех нич ком фа-
кул те ту, као и њи хо ве су пру ге Је ле-
на и Сње жа на.

 Под на шим кро вом тех нич ка 

ин те ли ген ци ја – елек тро ни ча ри.

 Ан ђе ли ја и ја анал фа бе те у ве-

ку елек тро ни ке и на но тех но ло ги ја.
 Ра ду је мо се од ра ста њу уну ка 
Ми ли це, Ка та ри не и Лу ке, од лич-
ним уче ни ци ма. Хва ли мо их оба-
зри во и „до зи ра но“, на да мо се у „те-
ра пиј ским до за ма“.

 Бра ту Или ји и сна хи Мил ки ро ди ће се син Зо ран и кћер Ма ја.

 Брат Ни ко ла и сна ха Жив ка об ра до ва ће се је ди ни ци Би ља ни.

 Стри цу Ђор ђи ју и стри ни Ру жи ци „на свет су до шли“ бли зан ци Дра-

ган и Сло бо дан.

 Уја ку Ми ру и уј ни Ма ри ји (Мит ки) ро ди ли су се син Ми ран и кће-

ри Ду шан ка (Ду шка) и Јел ка. 

 У бра ку тет ке Дра ги ње и те че Па вла ро ди ли су се кћер Ко сов ка и син 

Ми о драг.

 Тет ка Је ла и те ча Жив ко кр сти ли су два си на Ра до ми ра и Гој ка.

 Тет ки Ра ди и те чу Ко сти, ко ји су ме то ком мо јих сту дент ских да на 

до че ки ва ли до бро до шли цом и увек уку сном хра ном ра дост је при ре дио 

син Ни ко ла.

 Тет ки Да ни ци, ко ју сам про гла сио нај леп шом тет ком и те чи Дра го-

љу бу жи вот су чи ни ле леп шим три кће ри: Ду шан ка, Ми ле на и Љу би ца.

 Тет ки Бо жа ни и те чи Ја не зу те сна со ба у ба ра ци би ла је до вољ но про-

стра на да у њој, ви ше ме се ци ста ну јем. Ка та ри на је њи хо ва је ди ни ца.

Вој нич ка ис пра ва („бу кви ца“)


