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Уз ново издање романа  
Гозба кнеза Владимира

роман Душице Милановић Марике Гозба кнеза Вла ди
мира обрађује тему која последњих година привлачи 
све више читалаца  Жеља да се дотакну тајанствени 
дога ђаји многовековне прошлости рођена је из искре
не знатижеље и тежње да се урони у живот дале ких 
пре дака, да се досегне доба када паганство у земља ма 
староруске државе замењује нова вера – пра во славље  
та вера је, према речима чувеног историчара Лава 
Гумиљова, „подарила русији њену хиљадугодишњу 
исто рију“  прихватање хришћанства заиста јесте 
поста ло догађај од светског значаја: оно је русима 
отво ри ло нови духовни и културни простор, оја
ча ло је државну власт и територијално јединство 
држа ве и имало највећи међународни значај због 
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извођења русије из самоизолације у раван са другим 
хришћанским народима 

сасвим је оправдан закључак да је марљив и напо
ран рад Душице Милановић посебна појава у савре ме
ној српској књижевности  Њено обраћање заје дни чким 
словенским коренима, примамљиво при по ведање, 
које спаја историју и митологију, које исто ријске 
чиње нице, штуре услед протока времена, допу њује 
добронамерним домаштавањем, сведочи о очи гледном 
таленту и доброј вољи 

ово дело је, ван сваке сумње, вредно пажње  оно 
би могло да постане пример књижевницима других 
словенских земаља, да послужи као подстицај – као 
својеврсни катализатор рађања нових дела о животу 
изузетних личности које су оставиле свој траг у бога
тој али недовољно познатој историји словенства 

олег булдаков, ексаташе за културу  
Амбасаде русије у србији

Москва, јуна 2014 



књи Га прВа





Древ на, кијев ска руси ја  рус’ су је зва ли    кад су се 
даљи не мери ле дани ма и неде ља ма про ве де ним на 
путу, кад су се власт, и жена, и коњ и роб и злато мачем 
задо би ја ли, а живот је у свему био залог  Много пута 
су реке крва вим кљу че ви ма кип та ле, неми ло срд ни 
бого ви су и крва вим жртва ма умо ља ва ни, боле сти су 
лече не враџ би на ма    Живе ло се брзо и крат ко, али 
дужи на живо та не одре ђу је дуби ну трага који за чове
ком оста је  

У ово мрач но и пре лом но доба у коме се одре ђи ва
ла даља суд би на мно гих наро да, у земљи руској родио 
се онај ко ће јој доне ти све тлост  

и та све тлост још увек je оба сја ва 





рУ СЬ





1.

Дан у коме је тре ба ло да га поло же на бре зо ву лома чу 
осва нуо је тежак, вла жан  Дрва су већ била насла га на, 
сува и крта, горе ла би и на киши а нек мо ли по магле
ном сиви лу  ивор, вели ки бољар, рју ри ко ве крви по 
мај ци, верно је слу жио кнезу и не поми слив ши да 
затра жи неко своје наслед но пра во  сад су му спре
ма ли досто јан погреб ни риту ал  Уз обиље хра не зали
ва не медо ви ном, људи и жене ода ва ли су му почаст 
десе то днев ном свет ко ви ном, рас пу сном и рас ка ла
шном  Гудо ки,* вар га ни и гусли опи ја ли су их коли ко 
и медо ви на, и под сти ца ли на сла до стра шће, коме су 
се без усте за ња пре да ва ли  

ис ко па ли су ивора из гроб ни це у коју су га похра
ни ли десет дана рани је и пре не ли га у чамац  са главе 

* реч ник непо зна тих речи нала зи се на крају књи ге  (прим  а ) 
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му је том при ли ком пала тешка капа од црне саму ро
ви не, и носа чи су упла ше но заста ли  Да је то опа зи ла 
нека од вра ча ра или жрец, само би упрли прстом и 
један од робо ва који су пома га ли да се вој во да отко па 
и пре не се завр шио би као део риту а ла  пад капе зна
чио је да покој ник није задо во љан како су га опре ми ли 
и кри вац би тре ба ло да ока ја ва гре шку слу же ћи му на 
оном све ту  са стреп њом су поне ли носиљ ку даље 

спре мао се завр шни чин  чам цем ће га пре ве сти 
до брода на коме је чека ла при пре мље на лома ча  и 
море се ућу та ло 

Ни ко није обра ћао пажњу на малог вла ди ми ра 
који се радо зна ло врзмао око ло, док га је чвор стра ха 
жуљао под гру ди ма као да је про гу тао цео орах па му 
је ту застао  очи боје ведрог неба, што их је с вар ја шке 
стра не башти нио, искри ле су му гро зни ча вим ишче
ки ва њем  помно је слу шао кад се о томе при ча ло и 
знао је шта треба да усле ди 

из крви жртво ва них живо ти ња ширио се тешки, 
оту жни мирис смрти и увла чио му се у ноздр ве  

На бро ду, меки лежај од грч ког бро ка та, под бал
да хи ном, чекао је на њу, младу жену коју је ивор про
шле годи не довео вра ћа ју ћи се са свја то сла вом из 
переја сла ве ца  она ће поћи са њим на непо врат но 
путо ва ње  вла ди мир је с нестр пље њем изгле дао поче
так чина риту ал не обљу бе који ће прет хо ди ти њеном 
погу бље њу  

ста ри ца разно бој них очи ју, раз ве за не беле косе, 
боса, у кру тој црној хаљи ни наву че ној на наго осу ше
но тело, већ је била на бро ду  Анђео смр ти  оштрим 
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ножем који ће уве жба ним покре том забо сти међу 
ребра роби њи, до зад њег часа опи ја ној слат ким пићи
ма, помо ћи ће јој да пође за сво јим госпо да рем  Знала 
је тачно где оштри ца треба да про ђе, брзо и чисто  
шест мушка ра ца, покој ни ко вих срод ни ка, стоје око 
ње закло нив ши је у овом интим ном чину послед њег и 
пот пу ног пре да ва ња  веза ли су јој удове и врат, и час 
пре но што Анђео смрти оба ви свој стра шни посао, 
поче ће да уда ра ју шта по ви ма у шти то ве  Да се не би 
какав недо сто јан јаук чуо, да се преци не увре де  и да 
се друге жене не би коле ба ле да одго во ре зах те ви ма 
древ них оби ча ја кад дође њихов ред 

ја ро полк и олег су раши ре них очи ју, важни, раз
гла ба ли о погреб ним свет ко ви на ма, нагла ша ва ју ћи 
зани мљи ве дета ље, под сме ва ју ћи се вла ди ми ро вој 
неуко сти  Морао је све то и сам да види  Ујак га је 
послао у собу, што је иначе чинио у таквим при ли
ка ма (ми слио је да је то зато што је „без род ный“, а не 
зато што је још дете), а он се искрао и кре нуо за њим  

Ни је га само радо зна лост дове ла на обалу где се 
тога дана смрт потвр ђи ва ла живо том, и обр ну то  У 
лову се без кри ви це убија да би се хра ном про ду жио 
живот, а у жртве ном риту а лу одузи ма њем живо та 
храни се цела зајед ни ца и про ду жа ва њено тра ја ње  
смрт је била дар живо ту, посеб но кад је жртва добро
вољ на  крв и медо ви на, пре пу шта ње раз вра ту у славу 
смр ти, ода ва ње части покој ни ку обљу бом њего ве оми
ље не жене, све то зра чи ло je при влач но шћу коју дечак 
није раз у ме вао, али није могао да јој се одупре 
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Же ну су, опи је ну медо ви ном и ома мље ну хип но
тич ким рит мо ви ма музи ке, мушкар ци поди гли изнад 
сво јих глава како би у даљи ни назре ла небе ске лепо те 
и сусре ла се нај пре са сво јим пре ци ма, па са покој ни
ком за којим се упу ти ла  вла ди мир је задрх тао  при
шао је бли же, толи ко да је осе тио мири се које су јој 
жене утр ља ле у кожу и косу  

Ни је обра ћа ла пажњу на оде ћу, кроз полу от коп ча ну 
блузу про си ја ва ла је науље на кожа посу та гра шка ма 
зно ја, једри ла се обли на неда ра  Док су је поди за ли, 
ветар јој узви тла сукњу изнад коле на и откри ноге, 
беле и пуне  У зано су, поку ша да измак не ногу и зако
ра чи у пра зно, ка нече му што је само она виде ла, заљу
ља се, али је мушкар ци задр жа ше  

Не би дечак ни осе тио тешку руку на раме ну да 
га није одво ји ла од магич ног при зо ра и пову кла у 
супрот ном прав цу 

Ујак Добри ња! послу шно је ишао за њим, није имао 
избо ра, а нај ра ди је би запла као од раз о ча ре ња  опет 
су му све поква ри ли  освр нуо се још јед ном, али оку
пље ни људи и жене већ су му закло ни ли видик  чуо 
је при гу ше не звуке и наслу ћи вао    

Зло коб на лупа у шти то ве није почи ња ла, зна чи, 
девој ка је још живе ла  Зачуо се крик, мушки  Дога ђај 
са шуба ром ипак није про шао непри ме ће но  

отрг нут из све ча не атмос фе ре наби је не ишче ки
ва њем, убр зао је корак при бив ши се уз ујака као да је 
избе гао некој опа сно сти  Није се више освр тао 

На рука ву при ме ти бело перо, пало одне куд  Узе га 
и затво ри у шаку 
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≈

кад је неко ли ко годи на касни је пло вио ка Нов го ро
ду, мисао на тај дан, ко зна чиме дозва на, вра ти ла се  
питао се да ли би јаро пол ко ва бела, црно о ка дув на, 
нај леп ша жена коју је дотад видео, пошла у смрт за 
њего вим бра том  Није први пут да поми сли на роби њу 
коју је свја то слав довео из поха ра ног грч ког мана
сти ра на дар нај ста ри јем сину  како је тада зави део 
јаро пол ку! На томе што је ста ри ји и што ће уско ро 
доби ти своју кне же ви ну, а нај ви ше на овом дару који 
је потвр ђи вао његов поло жај  Глупи јаро полк! блен
та во је зинуо у њу, да су га у крађи ухва ти ли па мисли 
на коју стра ну да измак не, не би се толи ко збу нио 

отре се гла вом као да му је труње пало на косу и 
насме ја се  Дан је био пре ви ше леп да би мислио о 
самрт ној лома чи, или бра то вој жени, а ко зна каквих 
све дево ја ка има у Нов го ро ду! 

оста ла је у кије ву упла ка на њего ва сауче сни ца у 
мно гим неста шлу ци ма, више ни дете, ни још девој
ка  раз и гра на пега ви ца којој никад кике нису биле 
довољ но чвр сто упле те не да се коса из њих не изву че  
коли ко је пута од мајке доби ла грдњу због њихо вих 
лута ња и зала же ња у забра ње не дело ве двор ца, због 
сакри ва ња у детињцу, а виси на те куле врто гла во их 
је мами ла  јутро пре пола ска чвр сто га је загр ли ла, 
накрат ко  остао му је на усна ма укус мокрих и сла
них обра за, укус неза бо ра ва, горак  Морао је да је се 
одрек не  
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као да је зна ла, често се прсти ћи ма упи ја ла у њего
ве миши це, усред игре, или у при та је ном ћута њу кад 
би се од свих сакри ли, и ужа гри ла би му се у зени це:

„Не ћеш ти мене да оста виш? хоћеш, хоћеш    шта 
ће ти роби ња    кне жев син    још мало па ће ти наћи 
жену   “

ша лио се да отера зеб њу  обе ћа вао, и сам у то веро
вао  Нико му није био ближи срцу  баба се сме ја ла 
њихо вој накло но сти а браћа су га задир ки ва ла  Желео 
је, али да је само поме нуо да је пове де, наишао би на 
под смех  

са да је био кнез  
осе ти ла је, увек је знала шта је у њему, и није га ни 

погле дом пре ко ри ла, сакри ла је очи и изма кла се да 
му сво јим суза ма не пото пи радост 

кнез! он, син Малу ше, круп не и лепе сло вен ке, олги
не кљу чар ке  рођен на селу, где је њего ва мајка била 
про те ра на чим јој се сто мак заоблио 

За ву кла се у сеник кад је осе ти ла да је дошло вре ме  
Затво ри ла је врата за собом, нама кла резу и осло ни ла 
се на њих  Грч јој је пре ле тео лицем, ску пив ши се на 
висо ким јаго ди ца ма  Затво ре них очију саче ка ла је да 
налет про ђе  

Нај пре је у полу чуч њу, раши ре них ногу ста ја ла 
изнад жара про су тог по земљи пода ље од сена, докле 
год је тињао  Није ложи ла ватру у сени ку, могао би 
читав да пла не, доне ла је кри о ми це полу са го ре ло, ужа
ре но дрво и про су ла жар на земљу, у при крај ку  ста ви
ла је на њега оба ја не леко ви те тра ве, које је од сеоске 
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вра ча ре на време узе ла и чува ла у поја су за овај дан  
пре су ше но биље попр ска ла је водом, да дими а да не 
саго ре ва  ока ди ла се што је више могла мрмља њем 
изго ва ра ју ћи баја ли цу, да се лакше отво ри  Несно сно 
је боле ло, али уче ста ли тру до ви нису дове ли до брзог 
поро ђа ја  

Ноћ је одма кла док су се досе ти ли у кући шта се 
с њом дога ђа и посла ли по баби цу  У зору се роди ло 
мушко дете сти сну тих малих песни ца и отво ре них 
очи ју  Грла то је обја ви ло свој дола зак, и није пре ста ја
ло да пла че, бра не ћи се од доди ра и спу та ва ња меким 
плат ном  баба што је посло ва ла око Малу ше поди гла 
га је радо сно у виси ну лица 

„кне жев син! како ћеш га зва ти?“
„вла ди мир “
кроз дашча ни кров про био се трак сунца што је 

упра во изла зи ло и оба сјао му лишце  Дете се уми
ри ло, са нечим у углу мају шних усана што је ста рој 
жени зали чи ло на осмех  она клек ну, спу сти дра го
це ни замо ту љак уз поро ди љу, исцр пље ну и на ивици 
полу сна, и поди же руке ка снопу који је иско са падао 
на лице дете та 

„бо го ви милу ју твога сина! иза бран је! За вели ка 
дела, за сла ву! У све тло сти је рођен, пут ће му бити 
све тао, оба сја ће све што так не, а кад дође час да се 
узне се међу прет ке и бого ве, за њим ће оста ти све
тао траг “

„куш, ста ра! У сену сам га истре сла, мој син није 
кне жев син, него кне же во ко пи ле, про те ран зајед но са 
мном  Неће виде ти ни двор ни славу ако мач на оца и 



Ду ши ца Мила но вић Мари ка26

браћу не потег не, нека га духо ви пре да ка сачу ва ју од 
тога! кус са репа тим боље да се не дави!“

Ни је Малу ша била у пра ву  олга, кне ги ња чвр сте теле
сне грађе и гво зде ног карак те ра, већ беше при ми ла 
хри шћан ство, а и годи не су је сти за ле, и бла жи ле  
Узела је унука код себе, на двор  Али, само дете; мајку 
је оста ви ла у про го ну  Није опро сти ла кљу чар ки што 
га је заче ла пре љуб нич ким чином 

свја то слав је знао да ће кне же ви ну насле ди ти њего
ви зако ни ти сино ви, али Малу шин син је био чешће на 
њего вим коле ни ма  ем је био нај мла ђи, ем је личио на 
оца, ем је од малих ногу био „ла ско вый“, мило кр ван  

био је и бабин миље ник, али њего ва права нису 
била иста са јаро пол ко вим и оле го вим  Мајка га је 
при рет ким сусре ти ма на то под се ћа ла, а и браћа су 
се тру ди ла, посеб но ста ри ји, јаро полк, да не забо ра ви 
где му је место; будућ ност му је била неиз ве сна 

До два на е сте годи не већ је био вичан лову сва ким 
оруж јем и зајед но са бра ћом редов но уче ство вао у 
лову, у хај ка ма на дивље коње    и његов соко је био 
уби тач но оруж је, кри ла то; узбу ђе но је пра тио како се 
муње ви то обру ша ва на плен, баш као огње ни соко на 
њихо вом родов ском зна ме њу  Док изне на ђе на птица 
схва ти шта се дога ђа, већ је била у кан џа ма  

то је добро запам тио и касни је при ме њи вао у лову, 
рату, и у љуба ви  

Уче ћи како се поста је мушка рац, уве жба ва ју ћи 
рат нич ке вешти не и лове ћи, још као дечак своје тело 
обе ле жио је ожиљ ци ма  пре ло ми су лако зара ста ли 
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под вештом руком врача и он их је брзо забо ра вљао и 
поно во јур цао око ло, јахао, ловио  Али, повре да главе 
кад се у незгод ном пре ско ку сур вао низ урви ну, била 
је озбиљ на, доне ли су га оба мр лог  свја то слав, који 
се беше у двору зате као, сам је бдео над њим сву ноћ, 
бри шу ћи зној са чела, сино вље вог и свог наиз ме нич но  
До јутра је бољка мало одми ну ла, дозво лио је жена ма 
да уђу, и сви су одах ну ли  

и поред толи ких озле да, само јед ном је био у пра
вој опа сно сти  Два месе ца пре дола ска гла сни ка из 
Нов го ро да  

то га дана бого ви су га начас изгу би ли из вида  
ру ски ловци су знали и да се голо ру ки упу сте у 

борбу са запе ну ша лим нерас том док му не би, држе
ћи се чвр сто оштрих кљо ва, врат сло ми ли  такав је 
поду хват могао и живо та да кошта, а озле де су биле 
уоби ча је не и неми нов не  За раз ли ку од лова на дивље 
свиње, у коме се и вла ди мир опро бао, што су све до чи
ли ожиљ ци на рука ма и левој сла би ни, хва та ње коња 
је била пле мић ка игра и заба ва  

вла ди мир, на кога је Добри ња будно пазио, одво јио 
је јед ног пасту ва  при тр ча ли су и оста ли, пома га ли му 
да сапне мре жом улов који се про пи њао, њиштао и 
насу ми це уда рао копи ти ма на све стра не  весе ли пови
ци и шале, бодре ње, све је намах заста ло  кне же вић је 
пао с коња! Не успев ши да га досег не копи ти ма, дивљи 
коњ га је дохва тио зуби ма за леђа, под ву као под себе 
и про пео се да зада уда рац  Добри ња је пустио копље  

вла ди мир се отко тр љао у стра ну док је коњ падао 
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ка сни је су виде ли да му је кожно реме ње на седлу 
било са обе стра не засе че но назу бље ном оштри цом  
крив ца нису нашли иако је било разних сум њи че ња 
и поку ша ја под ме та ња  

Нај мла ђи свја то сла вич је спо знао да му ни живот 
није сигу ран, а не само будућ ност  

пло вио је ка граду у коме ће бити ван дома ша
ја кијев ских интри га и оства ри ти своје пра во сте че
но рође њем  Два на е сто го ди шњи кне же вић дубо ко је 
уди сао оштар мор ски ваздух, нади мао прса поно сом, 
раме на су му кри ла ти ла  иде у Нов го род, који после 
рју ри ка није имао кне за  разним су га при ча ма пред 
пола зак пла ши ли, али није се бојао, та оштра земља 
била је земља њего вих пре да ка, и њего ва  

Не бо је било бла го сти во према њему  сетио се 
русал ке коју је вре бао у шуми; сен ком га је иза зи ва ла 
а бледи лик се дивот но љескао над водом прко се ћи 
кази ва њи ма ста ри јих о грдо би воде них вила  Ника
да је није право сагле дао, али увек је веро вао да је на 
њего вој стра ни  Можда је она обр ла ти ла свја то сла ва, 
иза сла ни ке из Нов го ро да, и Добри њу! 

За до во љан таквим рас пле том и рас по де лом кне же
ви на, ујак се боко рио бро дом као да је он поста вљен 
за кне за! 

ја ро полк и олег, сино ви мађар ске прин це зе, која је 
за време пуног месе ца гово ри ла мело дич ним, певљи
вим хазар ским јези ком и гле да ла кроз људе не виде
ћи их док је њима сту ден сеза ла до кости ју, одби ли су 
да пито ми ју и блажу кијев ску климу заме не дале ким 
Нов го ро дом, о коме су слу ша ли да је маглен и хла дан, 
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пола годи не покри вен сне гом  Зале ђе на нор диј ска језе
ра зја пи ла су у њихо вој машти пот хра ње ној при ча ма 
пут ни ка и трго ва ца, као врата леде ног пакла, и мрзла 
су и саму поми сао на одла зак  

вла ди мир је обе руч ке доче као нео че ки ва ни дар  
Нов го род је био више од оног чему је једно од кне же ве 
неза ко ни те деце могло да се нада  Али, и много мање 
од онога о чему је сањао син вели ког кнеза свја то сла
ва, иго ров унук, директ ни пото мак сило ви тог рју ри
ка који се 855  годи не са сво јим дра ка ри ма поја вио на 
оба ла ма Ладо ге и ту остао, да би се пет годи на касни је 
руси обре ли под кон стан ти но по љем! 

о таквим похо ди ма је маштао: да се шири ном Дње
пра спу сти све до мора и стиг не до каме ни тих обала 
цар ског гра да! Да осво ји свет, а то је за њега зна чи ло 
да осво ји Цари град 

ка ко је растао, поста јао је смет ња неки ма на двору 
који су своје инте ре се плели око кне же вих наслед ни ка  
и он је био рју рикович, а то га је могло и главе ста ја ти 

ова ко је све било реше но, кне же ви не и гра до ви 
поде ље ни  јаро пол ку кијев, олегу дре вљан ски иско
ро стењ, вла ди ми ру Нов го род! рју ри ков град  Нека се 
сила оно стра на, можда баш она њего ва русал ка, уме
ша ла и одре ди ла му пут 

че сто је из шуме дола зио замр ше не косе, зару ме
њен, мало сму ћен дожи вље ним, али испу њен мили
ном  Није сум њао да га је воде на вила голи ца ла зеле
ном косом кад поред пото ка заспи креп ким сном, 
умо ран од база ња уна о ко ло  У сан му је дола зи ла и 
мами ла га  Није му се пока за ла, али умил на песма 
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којом га је пра ти ла била је ствар на  Жреци и про ро ци 
упо зо ра ва ли су га на опа сност од шум ских ство ре ња, 
посеб но русал ки што у кри стал ним дво ро ви ма бити
шу, а људе одво де у мрач не воде не дуби не  сме јао се, 
шта њему могу шум ска бића! он је син кне жев, а кнез 
је на сре до кра ћи изме ђу људи и бого ва, често ближе 
бого ви ма чију је вољу спро во дио 

са да је имао и своју кне же ви ну 

≈

Упр кос честим киша ма и томе што је месе ци ма заве
јан сме то ви ма сне га, Нов го род је био чист град а људи 
су, уме сто да гаца ју по каљу га ма, хода ли попло ча ним 
ули ца ма  

опре мље ни бра два ма, тесте ра ма, али и вели ким 
секи ра ма и финим бур ги ја ма, Нов го ро ђа ни су уз 
песму и весе ле пови ке попра вља ли дрве ну кал др му, 
већ подо бро уле глу у мека но и вла жно земљи ште  

Гра ди те љи су попре ко ста вља ли дебла, а са стра не 
улич ну кон струк ци ју учвр шћи ва ли мањим коци ма  
коли ко год да је дрве на постав ка била густа, непу ну 
деце ни ју би једва издр жа ла, док не би толи ко уто ну
ла у поро зно тло да је поправ ка бива ла неми нов на  
врши ла се тако што су ређа ли нови слој деба ла на већ 
посто је ћи, зби ја ју ћи их и при те жу ћи са стра не  

вла ди мир је одба цио вало ви ти огр тач од саму ро
ви не  сло бод них покре та у широ кој кошу љи од сиро
ве свиле при сти гле бро дом трго ва ца из Цари гра да, 
и меким пан та ло на ма од ушта вље не коже, оштрим 
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зама си ма пот кра ћи вао је дебла која су штр ча ла из 
реда  рас ку штра не косе, дели мич но при ку пље не тра
ком, заја пу рен радом и мла до шћу, брит ким узви ци ма 
пра тио је удар це, а оку пље ни људи су га бодри ли уз 
смех и шале 

≈

Нов го ро ђа ни су посла ли иза сла ни ке преко мора, 
до стар гра да, и при зва ли вели ког рат ни ка, по сили 
и пра вед ној руци чуве ног рју ри ка  про стр ли су му 
пред ноге крзна, оруж је око ва но сре бр ном и злат ном 
срмом, мор же ве кљове и друге даро ве доба вље не са 
разних стра на  

си шав ши са бро да, рју рик и њего ви вар ја зи, рат
ни ци са јужних обала вар ја шког мора под бле шта вим 
каци га ма и шти то ви ма, са оруж јем у рука ма, заста
ли су  про лаз су им пре пре чи ли на тло поло же ни 
даро ви  Нај у глед ни ји гра ђа ни иза шли су пред њих 
са пред ло гом 

„Не ма мо кне за, беза ко ње се у нас раши ри ло, вла
да ју међу со би це и раз дор  Наш је град богат, дођи и 
буди нам кнез  буди поштен и пра ве дан и ми ћемо 
те слу ша ти  будеш ли радио само на своју корист а 
наро ду непра вед но и квар но, уби ће мо те и иза бра ће
мо дру гог кне за “

та ко су се дого во ри ли  Голем и мрк вар јаг сти сну
тих је песни ца и подиг ну тих руку пред идо лом поло
жио завет, па је стро го и пра вед но вла дао, а град је 
сна жио и раз ви јао се 
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по сле њега, Нов го ро ђа ни нису више хтели да буду 
без кне за  олег, брат кне ги ње олге, одвео је игора у 
кијев, где је и остао, па је мали свја то слав део свог 
детињ ства про вео у Нов го ро ду, одво јен од мај ке, чува
ју ћи тамо кне жев ску сто ли цу 

„бо го ви окре ћу главу од града који нема кне за, а 
народ поди вља“, гово ри ли су Нов го ро ђа ни  „ју ро ди
ва сила нечи ста скита по свету без куће и кући шта и 
гледа где да се удоми – у дому без дома ћи на, у граду 
без кне за “

бу ду ћи да је свја то слав у кије ву сто ло вао, били 
су спрем ни да при хва те и неког вар ја шког гуса ра, а 
доби ли су, на свој понос, рју ри ко ви ча  и то каквог! 

сву да је сти зао и тру дио се да му не про мак не 
ништа што се тица ло града и живо та људи  Мере но 
кора ци ма тога вре ме на, већ је ушао у доба за лов и за 
рат, што је кнеза једи но тре ба ло да зани ма  Али, он 
је пока зи вао инте рес за све у ку пан живот пода ни ка, 
тру дио се да све научи и раз у ме, и да помог не  виђа ли 
су га у пољу, и где са риба ри ма зате же мре жу, и међу 
тргов ци ма, и са земљо дел ци ма   

при ла го дљив, радо зна ле при ро де и сме лог духа, 
сро дио се са гра дом  још кад је први пут упло вио у 
нов го род ску луку, знао је да је добро до шао  била је 
крца та малим, издр жљи вим стру го ви ма и наса ди ма, 
који су изла зи ли на крај са бура ма вар ја шког мора, 
пло ве ћи што су више могли дуж обале а на пучи ни се 
ори јен ти шу ћи по пти ца ма, зве зда ма и смеру вало ва  

Де чач ким ско ком је сишао са стру га и застао зади
вљен огром ном дрве ном ста ту ом бога перу на са 
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буздо ва ном у руци, око чије главе је лете ло неко ли ко 
птица – кри ла ти оре ол  као поздрав  

До че ка ли су га вели ка ши а оку пље ни народ га је 
поздра вио кли ца њем  појео је пону ђе ни зало гај хлеба 
и соли, и већ је био код куће 

са озбиљ но шћу се латио вла да ви не лепим, чистим 
гра дом, са луком уре ше ном једри ма и катар ка ма, са 
ули ца ма обло же ним дрве том, и водо во дом саста вље
ним од систе ма цеви и бура ди, којим су се Нов го ро
ђа ни осо би то дичи ли  

Го то во је све било од дрве та, а дрво шуми и гре је, 
па је град оди сао топли ном  Где кад и вре ли ном огње
ном, зато што пожа ри, ни овде ни у кије ву, нису били 
рет кост  руси су радо пали ли ватре на сва ком згод ном 
месту  Где год засед ну и при чом се или песмом, а нај
че шће и јед ним и дру гим заба ве, у част бога перу на 
паље не су ватре од хра сто вих гра на  плам са ње, пуц
ке та ње, лепет пла ме на, све је то допри но си ло њихо
вом весе љу  

„ва тра је божји дар, али јој буди госпо дар!“ 
Зна ли су то, па ипак, довољ но је било да поте

че медо ви на из јело вих бура ди око ва них гво зде ним 
обручима, а за то се повод лако нала зио, па да се људи 
забо ра ве, а ватра заго спо да ри  откако су имали кнеза, 
узи ма ли су се у памет око ватре, јер је он за сваку 
паље ви ну тра жио крив ца  Ако га про ка жу, иши ба ли 
би га, ако не, стра дао је тур онога ко буде наре чен или 
бар сум њив  

од мах би, са лако ћом и поле том, на оста ци ма спа
ље не куће поди за ли нову, а деша ва ло се да се и кнез 
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ту нађе, оран, завр ну тих рука ва  Ако у пожа ру нико 
није повре ђен или стра дао, све се брзо забо ра вља ло, 
а пепео је кори шћен да се нагно је поља  поко ји огањ, 
а и поко ји рат, није пла шио тај сило ви ти народ  

вој во да Добри ња, отме ног држа ња и хитре паме ти, 
виси ном и ста ме но шћу зре лог хра ста био је сигу ран 
осло нац мла дом вла да ру  пред пола зак у Нов го род 
обја шња вао му је да су људи тамо на севе ру одли чан 
мате ри јал за рат ни ке, само их треба обучи ти  то му 
је сва ка ко више годи ло но да има посла са туња вим 
сто ла ри ма и дрво де ља ма, како су их пред ста вља ли 
олег и јаро полк  

≈

вид но је било да вла ди ми ру ово маха ње секи ром и 
пра жње ње сна ге, која је сва ким даном буја ла у њему, 
при чи ња ва ју задо вољ ство 

од уза стоп них брзих покре та, полу ра скоп ча на 
кошу ља му спаде низ десно раме изло жив ши тамну 
шару на све тлој кожи, у обли ку раши ре ног кри ла  про
те за ла се дужи ном палца по сре ди ни раме на  Малу ша 
ју је, још док је у пово ју био, при кри ва ла  откад су га од 
мајке одво ји ли, при рет ким сусре ти ма опо ми ња ла га 
је да пази пред ким скида кошу љу  Немар но наву че на 
раме лага ну тка ни ну и поно во замах ну  Уз весео повик  

Мај ка би га, да је то виде ла, натај но пре ко ри ла  кад 
је исте кло пола годи не њего вог борав ка у Нов го ро
ду, послао је по њу  У село будути но сти гао је гла
сник, прат ња, и писмо у сви так смо та но, наша ра но 
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кне же вом руком, оштром писаљ ком на бре зо вој кори  
који месец касни је, кћи Мала из Љубе ца, слу шки ња 
чији је син добио кне же ви ну, допло ви ла је у Нов го род, 
а вла ди мир ју је доче као са поча сти ма, на све оп ште 
одо бра ва ње  

по љу био ју је у обе хра па ве надла ни це широ ких 
шака, оте жа лих од рада  Знао је да није она била крива 
што га те руке нису теши ле и бра ни ле док се учио 
живо ту  биле су топле  Загр ли ла га је и то је било други 
пут да осети укус жен ских суза  оне прве биле су гор
ке, ове су имале укус олак ша ња 

Не до вољ но брзо је нама као кошу љу  по вече ри у 
дво ру, приђе му стари бољар који се сва кад по стра
ни држао, ретко и мало гово рио, и не гле да ју ћи у њега 
већ кроз решет ке на про зо ру у окра јак месе ца, рече 
му тихо, једва мичу ћи усна ма:

„кнез свја то слав је крило на раме ну имао  и ти ћеш 
бити вели ки кнез  Упам ти, човек оно ли ко има коли ко 
даје, а даје само оно што има 

че сто му се већим чини оно што нема, па ради је 
узима него што даје  

Али коме бог да, нико му узети не може   “
вла ди мир му пону ди купу вина из своје руке, и 

окре ну се другу који га је на песму звао  

≈

пе рун гро мов ник нат кри лио је Нов го род  сил ник 
коме су при пи си ва не нео гра ни че не моћи, до неба је 
сезао виси ном  
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вла ди мир би успра вио поглед ка њему и чини ло му 
се да су суче ље ни  бог и кнез  веза ни уго во ром који 
кнез доби ја рође њем и пот пи ше кри ком кад први пут 
вазду хом плућа испу ни  он је оба ве зан да чува веру 
оче ва, при но си жртве, и тражи од бога све што му 
тре ба, за себе и за свој народ  бог, са своје стра не, да 
на њих одго во ри  У супрот ном, кнез би поку шао са 
већим жртва ма, а ако оста не неусли шен, потра жио 
би накло ност дру гог бога  

кип од дрве та застра шу ју ће вели чи не био је начет 
вре ме ном и потам нео, а под нож је, жртве ник, завр ша
вао се обли ком људ ске гла ве  из њего вих пора изби јао 
је мирис крви којом је нато пљен без број пута  око 
све ти ли шта грми ло се вели ко каме ње поре ђа но укруг, 
у неко ли ко редо ва, нагла ша ва ју ћи изузе тост из сре
ди не и све тост места 

Ме до ви на, ража ни хлеб, лук и млеко нису увек 
били довољ ни  Ни жетве на пону да, чанак жита који 
је кнез изнад главе ка идолу поди зао у знак захвал но
сти за убра не пло до ве земље  

„по де ли те сиро ти њи!“
бо го ви су иска ли крв  тиска ли су се сиро ти око 

кнеза док је делио месо жртво ва них живо ти ња, задр
жа ва ју ћи нај бо ље кома де за жртве ник тешко умо љи
вог бога  Главе су поди за не на коље око кипа  

Мо лио им се и веро вао да су уз њега  перун пре 
свих, волос, па стари род, који је држао наслед ни тро
зу бац рју ри ковича    

кнез је при ме њи вао зако не и одлу ке које је доно
си ло веће сази ва но реским зву ком зво на  рас пра ва не 
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би сва кад доне ла реше ње, па су је наста вља ли и завр
ша ва ли песни че њем на вол хов ском мосту  ко над ја ча, 
њего во је и пра во  Не јед ном је вла ди мир ужа гре них 
очију посма трао тучу жуде ћи да се баци у гоми лу у 
којој су већ ни ци право дока зи ва ли песни ца ма  Уме
сто тога, про пео би коња, поско чио на свом чер ке ском 
седлу, и у бесном трку одју рио  

крв му је ври ла, али, био је кнез, морао је да се 
уздр жи 

≈

Ми слио је на пега ви цу  била је млађа од њега, мања, 
пазио је на њу, сад је сама    радо би јој пока зао свој 
град  Засме ја вао би је као пре, дра жи ле су га јами це на 
њеним обра зи ма, желео је да их види поно во    

пи тао је Малу шу чим је сти гла  отку пи ли су је 
тргов ци, рекла му је, и њу, и мајку јој  кне ги ње олге 
више није било, а јаро пол ко ва жена сама је бира ла 
своје слу шки ње  

„ко зна где су   “


