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РЕЧ АУТОРА

Пресудан догађај за настанак ове приче био је један 
мој повратак кући са студија. Том приликом, у тренутку 
када је воз улазио у станицу Велика Плана, по ко зна који 
пут пажњу ми је привукла велика камена чесма, која и 
сада стоји на уласку у поменуту железничку станицу. 
Иако сам је виђао небројено пута до тада, у том тренут-
ку ме је, ни сам не знам зашто, подсетила на једну од 
риболиких скулптура из Лепенског Вира. Како сам у то 
време, као студент етнологије био понесен причама о 
древним обредима, жртвама, архетипским и митским 
сликама, почео сам да се питам о правој сврси ових не-
обичних артефаката. Шта ако је њихова улога била да 
умилостиве некакво водено божанство? Нешто што је у 
свакодневници локалног становништа изазивало пош-
товање и страх. Одмах сам се сетио и такозване „влаш-
ке магије“, једног облика древне шаманске праксе која 
је најраспрострањенија управо у делу Србије на коме се 
налази и Лепенски Вир. Сетио сам се и бројних прича 
из наше фолклорне фантастике, везаних за веровања у 
разне водене демоне и божанства, и истог тренутка по-
чео да кројим причу. 

Иако не знамо одакле су дошли, куда су отишли, 
нити какав је био њихов језик,  насеље и загонетне 
скулптуре становника Лепенског Вира, пружају обиље 
могућности за мултидисциплинарна тумачења и за-
кључке. Тачније, могла су да пруже, да место на коме 
су живели древни Лепенци није заувек потопљено 
због изградње хидроелектране Ђердап. Иако су оста-
ци насеља пренесени на тридесетак метара вишу коту, 
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у новоизграђени музеј, земља над којом је настајала и 
развијала се ова тајанствена култура, нестала је заувек 
у водама Дунава. Локално становништво и рибари су 
годинама након потапања, у непосредној околини бив-
шег насеља проналазили бројне предмете и артефакте, 
који су накнадно сврстани у приближно исти културни 
контекст, као и предмети пронађени на потопљеном 
налазишту. Ове чињенице биле су само разлог више да 
наставим са писањем.

Прикупљајући материјал за причу, пажњу ми је при-
вукао датум првог објављивања вести о проналаску Ле-
пенског Вира. Био је то 16. август 1967. године. Како се 
прича развијала све више сам схватао да имам довољно 
грађе за новелу, али не и за роман. Био ми је потребан 
још један историјски ток. Прелиставајући једно старије 
издање историје Београда, пажњу ми је привукао датум 
једне од највећих битака која је вођена на територији 
главног града. Испод гравуре непознатог аутора били 
су исписани датум и година. Писало је - 16. август 1717. 
Ова необична подударност, као и бројне друге које су 
уследиле након интензивнијег бављења овим перио-
дом, одредили су даљу судбину романа. Иако важим за 
релативно доброг познаваоца историје, био сам зате-
чен чињеницом да се на територији Србије, почетком 
осамнаестог века налазила држава позната као Краље-
вина Србија. Веровао сам да након пада средњовеков-
не Србије под турску власт, а пре проглашења Милана 
Обреновића за краља, на територији Србије није било 
другог краљевства. Нетачно. У периоду од 1717. па све 
до 1739. године, Србија је била у саставу Светог римског 
царства. Ова важна епоха, баш као и у случају Лепен-
ског Вира, била је готово потпуно књижевно необрађе-
на. Читајући више о Еугену Савојском, принцу Алек-
сандру Виртембершком, несрећном фортификатору 
и обновитељу београдске тврђаве Николи Доксату де 
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Морету, оберкапетану Станиши Марковићу – Млати-
шуми, пустопашном капетану Теодору Продановићу 
званом Чупа, схватио сам да пред собом имам галерију 
историјских ликова о којима домаћа шира јавност не 
зна готово ништа. Ако овоме додамо и чињеницу да 
је реч вампир, једна од ретких речи које су се са ових 
простора уселиле у светске речнике и енциклопедије, 
управо захваљујући једном случају из села Медвеђа код 
Трстеника, забележена и обнародована управо у овом 
периоду, имао сам све предуслове за даљи рад на ро-
ману. Радни наслов Вир, добио је своју коначну верзију 
у роману који је пред вама а који ће, како стоје ствари, 
бити прва од три књиге посвећене Лепенском Виру. 

Ипак, ове приче не би ни било да није несебичне и 
свесрдне помоћи пријатеља и сарадника, који су рад на 
мом роману првенцу учинили неупоредиво лепшим и 
лакшим. Хвала Јелици на помоћи око одабира имена 
мојих неисторијских јунака, Тањи на саветима и пози-
тивној енергији, колегама из књижаре на разумевању 
и повременом гледању кроз прсте због ноћног писања 
и кашњења, колегама етнолозима Жељку, Милану и 
Младену на стручним коментарима, као и историча-
рима Милану Благојевићу и Ивану Нешићу на помоћи 
око одабира адекватне литературе. Такође, велико, ве-
лико хвала писцу и магу графичког дизајна Андрији 
Јонићу, на помоћи око насловнице, лекторки Вишњи 
Аксић на саветима везаним за правопис и језик, мом 
дугогодишњем пријатељу и саборцу на пољу промо-
ције фолклорне фантастике Миланчету Марковићу, на 
првом читању и помоћи око прелома текста, Владими-
ру Петровићу, књижевном критичару и власнику пор-
тала „Читаоница“, на бескрајно корисним коментарима 
везаним за структуру радње, као и Дубравки Драговић-
Шеховић на саветима везаним за почетак приче.

Нарочито бих се захвалио и својим колегама писци-
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ма: Горану Скробоњи, Оту Олтвањију, Дејану Огњано-
вићу, Ненаду Гајићу, Влади Арсићу, Браниславу Јанко-
вићу, Павлу Зелићу и Младену Марковићу на подршци 
и времену које су одвојили за читање, као и на бројним 
саветима везаним за жанр, језик и динамику романа.

Посебно хвала Александру Тешићу, писцу и творцу 
фантазијског серијала Косингас, као и Ирени Тешић, 
власници издавачке куће Страхор, на прилици да своје 
прве озбиљније кораке као писац, начиним у оквиру 
њихове издавачке куће. 

Хвала и мојим родитељима Зорану и Стани на без-
резервној подршци, брату Милану, првој жртви мојих 
приповедачких покушаја из детињства и синовцу Ан-
дреју, будућем писцу, надам се.

Велико хвала мојој Сањи на огромном стрпљењу, 
истрајности и помоћи око завршавања рукописа на 
време, као и на љубави без које не знам шта бих. 

На крају, хвала свима вама који ћете прочитати, 
похвалити или покудити овај роман. Ваше мишљење, 
ма какво да је, значи много.

Младен Милосављевић,
на Спасовдан, 2018. године
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I
  

Ако идете по земљи неколико метара, прећи ћете 
неколико метара. Али ако те кораке усмерите у земљу, 
можете прећи хиљаде година. Професорове речи су 
попут мантре опседале мисли усплахиреног копача, 
који је сваког тренутка био све ближе циљу. Неодређе-
ни број покрета теренским ашовом ка влажној мешави-
ни песка и земље делио га је од сазнања. Сва чула била 
су усмерена ка једној тачки, скривeној под миленијум-
ским наслагама тла. Тачки за коју је био убеђен да по-
стоји и која је у овом тренутку, како је веровао, за њега 
представљала питање живота. Повремени коштани 
фрагменти, нагорело дрво и делови јеленских рогова 
били су знаци да је на добром путу. Иако се мислило да 
је терен обрађен и да су потенцијални трагови ранијих 
цивилизација утврђени и мапирани, био је уверен да 
греше. Брзина радова коју је диктирало скоро пота-
пање налазишта, као и недостатак средстава, терала је 
археологе да се фокусирају само на целину, не и на поје-
диности, а суштина је лежала управо у њима. Једино су 
детаљи били у стању да испричају причу ономе ко би 
умео да их види на прави начин. Без обзира на то коли-
ко се чинили ситним и наизглед небитним, без њих је 
било немогуће направити иоле тачну реконструкцију 
о неким давно прошлим временима и људима, уместо 
којих су сада говорили остаци. Требало је само бити 
стрпљив и копати дубље и пажљивије.

Изненада, један потмули ударац метала о камен за-
устави младићево дисање. Добро познати осећај топ-
лог али нелагодног голицања поче да се разлива стома-
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ком, изазивајући вртоглавицу и краткотрајну мучнину. 
Није се обазирао на бол, на посекотине по кожи и ис-
крзане нокте, мислио је само на тајанствени предмет 
под песком. Уосталом, свитало је. Морао је да пожури. 
Иако скривен под густим окриљем магле која је већ не-
колико дана спречавала радове на локалитету, требало 
је да буде опрезан. Дубоко је веровао инстинкту који 
га је гонио да иде до краја, без обзира на цену коју ће, 
по својој прилици, морати да плати. Младић на брзи-
ну скину кишну кабаницу, клече на мокар песак и поче 
голим шакама бесомучно да копа. За разлику од оста-
лих студената, није волео рукавице. Нису га плашиле 
претње професора како ће пре или касније да се посе-
че или да налети на окужену кост. Једноставно, није их 
слушао. Уживао је у осећају да голим рукама и пре свих 
додирује ископину која се помаља пред њим, изронив-
ши из вековне таме и тиховања. Копао је брзо, готово 
без даха, гледајући у наслаге песка и земље пред собом, 
као да види кроз њих. 

Наједном, недалеко од обале зачуше се потмули 
звуци, који узнемирише и њега и Дунав. Срце закуца 
брже, запљускивање воде поста гласније, а таласи по-
чеше јаче да се одбијају о обалу. Младић претрну. Осе-
ти како му нешто непријатно и ледено пуже уз кичму, 
инстинктивно га терајући ка тлу. Онеспокојен и скоро 
без даха, он се опружи по мокрој земљи, готово не ди-
шући. Неколико тренутка касније чу се туп ударац, који 
се понови још неколико пута, након чега се из правца 
реке зачу нејасан разговор. Након што је успео да ра-
зазна неколико речи, одмах му би лакше. Кроз маглу и 
нарушену тишину која се наново успостављала до обале 
је допирао тихи разговор влашких рибара, чије се речи 
убрзо изгубише у магли и оближњим врбацима. Осло-
нивши се поново на мокра колена, он настави да копа, 
не обраћајући пажњу на ситан песак који му се упорно 
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забијао под нокте. Није протекло много времена, а под 
прстима поче да се разазнаје некакво изрезбарено ка-
мено обличје. Истог тренутка младић успори дисање 
и, не скидајући поглед са предмета у песку, посегну за 
метлицом. На површини ископаног артефакта почеше 
јасније да се указују неравнине и урези. Сваким зама-
хом метлице пронађено обличје откривало се све више. 
Радило се о древној рукотворини, делу некакве непо-
знате и тајанствене културе, чија су знања и значења 
давно однеле тамне воде Дунава. Одложивши метлицу, 
он покуша да извуче предмет из земље. Иако је упињао 
свом снагом, миленијуми наслаганог и сабијеног тла 
држали су артефакт окованим, не дозвољавајући му 
да лако напусти свој пешчани гроб. Ипак, упорност је 
дала резултате и, након бескрајног броја покрета који 
су подсећали на метанисање, земља престаде да се опи-
ре и младић под рукама осети олакшање. Вишечасов-
но копање и бојазан да не буде виђен, као и изненадни 
проналазак, најзад узеше данак. Уморно тело и упоран 
али исцрпљен дух студента археологије Мијата Петро-
вића најзад попустише. Магловита осећања задовољ-
ства, усхићености и умора бацише га на колена пред 
древним каменим идолом. Пронађена фигура била је 
одлично очувана. Упркос времену које је провела под 
земљом, на њој су се још увек јасно видели дубоки уре-
зи, који су могли да представљају декорацију или дав-
но заборављено писмо. Утисак целовитости кварио је 
само дубоки урез изнад десног ока фигуре, највероват-
није настао једним неопрезним ударцем ашова. 

Додирујући челом влажну земљу, Мијат поче хи-
стерично да се смеје, не обраћајући пажњу на јутарње 
сунце, које се полагано промаљало кроз маглу. 
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II

Тежак ваздух доносио је мирис воде, земље и смрти. 
Непрегледни и безлични дани, недеље и месеци у који-
ма су се смењивали периоди несносних врућина и ве-
ликих киша чинили су ваздух непријатним за дисање, а 
земљу готово немогућом за копање. Житке и смрдљиве 
гомиле блата глибиле су ноге задиханих војника, који 
су даноноћно копали или поправљали већ ископане 
ровове, надајући се чуду. Чинило се да је време стало. 
Сећања и лица претворила су се у војске које ће, пре 
или касније, поново постати земља, кал и ништавило. 
Повремени позиви на узбуну разбудили би и покре-
нули духове, накратко прекидајући монотонију. Ипак, 
након неког времена испуњеног звекетом оружја или 
мирисом барута све би се опет враћало у блатњаву сва-
кодневицу. Наде је било све мање, једино је мртвих би-
вало све више.

Изненада, снажан крик проломи узаврели августов-
ски ваздух. Био је то јаук заробљеног шпијуна који је 
одјекивао дуж непрегледних ровова, лебдећи над гла-
вама замишљених и уморних војника. Старији ратни-
ци су, поучени искуством и безбројним преживљеним 
борбама, мирније подносили ужасе. Трудили би се да, 
наизглед неометени ратном атмосфером и страдањи-
ма, делују запослено. Како би прекратили време, неиз-
весност и муке, измишљали би бројне разлоге само да, 
макар и на тренутак, буду што даље од ровова и јаука 
заробљеника. Сећања на прву битку, рану или убијеног 
непријатељског војника одавно је прекрила рутина, а 
звуке оружја заменили су звецкање војничке плате, као 
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и слатка маштарења о кући, породици и топлом телу 
жене. Прва пузања кроз телеса, крв и блато сада су била 
само непријатна сећања која би се, тек понекад, јавља-
ла попут повременог жигања старе али давно зарасле 
ране. Требало је остати жив или пасти мртав, само не 
бити заробљен. Нема војника, било да је у питању ве-
теран или неко ко се први пут обрео на бојишту, коме 
нису биле познате језиве приче о судбинама заробље-
них. Сви су знали да се мучењу ухода и непријатељс-
ких војника, нарочито пред саму битку, приступало са 
посебном суровошћу. Заробљеници су били живи дра-
ни, черечени или набијани на колац, приликом чега се 
нарочито водило рачуна о томе да се све одвија споро, 
што спорије. Мучења су извођена тако да војници у 
непријатељском табору могу јасно да чују шта их чека 
уколико и сами буду заробљени, али не и да то виде. 
Искусни турски џелати знали су да је страх већи уко-
лико је наслућен. Виђени ужас се, потиснут у тамније 
кутке сећања самом својом тежином, ту и завршава. 
Наслућени тек почиње, прогањајући до краја живо-
та. Старији војници би се у тренуцима мучења својих 
сабораца претварали да нешто раде. Проверавали би 
оружје, пушили или замишљено гледали негде у даљи-
ну како не би разоткрили страх који је, упркос искуству 
и бројним преживљеним биткама, ипак опстајао и оп-
седао. Што се тиче млађих војника, само они знају шта 
се у тим тренуцима дешавало у њиховим душама. 

Још један крик, овога пута снажнији и дужи, нагло 
прекину Фромбалдове мисли. 

„Проклетници”, рече неко из гомиле, „само нам је 
још ово требало после два месеца у блату.”

Прелазећи прстима преко једне давно зарасле али 
још увек видљиве ране на рамену, Фромбалдо се трудио 
да препозна глас умирућег. Чинило се да крици дола-
зе из грла млађег од двојице заробљених ухода. Слу-
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шајући га, размишљао је о саветима које је пре само два 
дана давао несрећном младићу, помажући му да обуче 
униформу турског пешака. Искрено је веровао да ће оз-
биљном и вазда замишљеном тамнопутом момку, који 
је више подсећао на агаренског него на хришћанског 
војника и коме су језик и обичаји непријатеља били 
добро познати, поћи за руком да се неопажен извуче из 
турских редова. 

„Вратићемо им све”, рече, и даље гледајући у правцу 
из ког су долазили крици. „Неће ово још дуго.”

Као службеник царске администрације, у оквиру 
које је обављао послове тумача, Фромбалдо је често 
бивао у прилици да саветује шпијуне који су били од-
ређени да се пребаце у непријатељске редове. Након 
година проведених у борбама за рачун хабзбуршких 
владара, рат, познавање језика и прерушавање били су 
оно што му је најбоље ишло од руке. Будући бистар и 
лак на слуху, брзо је учио језике крајева у којима би се 
обрео, те су му у прво време поверавани углавном зада-
ци тумача и посредника у преговорима. Поред слуха, 
имао је дар и за прерушавање, те је од тумача постао 
и један од најбољих царских шпијуна, учествујући у 
безбројним мисијама за потребе монархије којој је слу-
жио. Захваљујући овим вештинама, зачас се претварао 
у занатлију, дубровачког трговца или турског војника. 
Био је у стању да постане било ко. Једино се никада није 
прерушавао у српске сељаке, јер њих су обесни и оси-
они Турци тукли и понижавали, кад год и где год би 
стигли. Док је слушао крике заробљеног саборца, над 
Фромбалдом се изненада надви тамни облак малодуш-
ности.

„Проћи ћемо и ми исто”, рече немарно мршавом 
гренадиру до себе, који је у тај час чистио цев своје 
пушке, и не окренувши се. Изгледало је да ниједан од 
Фромбалдових савета више није био од користи не-
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срећном младићу који је, судећи по крицима, умирао у 
најстрашнијим мукама. 

Аустријска војска је већ два месеца била улогорена 
на потесу око Београдске тврђаве, заузимајући широ-
ки појас који се протезао од Саве до Дунава. Почетна 
логистика и први кораци опсаде осмишљени су и изве-
дени без иједне грешке. Док су се турске снаге спрема-
ле за напад Аустријанаца, очекујући га из правца Саве, 
дотле су се аустријски гренадири и драгони примица-
ли Турцима иза леђа, Дунавом, напредујући опрезно 
узаним и тешко проходним панчевачким ритовима. 
Турски стратези били су уверени да ће се Аустријан-
ци послужити истоветним поступком као и приликом 
ранијих покушаја да освоје Београд. Основна тактика 
принца Еугена Савојског, главног војног заповедни-
ка аустријске војске, састојала се у стрпљивој и добро 
спроведеној опсади, праћеној повременим нападима и 
бомбардовањем све док се утврђена страна не примо-
ра на предају. Били су пресечени готово сви путеви за 
снабдевање Турака и пристизање евентуалне помоћи, 
а један мањи одред вршио је даноноћну топовску кано-
наду са оближњег острва. Турци су били добро утврђе-
ни, одлично снабдевени и спремни за јаку и дуготрајну 
опсаду. У тврђави се налазио гарнизон од око тридесет 
хиљада војника, а турска армија је располагала и фло-
том састављеном од стотинак пловних јединица, оп-
ремљених за брза и снажна дејства на Дунаву, Сави и 
околним рукавцима. Заповедник утврђеног Београда 
Елхач Мехмед-паша одраније је био познат као одли-
чан тактичар и храбар војник, те се могао очекивати 
жилав отпор војника иза зидина. 

Опсада је подразумевала и темељну припрему за 
два потенцијална правца борбе. Први фронт састојао 
се од ископаних и поседнутих ровова, ојачаних топов-
ским батеријама, чији је задатак био да туку утврђе-
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ну посаду и спречавају евентуалне нападе из правца 
тврђаве. Други фронт чинила је нешто шира и знатно 
јача офанзивна, такозвана циркумвалациона линија, 
окренута ка југу, одакле се очекивао долазак главних 
непријатељских снага. 

Чувши за огромну царску војску, највећу после бит-
ке код Беча, велики број генерала, великаша и принче-
ва, припадника неких од најчувенијих владарских кућа 
из читаве Европе, слио се под Београд. Желели су само 
једно – да се боре уз Савојског не би ли тиме своме нов-
цу, титули и породичном имену додали и мало славе. 
Ипак, упркос доброј организацији и снабдевеној ко-
мори, дуготрајна опсада, неиздрживе врућине и боле-
сти, учиниле су своје. Од око сто хиљада војника, који 
су почетком лета прешли Дунав код Вишњице и запо-
чели опсаду, број се смањио за трећину. Део војске је 
нестајао услед исцрпљености и у непрестаним чаркама 
са турским коњаницима, који су муњевитим и изнена-
дним нападима из тврђаве задавали ударце најистуре-
нијим одредима. Поред тога, велики број њих умирао 
је од мијазме и лошег барског ваздуха, на који аустриј-
ски војници нису били навикнути. У папирима које би 
потписивали царски лекари, за овакве војнике би се 
говорило да их је убијао кал југа, специфичан амбијент 
магле, блата и некаквих земљаних испарења, који је и 
раније знао да буде кобан за многе војске које су прола-
зиле овуда.

Највећу претњу, ипак, представљале су трупе ве-
ликог везира Халил-паше, које је послао султан Мех-
мед Трећи с циљем да омете сваки покушај освајања 
Београда. Иако су очекивали велику и јаку турску вој-
ску, Аустријанци су се надали да ће успети да истрају 
у своме плану и да ће Београд бити освојен. Међутим, 
када су првог дана августа турске трупе стигле пред 
аустријску опсадну линију, наде освајача почеле су да 
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јењавају. Непрегледна војка послата из Једрена да сатре 
невернике убрзо је начинила баријеру око аустријских 
снага. Белина разапетих шатора, несносна бука и јак 
лојани задах, увлачили су се у ноздрве и кости уморних 
Аустријанаца, постепено им сламајући и вољу и веру. 
Правећи опсаду око гарнизона у Београдској тврђави, 
аустријски војници су се наједном нашли у готово бе-
зизлазном положају. Везир је одмах након доласка Са-
војском понудио да се преда, рачунајући да ће његових 
двеста хиљада војника утицати на коначну одлуку ауст-
ријског војсковође. Турци су нудили наизглед повољне 
услове, који су се састојали у часном и безбедном пов-
лачењу Аустријанаца, уз могућност задржавања до тада 
освојених територија. Чак су и неки старији и искуснији 
генерали саветовали принца да овакав предлог узме у 
озбиљно разматрање. Међутим, Савојски је одмах од-
био понуду Халил-паше, истичући да ће Београд, као 
тренутно највећи и стратешки најважнији војни циљ 
царевине, ускоро бити поново у рукама хришћана.

Иако је важио за неоспорног ратног генија и нај-
бољег војног стратега свог времена, принц Савојски је 
био необичан и ћудљив човек. Као самотњак и заклети 
нежења, ретко је дозвољавао било коме да му се при-
ближи. Својим понашањем и начином живота пред-
стављао је недокучиву загонетку за све око себе. Било 
је немогуће предвидети и најмањи део његове тактике, 
била она ратна или мирнодопска, и уопште, одавао је 
утисак човека који стално калкулише и одмерава друге, 
стежући око њих неки невидљиви обруч. Као аристо-
крата и потомак једне од најстаријих владарских кућа у 
Европи, гајио је урођену одбојност према пуку и сеља-
штву. На обичне људе, били они војници или цивили, 
гледао је само као на средство, неопходно како би се 
освојила одређена територија или добила битка. Чак 
се и према славним српским капетанима Текелији и 
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Монастерлији, захваљујући чијој помоћи је добијено 
неколико важних битака, Савојски односио са подоз-
рењем и приметним презиром, не одступајући од свог 
добро познатог и званичног става. Иако је гајио одређе-
но поштовање према Србима као војницима, донекле 
ценећи њихову лојалност, храброст и ратне вештине, 
сматрао их је дивљим и својеглавим и био дубоко уве-
рен да је међу њима немогуће успоставити било какав 
озбиљнији ред. Стога је многе чудила његова необична 
присност и наклоност коју је показивао према једном 
од српских капетана. Ниског али темељног торза, са 
великом главом зараслом у густу и неуредну косу, због 
које је више личио на некаквог дивљег ратника него на 
војног команданта, Теодор Продановић, звани капе-
тан Чупа, био је једини припадник помоћних српских 
трупа са којим је Савојски лично комуницирао. Иако 
сличне висине, овај тајанствени војник био је сушта 
супротност у односу на елегантног и отменог принца. 
Деловао је пре као некаква накарадна и гротескна сен-
ка, оличење принчеве нечисте савести него као живи 
и говорећи створ. Њих двојица су често знали сатима 
да разговарају, посматрајући распоред војски са једне 
узвисине, приликом чега је капетан живо махао ру-
кама, показујући принцу негде пут будућег бојишта. 
Чак ни официри који су припадали кругу најближих 
сарадника Еугена Савојског нису могли ни да претпо-
ставе о чему су принц и разбарушени капетан могли да 
причају. Нарочито су их чудиле принчева мирноћа и 
равнодушност којом је дочекао вест о доласку Халил-
пашиних трупа. Турци су били готово троструко број-
нији, а својим левим крилом били су опасно примак-
нути истуренијем делу, на коме је био смештен један 
аустријски пешадијски пук. Такође, са једног узвишења 
према Сави на коме су турски пешадинци већ увелико 
копали своје ровове, почела је да делује турска артиље-
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рија. Аустријски логор био је непрестано бомбардован 
топовима и мерзерима, што је наносило огромну ште-
ту ионако десеткованој аустријској војсци. 

Уместо да прихвати предају, одложи борбу или 
искористи било шта друго из свог богатог ратног ис-
куства, Савојски је чекао. Војницима и подофицири-
ма у рововима остајало је све мање снаге, воље и вере 
у позитиван исход битке. Иако се шапутало да је цар 
послао савезничке трупе у помоћ свом славном војско-
вођи, нико од официра се није усуђивао да принцу лич-
но постави било какво питање везано за напад, помоћ 
савезника или потенцијалну предају. Знало се за углед 
који он ужива код цара и сви су били свесни чињенице 
да их само један погрешан корак може коштати чина, 
каријере или чак главе. Све се сводило на ћутање и че-
кање. 

Ипак, једна униформа крете пут принца, који је у 
тај час стајао пред шатором команде. Био је то коњич-
ки генерал, гроф Мерси, који се обрати Савојском са 
извесном дозом лаконске оштрине, типичне за већину 
старијих официра. 

„Уважена екселенцијо, обавештавам вас да је стање 
у редовима све лошије. Нећемо успети да одолимо уко-
лико нас непријатељ ускоро нападне са обе стране. Не-
мамо времена за чекање.” 

Слушајући, Савојски је неодређено гледао у небо, 
негде пут заласка, изустивши само једно кратко и сик-
таво: 

„Не брините, генерале. Време ће бити наш савез-
ник.” 

Румено августовско сунце лагано је јењавало, обасја-
вајући војнике обеју страна. Неке по последњи пут. 
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III

Име Хауарда Картера непрестано је опседало Мија-
тове мисли. Још од тренутка када су откривени први 
налази на локалитету, млади археолог није могао а да 
не примети мноштво сличних околности које су прати-
ле открића Тутанкамонове гробнице и Лепенског Вира. 
Небројено пута до сада размишљао је о дану у коме је 
славни британски археолог први пут провирио кроз 
узани камени отвор – у таму. Том приликом, схватив-
ши да стоји на улазу у гробницу древног египатског фа-
раона, Картер је изговорио своје, сада већ чувене речи 
– „Видим прекрасне ствари”. Мијат се упорно питао 
како изгледа тренутак у коме човек, захваљујући доб-
рој процени, даноноћном раду и истрајном пробијању 
кроз препреке, златним словима исписује своје име у 
постоље бранше. 

„Овај је најкомплетнији до сада”, рече један од сту-
дената, уклањајући метлицом остатке земље са скелета 
који је недавно откривен у плитком гробу, у југоисточ-
ном делу насеља. По робуснијој доњој вилици, чеоним 
и костима подлактица, видело се да су у питању остаци 
мушкарца. Оно што је највише чудило археологе био 
је положај у коме је скелет пронађен, пошто су њего-
ве ноге биле подвијене у такозвани „турски сед”. Гроб 
је био окренут ка Дунаву и чинило се да скелет припа-
да неком важном члану, родоначелнику или оснивачу 
заједнице, будући да је распоред његових костију био 
основ за све грађевине пронађене у млађим слојевима 
насеља. Непосредно изнад гроба пронађен је и један 
камени артефакт, постављен попут надгробне плоче. 
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Предмет је био исклесан од пешчара, само што се на 
њему није разазнавао никакав конкретан облик. Био је 
ишаран некаквим непознатим симболима, који су мог-
ли да представљају покојниково име, поруку или упо-
зорење. Сличан камен, само нешто мањи и другачијег 
облика, пронађен је и у гробу. 

„Тенац”, зачу Мијат глас једног од млађих археолога, 
који је, што прстима, што метлицом, прелазио преко 
неравнина на артефакту пронађеном изнад покојника. 
Био је то глас његовог пријатеља Александра, кога су 
сви, укључујући и Мијата, звали Микић. Мијату се учи-
ни да му се овај руга.

„Мени нешто кажеш?”
Микић накратко погледа пут Мијата, враћајући по-

глед на предмет пред собом.
„Тако се у мом крају, у околини Сурдулице, називају 

вампири.”
Мијат погледа око себе. Недалеко од њих налазила 

се групица студената који су, чучећи, пажљиво сакупља-
ли узорке. Две девојке су се гласно смејале. Несносна 
врућина отежавала је ионако напорно копање. Иако је 
земља поред реке била мекана и растресита, радови 
су одмицали споро. Да би сваки пронађени детаљ био 
што боље документован, морало се радити са пуно стрп-
љења и пажње. Изгледало је да умор и вишемесечни 
боравак на терену полако узимају свој данак, чинећи 
ионако дуге дане све дужим. Поред тога, како је вре-
ме одмицало, Мијат је осећао да његово присуство на 
налазишту није најпожељније. Имао је утисак да поје-
дине колеге раде све како би му боравак на локалитету 
учинили тежим. Све је почело од дана када је, на своју 
руку и мимо одлуке надређених, који су ископавање на 
Лепенском Виру сматрали завршеним, кришом, преко 
ноћи наставио да копа. Иако је, захваљујући његовој 
упорности, инстинкту и оправданим претпоставкама, 



20

откривен читав један културни слој чији ће садржај, 
сасвим сигурно, бацити ново светло на налазиште, 
многима се није свидео даљи останак на локалитету. 
Појединцима који се још увек нису прилагодили усло-
вима теренског рада увелико су недостајали доколица 
и удобности свакодневице. Иако су за рад на терену 
бирани углавном посвећени студенти и они за које се 
веровало да ће једнога дана представљати перјанице 
археолошке бранше, поједини од њих још увек су били 
исувише млади да би читав посао схватали са озбиљ-
ношћу и истрајношћу старијих археолога. Мијат је све 
чешће примећивао како га називају погрдним имени-
ма, а наилазио је и на ситне пакости попут исполива-
ног кревета, песка у порцији или животињских костију 
поређаних у облику слова „М”, које је затицао испред 
свог шатора. У почетку није обраћао много пажње на 
увреде, али су временом почињале све више да му сме-
тају. Чинило се да многи од колега не могу да му оп-
росте успех који ће, на крају крајева, бити приписан 
њему, док ће остали студенти остати запамћени само 
као безимени теренски радници. Управо због тога му и 
речи Микића, најбољег друга још од првих студентских 
дана, зазвучаше као неочекивана увреда. 

„Јеси ли ти то мене назвао Кењац?”
Бацивши један дуг поглед пут Мијата, Микић на 

тренутак престаде да се бави пешчаром.
„Када си последњи пут спавао?”
Мијат заврте главом.
„Не знам. Превише сам уморан да бих ишао у кре-

вет.” 
Микић је гледао пут пријатеља, насумично превла-

чећи прстом преко једног уреза на пешчару.
„Рекао сам Тенац. Овакви споменици су проналаже-

ни на многим локалитетима широм света. Обично су 
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их постављали изнад гробова оних за које се веровало 
да могу да се повампире.”

У том тренутку Мијат осети нечији длан на свом ра-
мену. Била је то рука професора, руководиоца радова. 

„Вампир или не, ово откриће ће нам донети много.”
Професор, иначе старији човек са огромним терен-

ским искуством, био је последња особа од које је Мијат 
очекивао подршку. Поступивши директно мимо њего-
вог наређења о прекиду радова на локалитету, очеки-
вао је да управо професор буде неко чија ће повређе-
на сујета стати на страну оних који су њега осуђивали. 
Међутим, откако је утврђено да се испод ископаног ар-
тефакта налази још један старији културни слој, про-
фесор је био ван себе од усхићења. Иако већ у годинама 
и далеко од пристојне кондиције, он је последњих дана 
био најактивнији на локалитету. Понашао се попут де-
тета које је добило дуго жељену играчку. 

„Данас је и званично стигла потврда из Београда. 
На основу коштаних узорака које смо послали за раније 
откривене скелете, они из најмлађег периода грубо су 
датирани на неких седам до седам и по хиљада годи-
на.”

Слушајући професора, Мијат осети јаку потребу да 
попије мало воде.

„Ако је то истина, колико би онда требало да је стар 
скелет који смо открили пре неки дан?”

Професор из џепа извади марамицу којом поче да 
брише чело и врат, претходно скинувши наочаре са 
тешким металним рамом. Крупне капи зноја сливале 
су се низ његово чело, упадајући му у очи.

„Ако су моје претпоставке макар и приближно тач-
не, биће да је наш родоначелник старији бар два миле-
нијума.”

Микић поново погледа пешчар пред собом.
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„Значи открили смо најстаријег познатог вампи-
ра?”

Не отварајући очи, професор прстима десне руке 
обујми слепоочнице. 

„Вампир или не, овај ће нам скелет помоћи да Ле-
пенски Вир ставимо међу светска чуда археологије.”

Мијат поново погледа пут професора.
„Хоћете да кажете да се на овом локалитету живело 

у континуитету седам хиљада година?”
Професор слегну раменима.
 „Зашто да не?”
Мијат не издржа.
„Мени од самог почетка ископавања ово све мање 

личи на насеље.”
Отворивши очи, професор погледа преко наочара, 

које је поново спустио готово до корена носа.
„А на шта вам личи, Петровићу?”
Мијат устаде. Већ дуже време је сумњао у званич-

не претпоставке да је пронађени локалитет био само 
обично рибарско насеље. Откриће најстаријег култур-
ног слоја и његово грубо датирање на више од осам ми-
ленијума у прошлост само су ишли у прилог његових 
претпоставки.

„Мене јако чуди једна ствар. Ако су овде, како ви и 
већина других претпостављате, живели само прости 
рибари, зашто би се толико дуго задржали на једном 
месту?” 

Професор га је нетремице гледао.
„Ви изгледа никако да се оканете те своје теорије о 

сакралном Лепенском Виру?”
Мијат слеже раменима.
„Шта ћу кад све околности указују на то. Погледајте 

и сами. Колико год била мала њихова насеља, након не-
колико хиљада година на једном релативно сведеном 
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простору морали бисмо да откријемо више гробова. 
Где су сахрањени толики људи?”

Професор баци још један поглед ка ископинама, 
не одговоривши. Његово ћутање, први пут до сада, у 
Мијату изазва талас сумње. Учини му се да стари архе-
олог зна нешто, нешто што по сваку цену покушава да 
сакрије од осталих. Непријатну тишину прекиде звук 
камена који Микић баци пут Дунава.

„Шта ако су Лепенци тела својих мртвих сахрањива-
ли у води?”

Алат за копање је све слабије одзвањао при додиру 
са набијеном дунавском земљом, ширећи по локалите-
ту уједначен и потмули одјек који се губио у врбацима. 
Врућина је попуштала, уступајући место свежој летњој 
вечери.

 Испред професоровог шатора био је постављен 
мали дрвени сандук испуњен пиљевином у коју је, 
између осталих, био положен и Мијатов риболики 
артефакт. Професор је планирао да сутрадан путује у 
Београд на заказану конференцију за штампу, где је 
требало да се јавност упозна са открићем Лепенског 
Вира. Док су остали приводили своје обавезе крају, или 
били забављени вечером и доколицом, професор је са 
двоје својих најближих сарадника живо расправљао о 
нечему. Деловао је узбуђено и забринуто. 

Сумирајући крај још једног дана, Мијат је у свој 
дневник уписивао забелешке са терена.

14. 8. 1967. 
Последњих неколико дана протекло је у непреста-

ним напорима да што детаљније истражимо новоот-
кривени слој, који је назван Прото Лепенски Вир. Да-
нима након мог открића риболиког артефакта, који 
сам, захваљујући брзоплетости и узбуђењу, успео да 
оштетим ашовом, нисмо проналазили ништа значај-
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но. Тих дана су ме скоро сви опседали, питајући зашто 
сам одабрао да копам баш на том месту и у време 
када се већ одустало од даљег истраживања локали-
тета. Нисам знао шта бих им тачно рекао. Ако чи-
таву ствар погледамо археолошки, није било готово 
никакве логике да би се ту могло пронаћи ишта од зна-
чаја. Сви су били уверени да је локација истражена до 
најстаријег насељеног слоја, који се налазио мало из-
над линије површине Дунава, и да би се даљим копањем 
дошло само до муљевитог тла. Шта би рекле ионако 
завидне и љубоморне колеге, које на све начине, данима 
уназад, покушавају да ми закомпликују живот, када би 
сазнали да сам налазиште открио слушајући само свој 
инстинкт. Радећи на Лепенском Виру, приметио сам 
да на појединим деловима локалитета осећам некакав 
нарочити немир. Био је то осећај као да је кроз моје 
тело пропуштен електрицитет слабијег интензите-
та. По правилу, на таквим су местима касније про-
налажени артефакти од значаја, при чему не мислим 
на кости или нагорело дрво, већ на много значајније 
налазе као што су остаци кућа и карактеристичне 
камене рукотворине. Ово би се готово увек дешавало 
када сам по налазишту ходао без обуће. Искрено, још 
од најранијих дана имао сам утисак да, ходајући бос, 
ни сам не знам како, могу да осетим нека чудна под-
земна струјања. 

Након што је стигло обавештење да се ускоро се-
лимо на нову локацију и да ће локалитет бити пре-
мештен на тридесетак метара вишу коту, због по-
тапања, веровао сам да је са овим тереном завршено. 
Ипак, један део тла никако ми није давао мира, те сам, 
знајући за своја пређашња искуства, одлучио да про-
бам са копањем док сви буду спавали. Испоставило се 
да ми је била довољна једна ноћ да дођем до свог првог 
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самосталног открића, након чега је пронађен и оста-
так најстаријег насеља. 

Након што сам открио риболики артефакт, чи-
тав централни део досадашњег налазишта продубљен 
је за још непун метар, при чему смо нарочито водили 
рачуна о потенцијалним грађевинским или коштаним 
налазима који су се изнова указивали пред нама. Нај-
чешће су то били остаци животињских, највише је-
ленских, рибљих и костију паса, неретко назубљених и 
ишараних нејасним и неразумљивим симболима, који-
ма је тек требало да се бавимо. Из пронађених оста-
така јасно се види да су и творци културе Лепен ског 
Вира, попут многих народа мезолита, поштовали је-
лена. Не зна се само да ли је поштован као персонифи-
кација сунца и рађања поновног живота, као код Хе-
тита и древних Велшана, или због нечег другог? Поред 
тога, на основу великог броја псећих костију, од којих 
је добар део пронађен у хумкама испод подова кућа, са 
приличном сигурношћу можемо претпоставити да су 
пси, у свим до сада пронађеним културним слојевима, 
представљали једине питоме животиње познате та-
дашњем становништву. 

Оно што ме је највише обрадовало био је дан када 
смо у заливеном поду једне од негдашњих грађевина, 
испод оштећеног пешчара необичног облика, прона-
шли скелет мушкарца, који је одмах узбуркао духове 
присутних. И у раније пронађеним, млађим фазама 
овог локалитета, наилазили смо на одређени број ске-
лета који су најчешће били сахрањивани испод подова, 
непосредно уз камене оградине за које професор упорно 
тврди да представљају огњишта. Ипак, оно што раз-
ликује костуре откопане у млађим слојевима насеља 
од оног који смо пронашли у најстаријем слоју јесте 
управо недостатак „огњишта”, који не нађосмо у гро-
бу родоначелника са прекрштеним ногама. Била је пра-
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ва штета што смо, услед брзине радова и веома огра-
ниченог времена које смо имали на располагању, били 
принуђени да пронађене кости једноставно стрпамо у 
вреће, лишивши читаву ситуацију било какве поетич-
ности, али и могућности да слику сагледамо дубље. 
Можда су негдашњи погребници овим специфичним 
начинима сахрањивања појединих покојника покушали 
да нам укажу на неки обичај? 

Поред скелета, нашу пажњу привукао је и мали сфе-
рични предмет који смо пронашли крај покојника. У пи-
тању је жућкасти камени облутак, елипсоидног обли-
ка, који је по величини сличан мањем кокошјем јајету. 
На његовој површини јасно се виде линије и урези који су 
ме неодољиво подсетили на неку врсту координатног 
система, са местимично препознатљивим словима и 
бројевима, чија ће намена, како верујем, остати вечна 
мистерија. Гледајући овај артефакт, приметио сам да 
је начињен од истог камена од кога су направљене и 
остале скулптуре пронађене на налазишту. Изгледа 
да су Лепенци (усудићу се да их тако назовем) хиљада-
ма година узимали материјал са једног мајдана, који се 
највероватније налазио негде у близини самог насеља.

Тек након овог последњег открића дошао сам до 
закључка да моје копање на своју руку и мимо про-
токола није било узалудно. Уверен сам да ће нам овај 
скелет, као и неколико камених артефакта пронађе-
них у најстаријем слоју, открити доста тога о овом 
древном и тајанственом народу. Нарочито ме занима 
хоћемо ли успети да пронађемо некакав детаљ из њи-
хове свакодневне или обредне праксе који ће нам указа-
ти на било какав културни континуитет између њих 
и нас.

Што се тиче остатака грађевина, у најстаријем 
слоју смо пронашли и неколико језгара од насатично 
положених камених плоча, за које професор и неколико 
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старијих археолога упорно тврде како представљају 
огњишта некадашњих кућа. Видећемо чија ће теорија 
на крају однети превагу. Са професором и даље водим 
прави мали рат (волео бих да моја неслагања и са поје-
диним колегама буду на истом нивоу уважавања саго-
ворника) поводом наших неслагања око природе лока-
литета. На основу досадашњих открића, положаја и 
габарита грађевина, а највише због недостатка гробо-
ва становника ових насеља, прилично сам уверен да се 
у њему није живело, већ да је оно служило искључиво у 
обредне сврхе.

 Иако препун питања, од којих за већину никада 
нећу сазнати одговор, овај дан завршавам у уверењу да 
је моје присуство на локалитету умногоме помогло 
да слика о овом народу буде још комплетнија, те са 
нестрпљењем очекујем нови дан и изазове који следе.
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IV

Детаљан распоред аустријских положаја под Београ-
дом, подаци о броју војника, као и њиховом борбеном 
стању, били су добро скривени у маленој врећи од осу-
шене овнујске хурде, која се грејала у недрима Абаза, 
једног од заповедника турске извиднице и уходе од ис-
куства. Протекле су скоро две хефте откако се неопа-
жено увукао у табор неверника, тобож водећи рачуна о 
залихама и послујући око коморе. Изгледало је да нико 
од аустријских војника, заузетих даноноћним укопа-
вањем и припремама за предстојећу битку, није сумњао 
у наизглед убогог и умоболног коморника, чији је за-
датак био да будно мотри, памти и бележи распоред 
хришћанских трупа, њихов број и снагу. Није му било 
тешко да отрпи и понеку псовку или ударац који су, по 
неком неписаном али подразумевајућем правилу, сле-
довали одрпаном и простом слуги, каквим се он пред-
стављао. Добро је знао да ће ускоро, ако ваљано обави 
оно по шта је дошао, моћи да сеири и да ће неприја-
тељ добро осетити његову освету, као награду за све 
душманлуке преживљене у ђаурским редовима. Ипак, 
више од освете Абаз је желео да дозна шта се дешавало 
са турским уходама које је у претходних неколико неде-
ља слао међу невернике. И раније се дешавало да у ре-
довима обеју зараћених страна с времена на време буде 
откривен покоји шпијун. Ипак, увек би се вратио ба-
рем неко ко би био у стању да посведочи о снази којом 
располаже друга страна. Овога пута то није био случај. 
Ниједан од осморице његових подређених, који су од 
почетка опсаде успели да пређу аустријску контравала-
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циону линију, није се вратио у тврђаву. Абаза је чудила 
брзина којом је непријатељ успевао да препозна туђи-
не у својим редовима. Изгледало је као да су изненада 
дошли у посед некакве тајне која им је омогућавала да 
разоткрију уљеза чим би зашао међу њих. Био је решен 
да употреби све своје знање како би се већ једном стало 
на реп захукталом хришћанском пасјалуку. Радовало га 
је што су Аустријанци услед исцрпљујуће вишемесечне 
опсаде били на измаку снага. Стање на њиховим поло-
жајима није могло да се упореди са челичном дисцип-
лином и вољом Абазових сабораца, који ће се борити до 
последњег инсана како би ову јабану, као и њен утврђе-
ни цвет Дар Ал Џихад, сачували под окриљем ислама. 

Хришћански стражари су тихо разговарали, не 
обраћајући пажњу на закукуљеног послушника који 
се приближавао. Успоривши ход, Турчин само кратко 
просикта:

„Носим поруку са таш-мајданског на савски редут.”
И не погледавши га, један од стражара само махну 

руком.
Како је веровао да је обавио оно по шта је дошао, 

Абазу није било тешко да се, прошавши стражу, са 
првим акшамом неопажено искраде, решен да се што 
пре домогне Београдске тврђаве, у којој је спремно че-
кало тридесетак хиљада турских јањичара и аскера. 

План је био више него јасан и наизглед изводљив. 
Ваљало је поново пронаћи пут до утврђеног и опсед-
нутог Београда и предати поруку са детаљима напада 
лично заповеднику тврђаве Елхач Мехмед-паши. По 
заповести великог везира Халил-паше, требало је из-
вести синхронизовани напад обеју турских војски како 
би се напокон зауставио освајачки низ принца Еугена 
Савојског, за кога се, захваљујући његовим недавним 
војним успесима код Варадина, Темишвара, Панчева 
и Нове Паланке, говорило да је непобедив. Чинило се 
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да овога пута никаква тактика, искуство или ратно лу-
кавство нису могли да спасу принца од сигурне поги-
бељи. Његове десетковане и уморне трупе, исцрпљене 
двомесечном опсадом Београда, изненада су и саме 
биле опседнуте. Стешњени између тврђаве и Халил-
пашиних јединица, хришћански војници налазили су 
се у готово безизлазној ситуацији. 

Стаза је водила преко једног невеликог узвишења 
изнад Саве, одакле је требало нешто више од пола часа 
гацања по житком блату и високој травуљини како би 
се стигло до тврђаве. Остатак пута је добрим делом во-
дио кроз напуштену циганску махалу, испресецану ба-
таљеним бузалацима и нахереним страћарама, које су 
већ месецима настањивали само пси и сувоњаво моч-
варно растиње. Стаза је била позната. Једини проблем 
правила је све гушћа магла, која је изненада почела да 
прекрива београдско приобаље, ширећи се све даље ка 
будућем бојишту. Искусном турском уходи није преос-
тајало ништа друго него да база по зараслим путоходи-
нама, вођен више сећањем него очима. Иако је важио 
за доброг познаваоца Београда и околине, магла га је 
приморавала да све чешће застајкује како не би заба-
зао дубље ка глибовитом савском тлу. Трудио се да што 
боље осмотри терен око себе, све чешће чуљећи уши и 
пиљећи у невидицу пред собом. 

„Доакаће вама овај качкун, пасја тевабијо, само да 
набасам на прави друм. Ама, погубићу пашмаге у овом 
шејтанском думану.”

Наједном, Абазу се учини да испред себе види не-
какву човеколику приказу како замиче за једно труло 
врбово стабло. Истог тренутка турски ухода се маши за 
бенсилах, о који је висио заденут кратки јатаган. Ухва-
тивши се за дршку сечива, под прстима осети излиза-
ну гравуру полумесеца, превучену финим жутим седе-
фом, која га намах примири. Стари јатаган био је његов 
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најдражи тилсум и најоданији пратилац много ифтара 
уназад. Без њега није ишао ни у ћенифу, а камоли на 
један овако опасан и неизвестан пут, на коме му се, ето, 
пружила прилика да сатре принца и његову невернич-
ку ордију. Бат у ушима настао услед изненадног страха 
поче полагано да јењава, те ухода опрезано коракну на-
пред, не скидајући поглед са нахереног стабла. Тешила 
га је помисао како се то магла, као и страх да не буде 
откривен и ухваћен, поигравају са њим. А можда је и 
нека сирота Циганчица, заплашена непрестаним хала-
кањима, пушкарањем и топовском канонадом, успела 
да остане непримећена, скривајући се у високој савској 
травуљини. Окуражен мислима, ухода направи још не-
колико одлучнијих покрета напред, решен да што пре 
стигне до тврђаве. Али тек што коракну, учини му се 
да иза себе чује слабашан и пискутав дозивајући глас. 
Осећао је свим својим бићем да не треба да се окреће. 
Знао је да су ноћ и магла станишта авети и конџолоса, 
и да се у оваквим приликама никако не треба осврта-
ти. Ипак, сакупивши сву своју кураж и чврсто стежући 
дршку свог исуканог јатагана, Абаз се нагло окрете. У 
први мах му се учини да пред собом види само таму. 
Зурио је у мрак, покушавајући да се прибере и настави 
започети пут ка тврђави. 

Изненада, пажњу му привуче некакав нејасан магле-
ни ковитлац који тихо, готово неприметно, стаде да га 
окружује. Абазу се чинило да га обавија лахор, лагани 
ветар чија је снага обликовала нејасне праменове магле 
у све јасније човеколике силуете. Оно што је до малочас 
звучало као једва приметни звук ветра, сада је све више 
подсећало на људски глас. Храбри ухода, навикнут на 
разна овоземаљска изненађења, није могао ни желео 
да разуме овај шејтанлук. Он брзо пљуну пред себе, у 
маглу која се још увек ковитлала, па најбрже што је мо-
гао, онако наслепо, похита у правцу за који је веровао 
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да води ка тврђави. Иза себе је чуо све јасније гласове, 
који као да су се претапали један у други, звучећи на-
мах људски, намах животињски. Затрчаном и препла-
шеном уходи се учини да до тада позната и његовим 
стопалима небројено пута препешачена стаза наједном 
почиње да се стапа са маглом, лелујајући пред његовим 
такође замагљеним погледом. Бежећи, Абаз више није 
разликовао пут од странпутице, нити правац који води 
ка тврђави. Било му је само важно да побегне што даље 
од магле, гласова и шејтанових слугу који су били негде 
иза њега. 

Наједном, ухода осети јак ударац у груди који га 
одбаци неколико корака уназад, избивши му дах и ја-
таган. Ударац трупа о тло пратио је и један јак прасак, 
сличан пуцању суве гране. Неколико тренутака касније 
оштар и пулсирајући бол који је почињао тик испод 
колена поче да се разлива читавим његовим телом. Он 
још једанпут подиже главу покушавајући да нађе нека-
кав оријентир, али његов поглед дочекаше очи чове-
колике сабласти, која је стајала неколико метара даље. 
Прилика пред њим била је ниска, и ни по чему се није 
разликовала од војника које је Абаз протеклих неколи-
ко недеља виђао у непријатељским редовима, а које су 
звали хајдуцима. Глава сабласти била је удаљена мање 
од пола растега, све више се приближавајући лицу ухо-
де. Гледајући рашчупану појаву прекривену огромном 
црном капом од јагњеће коже, Абаз је полако почињао 
да схвата како више никада неће напустити ову мрачну 
и зараслу мочварну удолину, која му накратко замири-
са на родну Смирну. 

Петнаестог дана месеца шабана, хиљаду деведесет 
и пете године хиџријског календара, магла је настави-
ла да се креће ка будућем бојишту, остављајући у сав-
ском шибљу Абаза, заповедника извиднице Београдске 
тврђаве, први пут незавршеног посла.
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