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Војислав Коштуница

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ 

У СРПСКОЈ КУЛТУРИ И НАРОДУ

слободан Јовановић је изузетна појава у српској култури. У 
друштву Богдана и Павла Поповића, стојана Новаковића, 

Јована скерлића и Јована Цвијића, Милутина Миланковића, 
Михаила Петровића Аласа, да поменем само нека имена, 
слободан Јовановић, правник, историчар, социолог и књижевни 
критичар, прворазредни представник београдског стила, издваја се 
величином, снагом, лепотом и многоликошћу свога дела. Неколико 
сведочанстава које су оставили Јовановићеви савременици можда 
нас, на самом почетку, могу најбоље подсетити у чему је изузетност 
ове појаве. Његов велики и дугогодишњи пријатељ и сапатник у 
најтежим данима емигрантских недоумица и мука, Јован Дучић, 
овако пише о Јовановићу историчару и књижевнику: „У његовима 
снажним рукама поједини људи су нестајали као мрвице, јер је 
и критеријум овога писца био несразмерно већи од оног о чему 
је писао… ово је велики српски писац који је оставио научне 
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књиге писане најчистијим језиком и најсавршенијим књижевним 
језиком: а овако удвостручен научник и писац – то је оно што српска 
књижевност и наука нису никада раније имале, а што, осим у мало 
случајева у Француској, немају ни највећи међу осталим народима“.1

А да је Јовановић био изузетна појава не само у српској кул-
тури већ и у народу сведочи и Драгољуб Јовановић, његов колега са 
Правног факултета, председник Народне сељачке странке, у много 
чему Јовановићев политички неистомишљеник, а после рата дугого-
дишњи политички затвореник. Уочи рата, 1940, Драгољуб Јовановић 
ће у чланку, чији и сам наслов као да све каже, записати: „они који у 
слободану Јовановићу гледају великог интелектуалца, мајстора стила 
и сувереног владара речи, свестраног уметника, ненадмашног еру-
дита и филозофа благе ироније, не слуте како магички делује на на-
родне масе његово име… Највећи интелектуалац, најбогатији ерудит, 
свестрани историчар и многоструки социолог, најзад правник, и то 
мајстор целе струке, слободан Јовановић је од свих наших научника 
и професора ипак остао најближи народу. Зато при помену његова 
имена наш свет изоштри поглед и заустави дах, чекајући мудру мисао, 
духовиту формулу или дефинитивни суд“.2

слободан Јовановић је изузетна појава у српској култури и на-
роду и по томе што је скоро пола века после Другог светског рата био 
изопштен и протеран из културе којој је припадао и коју је снажно 
обележио. Над његовим радом и делом тада скоро да се надвио пот-
пуни мук. Његове књиге и расправе нису исписане из библиотечких 
фондова, изузимајући радове писане у емиграцији који су брижљиво и 
посебно похрањивани и склањани да не би доспели баш у свачије руке.

Када је реч о научној историографији, било је и у тим време-
нима после рата тешко, скоро и немогуће заобићи дело и истражи-
вања слободана Јовановића, па су га, по једној сликовитој оцени, 
историчари заправо „обрстили“.3 с друге стране, далеко је важније да 

1   Јован Дучић, „о слободану Јовановићу“ у Александар Петров, Мање 
познати Дучић, сигнатуре, Београд, 2000, стр. 24.
2   Драгољуб Јовановић, „слободан Јовановић и народ“, Српски књижевни 
гласник, 21/1940, стр. 192−195.
3   Чедомир Попов у Слободан Јовановић. Личност и дело, сАНУ, 
Београд, 1998, стр. 760. 
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су Јовановић и његово дело у јавности тако жестоко и упорно оспо-
равани и нападани да његове књиге нису поново штампане, а у два 
наврата припремљени примерци тих књига и физички су уништени. 
Његово дело није било предмет предавања нити део образовног си-
стема на Универзитету, посебно на Правном факултету у Београду, 
на којем је био професор 44 године. У радовима колега са Правног 
факултета његова дјела могла су се појавити, веома дуго, само у по-
некој белешци или библиографској јединици. Његово име је, поврх 
свега, 1947. избрисано са листе чланова српске академије наука, која 
се објављивала у њеном Годишњаку.

Није отуда необично што монографија о слободану Јовановићу 
Миодрага Јовичића из 1997. године започиње питањем да ли њени 
читаоци знају ко је био слободан Јовановић и чиме је све задужио 
српску културу и народ.4 Први, али не и једини, разлог за ово ви-
шедеценијско прећуткивање и још више искривљено представљање 
Јовановићевог дела у јавности је у томе што је 1946. на процесу гене-
ралу Драгољубу Михаиловићу и другима осуђен на „казну лишења 
слободе с принудним радом у трајању од двадесет година, губитак 
политичких и појединих грађанских права у трајању од десет годи-
на, конфискацију целокупне имовине и на губитак држављанства“. 
осуђен у одсуству, слободан Јовановић се у земљу никада више није 
вратио, а уместо њега у тамницу је бачено његово дело.

То што је слободан Јовановић осуђен као издајник и ратни 
злочинац захтева подсећање на макар неколико посебно важних, 
незаобилазних чињеница. слободан Јовановић је био потпредсед-
ник прве југословенске антифашистичке владе од 27. марта, да би 
затим био председник те владе петнаест месеци, од јануара 1942. до 
јула 1943. влада у чијем је саставу Јовановић, која се после пораза у 
Априлском рату нашла у Лондону, дошла је у средину у којој су се већ 
налазиле владе других окупираних европских земаља, јер Британија 
је у то време била једина земља која се борила против фашизма. Ни 
сједињене Државе ни совјетски савез још увек нису били у рату про-
тив Немачке. Штавише, у то време фашизам је био савезник совјет-
ског комунизма. После рата, Јовановић ће бити осуђен као ратни 

4   Миодраг Јовичић, Слободан Јовановић, вајат, Београд, 1997, стр. 7.
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злочинац, премда је рат провео у савезничкој земљи, и то у својству 
члана, а потом и председника савезничке владе.

Јовановић је у влади, уз све спорове и муке с којима је морао 
да се носи, чувао континуитет, а тиме и легитимитет југословенске 
државе. У пролеће 1944. године, према једном крајње отвореном и 
истинитом свођењу рачуна и подсећању, судбину Југославије пре-
узеће Британија, „тако што су на њен изричит захтев, два хрватска 
представника, од којих је један генерални секретар КПЈ, а други бан 
Бановине Хрватске, истовремено и нови југословенски премијер, 
склопили споразум којим се легитимитет једне савезничке владе 
преноси на једну чланицу Комунистичке интернационале“.5 За раз-
лику од слободана Јовановића, први председник избегличке владе 
генерал Душан симовић и последњи, иван Шубашић, завршиће као 
пензионери у новој Југославији. 

Мање-више сви који су се предано и посвећено бавили лич-
ношћу и судбином дела слободана Јовановића у његовој отаџбини 
после Другог светског рата по правилу истичу да је преломни моме-
нат у злехудој Јовановићевој судбини био његов улазак у политику 
у позним годинама. „Коме ђаво не седне у колевку, седне му пред 
гроб“, наводи Борислав Михајловић Михиз једно од народних про-
рочанства, да би додао да је тај ђаво дошао по своје када је опасност 
која се надвила над  земљом натерала слободана Јовановића, једно 
од највећих имена Београдског универзитета, два пута ректора тога 
универзитета и председника српске краљевске академије од 1928. до 
1931. године, да као нестраначка личност уђе у концентрациону владу 
27. марта и нађе се у лондонском избеглиштву.6 Према Живораду 
стојковићу, Јовановић се „примио улоге које се читавог живота кло-
нио да би једном ногом стао, а затим обема и пошао путем који није 
био његов“.7

5 Живорад стојковић, „Календарски преглед (1869–1989)“, слободан 
Јовановић, Из историје и књижевности, БиГЗ, Југославијапублик, сКЗ, 
Београд, том 12, стр. 791.
6    Борислав Михајловић Михиз, „слободан Јовановић – најзад“, Казивања 
и указивања, БиГЗ, Београд, 1994, стр. 127. 

7   Јовановић, Из историје и књижевности, том 12, стр. 793. 
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однос слободана Јовановић према политици и држави, као и 
претходних нараштаја у србији и Југославији, био је ипак сложенији. 
и пре него што је активно закорачио у свет политике, на посебан на-
чин није био далеко од ње. Најбоље и најсликовитије тај Јовановићев 
однос одређује Дучић: „Држећи се увек далеко од владајуће политике, 
он је ипак стајао близу ње, као њено мерило, њен судија, њен државни 
тужилац. Називали су га `савест српског народа`. он није био поли-
тички човек, него државни човек: увек на капетанском месту брода, 
увек обухватајући одатле цео видик пред собом“.8

Да бисмо одговорили на питање који су разлози навели 
Јовановића да уђе у свет политике треба обратити пажњу на који 
начин је он разумевао политичко мишљење и политичко делање. 
Јовановић није најоштрије делио научни, кабинетски рад од поли-
тичког искуства, као два сасвим одвојена света, бeз додирних тачака. 
он није био заступник мишљења да знања из једног од ова два света 
неизбежно шкоде знању из другог света. У једном од та два света, 
политичком, Јовановића као човека од науке природно више су мо-
рала привлачити начела него њихова примена. Добро је познато, при 
томе, да ни тада ни икада раније сам Јовановићев јавни рад није био 
страначки обојен, за разлику од многих његових савременика, било 
да је реч о правницима, историчарима или књижевницима. 

већ само његово рођење у Новом саду, који се тада налазио 
у Аустроугарској, било је условљено политичким околностима, 
односно политичком делатношћу његовог оца владимира Јовановића, 
идеолога Либералне странке и Уједињене омладине српске. Премда је 
владимир првенствено био човек политике, а слободан првенствено 
човек науке, то узајамно прожимање политике и науке својствено 
обојици обележиће и многе њихове савременике. 

слободан Јовановић је веома рано показивао интересовање 
за државу и политику. Могло би се рећи да ју је подразумевао, као 
саставни део живота у држави и у свом народу. сматрало се тада да 
сви, а посебно најбољи ђаци, какав је био слободан, имају дужности 
према својој држави и да треба да буду спремни да раде за њу. Читав 
низ државника тадашње србије потекао је од најбољих студената и 
потом најистакнутијих професора и научника. 

8   Мање познати Дучић, стр. 24.
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Након повратка са студија, Јовановић је после кратког 
времена проведеног у судству, пет година био државни чиновник 
у Министарству иностраних дела. Тада је био потпуно посвећен 
политичким питањима везаним за судбину српског народа на 
Балкану. сачуван је један његов исцрпан службени извештај о стању 
српског народа, цркве, српских конзулата, учитеља и школа, као и 
османске администрације и страних конзулата, који је саставио након 
службеног обиласка подручја рашке, Косова, Метохије, скопско-
тетовске области и Македоније.

Током рада у Министарству иностраних дела слободан 
Јовановић је једно време био најближи сарадник стојана 
Новаковића. Тада је Јовановић могао изблиза да сагледа сву сло-
женост рада владе и стекне искуства о томе на самом изворишту 
доношења највиших државних одлука, о чему је касније и писао. 
У једном тексту он примећује да је стојан Новаковић могао боље 
од других историчара да разуме политичку страну Првог српског 
устанка, пошто је и сам имао политичко искуство. Дакле, Јовановић 
истиче политичко искуство као један од критеријума за научно 
сазнавање. Зато, не случајно, своје познате велике студије посве-
тио је теоретичарима са политичким и државничким искуством, 
као што су Платон, Макијавели, Берк и Маркс.

Јовановићев рад прво у Министарству иностраних дела, а за-
тим на месту шефа ратног пресбироа обавештајног одсека врховне 
команде у време Првог светског рата и по његовом окончању, наста-
виће се обавезама у раду једног одбора на Мировној конференцији 
у Паризу 1919. и затим у раду једног саветодавног тела владе у при-
преми Нацрта устава Краљевине сХс 1920. године.   

слободан Јовановић ће се још касније, на посебан начин, укљу-
чити у јавни живот као покретач и оснивач српског културног клуба 
1937. године. Према једном сведочанству, сам Јовановић је одгова-
рајући на питање ко је оснивач српског културног клуба, рекао да је 
то била његова идеја: „Пре неколико година био сам у Далмацији и 
пролазио кроз Босну. видео сам да су наши срби доста збуњени и да 
им културне установе пропадају. Док су били под Аустроугарском, 
бринули су се сами о себи и имали јаку приватну иницијативу. После 
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рата мислили су да је ту држава, којој треба све препустити. У ствари, 
држава није била српска, нити је преузела послове Просвјете, Матице 
српске и других културних друштава. Ја сам мислио да тај рад треба 
обновити“.9

српски културни клуб ће две године касније снажно артику-
лисати незадовољство дела српске политичке и културне јавности и 
начином на који се дошло до споразума Цветковић–Мачек 1939. и 
самом његовом садржином. Тада се стварањем Бановине Хрватске, 
само једне национално-територијалне јединице, посебног ентите-
та унутар државе, отворило и питање положаја срба преко саве и 
Дрине и надвила велика опасност над опстанком државе и будућ-
ношћу српског народа, чија је улога у њеном стварању била одлу-
чујућа. У своме познатом јавном предавању „Југословенска мисао у 
прошлости и будућности“, 4. децембра 1939, слободан Јовановић је 
говорио: „Ми срби треба да разумемо да пред нама стоји двојак за-
датак. имамо, прво, да бранимо српство. Када се обележава хрватска 
етничка целина онда се мора обележити и српска етничка целина. 
Било би бесмислено тврдити да у овој држави само Хрвати имају на-
ционалну свест, и да само они имају историју, докле срби немају ни 
националне свести ни историје, него представљају једну масу која се 
да месити како се хоће… Али срби би погрешили ако би мислили да 
се њихов задатак састоји само у одбрани српства. они имају да брину 
још и о државној целини“.10

Јовановић се овога става неће одрећи ни у избеглиштву, истичући 
у једном писму, вероватно из 1948, да „срби треба да траже да се 
организују као засебна нација, али под условом да то буде без прекида 
државног континуитета Југославије“.11 У време рата, зато, једно 
велико и никада прекинуто пријатељство слободана Јовановића и 
Јована Дучића биће обележено и неслагањем око смисла одбране 
државне целине после усташког покоља у земљи. о томе ће остати 

9     Драгољуб  Јовановић, Политичке успоменe, Култура, Архив Југославије, 
Београд, 1997, том 5, стр. 308.
10  Јовановић, Из историје и књижевности, том 11, стр. 574.
11 слободан Јовановић, „Једно писмо”, Поруке, службени гласник, 
Београд, 2006, стр. 306.
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потресно сведочанство и скоро тестаментарна порука у писму које 
је Дучић 17. априла 1942. упутио радоју Кнежевићу, вапијући да се 
уместо „јединог пута у заједници“, другачије, „једним ударцем мача 
реши наша српска судбина“.12

Могло би се зато рећи да, као што су оштроумни људи по-
пут Михаила Ђурића у уставним променама 1971. видели почетак 
краја друге Југославије тако су оснивачи српског културног клуба у 
споразуму од 26. августа 1939. наслутили нову етапу државне кризе 
која ће довести до краја прве Југославије.13 Јовановић је тако ушао у 
дневну политику што је, и поред различитих облика ангажовања у 
државној служби, годинама избегавао. Мада је оснивање и деловање 
српског културног клуба, који је и поред свога назива био политичка 
организација и опозиција влади, за самог Јовановића је заправо било 
нека врста његовог непрекинутог националног, а не политичког  рада.

Личности које су га познавале говориле су да је он имао 
високо осећање дужности. радоје Кнежевић, човек који је слободану 
Јовановићу предложио да уђе у владу од 27. марта, и на тај начин пређе 
линију између посредног и непосредног учешћа у политици, оставио 
је следећи запис: „супротно извесним тврђењима, Јовановић није 
био унапред упућен у тајну о спремању преврата. он је прихватио да 
уђе у владу политичких странака свих делова народа. Пристао је, без 
одушевљења и без опирања, по једном дубоком осећању дужности, 
тако типичном за њега“.14

Али да се вратимо на Јовановићеву судбину у отаџбини после 
рата. Прави обрачун са слободаном Јовановићем и његовим делом 
биће започет у тадашњој штампи и неким књижевним часописима 
непосредно пре пресуде војног суда и након ње. Хронологија тога 
обрачуна са писцем, не само за живота већ и после његове смрти, 
најбоље и најпотпуније је описана у прилогу „Календарски преглед 

12  Јован Дучић, Спорна питања Краљевине Југославије, Књижарница 
обрадовић, Београд, 1990, стр.245−252.
13   Предраг Протић, Између самообмана и заблуда, Хришћанска мисао, 
Београд, 2003, стр. 142.
14  Слободан Јовановић у емиграцији. Разговори и записи, службени лист 
срЈ, Досије, Београд, 1993, стр. 146.
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(1869–1989)“, који је у 12. тому Јовановићевих Сабраних дела из 1991. 
припремио Живорад стојковић.

ипак, колико је незамисливо било поновно штампање његових 
књига и расправа толико је важнији и храбрији био изузетак када су 
1963. године Матица српска и српска књижевна задруга објавиле 
Јовановићеве Портрете из историје и књижевности у избору  
Живорада стојковића. Нешто касније, 1971. године, допуњено 
издање ове књиге са предговором радована самарџића и Живорада 
стојковића, премда одштампано и повезено, брзо је повучено и 
уништено до последњег примерка, а да издавачу није уручено судско 
решење, нити је остао било какав траг по чијем налогу је то учињено. 
Упркос своме називу, Библиотека „српска књижевност у 100 књига“ 
Матице српске и српске књижевне задруге имала је зато 99 књига, 
једну књигу мање.

Партијска будност, када је реч о делу слободана Јовановића, 
није затајила ни петнаестак година касније. Тада су се појавила два 
издавача  различитих концепција и намера око објављивања његових 
радова: у првом случају радило се о сабраним делима (Књижевне 
новине), а у другом о изабраним делима (Просвета). ови поку-
шаји су после жестоких осуда осујећени. Није помогло ни то што је 
редакциони одбор другог издавача по саставу био ближи ондашњем 
државном и партијском руководству и што су поједини учесници, 
посебно у унутарпартијским дебатама, настојали подробно и што 
стручније да бране свој избор из Јовановићевог дела „по принци-
пима научно-критичког издања“. Ни такав избор из Јовановићевог 
дела, који је вероватно имао имприматур појединаца, можда и једне 
партијске фракције, ипак није могао да прође.

Појава Књижевних новина као издавача сабраних дела, укљу-
чујући и радове писане у емиграцији, уз то са приређивачима који су 
припремили раније изборе из Јовановићевих дела (1963. и 1971. го-
дине), а делимично и спор два издавача који је узбуркао јавност, ути-
цали су да Председништво Градског комитета сК Београда оцени да 
би издавање ових књига било политички неприхватљиво уз следећи 
закључак: „ради се о књигама председника бивше емигрантске владе 
и ратног злочинца чији је министар војске био Дража Михаиловић, и 
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то у години у којој обележавамо четрдесетогодишњицу ослобођења 
земље и победе над фашистичким окупатором и домаћим издајници-
ма, и у времену појачаног деловања антисоцијалистичких снага, на-
рочито националистичких па чак и прочетничких“. По други пут ће 
тада 1985, после случаја из 1971, слог прве две књиге Јовановићевих 
Сабраних дела у издању Књижевних новина бити растурен и шта-
мпање обустављено.

Последњи покушај спречавања да до јавности доспеју Сабрана 
дела слободана Јовановића три издавача (БиГЗ, Југославијапублик и 
српска књижевна задруга) потекао је још једанпут од Председништва 
београдских комуниста децембра 1989, овога пута у облику позива 
члановима у издавачким предузећима и њиховим саветима да се „де-
мократским средствима“ супротставе издавању Јовановићевих дела 
и то позивајући се овога пута на „етичке разлоге“. овај последњи, 
ослабели покушај доживеће убрзо неуспех са пропашћу идеологије 
под чијим знаком је слободан Јовановић и осуђен и његова Сабрана 
дела биће објављена 1991. године.

Појавиће се затим више чланака, студија, зборника са науч-
них скупова, библиографија и монографија посвећених слободану 
Јовановићу. Када је реч о посебно важним монографијама, поред већ 
помињаног популарног, краћег увода у дело слободана Јовановића из 
пера Миодрага Јовичића (1997), књига Александра Павковића (1993, 
1996)15 и Данила Басте (2003),16 треба истаћи недавно објављену обим-
ну књигу Бориса Милосављевића (2017), који на великом броју ар-
хивских извора и у најширем историјском, политичком и културном 
контексту прати еволуцију раних Јовановићевих теоријских ставова, 
филозофских, политичких и правних.17 Треба поменути и зборник 
Слободан Јовановић. Личност и дело из 1998. у издању српске акаде-
мије наука и уметности и рад Слободан Јовановић. Библиографија са 

15     Александар Павковић, Слободан Јовановић. Један несентименталан 
приступ политици, службени гласник, 2008.
16   Данило Баста, Пет ликова Слободана Јовановића, службени лист 
сЦГ, 2003.
17      Борис Милосављевић, Слободан Јовановић. Теорија, сАНУ, Београд, 
2017.
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хронологијом живота и рада коју је за Фонд „слободан Јовановић“ 
2010.  припремио Добрило Аранитовић. 

иако је отворена објективна расправа о животу и делу 
слободана Јовановића, у друштву које се још бори са својом кому-
нистичком прошлошћу и неким њеним модерним дериватима, стари 
аргументи о реакционарности Јовановићевог дела, а поготово о ње-
говој издајничкој работи, живи су и данас. Зато се поново поставља 
питање да ли у Јовановићевом повратку сопственом народу и његовој 
култури можда има  нечег спорног и да ли ослобођење Јовановића из 
комунистичке квазисудске и идеолошке тамнице можда не утире пут 
новим мистификацијама и стварању некаквог новог мита везаног за 
његов живот и дело. Као да се у тим покушајима поново оживотворује 
стара крилатица радована Зоговића да издаја не може да застари. 
Уз то се за неспорно преузима „потписивање смртних пресуда из 
Лондона“, да би могла да се оспори и Јовановићева рехабилитација 
јер, тобоже, „ако се 1945. године претпостављала кривица, данас се 
подразумева невиност“.18

Чак и најпозванији и најдобронамернији познаваоци и писци 
радова о Јовановићу идеолошки обрачун и покушај протеривања 
Јовановића из културе народа којој је целог живота и у потпуности 
припадао, објашњавају прво природом послератног режима, али 
такође и Јовановићевом одлуком да непосредно узме учешће у по-
литици, прихватањем позива за улазак у владу од 27. марта 1941. и 
учешћем у раду владе у емиграцији.

Долазимо тако до још нечега о чему се посебно расправљало, 
а то је питање да ли је Јовановићево политичко ангажовање у влади 
било на уштрб самог његовог научног угледа, односно да ли је нане-
ло штету његовом научном делу. они који покрећу ово питање не 
могу, додуше, да заобиђу тврду чињеницу да је у годинама када је 
прихватио да буде председник владе у Лондону иза Јовановићевог 
имена стајало једно у српском народу и култури у много чему велико, 
изузетно дело. и то не само дело већ и изузетна, јединствена личност, 
како у политичкој и културној јавности тако и у свести народа. 

18  оливера Милосављевић, Чињенице и тумачења. Два разговора са 
Латинком Перовић, Хелсиншки одбор за људска права србије, Београд, 
2010, стр. 188–191.
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Можда не би било разлога да се уопште бавимо питањем да ли 
Јовановићево активно учешће у политици баца сенку на његово дело 
да у неким текстовима о слободану Јовановићу не постоји тежња да 
се о том делу не суди само по томе какво је оно било већ као да се 
пита какво би оно можда могло бити да није било тог Јовановићевог 
наводно несретног и непотребног излета у политику, додуше, како 
се примећује, на сву срећу у позним годинама.

Али и тада, у позним годинама, у посебним околностима у 
каквим су се нашли његова земља и народ, у друштвеном миљеу 
другачијем од онога у којем је провео највећи део живота, јавно де-
ловање Јовановићево, уз све недоумице и грешке у проценама људи 
и догађаја, ипак је у складу са целим његовим претходним животом и 
радом. Тај његов рад у избеглиштву не противречи ни у чему његовом 
схватању политике као дужности према држави. 

У времену када су се на драматичан начин у светском рат-
ном окршају и после њега радикално мењали односи снага у свету 
и када су почели да се стварају обриси нових међународних односа 
и поретка, с правом ће се образлагати зашто неуспех није увек знак 
неспособности.19 Мислећи на ситуацију у којој се нашао српски на-
род крајем Другог светског рата, када није имао ослонац ни у једној 
великој сили, слободан Јовановић се и сам питао шта да се ради у 
тешким, па и немогућим политичким ситуацијама, када се не могу ја-
сно предвидети услови политичког успеха. и записао је, језгровито и 
јасно, нешто што је много више од његове личне и исповедне поруке: 
„У данашње доба светских ратова све је тако везано једно с другим, 
да ничији успех не зависи само од његових личних напора. Шта ће 
бити с нама често зависи од догађаја у сасвим другом делу света… У 
таквим временима остаје само једно, а то је испунити дужност. Ако 
се више не зна шта може донети успех, зна се шта дужност налаже“.20 
и слободан Јовановић је своју дужност испунио.

и у избеглиштву, после свега, слободан Јовановић је остао ве-
ран себи и своме народу. Учествовао је у раду четири владе, два пута 

19   Милан Гавриловић, „слободан Јовановић“, Порука , Лондон, 53–54.
20   Јовановић, “о историјској личности Драгољуба Михаиловића”, Поруке, 
стр. 23.
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као председник и два пута као потпредседник, а 1946. године изабран 
је за председника Југословенског народног одбора, тела које је тре-
бало да буде главни орган југословенске емиграције. За све то време 
ван отаџбине и у избеглиштву, Јовановић, у условима какви су тада 
морали бити, није напуштао свој емигрантски научни кабинет. Писао 
је дуже од шездесет година, не мењајући стил и, како је забележио 
радован самарџић, „ни једном му није клонуло перо“.21 За његова жи-
вота у избеглиштву објављена је само књижица О тоталитаризму 
1952. У њој ће писац студије о Макијавелију из 1907, бавећи се скоро 
пола века касније и суштином модерних тоталитарних покрета, пи-
сати да ипак, уз све разлике, „тоталитаризам није ништа друго него 
ново издање макијавелизма“, али ће и показати како он настаје и како 
га уобличава карактер модерног масовног друштва.

У избеглиштву су, по изричитој Јовановићевој жељи, после ње-
гове смрти у више књига под насловом Моји савременици објавље-
ни његови портрети значајних политичких и књижевних личности 
времена у којем је живео: владимира Јовановића, Николе Пашића, 
Богдана Поповића, Аписа, Павла Маринковића, али и нешто краћи 
радови о спољној политици Милована Миловановића и политичким 
идејама Јована скерлића. Тамо је 1964. године објављена изузетно 
значајна расправа Један прилог за проучавање српског националног 
карактера, као покушај да се после његових великих историјских 
истраживања, скоро у облику једне опоруке, сажму главне одлике 
менталитета и карактера српског народа. На крају, 1976. појавиће се 
његова сажета сећања на рад и збивања у избегличкој влади под на-
словом Записи о проблемима и људима 1941–1944. око објављивања 
свих ових радова, по изричитој жељи  слободана Јовановића, старао 
се радоје Кнежевић.

Као што је пре Првог светског рата и непосредно после њега 
објављивао у Архиву за правне и друштвене науке изузетно важне 
критичке текстове под насловом „Парламентарна хроника“, кроз 
које се може пратити историја нашег парламентаризма, тако је по-
сле Другог светског рата у лондонској Поруци, листу Југословенског 

21  радован самарџић, „слободан Јовановић. Дело и писац“, Из историје 
и књижевности, том 12, стр. 674.
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народног одбора, потанко и редовно анализирао најважнија збивања 
и појаве у земљи у коју се никада више неће вратити. Нису то једини 
краћи текстови за новине које је писао за живота. они представљају 
другачију врсту текстова у односу на Моје савременике, припадају 
другом жанру, ближи су новинским уводницима. Али и ти написи 
одишу познатом Јовановићем аналитичношћу, добрим праћењем и 
познавањем прилика, њему својственом способношћу да осети дух 
времена и продорном критиком једног ауторитарног поретка, као и 
свих облика застрашивања, насиља и обмана на којима је почивао. 

У односу на највећи део друштвене науке у земљи, а који се 
ставио у одбрану и уздизање тадашњег режима, Јовановић ће писати 
о истим темама објективно, критички и слободно. Да ли треба 
подсећати да је о Марксовом учењу и бројним марксистима, на које ће 
се позивати и заклињати југословенски комунисти, Јовановић објавио 
студију још пре рата, 1935. године, превазилазећи увелико њихова 
често оскудна и догматска знања. До шездесетих година то је била 
једина југословенска историја и теорија марксизма и истовремено 
једино такво дело које није писано са марксистичког становишта. о 
Јовановићевој научничкој и професорској ширини и радозналости 
говориле су накнадно неке његове млађе колеге и студенти, сведочећи 
да је давао подршку дебатним студентским клубовима који су 
представљали неку врсту „мале академије марксизма“.

Данас је мање-више све што је Јовановић писао о приликама 
у послератној Југославији познато, али у време када је он писао, у 
земљи се о томе недовољно знало, прикривано је једном идиличном, 
али лажном сликом  стварности. У његовим аналитичким и поуздано 
написаним текстовима објављеним у Поруци скоро да нема теме, 
појаве или догађаја којима се није бавио, па је тако писао о послератним 
уставима, законодавству, изборима, државној управи, локалној 
самоуправи, спољној политици, цркви, универзитету, школству, 
културним приликама, партијским конгресима и унутарпартијским 
борбама и обрачунима. Задржимо се, више насумично, на неколико 
таквих места у Поруци. Поводом предавања које је новембра 1953. 
одржао амбасадор владимир велебит у Лондону, а које је затим, који 
месец касније, објављено у једном британском часопису, Јовановић 
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пише: „У жељи да Титов режим прикаже што сличнијим западној 
демократији, велебит је тврдио да у Југославији постоји слобода 
штампе, слобода збора, слобода удружења. Ко може бити тако 
наиван да ову тврдњу узме озбиљно? Постоји слобода штампе, – а 
нема ниједног опозиционог листа! Постоји слобода збора, – а нема 
других зборова до оних које комунисти приређују! Постоји слобода 
удружења, – а осим Комунистичке странке све друге су забрањене!“22 
У тексту о овом предавању Јовановић ће, помињући књигу валтера 
Хагена Тајни фронт, подсетити и на услове под којима је Тито 1943. 
нудио Немцима примирје, уз важну поверљиву улогу самог велебита. 
реч је о дуго прикриваној ратној епизоди која ће за јавност у земљи и 
за историографију представљати право откриће када се много касније 
буду појавиле студије о тзв. мартовским преговорима 1943. године.

Несклад између амбасадорових речи и тегобне и опоре 
стварности у комунистичкој Југославији већини угледних британских 
слушалаца вероватно није запарао уши, нити је морао да их уведе у веће 
моралне недоумице, после устоличења новобританског савезника на 
тлу Југославије у пролеће 1944. године. ипак, из тога савеза између 
једне западне демократије и једне комунистичке државе морале су 
произаћи неке обавезе за ову другу, па Јовановић и о томе пише: 
„Тито никада није крио да своје односе са сједињеним Државама и 
великом Британијом не сматра као брак из љубави, већ као брак из 
рачуна. Његова комунистичка идеологија и његов капиталистички 
систем јесу суште супротности, али њихови долари и њихове фунте 
исто тако су добродошле једном комунисту, као и једном буржују. 
ипак, ма колико да је Тито, и после приближавања капиталистичком 
Западу, наглашавао свој марксизам, он се није могао измигољити из 
оне неизбежне зависности у којој један зајмопримац стоји према 
једном зајмодавцу. Уз англо америчке зајмове, који су једним делом 
били више поклони него зајмови, он је морао примити и англо 
амерички политички надзор. Тај надзор почео је прво над његовом 
спољашњом политиком, за коју се англо америчка политика највише 
интересовала, па се после стао да осећа како у привредним, тако и 
војним питањима“.23

22   Јовановић, “Црква и школа у Југославији”, Поруке, стр. 54.
23   Споменица Јовану Дучићу, Требиње, 2001, стр 10.
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На крају, већ раније помињано питање да ли је Јовановићева 
научна путања могла бити другачија да је остао у земљи захтева да 
замислимо слободана Јовановића у Београду у којем Политика на 
прве две стране 27. новембра 1944. уз саопштење војног суда Првог 
корпуса  Народноослободилачке војске Југославије објављује познати 
списак 105 стрељаних особа. или да га замислимо у средини где су 
многи његови пријатељи осуђивани и робијају или бивају уклоњени 
са универзитета као „непријатељи“, док је на факултету на којем је 
толико година предавао у основи сваке дисциплине, теоријске или 
позитивноправне, стајао, наравно, марксизам-лењинизам. или да га 
замислимо како прати кратковечну судбину Демократије, јединог 
опозиционог листа у земљи, у којем је његов пријатељ и повратник 
из Лондона Милан Грол у јесен 1945. покушао објективно да прикаже 
социјалну беду, страх, разобручено насиље и безнађе са којима се 
сусрео у Београду. или да замислимо како Јовановић посматра зао-
крет и политички „преображај“ многих познатих имена јавног и кул-
турног живота у земљи. вероватно му је било лакше да чује пресуду 
војног суда или да посматра призор како британска краљица прима 
југословенског диктатора, него да буде сведок и саучесник у добро по-
знатим трагичним и мучним политичким збивањима у послератној 
Југославији. слободан Јовановић је, речју, наставио непрекинуто свој 
некадашњи јавни и научни рад у избеглиштву, уместо у отаџбини у 
којој би, када је о њему реч, то било потпуно незамисливо.

осим што је од 1990. поново покренуто објављивање 
Јовановићевих Сабраних дела и о његовом делу почело да се гово-
ри и пише, 26. октобра 2006. године окружни суд у Београду донео 
је одлуку о рехабилитацији слободана Јовановића, а одлука војног 
суда из 1946. у његовом случају проглашена је ништавном. одлука о 
рехабилитацији донета је на основу Закона о рехабилитацији од 17. 
априла 2006. који се односио на лица која су без судске или админи-
стративне одлуке, или судском или административном одлуком ли-
шена, из политичких или идеолошких разлога, живота, слободе или 
неких других права од 6. априла 1941. године. Тиме је само потврђено 
да за српски народ слободан Јовановић никада није био ратни зло-
чинац и издајник земље и показано је шта он значи српском народу.
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Посмртни остаци Јована Дучића, Јовановићевог пријатеља, 
октобра 2000. свечано су пренети у Требиње, што је био велики 
национални догађај. Записано је тако у Споменици, објављеној тим 
поводом, да је „коначно преношење Дучићевих земних остатака у 
отаџбину било истовремено и потврда да је, након многих искушења 
и невоља, његов херцеговачки завичај враћен пуном српском и 
православном искону“.24 Друга сахрана слободана Јовановића у 
Београду збила се 10. децембра 2011, али је у свему протекла помало 
неприметно. Као да се тога позног јесењег дана сачувало нешто од 
гротескне и застрашујеће атмосфере са суђења у летњој дворани 
пешадијског училишта у Топчидеру 15. јула, када је изречена пресуда 
Јовановићу или је још увек деловао насилно наметани заборав над 
његовим именом. Упркос свему, слободан Јовановић остаје један 
од трајних симбола и обележја српске културе и националног 
идентитета. осуде, прогони и насртаји на његово дело представљају 
не само напад на један од знаменитих споменика српске културе већ 
и на саму ту културу у њеном основном, непатвореном значењу. све 
је зато много једноставније и јасније: „србија је тамо где је слободан 
Јовановић ма где он био и то не само онда него и сада ако мислимо 
на писану, учену и мислећу србију, на њен морал, њену суштину и 
духовну висину“.25

24   Споменица Јовану Дучићу, Требиње, 2001, стр 10.
25  Матија Бећковић, „Није се одрекао свог бремена“, реч на свечаној 
академији приликом оснивања Фонда слободан Јовановић, Коларчев 
народни универзитет, 11. децембра 2008. године.
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Горан M. Максимовић

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ И ПРОБЛЕМ

“ИЗДАЈЕ НАРОДА” У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

ријетке су националне литературе које су са толико истрајности 
расправљале о проблему “издаје народа” међу писцима, које 

су књижевнике тако олако оглашавале за “издајнике”, а њихова дјела 
за штетну и омражену, за проскрибовану и непожељну лектиру, 
као што је то био случај са српском књижевношћу. Звучи помало 
збуњујуће и застрашујуће да је таква судбина, само у посљедња два 
вијека, у појединим периодима њиховог живота и стварања, сустигла 
и неке ауторе који важе за најзначајнија имена српске националне 
културе. Помињемо овом приликом: вука стеф. Караџића и 
Љубомира Ненадовића, Јакова игњатовића и Лазу Костића, радоја 
Домановића и Бранислава Нушића, Борисава станковића и Јована 
Дучића, слободана Јовановића и Милоша Црњанског, Драгишу 
васића и станислава Кракова, Александра Поповића и Драгослава 
Михаиловића, Јована радуловића и Душана Ковачевића, Гојка Ђога и 
радована Караџића и сл. На сличан начин су у појединим тренуцима 
третирана и нека грандиозна дјела без којих би наша историја 
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књижевности, језика и културе, данас била незамислива. Међу њима 
је примјер вуковог Српског рјечника (1818) свакако најупечатљивији.

 Таква разарајућа деструкција српског националног и духовног 
бића задобила је нарочито погубне размјере у партизанским чисткама 
при завршетку Другог свјетског рата, те поготово након његовог 
окончања и успостављања комунистичке диктатуре. Уз привидне 
вјеште идеолошке измјене та рогобатна и трагикомична, дубоко 
неморална и камелеонска идеологија, трајала је све до самог краја 20. 
вијека, а у појединим својим “мондијалистичким” видовима присутна 
је и данас. оно што је у претходним епохама и примјерима било 
подстакнуто тренутном борбом за влашћу или њеним очувањем, што 
је било мотивисано личном или научном нетрпељивошћу, идејним 
и естетским разликама, радикалним политичким неслагањима, 
или што је било посљедица неконтролисаних владарских сујета и 
проглашавано за антимонархизам, а што је убрзо затим превладавано 
и великодушно опраштано, у крајњем случају што је било издвојен и 
спорадичан примјер, у комунистичкој епоси попримило је размјере 
средњовјековне инквизиције. Прерасло је у осмишљену стратегију и 
као такво је издигнуто на ниво једне накарадне књижевне естетике и 
општег изокренутог система соцреалистичког вредновања.

Пред налетом таквих непромишљених, острашћених и 
нервозних “ослободилаца” најприје су физички ликвидирани они 
писци који се нису на вријеме склонили или то нису жељели да 
ураде. издвајамо трагични примјер убиства Ника Бартуловића већ 
у јесен 1943. године, а затим осуду на смрт и стријељање светислава 
стефановића у јесен 1944. године, те ликвидацију Григорија Божовића 
у јануару и Драгише васића у априлу 1945. године. иза тога су 
пала под идеолошку цензуру и дјела оних опрезнијих, срећнијих 
или спретнијих писаца, који су им физички измакли и отишли у 
емиграцију. свака помисао на њихова имена након 1945. године била је 
непожељна, а помињање или цитирање њихових дјела проглашавано 
је за највећу јерес и незамисливу дрскост. Тако су преко ноћи читаве 
библиотеке српских књига, према критеријумима социјалистичке 
естетике, постале идеолошки штетне, забрањене и непожељне. отуда 
су систематски уништаване или, у бољем случају, одлагане у подруме, 
што даље од очију заинтересоване или радознале публике.
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судбина слободана Јовановића (Нови сад, 1868 − Лондон, 
1958), те епитет “народног непријатеља и издајника”, који му је до-
дијељен на велеиздајничком процесу у Београду 1945. године, кад је 
у одсуству осуђен на дванаест година робије и на губљење грађанске 
части, у много чему је парадигматична и за разумијевање страдал-
ничке позиције писаца проглашених за “издајнике” у комунистич-
ком времену, као и проблема “издаје народа” у послијератној српској 
књижевности уопште.

Прилика за обрачун соцреалистичких књижевних комесара “нове 
Југославије” са Јовановићевом личношћу и дјелом указала се веома рано 
и прилично изненада, а поводом једне сасвим безазлене и готово узгред-
не појаве његовог имена у рубрици “Библиографија” часописа Наша 
књижевност (број 11, 1946. године), у којој су између осталог педантно 
били пописани и критички огледи о дјелу светозара Марковића, па међу 
њима и позната студија слободана Јовановића о овоме српском теоре-
тичару “научног социјализма”. радило се о уобичајеним библиограф-
ским прегледима домаће и преводне литературе, посвећеним у наведе-
ном броју годишњицама двојице писаца: десетогодишњице од смрти 
Максима Горког и стогодишњице од рођења светозара Марковића. 
Међу одредницама, које су упућивале на радове о двојици аутора, 
појавило се неуобичајено много “издајничких” имена, према крите-
ријумима “нових” идеолога, али су два аутора нарочито била “опасна” 
и сасвим непожељна: светислав стефановић и слободан Јовановић.

Прије него што је спорни број часописа Наша књижевност и 
изашао из штампе, у листу Борба, од 23. октобра 1946. године, на чи-
тавих десет фељтонских стубаца, преко цијеле друге и треће новинске 
стране, појавио се чланак радована Зоговића под насловом “Може 
ли издаја да застари?”,� у којем је на крајње ригидан начин отворена 
расправа о проблему “издаје народа” у литератури, а која се, нажа-
лост, уз прикривенију или отворенију жестину, није окончала све до 
урушавања и посљедњих отпадака комунистичког режима у србији 
5. октобра 2000. године. 

Парадокс српског друштва у свему томе је још наглашенији ако 
имамо у виду да је тај комунистички концепт обрачуна са идеолошким, 
политичким, естетским или поетичким неистомишљеницима 
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опстао жив и послије тог датума. Тренутно под “мондијалистичком” 
маском различитих аутошовинистичких псеудостратегија и лажних 
естетика и идеологија у којима су умјесто негдашњих “издајника 
народа” дежурни кривци међу непожељним српским књижевницима 
преименовани у “великосрпске националисте и хегемонисте”.

иза тог Зоговићевог памфлета, одштампан је и сам, унапријед 
осуђени, “спорни” број часописа Наша књижевност са “библиогра-
фијом” у нецензурисаном облику, али и са покајничким уводним 
чланком под насловом “о проблему издаје у литератури”. Чланак је 
потписао уређивачки одбор часописа (у окрњеном саставу), који су 
чинили: Милан Богдановић, велибор Глигорић, Десанка Максимовић 
и Чедомир Миндеровић. У понижавајуће сервилном тону, потписани 
чланови уређивачког одбора, нагласили су како “желе да још једном и 
нарочито подвуку друштвену важност проблема издаје народа у ли-
тератури”, а тиме и да обавијесте јавност да се у потпуности “солида-
ришу са чланком радована Зоговића”, те да га прихватају као умјесну 
и отворену критику. На крају чланка је наглашено како је редактор 
(радило се о петом члану редакције Божидару Ковачевићу), који је 
лично био одговоран за рубрику Библиографија, “поднео консеквенцу 
и повукао се из редакције” (842).

Јасно је да су партизански књижевни комесари, са Зоговићем 
на челу, као најострашћенијим егзекутором, само да су то хтјели, 
лако могли зауставити штампање Наше књижевности, цензурисати 
спорну “библиографију” и изоставити одреднице које су за њих 
биле непожељне. Међу њима и библиографску забиљешку о студији 
слободана Јовановића. Међутим, то им, наравно, није био циљ. 
Зоговићев чланак није био позив на забрану тек покренутог часописа, 
већ су му намјере биле знатно далекосежније. Безазлени повод је 
искоришћен за покретање обухватне идеолошке акције за беспризорно 
разрачунавање са – како се то учинило Зоговићу − “покушајем да се 
наука и књижевност аполитизирају, да се поставе изнад политичке 
борбе, изнад класа, изнад дневних мјерила и судова, да буду објективне, 
једнаке са свима, да на основу својих неутралних мјерила ревидирају, 
директно или индиректно, оцјене и осуде које доноси народ у живој 
ослободилачкој и стваралачкој пракси” (840).
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изједначавајући, на провјерени и добро познати начин соц-
реалистичке праксе у совјетској русији између два свјетска рата, 
идеологију са естетиком, стварност са књижевношћу и умјетношћу, 
приватну страну пишчеве личности са његовом имагинацијом или 
научном спекулацијом, те признајући литератури само утилитарну 
функцију, и то ону која је подударна искључиво са идејама комуни-
стичког друштва, Зоговић је за слободана Јовановића написао да је 
“био мрачњачки историчар, шестојануарски законодавац, један од 
зачетника и руководилаца четничке сарадње с окупатором. ‘З’ − иде-
олог”(839−840). Не наводећи, при томе, никакве аргументе за своје 
тврдње, осим што се непрестано позивао на осуду за “издају домо-
вине”, Зоговић је устврдио да свако помињање Јовановићевог имена 
“значи протурање мисли да издаја, да осуда за издају домовине не 
мора да значи апсолутну смрт свијетлог дијела једне личности, конач-
ну ликвидацију њеног имена са свијетлих страница историје народа, 
него да осуђеници могу, без обзира на тежину злочина, послије из-
вјесног времена, или извјесним својим дијелом (нпр. књижевним или 
научним списима), живјети и даље у народу, утицати на формирање 
његове свијести и његовог карактера, на развитак његовог друштве-
ног и културног живота” (840).

На крају се Зоговић позабавио и питањима рецепције, тј. штет-
ног утицаја који наведени уређивачки пропусти могу имати “нарочи-
то на младог читаоца”: “Довољно је да млади читалац навикне да без 
гађења, без ужасавања, без стида срета имена издајника и мрачњака, 
да се срета с мрачњачком, декадентном литературом”, па ће, закљу-
чујемо, свакако скренути са идеолошког пута који је том “младом 
читаоцу” беспоговорно намијенио овај ватрени комунистички иде-
олог соцреализма у умјетности. Зоговић се позабавио и проблемом 
самог “морала”, јер наведени пропуст није само “вријеђање успомена 
Максима Горког и светозара Марковића”, него значи “вријеђање на-
шег новог читаоца, неуморног и мудрог човјека који улаже надљудске 
материјалне и духовне напоре у свакодневном раду, затим у учењу, 
усвајању и развијању културе; читаоца који ни по чему не личи на 
тривијалне купце књига светислава стефановића, Мила Будака или 
слободана Јовановића” (840). Колико је у овоме тексту изражено 
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безгранично идеолошко и морално лицемјерје радована Зоговића 
најбоље показује чињеница да је у исту раван ставио двојицу у сушти-
ни невиних српских писаца и научника (светислава стефановића и 
слободана Јовановића) са хрватским списатељем Милетом Будаком, 
који је уз Павелића, остао познат као “главни идеолог усташтва” и тво-
рац злочиначког плана за трајно рјешавање српског питања у марио-
нетској и фашистичкој Независној држави Хрватској: “једну трећину 
убити, другу протјерати, а трећу похрватити (покатоличити)”.

 Уводни и покајнички чланак уредништва Наше књижевности, 
који осим што казује до којег застрашујућег степена сервилности могу 
да се срозају и поједини књижевници од имена и негдашњег моралног 
интегритета, кад се нађу у тоталитарним условима живљења и кад су 
устрашени за сопствену егзистенцију, можда и физички опстанак (!?), 
не нуди ништа ново у односу на Зоговићев чланак, осим што покуша-
ва да буде још радикалнији и да покуша да надмаши, а тиме ваљда и 
одобровољи, свога критичара. идеолозима тадашњег комунистичког 
једноумља ни све то, очигледно, није било довољно да би “уређивачки 
преступ” редакције Наше књижевности довољно разобличили, те да 
би проблем “издаје народа” у литератури скинули са дневног реда, а 
само дјело и личност слободана Јовановића дефинитивно искомпро-
митовали и оцрнили, а тиме и гурнули у потпуни заборав. 

Зато се, очигледно по задатку, огласио и сам Милан Богдановић, 
тадашњи најугледнији члан уредништва Наше књижевности, 
критичким чланком под насловом “Данашњи лик слободана 
Јовановића”. Морална бласфемија писца тог памфлетског чланка 
била у томе што је управо слободан Јовановић пресудно утицао 
на Богдановићево духовно и књижевно формирање, уводећи га 
најприје у круг сарадника Српског књижевног гласника (1912), а затим 
и подржавајући касније његово именовање за главног уредника 
(1928−1932) овог угледног српског часописа. Богдановићева позиција 
утолико је јаднија што у чланку не расправља о научном опусу и 
културно-историјској дјелатности, за што бисмо могли рећи да је 
био квалификован и позван, већ о тобожњем “случају духовног 
изобличења слободана Јовановића” (838), а затим и што настоји да, не 
бирајући ријечи, просуђује о Јовановићевом политичком ангажману 
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и тобоже покаже како је био “конзервативац по своме идеолошком 
и психолошком построју” (838). Богдановић оптужује слободана 
Јовановића и зато што се политички активирао на реакционаран начин 
“повезан са најгорим реакционарима старе Југославије, представницима 
и носиоцима корупције и политичкога неморала у њој”, а затим и 
подржавајући герилски покрет Драже Михајловића: “и тако је слободан 
Јовановић дефинитивно изневерио народ, а присвојио је Дражу 
Михајловића и прљаву емигрантску клику. Законитост се извршила: 
рђава политичка линија се поклопила са рђавом моралном линијом. и 
зато савременост данас брише слободана Јовановића из часнога именика 
народу верних и са њима срођених културних првака” (838−839).

Богдановићево морално посрнуће у чланку против слободана 
Јовановића, утолико је веће што настоји да буде духовит, ондје гдје 
за духовитост нема нимало мјеста, те што је покушавао да отужну 
разиграност свога духа поентира тако што ће исмијавати српску еми-
грацију, младога краља, а посебно свог негдашњег духовног покрови-
теља, слободана Јовановића, препознајући тобоже у њему јунака за 
неку од америчких филмских лакрдија “о оперетским краљевима без 
престола”. Пуцајући без имало срама, у добро познатом кетманском 
стилу, у фигуру “свога духовног оца”, Богдановић на крају чланка 
слободана Јовановића назива “холивудски комично стилизованом 
фигуром саветника и забављача прогнанога краљевског умног ма-
лолетника” (839).

Такав наметнути заборав за личност и дјело слободана 
Јовановића потрајао је готово пола стољећа. У међувремену се појави-
ло, уз велике опструкције, само једно публиковање изабраних ауторо-
вих чланака, под насловом Портрети из историје и књижевности, у 
едицији српска књижевност у сто књига (књига 60, прво издање 1963. 
године), у избору, редакцији и с предговором Живорада стојковића. 
Било је одмах пропраћено и критичким чланком Николе Петровића, 
под насловом “стари мит у новом издању”, у којем се овај достојни чу-
вар Зоговићевих идеолошких постигнућа потрудио да изнова српску 
јавност подсјети како се ради о “издајнику народа”, “реакционарном 
монархисти”, “антихуманисти” и “конзервативцу”.
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Петровић се у уводном дијелу чланка нарочито устремио 
на предговор Живорада стојковића и на његову констатацију да 
је Јовановићев историјски опус “добра полазна основа за нова 
објашњења и судове”. Наглашавајући без икакве аргументације како 
то није тачно, Петровић инсистира на оцјени да су Јовановићеви 
радови о историји срба у 19. вијеку у потпуности “прожети идеа-
лизмом и субјективизмом” и да као такви могу “само делимично, у 
овој или оној мери, као хронологија, грађа и извор послужити науч-
ној историографији” (курзив је Петровићев – Г. М.), те да “не може 
бити ни речи о томе да ће наша историјска наука моћи корисно да 
се послужи делом слободана Јовановића” (842−843). У другом дије-
лу чланка, користећи се методом преузимања цитата истргнутих из 
цјелине текста, Петровић настоји на сваки начин показати како је 
слободан Јовановић у студији о Милошу обреновићу исказао свој 
“антихуманизам” и како је “са потцењивањем и цинизмом говорио 
о сопственом народу” (843−844). Чланак је закључен већ познатим 
оцјенама Јовановићеве “издајничке активности” у Другом свјетском 
рату и поновљеним лажима о тобожњој “сарадњи са окупатором”.

Друго издање наведене књиге слободана Јовановића, у истој 
едицији из 1971. године, доживјело је додатну драму. Требало је да 
буде објављено с предговором радована самарџића под насловом 
“историчар као писац”, али је издање, иако већ одштампано, било 
раскоричено, повучено из продаје, а затим и уништено. спорни 
предговор појавио се тек петнаест година иза тога као оглед у 
самарџићевој књизи Писци српске историје (1986).

Почетком посљедње деценије 20. вијека појавили су се најприје 
текстови који су научно и без идеолошких предрасуда вредновали 
Јовановићево научно дјело (радован самарџић, Милорад Екмечић), 
а затим су, заслугом радована самарџића и Живорада стојковића, 
послије много политичких отпора, напокон била објављена Сабрана 
дела Слободана Јовановића (1990−1991). Тако је са његовог имена, 
напокон, скинут наметнути и неистинити епитет “издајника народа”, 
а његово дјело је изнова враћено у јавност и препуштено објективним 
вредновањима и непристрасним научним тумачењима и оцјенама.
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Зрелост сваке националне књижевности, па и духовна и 
друштвена достигнућа свакога народа у цјелини, огледају се у сте-
пену њихове способности да критички преиспитују своју прошлост 
и да са толеранцијом и смиреношћу обликују своју садашњост, да се 
ослободе робовања старим предрасудама, неистинама и илузијама, а 
поготово да буду спремни да не подстичу нове још погубније и штет-
није самообмане. судбина слободана Јовановића и предуго његово 
избивање из духовне баштине српског народа, подједнако свједочи 
о нашим понирањима и успонима, о нашем закасњелом сазријевању 
и непромишљеном одрицању од традиционалних и савремених, од 
индивидуалних и колективних вриједности, те о нашем несрећном 
аутошовинизму, као и бројним неконтролисаним страстима и идео-
лошкој лаковјерности и поводљивости. 

Зато би свима нама судбина слободана Јовановића требало да 
буде поучна, како нам се слични “митови” о проблему “издаје народа” 
у литератури више никада не би понављали; али и подстицајна, како 
бисмо разобличили неке друге сличне примјере и отклонили бројне 
заостале неправде и неистине. само се тако можемо загледати без 
страха у сопствено забринуто лице и рањену душу, извидати отво-
рене ране и зацијелити старе ожиљке, те се измирити са собом и са 
другима.
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Наталија Лудошки

КЊИЖЕВНЕ ТЕМЕ СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА
  

Када је реч o слободану Јовановићу (Нови сад, 3. 12. 1869 
– Лондон, 12. 12. 1958) синтагма „књижевне теме“ има 

нарочиту димензију.1 Неупоредив као писац историјских, правних, 
социолошких и политичких студија, допринос српској култури 
дао је и као књижевни критичар. „Главну вредност Јовановићевог 
доприноса српској књижевној критици представља његова историјска 
свест о положају српске културе и српског народа. Као историчар и 

1   „Књижевност није само подручје духа на којем се он лако и успешно 
кретао него је књижевност и конститутивно својство његовог духа... 
отуд размишљање о односу слободана Јовановића и књижевности 
превазилазе размишљање о њему као књижевном критичару, јер оно 
одводи елементима који творе општу структуру његове мисли. То 
нам, дакле, сугерише како кроз испитивање својстава које је испољио 
слободан Јовановић као књижевни критичар можемо назрети константе 
духовног лика знаменитог правног, политичког и историјског мислиоца. 
То, такође, значи да је он – остављајући печат свог духа на књижевним 
делима – истовремено исписивао особену дефиницију властитог гледања 
на свет и, следствено, властитог – поглавито историјског – приповедања 
о свету.“ (Мило Ломпар, „слободан Јовановић и књижевност“, Слободану 
Јовановићу у спомен, приредио Данило Н. Баста, Београд 2009, 39).
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један од твораца модерне српске историографије, Јовановић је имао 
способност да историјске и културне појаве сагледа у континуитету, 
па је и књижевност – којом се бавио више из љубави него из потребе 
– посматрао као део општег културног контекста.“2

син истакнутог либерала владимира Јовановића (Шабац, 
1833 – Београд, 1922), припадник „планиране елите“, слободан 
Јовановић је од најранијег детињства упућиван на књигу. верујући у 
„тројство науке, слободе и нације“, владимир Јовановић је то начело 
примењивао и у васпитању сина.3 Но велики читалац, слободан 
Јовановић постаје тек у време студија, боравећи у Минхену, Цириху, 
Женеви и Паризу, где је у прилици да осим правног и политичког 
образовања, стиче и знања о књижевности.4  По повратку у Београд, 
затражиће службу у Министарству иностраних дела, уверен да му 
то отвара  пут у дипломатију и могућност да у иностранству стручно 
образовање прошири ширим, понајпре књижевним образовањем.5

Личност ренесансног духа, префињеног слуха за  музику, сли-
карство, позориште, ни у најтежим тренуцима није се одвајао од 
књиге, остајући до краја живота страствени читалац: „Када после 
ове марксистичке књижевности, узмем Грке, осећам се као окупан. 
осим Платона, има још двојица који су ме, у последње време, јако 
занимали: Тукидид (од свих прозних писаца, вероватно, најтежи) 
и Еврипид. Ја сам Еврипида, пре равно 30 година, читао целог у 

2     Предраг Палавестра, Историја српске књижевне критике, I, Матица 
српска, Нови сад 2008, 173.
3   „Прва књига коју ми је дао у руке, кад сам научио читати, биле су 
Народне песме: То је требало да удари темеље мом националном васпитању. 
За науку гледао је да ме заинтересује кроз романе Жилa вернa, познатог 
популаризатора науке за омладину.“ („владимир Јовановић“, Сабрана дела 
Слободана Јовановића, том 11, Из историје и књижевности том I, Београд 
1991, стр. 114−115).
4     У Минхену слуша Куртнера који опширно предаје о Фаусту, Бармена о 
Лесингу. У Женеви, осим обавезних предмета, слуша и предавања Едварда 
рида из књижевности и Карла Фолкта о драми. (Миодраг стајић, „Млади 
слободан Јовановић“, Савременици о Слободану Јовановићу, приредили 
Јовица Тркуља и Маринко вучинић, Београд 2009, стр. 261, 262).
5   Живорад стојковић, „125 година од рођења слободана Јовановића – 
Личност, дело, судбина“, НиН, Београд 20. јануар 1995, стр. 58.
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преводу. После се нисам враћао на њега. Кад сам га сада узео у 
оригиналу, био сам просто усхићен исто онако као пре тридесет 
година“, пише пријатељу.6

слободан Јовановић јавну делатност започиње у доба модерне. 
различитих идеолошких и политичких уверења, ствараоци тог 
златног доба јединствени су у уверењу о потреби формулисања и 
неговања националних интереса: у политици, култури, уметности 
и друштвеном животу уопште. А књижевност би у томе требало да 
има прворазредни значај.7

Тако се и млади правник, слободан Јовановић, огласио 
најпре као књижевни и позоришни критичар. Десетак година, 
почев од 1892. интензивно објављује дневну, новинску критику.8 
спектар његових тема је широк, диктиран актуелним појавама у 
литературном и позоришном животу. Доживљавајући себе као 
дежурног критичара, полазећи од корективне улоге критике, о 
чему год да пише настоји да укаже на слабости, посаветује и поучи. 
Познавалац великих литература, нарочито француске и енглеске, и у 
српску књижевност настоји да уведе европска мерила. Заокупљен је 
колико питањима литерарно-естетске, толико и културно-историјске 

6   „Једно писмо слободана Јовановићу“ (Бранку Лазаревићу, од 1. јан. 
1933.), приредио Душан Пувачић, Књижевни лист, 59–60, 1. јул–1. август, 
год. VI, стр. 1. 
7   о моћи писане речи на формирање грађанске сведочи Јовановић 
указујући на појаву Домановићеве Страдије,  штампане у пролеће 1902. 
у Српском књижевном гласнику: „Да је таква приповетка, као Страдија, 
могла бити написана, било је врло значајно. По томе се видело колики 
је преокрет настао у духовима. Људи се нису бојали власти него су се 
њоме и шегачили уз то! оно што је пре изгледало баук, сада је изгледало 
лакрдија. То исмевање власти било је већ почетак буне; један режим, 
пре него срушен, бива обесвећен; Страдија је нанела Александровом 
деспотизму најтежи удар који се могао наметнути; деспотизам се трпи 
докле се верује у његову ʼпросвећеностʼ... После Страдије Александар је 
изгледао један пајац од краља коме право место није у историји једног 
народа него у једној шаљивој приповеци.”(Влада Александра Обреновића, 
књига друга (1897‒1903), СДСЈ, том 7, стр. 268–269).
8    сарадник је десетак листова и часописа: Србија, Видело, Ред, Српски 
преглед, Зора, Луча, Ускок, Бранич, Нова искра, Босанска вила.
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и национално-политичке функције књижевности. свој критичарски 
суд, попут водећих критичара епохе модерне, темељи не на теоријско 
-методолошким начелима, већ особеном погледу на свет и живот. 
То је све видљивије касније, када о књижевности пише спорадично, 
ретко у форми приказа, чешће – есеја и портрета, бирајући дела и 
писце које воли, у чијим се делима препознаје. сјајан представник 
београдског стила, оснивач и сарадник, а од друге серије заједно с 
Богданом Поповићем и уредник Српског књижевног гласника, totum 
factum тог гласила по сведочењу Црњанског, уз то саветодавац Геце 
Кона, представљао је једног од главних арбитара књижевног живота 
српске престонице до Другог светског рата. Као и свим осталим својим 
активностима, тако и критиком, Јовановић, како је то давно запазила 
исидора секулић, испуњава „једну велику патриотску службу.“9

*

Готово да нема писца у новијој српској књижевности о чијем 
месту и значају Јовановић није изрекао своју оцену, почев од песника 
устанка, херојске маште и великог стила, Филипа вишњића до мо-
дернисте Драгише васића. 

У вуку Караџићу Јовановић је видео прегаоца с највећим 
заслугама за српску књижевност, који је „ускрснуо наш народни дух,“ 
„поново научио матерњем језику који смо били заборавили“ и дао 
„слова којима пишемо“.10  Његови документарни списи прворазредни 
су извор и за Јовановићев рад на историји обреновићевског доба. 

Јединог горостаса српске књижевности видео је у Његошу. 
Мудрац и херој, попут древних легендарних краљева, културан и 
примитиван истовремено, видовит мислилац трагичне осећајности, 
„једном праизворном енергијом разбијао је све књижевне калупе и 
стварао дела каква се дотле нису видела. Горски вијенац је чудновата 
мешавина варварства и душевности. То је стихована хроника једнога 
покоља неверника који опомиње на вартоломејску ноћ, – али та 

9    исидора секулић, „Књижевник“ (у оквиру наслова „седамдесет година 
живота г. слободана Јовановића), Политика, 4. Децембар 1939, стр. 9.
10  Споменик Војиславу, сДсЈ, том 11, Из историје и књижевности I, 758.



37

хроника пуна је јада и плача, –  и то не оних које убијају, него онога који 
убија. владика Данило, приређивач покоља, кука над њиме као над 
својом личном несрећом; то за њега није никакав триумф него тешка 
жртва од које његова душа остаје неутешна и болна. он пристаје на 
покољ као на једну свирепу дужност коју му је судбина наметнула, 
– следујући, као у неком месечарском заносу, једноме загонетном 
налогу озго који нити разуме нити одобрава потпуно. Највиша места 
Горскога вијенца одржана су у тој атмосфери недокучности историјске 
судбине и необјашњивости човекових дужности. То је исти онај дах 
фатума који се осећа код старих грчких трагичара, – и у Његошу има 
нечега од Есхила,“11 налази 1925. године Јовановић у запису у чијим 
се последњим редовима да наслутити универзална истина која ни 
њега неће заобићи.    

А да зна шта је драмска књижевност, показао је наш критичар 
приказом Гундулићеве Дубравке, правим критичким откровењем: 
„Јовановић ће ту изнети идеје о вишој врсти поезије које, и по лите-
рарности схватања, превазилазе не само тадашње гледање на песнич-
ку уметност. А о музичкој структури Гундулићевог стиха, говориће 
слободан Јовановић тако широко, слуховито, како је то много кас-
није знао да казује само најлуциднији винавер.“12

Зналачки ће Јовановић писати и о развоју српске позоришне 
књижевности, нарочито историјске драме.13 имајући мање слуха 
за старовременијег стерију, но плодног и жанровски разноврсног 
савременика Нушића, види га као јединог значајног драматичара 
крајем 19. века. Проницљив, Јовановић је високо оценио и комад 
Тако је морало бити којим се Нушић представља као родоначелник 
друштвене драме.14

Писаће Јовановић и о песницима, махом романтичарима. У 
појави Бранка радичевића препознао је превратнички значај, а у 

11   Његош, СДСЈ, том 11, Из историје и књижевности I, стр. 789.
12 Живорад стојковић, „Уместо предговора. слободан Јовановић“, 
Портрети из историје и књижевности, Београд – Нови сад, 1963, 5–18.
13 „Наша позоришна књижевност“, сДсЈ, том 11, Из историје и 
књижевности I, 760–763.
14   Три Нушићева комада
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Змају, народног песника, хроничара једног доба.15 Посебне заслуге 
припадају му у рецепцији Костићевог дела. Једини из своје генерације 
критичара, Јовановић је „не само први најбоље разумео већ још увек 
најдаље видео судбинуЛазе Костића.16 Узимајући за мерила високе 
уметности таленат, ерудицију, модерност и оригиналност, Костићевом 
делу враћао се различитим поводима; писао је о трагедији Максим 
Црнојевић (1895), монографији О Јовану Јовановићу Змају (1903), пое-
ми Самсон и Делила (1931), Костићу као сараднику листа Брка (1938). 
оригиналан и занимљив стваралац, способан за високе узлете маште, 
Костић је један од наших најсуптилнијих песника који у својим сликама 
и поређењима досеже спиритуалност. Јовановић уочава сва битна 
својства његове поетике: експресивност и значењску пуноћу стиха, 
метричку иновативност и успелост његовог јамба; асоцијативност, ди-
гресивност и жанровску хетерогеност његове есејистике, антитетич-
ност, дијалогичност, драматичност и комички дух. Препознаје у њему 
доброг психолога, портретисту, мајстора у вајању женских ликова. 
Указује на епиграматичност његовог израза, склоност каламбурима и 
кованицама, каткад неодмереност у томе. 

с великим симпатијама гледао је на песника природе, елегичара 
„који не казује своју личну тугу него општу“, војислава илића. Највећи 
иноватор српске поезије после Бранка, унео је не само нов другачији стих 
већ и особен песнички стил. велики пејзажиста, који је инспирацију 
налазио и у класичној прошлости – „и од природе и од времена начинио 
је две више силе противне човеку, два немилостива фатума.“17

Познавање друштвених прилика и људских нарави, привукло 
је Јовановића и делу Јакова игњатовића. Доживљавајући га као 
занимљивог писца, који је код нас довођен у везу с Балзаком и 
Золом, Јовановић га пореди с  Данијелом Дефоом, који је „без описа 
и анализа, голим ређањем догађаја као у најобичнијем дневнику, 
успевао да произведе утисак реалнога и веродостојнога. Нешто од 
његовог реализма имамо и у романима Јаше игњатовића“18

15   У Змајеву споменицу  (1899).
16   видети фусноту бр. 12.
17 слободан Јовановић, „војислав“, Напознати радови 1892−1902, 
приредио станиша војиновић, Београд 2005, стр. 43.
18   „случај Јаше игњатовића“, сДсЈ, том 11, из историје и књижевности 
I, стр. 816–818.



39

Код нас запостављени жанр моралистичке прозе привукао је 
Јовановића делу Уроша Петровића. Надахнуто пише Јовановић о делу 
једног од ретких наших интелектуалаца европског кова: „Белешке 
Уроша Петровића, назване За сваки дан, казују, у главноме, ону стару 
истину да је дух јачи од материје, и да се цела вештина живота састоји 
у усредсређивању наших духовних снага и организовању нашег ду-
ховног бића,“19 пише Јовановић. 

 А да је имао непогрешив осећај за ново и модерно казује 
податак да је из мноштва младих послератних писаца, као истински 
талентоване издвојио Милоша Црњанског и растка Петровића.20 
ипак, једини модерниста о чијем делу пише је Драгиша васић (1922). 
Пратећи његов и лични и стваралачки развој, у збирци Утуљена 
кандила препознаје аутентично сведочење о рату као судбинском 
удесу читаве једне генерације. растргана форма, фрагменти који „трпе 
и дрхте од живота“ „брз, задихан, плаховит“ темпо приповедања, 
ангажованост, бунтовност и саосећајност, запитаност „о друштвеном 
уређењу, о моралним дужностима, о смислу живота“,21 вредности 
су које у експресионистичком рукопису младог писца  препознаје 
Јовановић.

*

са становишта развоја српске књижевности и науке о њој 
ванредно су важни Јовановићеви текстови о критичарима, његовим 
савременицима: Љубомиру Недићу, Богдану Поповићу, Јовану 
скерлићу, Бранку Лазаревићу.Хроничар и аналитичар, Јовановић у 
текстовима о њима казује о развоју српске литературе од романтизма 
до модерне, књижевним, културним и друштвеним кретањима, 
прати еволуцију домаће књижевне критике од филолошке школе, 
преко позитивизма, до конституисања иманентне критике с 

19   „Урош Петровић“, СДСЈ, том 11, Из историје и књижевности I, стр. 
711–716.
20   Милан Јовановић стоимировић, „слободан Јовановић“, Портрети 
према живим моделима, Нови сад 1998, стр. 103.
21   „Драгиша васић“, сДсЈ, том 11, Из историје и књижевности I, стр. 781.
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доминантно естетским, социолошким, етичким, психолошким или 
импресионистичким приступом делу. 

Пишући о Љубомиру Недићу, Јовановић упућује на податке 
битне за конституисање књижевне критике као аутономне дисциплине. 
сведочећи о Богдану Поповићу „наглашава изражену свест о потреби 
неговања духовне културе по угледу на француске и енглеске обрасце.“ 
Код Јована скерлића увиђа историчност, односно способност 
сагледавања друштвених процеса и њиховог утицаја на књижевност. 
о Бранку Лазаревићу, слободан Јовановић размишља као о критичару 
импресионисти, који му је, не само што се стила тиче, веома близак.
Понешто од врлина критичара својих савременика слободан Јовановић 
је и сам поседовао. Еклектицизам његових ставова био је сасвим у 
духу грађанског индивидуализма тога доба. стога је његове теоријске 
поставке и метод, па тако и место у књижевнокритичкој пракси, могуће 
директно сагледати како из критичких текстова тако и посредно из 
есеја о домаћој критици, односно критичарима.

с очитим симпатијама, о свом старијем пријатељу и сараднику,22 
Љубомиру Недићу  писаће више пута.23 Његову главну заслугу у развоју 
домаће књижевности Јовановић види у одбацивању застарелих 
метода биографско-психолошке и друштвено-утилитарне, и примени 
модерне, импресионистичке критике. „Књижевни укус Недићев 

22  Њихова сарадња започиње покретањем Реда, а још интензивније 
покретањем Недићевог српског прегледа у ком је Јовановић сауредник. 
обојица су сарадници и мостарске Зоре. „У соби тешко оболелог Недића 
два пријатеља су много разговарала о књижевности... Два рафинирана 
стилиста сучељавали би мишљења о енглеским, немачким, француским, 
као и домаћим писцима. из Јовановићевих успомена забележених у 
студији о Недићу, види се да су претресали читава поглавља енглеске 
књижевности. А ако су се и спорили, нека су гледишта и преузимали 
један од другог. изгледа да је Недић више био склон лирским и 
сентиментално обојеним текстовима, а Јовановић више нагињао 
реалистичком роману”. (иво Тартаља, „Љубомир Недић и слободан 
Јовановић“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 23, 
свеска 2, 1975, стр. 282–283.)
23 Приказаће 1901. његову књигу Новији српски писци, 1902. 
комеморативним поводом пише о њему као критичару, а 1920. објављује 
о њему један од својих великих мемоарско-портретских есеја.
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није био врло широк; то је био укус једног романтичара васпитана 
на немачкој и енглеској књижевности. Али, у својој једностраности, 
Недићев је укус био врло самосталан и врло сигуран”. У својој борби 
против филолошке критике прокрчио је пут критичарима новог доба: 
Богдану Поповићу и Јовану скерлићу. „По отворености свога држања 
и смелости свога мишљења, по свом лепом природном ставу и по 
чврстини свога моралног мерила, Недић је био у пуном смислу речи 
западњак и културан човек. У његово време, такви су људи код нас 
били ретки”.24 Уносећи дух космополитизма у нашу културу с краја 
XIX века настојао је да уведе српску литературу у свет.

Увидео је Јовановић из прве полазишта и интенције Богдана 
Поповића приликом доласка на место професора велике школе 1894. 
године. Значај његове појаве у контексту целокупног духа „златног 
доба” Јовановић види у окретању од позитивизма и сцијентизма 
ка уметности и хуманизму. Критикујући владајући утилитаризам 
светозара Марковића и социјалиста, Богдан Поповић је успео 
да као битан фактор целокупног друштвеног живота инаугурише 
литературу, истичући да „књижевност није неозбиљна ствар која 
служи само за нашу забаву и разоноду. Књижевност је главно 
средство за развијање наше осећајности... Човек без осећања, чисто 
интелектуалан, не би био потпун. Књижевност није луксуз; она је 
неопходно потребна ради свестраности нашега духовног развитка”.25

У критику је Поповић увео особену методологију: „Његова 
критичарска метода није била ни књижевно-историјска као метода 
Павла Поповића, ни књижевно-историјска и политички идеолошка 
као метода Јована скерлића, ни импресионистичка као метода 
Недићева. То је била једна сасвим друга метода, која је путем што 
прецизније и детаљније анализе књижевног дела узета сама за се 
утврђивала његову естетичку вредност... То је управо она врста 
критике која има највише ауторитета.”26

24   „Љубомир Недић“, СДСЈ, том 11, Из историје и књижевности I, стр. 
665–699.
25   „Богдан Поповић у одбрани естетике“, СДСЈ, том 11, Из историје и 
књижевности I, стр. 792–793.
26   „Богдан Поповић“, сДсЈ, том 11, Из историје и књижевности I, стр. 
717–751.
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Не само књижевни критичар већ и морални учитељ и културни 
просветитељ, он је упозоравао на нашу заосталост иза културних 
народа Запада, и доказивао да ни најдрагоценије националне особине 
не вреде много ако нису културом облагорођене. Уводећи елементе 
француске културе у нашу литературу,  извршио је значајан утицај на 
књижевни развој свога времена, не само као писац већ, у првом реду, 
као професор и предавач на великој школи, доцније Универзитету. 
од оснивања Српског књижевног гласника 1901. до Првог светског 
рата неприкосновени ауторитет, Поповић је између два рата, дошао 
у сукоб с једном групом младих књижевника „који нису били лишени 
књижевне културе, који су имали књижевног дара, и од којих је доста 
њих било у добрим личним односима са Богданом. Главни узрок за 
разлаз између њега и њих лежао је у њиховом књижевном правцу који 
он никако није примао... све је то као експеримент било занимљиво, 
али Богдану су њихова дела личила на хаос, докле је, по његовом 
мишљењу, књижевно дело требало да буде космос у маломе. он је 
те млађе књижевнике означавао као носиоце неоварварства, на шта 
су му они одвраћали тиме што су они њега означавали као једног 
застарелог догматичара.“27

На духовну климу епохе још више је утицао Јован скерлић.
иако је његова идеолошка и естетичка концепција подразумевала за 
Јовановића неприхватљиве политичке и књижевнотеоријске ставове 
произашле из учења светозара Марковића, о свом савременику, 
великом прегаоцу, писао је крајње објективно. сарађивали су на 
Гласнику дубоко се међусобно уважавајући. Хроничар и аналитичар, 
Јовановић је писао о скерлићу као уреднику и аниматору културног 
живота, историчару културе, идеологу.28

скерлићева књижевноисториографска дела надилазе, тврди 
Јовановић, ускостручни оквир: „Те расправе припадају историји 
књижевности, али не искључиво. Омладина и њена књижевност 
бави се једним покретом који је био више национално-политички 

27   Исто.
28  „Јован скерлић“ (1924), „Јован скерлић као историчар“ (1926), „о 
скерлићевој политичкој идеологији“ (1934), „Политичке идеје Јована 
скерлића“ (1953).



43

него књижевни, а Светозар Марковић једним покретом који је био 
првенствено социално-политички. Српску књижевност у XVIII веку 
скерлић јамачно не би никада написао да бар код неких писаца 
XVIII века није осетио онај дух слободоумнога просветитељства 
којима се одликовала западњачка књижевност XVIII  века, и који је 
скерлићу као јавном раднику био веома драг. У његовим књижевно-
историјским расправама има много додирних тачака и са политичком 
и са културном историјом”.29

видећи скерлића као демократу који верује у напредак 
човечанства, скицирајући идеолошке претпоставке његовог 
деловања, Јовановић увиђа: „историјски процес схватао је као велики 
покрет народне масе ка све потпунијем ослобођењу и све потпунијем 
просвећењу. иако је, у својој младости, прошао кроз марксизам, он 
се није много интересовао за економске услове напретка. идеалист 
на дну душе, он се поглавито интересовао за оне колективне идеале, 
или, како би се данас рекло, митове који друштво у његовом развитку 
руководе, и који пре а после – савлађују све материалне сметње свог 
остварења. са гледишта тога социалног идеализма, он је проматрао 
и наше историјске појаве”.30

Док скерлића у историји интересује деловање друштвених гру-
па у којима види велику покретачку снагу, Јовановић у историјској 
прошлости, у делима значајних појединаца, крупних историјских 
фигура налази енергију аниматора. опет, док говори о просперите-
ту, скерлић подстрек налази у значајним историјским збивањима. 
Јовановић, мање склон идеализовању историје и митотворству, кри-
тичан према савремености, размишљајући о напретку, поглед упире 
у будућност. 

Детерминишући скерлићеву политичку идеологију владајућим 
идејама у Европи и србији тога доба, закључује: „скерлић, поред свег 
поштовања према Марксу, није био марксист у правом смислу речи. У 
својим књижевним делима, у исто време и књижевни критичар и по-
литички апостол, он је проповедао морално ослобођење и социално 

29  „Јован скерлић као историчар“, сДсЈ, том 11, Из историје и 
књижевности I, стр. 701–707.
30   Исто.
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облагорођење појединца, – и у том његовом идеалу било је поред 
социализма још врло много демократског индивидуализма”.31

Најмаркантнијег критичара након скерлића, Јовановић 
види у импресионисти Бранку Лазаревићу, с којим се зближио на 
Крфу, током рата. Пасионирани читаоци, обојица се критиком баве 
успут, видећи у књижевности могућност духовног оплемењивања. 
о овом књижевном и позоришном критичару, теоретичару и 
есејисти, написао је Јовановић један од својих антологијских 
огледа.32  објашњавајући Лазаревићев однос према књизи, Јовановић 
разоткрива и своја критичка полазишта: „У слободној форми, без 
ичега од стручњачке систематичности (иако је иначе страстан читач), 
Лазаревић казује своје мишљење о ономе што га доиста занима и о 
чему је доиста мислио”. о његовом импресионистичком проседеу 
Јовановић пише: „Лазаревић би хтео да критику начини уметничким 
делом, и доказује да критичар мора бити у исто време и уметник, као 
што уметник мора бити у исто време и критичар. Уметник мора бити 
способан да оцењује оно што ствара; критичар мора бити способан 
да осећа оно што оцењује... радознао и упечатљив, он више воли 
да добија утиске него да даје судове”.33 и Јовановић као критичар 
радије тумачи дело, указује на његове естетске и етичке вредности, 
него што изриче децидиране оцене. Такав поступак интерпретације 
кореспондирао је савршено и с његовим стилом. У есеју о Бранку 
Лазаревићу, као, углавном, и свему осталом што се литературе тиче 
у опусу слободана Јовановића, елементи уметничког доминирају над 
научно-егзактним.

Док се читају  редови Јовановићевог огледа о Лазаревићевом 
делу, чини се као да се рецензент полако поистовећује са стварао-
цем: Јовановићева схватања почињу да се стапају с Лазаревићевим 
филозофским промишљањима литературе у којима се изражава 

31   „о скерлићевој политичкој идеологији“ , СДСЈ, том 11, Из историје и 
књижевности I, стр. 705–707.
32  Јовановићев есеј „Бранко Лазаревић“ штампан је као предговор 
Сабраним делима овог писца 1932.
33   „Бранко Лазаревић“, СДСЈ, том 11, Из историје и књижевности I, стр. 
804–809.
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уверење о њеној супериорности над осталим сферама духовности: 
„Уметност је велико стварање, кога не може бити без спајања наше 
мале личности с општом људском природом и енергијама свемира... 
Лазаревић види у уметности један нарочит пут за продирање у тајне 
живота. Докле наука остаје везана за границе разума, уметност пружа 
се и преко тих граница. она је ствар пророка и видовњака: мање 
јасна и разумљива од науке; она је од ње много дубља. То не значи 
да се уметник мора бавити само великим верским и философским 
питањима, али значи да он мора имати развијен унутрашњи живот; 
мора имати смелости да рони у последње дубине нашег духовног 
бића, до којих свест обично не допире”.34

Блиска је Јовановићу и филозофија људске природе Бранка 
Лазаревића, која се дотиче моралних аспеката књижевног дела: „Нама 
се чини да је и ту, у области моралне философије, Лазаревић више естет 
него моралист... Трагедија једног Достојевског, који се за ублажавање 
душевних мука помагао опиумом мужичког православља, и трагедија 
једног Ничеа, који је у духовној пренапетости дотерао до граница 
лудила, то су ствари пред којима Лазаревић остаје задивљен као пред 
једним уметничким делом, и то већим од највећих, јер Достојевски 
и Ниче нису као Лаокон мученици од камена већ од крви и меса... 
с тог естетичког гледишта с кога Лазаревић узима ствари, борба и 
катастрофа много је занимљивија него победа и мир”.35

*

Када страну књижевност представља домаћој публици очитa 
je Јовановићева склоност према делима оних стваралаца који 
успостављају критички рационалан однос према друштву, способних 
да успоставе хуморни, иронијско-сатирични отклон у сагледавању 
карикатурално-парадоксалне позиције појединца и заједнице у 
вечитом сукобу с друштвено-историјским датостима. с разумевањем 
пише о  свифту, волтеру, ибзену, стендалу, Мередиту, стрејчију, 
Прусту.

34    Исто.
35    Исто.
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Дела светских класика, свифта и волтера, коментарисаће 
Јовановић 1903. поводом објављивања Гуливерових путовања и 
Кандида у српском преводу. сатиром на друштвене прилике у 
Енглеској током прве половине 18. века,  у свифтовом роману је: 
„редом, исмејано све што је људско, – наше политичке амбиције, наша 
телесна лепота, наше научничке претензије, наши идеали среће, чак и 
наша најдража мисао да је човек круна свих створења.“ Писац је „дао 
осетити да сва борба партија и држава за превласт, и с њима сви ти 
велики догађаји из којих се људска историја састоји, морају изгледати, 
с једне друге планете, исто тако сићушни, бесциљни и неозбиљни као 
сукоби у једном мравињаку.“36

Апсурдност живота и света, тема су и француског 
просветитеља, „који се више ругао глупостима овога света, но што 
су га његове неправде болеле.“ волтеров Кандид, „филозофска прича“ 
с „догађајима који су занимљиви поглавито својим ̓ нравоученијемʼ“, 
његова филозофија: „срећа је само у раду, – у раду који нам не оставља 
времена да мислимо о себи и о својој срећи. срећа је у томе, не 
тражити срећу. Ње нема, или она се не да постићи, што је све једно, 
– и зато радимо своју башту,“37 животни је став и нашег мислиоца.

Писаће Јовановић и о стендалу (1920), врсном карактерологу 
и психологу, чији су романи „намерно писани ʼстилом грађанских 
законикаʼ,“ без „лепоте облика“, у којима „кључају велике страсти као 
код Шекспира и Балзака, а тон је излагања хладно резонерски као код 
француских класика XVII века: то је једна сасвим необична мешавина 
живота и логике.“ Пишчева филозофија живота − стендализам, своди 
се на два захтева: „не дати се обмањивати“ и „водити живот као лов на 
срећу“.“ А срећа је, пише Јовановић: „уживети се сав у једно осећање у 
коме ће се растопити наш егоизам и наша сујета. То усредсређивање 
осећајних снага тако подиже тоналитет живота да нас пролази сав 
мали страх и брига, па гледамо на себе саме из једне више сфере, 
потпуно равнодушни шта ће с нама бити, вољни да усхићења наше 
љубави и наше амбиције платимо чак и трагичним крајем.“38

36   „Гуливерово  путовање у Лилипут, од Џ. свифта“, сДсЈ, том 12, Из 
историје и књижевности II, стр. 535–538.
37   „Кандид или оптимизам, роман од волтера“, сДсЈ, том 12,  Из историје 
и књижевности II, стр. 479–482.
38  „стендал“, СДСЈ, том 12,  Из историје и књижевности II, стр. 483–486.
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Хенрик ибсен, симпатија је слободана Лазаревића из 
студентских дана у Минхену, где га је виђао, а могуће и упознао.39 
Писаће о његовом делу средином деведесетих година, усмерен на 
психолошке, моралне и социјалне назоре аутора,40 а закључну оцену 
о овом писцу даће 1948. у есеју „Богдан Поповић”. Док сам  Јовановић 
на ибсена гледа као песника и драматичара који је „знао занат”, те 
врхунац остварио „социјалним драмама” укрштајући реалистичко-
симболистичке елементе, дотле је Поповић у овом писцу видео само 
„социјалног мислиоца”. Моралиста, Поповић није у могућности да 
појми индивидуалистичку ибсенову филозофију, пише Јовановић: 
„Богдан се највише разилазио с ибзеном у питању друштвене ин-
хибиције. ибзен је налазио да она смета појединцу да развије своју 
животну снагу до највећег степена јачине. Богдан је налазио да је 
друштвена инхибиција битан услов културног развитка. Његово 
неслагање с ибзеном било је неизбежно: он је веровао у културу, 
а ибзен у тајанствену снагу живота. У етици ибзен би се могао 
окарактерисати као виталист.”41

велику наклоност Јовановић је исказивао према романима 
Џорџа Мередита, којег је по рангу у енглеској књижевности стављао уз 
Шекспира. сјајан познавалац људских карактера, енглеског друштва и 
културе, интелектуално проницљив колико и лирски осетљив, „редак 
пример хармоније ума и срца“, скептичан и ироничан: „он се држи 
високо изнад комедије и трагедије живота који приказује, – и поред 
свега што је и разуме и осећа, не да се пољуљати у својој унутрашњој 
равнотежи. он има једну боговску мирноћу као антички песници и 
уметници ренесансе. У данашње време мекуштва и малодушности 
таква мирноћа изгледа бездушна, и Мередиту је замерано да је свиреп. 
Нама изгледа да то што се зове његова свирепост, није ништа друго 
него добро здравље душевно. У крепости доброг здравља има увек 
нечег опорог,“42 налази Јовановић.

39   Миодраг стајић, наведено дело.
40   „ибсенове жене“ (1894), „Најновија драма Хенрика ибсена“ (1895).
41   слободан Јовановић, „Богдан Поповић“, сДсЈ, том 11, Из историје и 
књижевности I, стр. 743.
42   сДсЈ, том 12, Из историје и књижевности II, стр. 487–493.
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Биограф и портретиста Литон стрејчи такође је годио 
Јовановићевом укусу. већ двадесетих година, пишући о овом 
енглеском писцу, исидора секулић упоређује га са Јовановићем: 
драмски таленти, „отишли су обојица, са сигурним инстинктом, 
не у драму, него у историју. Драма над драмама, то је историја.“43 
Као писац романсираних биографија, стрејчи се у највећој мери, 
пише Јовановић, „приближује правом историчару. он не ради брзо, 
документује се из прве руке, не да се збунити онима који су пре њега 
писали, и његови описи историјских лица и збивања одликују се 
живошћу и непосредношћу. од правог историчара разликује се тиме 
што се више забавља људима него догађајима, – више је психолог него 
социолог.“ склон карикирању, личности осветљава драматизујући 
њихов однос према средини и времену: „све страчиеве личности, 
иако свака на други начин, изгледају нескладне са тежњама свога 
времена и духом свога доба, или нескладне са својим позивом и 
улогом, или чак нескладне саме са собом, уколико замишљају да 
су друкчији него што су.“ Тумачећи стрејчијево дело, Јовановић не 
само да разоткрива сопствено виђење живота, већ прејудицира и 
сопствени удес: „После читања страчиа остаје нам утисак да над 
животима свакога од нас стоји неки ироничан фатум, који нас гура 
на погрешне путеве, намеће нам послове за које нисмо и другове с 
којима се не слажемо.“44

Добро иформисан, Јовановић је први код нас и међу првима у 
свету изврсно писао о роману Марсела Пруста У трагању за изгубљеним 
временом (1922), налазећи његову специфичност у фрагментарности 
форме, асоцијативности и алузивности, тананој психолошкој и 
социјалној анализи, смислу за минуциозно портретисање, особеном 
хумору ракурс елементима сатире и пародије.

43  исидора секулић, „Елизабета I и Есекс“, Теме, Нови сад 1962, стр. 
338–339.
44   „Портрети Литона страчиа“, СДСЈ, том 12, Из историје и књижевности 
II, стр. 497–502.
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*

Како је Јовановић гледао на друштвену улогу књижевности 
казује и његова тестаментарна студија Један прилог за проучавање 
српског националног карактера (објављена постхумно, 1964). 
Пишући о идејама које срби имају о свом карактеру, историји, 
националним задацима, посебно се осврће на деловање писаца у 
креирању културног обрасца.

Првобитни израз тих идеја исказан је „у народним предањима 
и легендама, а доцније у делима његових политичара, књижевника, 
па чак и научника”. Темеље „националне идеологије” поставили су: 
Доситеј, вук, Његош, идеолози Уједињене омладине српске, светозар 
Марковић, Јован Цвијић. Постављајући национални проблем као 
културни проблем, полазећи од рационалистичке филозофије, 
први наш просветитељ и западњак, Доситеј обрадовић, највише 
је допринео лаицизацији духовног живота и утицао на отварање 
школа у 19. веку. Његова схватања прихватили су касније и либерали 
истичући просвећеност као услов борбе за политичке слободе. 

вук Караџић, оригиналнији од Доситеја, под утицајем 
немачког романтизма, видео је нацију као духовну породицу 
особених интелектуалних и моралних особина. Традиционалиста и 
националиста, српски национални карактер налазио је у фолклору: 
народним умотворинама, песмама, приповеткама, пословицама, 
обичајима и веровањима. реформишући књижевни језик на народној 
основи, ослобађајући га русизама, демократизујући књижевност, 
младе српске интелектуалце упутио је на тумачење националног 
карактера преко епске поезије. с „доста етичких елемената ти 
стихови носили су обележја различитих историјских раздобаља и 
различитих друштвених средина“; „Ту је било мистичног маштања 
средњовековних монаха о Божјем царству које није од овога света, 
било је исто тако феудалних појмова о витешкој части, о строгим 
правилима игре при јуначким утакмицама, и о једној аристократској 
човечности, по којој јачи дугује заштиту слабијем. После пропасти 
наше средњовековне државе наместо феудалне господе јављају се 
у народним песмама хајдуци и ускоци, који у име Божје правде 
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суде људској неправди. Млади читаоци вукове збирке састављали 
су из тих разнородних елемената једну општу представу о србима 
као о једном херојском народу у кога је јунаштво било оплемењено 
правдољубивошћу.“ Томе треба додати и Косовски мит: „По том 
усменом предању, нас на Косову није надвладала јача сила, него смо 
са унутрашње неслоге ʼизгубили Царствоʼ. Косово је било не само 
пораз, него и грех, који је требало покајати.“45

Његош је, пише Јовановић, „народну судбину осећао као свој 
лични доживљај“. из аспекта религиозне филозофије о космичкој 
борби добра и зла сагледао је и стварност српског народа који је дужан 
да у борби против турске владавине поново успостави принцип 
добра. „У његовој песничкој машти наша историја заузимала је 
вид једне трагедије: један херојски народ страда због неслоге и 
издаје својих великаша, и оставља на будућим нараштајима једну 
клетву која се може скинути само поново пробуђеним јунаштвом 
Милоша обилића, те жртве великашке издаје. српски народ имао 
је, дакле, једну заветну мисао, чије је испуњење било његова дужност 
и пред Богом и пред људима. На ту мисао Његош није престајао 
опомињати.“46 Народна песма, косовски мит и Његошева дела, први 
су и најтрајнији подстрек размишљањима о нашем националном 
карактеру, закључује Јовановић.

*

Полихистор, културолошку и антрополошку књижевну 
критику слободан Јовановић уградио је у методолошки концепт 
тоталне историје, створио је дело које далеко надилази националне 
врхове и улази у оквире светске баштине.

45   „Један прилог за проучавање српског националног карактера“, СДСЈ, 
том 12, Из историје и књижевности, II, стр. 458.
46   Исто.
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Драган Хамовић

ДВА ЗАПИСА С ЛИРСКИМ ДОДАЦИМА

САВИНО ПРВО ЛИЦЕ ЈЕДНИНЕ

све зависи како се шта почне, заснује. Какав је почињалац. 
А свако носи бар два лика. Лик унутрашњи, у сталном 

покрету уобличења, ни сами не знамо. Бог зна. Други наш лик 
онакав је какви се одразимо у огледалу других очију и душа, како 
нас оне сагледају и упамте, пo нашим речима, кретњама и отисцима. 
и остајемо довека разапети између тога лика који нам једино отац 
небески познаје и лика што су нам га ближњи живописали. А ретки 
ликови узрасту у фигуре које настављамо да вајамо у нама и ради нас, 
преко граница њиховог времена земног и судбине људске. Даље се на 
њих осврћемо у име љубави и разлога до којих држимо. У такве се 
фигуре загледамо, спрам себе их одмеравамо, ми, ликови недостатни, 
тежећи да запоседнемо своје Ја, да се из утврде тога поседа бранимо 
и одбранимо. Знамо да тим нашим Ја заклањамо и личне сумраке и 
сенке. Да нас други не открију у безличном лику – прикривамо се 
некада иза некога Ми, уместо да нам прво лице множине буде израз 
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дубинског сједињења с другима. А има пак оних чије се Ја слије у 
непрегледно, свесагласно Ми. и не може им наштетити ништа што 
је нането временом и људским нехајем.

На почетку нашег на пергамену и у предању утиснутог памћења 
стоји савино прво лице једнине, суверено и нескривено, раскриљено 
према нама. На нашем почетку стоји разговетан савин знак. Што сава 
није уписао, није се упамтило или макар не тако подробно. Пишући о 
оцу као владару, укратко, да се не умноже речи, сава тежиште описа 
преноси на очев лик са животног исходишта. Приказујући симеонов 
долазак на свету Гору, о трећем сину свога оца сава испрва сведочи у 
трећем лицу, речима приче о блудном сину: „Јер овај као млађи међу 
браћом својом, и најмлађи, и, просто рећи, видевши своје природе немоћ 
и умножење грехова својих, учини као и блудни син, оставивши доброга 
оца и господина.“ Наједном, сама од себе, након треће реченице у низу, 
пада маска трећег лица у огољеност првог лица једнине. „и отидох у 
страну туђу далеко.“ И отидох в страну тужду далече, како изворно 
исписује наш архипесник, на давно истиснутом старосрпском језику.

и отад проговара глас сина који, у кључним самртним сценама, 
не сузбија љубав према некад страшном оцу, од кога је остала само 
сушта благост: „А ти, чедо, не тугуј гледајући мој растанак, јер чаша 
ова свима је заједничка. Јер ако се овде растајемо, тамо ћемо се опет 
састати, где више нема растанка.“Идеже к тому нест разлученија. 
Тамо ћемо се опет састати, где више нема растанка. Ко ово није 
поновио у себи, док му се родитељ болно откидао на ону страну, у 
незнан предачке васељене, када туга очас зна да сломи осам тешких 
брава нашег слабоверја. и девету дубровачку.

Али, мало ко би тада и било када и помислио да на топао 
очински благослов узврати, попут монаха саве, речима издашног 
самоунижења. обично наше Ја настоји да одбрани и оно чему одбране 
нема. Али, сава зна да је човек изнутра тврђава и тамница очајања, 
а да једино покајање с душе уклања маглу и све што је обремењује и 
да покајање чисти без дима и бакар претвара у злато, према речима 
Јефрема сирина. сиринове речи, из једне од молитава Пресветој 
Богородици, сава присваја у знаној покајној деоници пред лицем 
оца на растанку: 
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А забораван за све показах се, јадан и некористан, 
изједначих се са стоком несмисленом и уподобих се њима, убог 
бивајући добрим делима, а богат страстима, срамом испуњен, 
слободе Божије лишен, осуђен од Бога, оплакан од анђела, 
смеху изложен бесима, укореван својом савешћу, злим својим 
делима посрамљен. и пре смрти мртав бивам, и пре суда сам 
се осуђујем, пре бесконачне муке сам себе мучим очајањем. 

И прежде суда сам се осуждају... Таквим себе приказује проверено 
најбољи међу нама, не у самоти пред Богом и собом, него у писаном 
самосведочењу, у коме савино човечанско прво лице једнине, живо 
већ осам векова, истинитије светли. онај Предићев свети сава који, 
у свечаној одори, благосиља српчад, остављао ме је помало хладним, 
чак и зачешљани архијереј с очуване композиције у студеничкој 
Краљевој цркви. сава, сав од безазлене одлучности и трепета, какав 
се приказао у властитом тексту с почетка нашег писаног незаборава, 
подобан је лику што га је живописац милешевске фреске лично 
сагледао – с очима испитљивим и брижним, прекрупним, загледаним 
некуд преко.

сава – једнина под којом се стекла небројена множина синова 
и кћери, до данас. Као по Настасијевићевој извајаној лирској речи: 
„Бездетан, / на истину грем / синови прате ме / и кћери.“ У раздобљу 
које је подразумевало разне тешке инсигније, костиме и маске, сава 
је, приповедајући студеничкој сабраћи о ктитору манастира, исликао 
мимогред и свој лик, непосредан и присан. сава је, пре свих других 
првенстава, најпре заснивач присног тона у нашем књижевном и 
духовном изразу. Познаје српски средњи век писаца савине високе 
изведености, али такве племените срдачности више нема, чак ни у 
изврсно писаним страницама брата стефана, нити после, код брујног 
Доментијана и код архимајстора Теодосија у њиховим житијским 
делима о светом сави. Можда још осетимо сродну, помну јасноту 
речи тек код песника „слова љубве“, на крају златног словесног низа 
на чијем је челу сава, срдачан и смео као дечак. 

У таквом осећајном тону свети сава је оличен и у писму 
игуману спиридону, упућеном из свете Земље, раздраган од светиња 
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које полази. он се према студеничком наследнику опходи и као 
отац и као брат, као најрођенији, шаљући усрдну молитву и ситнице 
посвећене новозаветним местима: „А појасићем се опаши, да је увек о 
бедрима твојима, јер сам га полагао на Гроб, крстић и појасић. и такву 
сам молитву створио, да би дао Бог да би се тако сваки хришћанин 
молио за мене! и дајем ти убрусац што су ми га овде даровали, а 
ја га теби дарујем, да ти буде на благослов душе и тела. и камичак 
што сам га нашао, да ти буде на многе потребе, и да га носиш при 
себи.“ Колико мекоте у две-три реченице: крстић, појасић, убрусац, 
камичак. или по изворном језичком лику: крстац, појасац... Управо 
је такав људски предложак и могао да насели мноштво народних 
прича о свецу путнику што обилази земљу и оставља трајне трагове 
у савинској топонимији старе србије. На толику усмену продукцију 
људе нико није могао натерати, него се такав приступачан лик, 
дочуван у дугом ланцу предаје, морао једном заслужити.

Зато на почетку српске књижевности не стоје само један вла-
дар и један принц који се, у стишаној старости и бујној младости, 
приволеше монашком чину. На почетку сјаје ликови оца и сина који 
хоће да се изнутра препознају и разумеју. Два лика који се напокон 
огледну један у другом. растко бежи од моћног очевог лика, да би га, 
као саву, сустигао очев благи лик. Да би оличио Бога као оца, морао 
се распознати у лику родитеља што се љубављу приклања подвигу 
сина. Када је такво знање достигао, благодарећи и симеоновој 
жртви, мора бити да је сави све постало кристално јасно, јер човек 
дозри кад досегне дух очинства. и није имао потребе за небопарним 
помагалима израза. Два је гласа сава објединио у себи, употпуњен 
и готов за дуготрпељив рад на овој страни, међу проширеном 
породицом свога својеглавог и никада одраслог рода. ваљда зато, 
кад мисли на србе у своме најопсежнијем правном делу, назива их 
својима – како нам открива Миодраг Петровић, преводилац и тумач 
савиног Законоправила. 

своји смо, значи. својта. 
Једном сам склопио два сонета у којима, без устезања, позајмих 

гласове, савин па симеонов, не бих ли примио тегобу личног 
растанка с ониме кога сам, наравно, тек на самрти погледао и разумео. 
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Проговара ту син који се, кроз похвалу оцу, саображава своме 
одраслијем лику. одзвања отац у сину, глас сабранији, у другом делу 
сонетног диптиха. Два разумевајућа гласа као један. Два лика једне 
људске потпуности, слика свачијег борења и пута самоналажења. 

 Један другоме највиша задужбина. Ниње и присно. 
 Наш присни сава, у садејству позне благости симеона. 
 Наше постојано прво лице једнине.

Сава

отидох туђим странама, далеко
У нематерње, брујне перивоје,
са којих боље прозире се преко
Кад замреш, срчан, за себе и своје.

одбегав ближе оцу свих отаца
Пред легионом што режи, у стопу,
син сам и нисам. У себе се бацам,
У јаук, шкрипу. А сунчан у склопу.

Прах сам те плачем, куљам сав од кала,
отуд ме рука брижног старца склања.
Мом слабом оцу, некад силном, хвала:

Јер дотура ми свежње поуздања,
с друге већ стране, где он је обала
и задужбина већа од свих здања. 

 



59

Симеон

сасређуј напоре, снаго моја, сине.
реч у оћутаном, у покрету станка, 
стрми су прелази до живе истине
Што пева и сија, иста од постанка.

Улoжи се, сине, све у једно своди,
Плот је живој души опна крта, танка.
раскидај и збаци, у многима роди –
отац креће тамо где нема растанка.

сине мој, стасити и лиснати храсте,
Корен шчепа земљу па увис узрасте.
о децо, предата злој сили и власти, 

Почујте и овај налог закучасти:
Углавном је боље неодрасли да сте,
Тако ми нећете одвећ ниско пасти.

оБЈаШЊеЊе „ПРиЗРена“

Осетих сву нашу немоћ, сву своју тугу. „Призрен“, прошаптах, 
са извесном афектацијом. Као што је Црњанском реч „суматра“ 
доспела до унутарњег слуха да озвучи неку присну даљину, тако 
се реч „Призрен“ обрела у слуху песника што ово сведочи више 
као звучно чарање него као жежена културна асоцијација. Кроз ту 
реч више је призирао него што је знао и видео. Тада још није био 
доспео да крочи на обалу Бистрице и провери тачност наслућеног 
описа с почетка песме „Призрен, негледани“: „варош, иза подграђе, 
вишегради повише. / На часак се одигну, затим хитро приземе. / Немам 
речник помичан да све тачно опише: / Наносима изнутра утврђени, 
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Призрене.“ Али, у души, дубоко, крај свег опирања да то признам, ја 
сам осећао неизмерну љубав према тим далеким брдима... Као у некој 
лудој халуцинацији, дизао сам се у те безмерне, јутарње магле, да 
испружим руку и помилујем далеке Проклетије, Шар-планину.

Када сам, недавно, у дискретној вечерњој групи путника 
из Београда прелазио Душанов мост на путу ка задужбини симе 
Андрејевића игуманова, изнова пробуђеној Богословији, указао 
се успон који сам однекуд призирао и лирски описао, видик одозго 
омеђен каменом тврдином Каљаје. Капија Богословије дели невелико 
али узвисито варошко острво српског говора и вере. То спасоносно 
копно од агарјанског бесовања метежне 1999. године. сад је више од 
тога, јер овде обитава неколико десетина будућих свештеника, дечака 
који тамо превремено зру. онамо смо, као неслучајни долазници, 
затекли крепку ведрину пред којом смо се морали застидети. онамо, 
иза капије, брујни пчелињи ред одржавају пробрани Дечанци, 
ослонци стрпљивог владике обновитеља те утихле образовно-
сакралне тачке, млади умни наставници већином дошли овде с јаких 
грчких богословских катедара. Прикључила им се пчела радилица 
именом валентина Питулић, наш одлучни покретач на овај пут, она 
што познаје овдашње песме прастаре и претешке. А када их запева, 
откида их из себе. 

исто тако је опкољена Богородица Љевишка, с друге стране 
Бистрице, стешњена међу недостојним здањима, још понегде гара-
ва од оне паљевине – а опет безмерно, у себи самој, слободна. Као и 
Богословија иза своје капије, тако је и Љевишка, унутар наслојених 
зидова, дочувала онај невидљиви Призрен у Призрену. Призрен што 
се, на тренутке, одиже од тла, и оставља за собом Призрен приземни. 
одиже се, често далеко од унутарњих очију које то могу препознати.

Сутрадан, Михољдан у великој Хочи, осунчан. владика служи 
пред каменим храмом светог стефана. и онамо, у Хочи, спрегнуто 
је присутно и одсутно, у чврст савез. Украј храма голубарник, којем 
неопрезно прилазим. Голубови се поплаше, распрше по порти и 
убрзо смире на крову црквице, њих осам и девети голуб на врх крста 
више олтара. велика Хоча је, уистину, место веће од себе самога. од 
оснивачке повеље намењено за метох хиландарској обитељи. „Хоча и 
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друга Хоча и трг ту, и два винограда ту насадих.“ и велика Хоча, мимо 
свих недаћа, осам теретних векова живи према реченом задатку, и 
сада опкољена, али заштићена и ободрена речју првог моћног и 
светог виноградара, чији засад овде и даље точи крв Христову у горку 
радост људску. 

велика Хоча је – поиграјмо се мало речима – израсла у једно 
велико Хоћу, у друго име опстанка и постојаности. оно што беше 
стара србија сажело се, у најсведенијем племенитом лику, у томе 
селу: мнозина храмова и домаћинских кровова, целих и осталих у 
траговима, благословени виногради уоколо. Неутихло обиље старог 
живота и гроздови дечице, овдашње и пристигле с разних страна, 
данас окупљене, на топли Михољдан. У чврстом савезу присутних 
и одсутних. 

оно што је изгубљено или протраћено по ширини, згусло се, по 
дубини, у делатној отпорној снази, како у атару велике Хоче, тако међу 
певајућим зидовима Патријаршије, Дечана, Љевишке, призренске 
Богословије, али и других, мање чувених, скрајнутих, пустих места. 
виноградари, сељаци, монаси, ученици и њихови наставници што 
ту настављају да живе, опкољени, далеки су као суматра од нас што 
живот проводимо у привидној слободи, растерећени тврдокорног 
завета који они тамо проводе с подразумевањем. Не боре се за голи 
живот – јер је голи живот свуда пре него тамо. Према винаверовим 
речима, а поводом јунака Григорија Божовића, приповедног сведока 
старе србије – они живе „за нешто вечније“, што надмаша хоризонт 
тесних, појединачних живота. „У свима гори неугасно могућност 
великога витешкога тренутка. Када тај тренутак дође нико се више не 
боји за своју главу, за сићушни живот. Према томе големоме тренутку 
све је малено.“ 

разумео је винавер, бистри син пољских Јевреја, косовску 
енигму до човечанске сржи. Али, пустимо велике речи, оне су већ 
речене. Ми, који нисмо тамо, имамо право само на стид и на деловање 
из стида проистекло, стид од тих унутарњих оклопника, живих 
тапија нашег косовског трајања, мимо зиданих тапија што су толико 
пута гореле, пустошене и наново обнављане. Као и призренска 
Богословија, рецимо, с тим озбиљним момцима што личе и не личе на 
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своје вршњаке, а могли би штошта и времешнији, пометени нараштај 
поучити, зревајући усред ове мргодне пустиње. Као некада давно, 
ту близу, свети Петар Коришки, који је упорно одолевао бесовском 
мноштву што га је опкољавало: „Ја сам прах и пепео пред Господом 
мојим [...] Јер ово пропадљиво, рече, треба да се обуче у непропадљи-
вост, и мртво ово да се обуче у бесмртност.“

од исте су благородне лозе Петар и наши данашњи метохијски 
пустињаци. и као да сцене Теодосијевог житија коришког подвижника 
опомињу на скорије призоре бесне навале на истом подручју. 
„окупивши се у гомили на светог нападоше“ и „стадоше га вући, и 
по оштром камењу раздираху тело његово“. и наново се обараху на 
онога који се вером и заветом опире, макар гдекад и пао и посрнуо: 

Беси тад отишавши тобож за дуго оставише светога, 
али се одмах поново као велико мноштво војника сабраше, 
и дођоше на светога. и напунили бејаху сву долину и по 
стенама под оружјем хођаху, са шлемовима у облику глава 
дивљих вепрова и с ликом медведа и осталих дивљих звери 
на глави [...] Шта ћеш сад, лудаче? опамети се бар, и послушај 
нас: Устани, иди, да мачем заклан зло не умреш. Ни сухо твоје 
тело људскоме погребу нећемо оставити; расећи ћемо намучене 
удове и зверима за јело у пустињи разбацаћемо, да се и остали, 
кад виде како си ти убијен, не усуде да нас вређају и као ти боре. 

Пређашњи житијски опис убилачког мноштва што надире 
оживљава бесовите 1999. године. Битка за Кошаре беше страшна, али 
је, према речима ђенерала Павковића, битка на Паштрику, ту надомак 
Призрена и коришке пустиње, у ратним документима забележена 
као најтежа. Поред живог меса овК и војске Албаније, генерал 
Кларк потеже чак америчку стратешку авијацију, бомбардере Б-52 
и Б-1 који су „тукли наше јединице из стратосфере“, претварајући 
делове планине у месечево тло. „Међутим, само једном“ – сведочи 
српски ђенерал, сада опкољен тамничком сивином у туђини – 
„успели су да пробију фронт наше одбране на горожупском правцу 
и направе продор од 200 до 400 метара на територију србије. Јунаци 
549. бригаде већ следећег дана су вратили положаје.“ У одбрани 
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Кошара и Паштрика, верујемо, понад наших савремених јунака 
бесно тучених из паклене стратосфере, отпорну силу беху доливали, 
с више висине, и давни коришки борац, Петар, као и сени старих 
заточника неупитног, безнадног отпора из Подриме и велике Хоче. 
они које Григорије Божовић описује у причама: „Маниташевићи су 
и презиме добили што Арнаути нису њихово јунаштво и њихову 
средњовековну борбеност могли друкчије објаснити. Али међу свима 
њима најотменије јунаштво је било у породици Мијајловића. [...] 
Гинули су као за спомен. и за арнаутску песму.“ 

Још је уверљивије и за наше прилике прикладније 
старосрбијански Андрић дочарао „неизмишљене ликове“ 
савременика чији животи допадоше у најцрње доба, с почетка 
двадесетог века, када су умножена безакоња гасила последњу наду 
у српско одржање. Као с почетка Божовићеве приче „оклопник без 
страха и мане“: 

Јер време бијаше страшно. Младо-Турци беху одлучно науми-
ли да нас излече од косовске бољке. Школе нам се затвараху, свеш-
теници хапшаху, виђене људе убијаху у рукама власти, а арнаутски 
зулум беше превршио сваку меру. и сами малаксали, готово безнадно 
али још упорно, ми углавном свођасмо свој посао на то, да крепимо 
заосталу снагу једне управо луде расе на безуман отпор...

Над истрајне старосрбијанце надвија се испит крајњег безнађа, 
какав је на врхунцу аскетског подвига полагао и Петар Коришки, испит 
објављен гласом главног међу бесовима: „Али зашто се ми уопште и 
боримо с тобом? и толико страдајући без ума трпећи своје изнураваш 
живљење? Како бисмо те боље од овог повредили или проклели!“ 
Пораз настаје када на пораз сами пристанемо. иначе пораза нема. На 
таквој ивици налазе се Божовићеви јунаци из раздобља ракићевог 
конзулата у Приштини. Чича-Мојсил Златановић зубима држи 
своје парче земље да дочека србију. Поп стоша из Девича, духовно 
раслабљен, моли светог Јоаникија да га не држи више у искушењу и 
да му покаже шта хоће „од народа овог жалоснога“ и бежи, не снујући 
да ће, догодине, српски војници декламовати ракића на освећеном 
Гази-Местану. Потурчени Горанац, суљ-капетан, одлаже сунећење 
сина, ишчекујући освит српске слободе.
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рђава бесконачност ропског таворења коју нам, као заслужену 
и коначну реалност, подмећу безаконици с осмехом и речима 
меким, бесови преобучени у моћне пријатеље који налажу излечење 
од „косовске бољке“, и данас је испит за нашу заједничку свест 
од девет кора и за прилагодљиву савест свакога појединачно. „Ја 
зауставих коња и окренух га да би уназад још једном погледао низ 
Косово“ – приповеда Божовић у причи „Чудни подвижник“: „Мрзим 
га, изједна га као рајетин ненавидим, јер ме је родило робом, а опет 
ми га никад доста није. [...] Гледам низ поље, посматрам сву ову 
његову лепоту. Али векови проговарају и очи ми се мреже.“ они 
који непосредно слушају проговор векова на кључним местима 
старог српског памћења својим животима тај испит узорно полажу, 
за све нас, удаљене и замајане. 

онај умни Швајцарац, зналац тајни колективних дубина, дао 
нам је одавно одговор, без помисли на српски случај – имајући на 
уму општи случај европског човека: „онај ко је изгубио историјске 
симболе и не може да се задовољи са ’заменом’, тај се природно данас 
налази у тешком положају: пред њим зјапи Ништа, од којег се човек 
са страхом окреће. Да ствари буду још горе: вакуум се испуњава 
апсурдним политичким и социјалним идејама које се све скупа 
одликују духовном празнином.“ Тако Карл Густав Јунг, начелно. А 
шта чинимо ми, којима Призрен постаје далек као суматра? Који 
помислимо да је заборав решење и да су чињенице тренутка вечита 
истина? Ево шта ми се призирало, на невиђено, и шта сам на лицу 
места потврдио: „Презрелом и презреном – и мало је превише, / 
Метежи га сагласе, васпитају пошасти. / Архангели брискају гареж 
с лица Љевишке: / Призрене у Призрену, уласком нас почасти.“ 
снажити у себи савез присутног и одсутног, победоносни склоп 
против удара видљивих и невидљивих. Претрпети до краја, кажем 
себи и плахом и живчаном. све остало је препуштање бесовима. и 
понављам то, да себи самом зазвучим убедљивије.
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ПРиЗРен, неГЛеДани

Нем поклисар књиге
неписане у град приноси,
и град стоји
и нема пута ка себи. 
  Апокрифни песник, друга половина XVII века

варош, иза подграђе, вишегради повише.
На часак се одигну, затим хитро приземе.
Немам речник помичан да све тачно опише:
Наносима изнутра утврђени, Призрене.

Беспрекорне пошиљке поклисара голуба
Још редовно пристижу, никоме од користи.
ветар их о зидове испуцале олупа,
Призрене, ћутљивији но предео коришки.

У време се удеваш просторе пун застора.
вејеш, непоткупљива, стара кућна прашино.
Презиђује немирна рука протомајстора,
Градиво испретура, царево и пашино.

Презрелом и презреном – и мало је превише,
Метежи га сагласе, васпитају пошасти.
Архангели брискају гареж с лица Љевишке:
Призрене у Призрену, „уласком нас почасти“.
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Илија Гајица 

ДЕЧАК СА ВРХА ДРВЕТА

На почетку свих мојих сећања можда је баш једно дрво. Њише 
се кроз прозор и прихвата гугутке. Замишљам: пењем се до гугутки 
и седим са њима. Пролазници нам завиде на висини. Мање ми је до 
пролазника, храброст бих да прикажем једној девојчици. Чекам да 
изађе из своје куће поред дуње на крају улице, а ја се тад запричам 
са птицама. Када девојчица приђе сасвим близу, попнем се на сам 
врх дрвета, па ме и гугутке посматрају са поштовањем. Загледан сам 
у даљине и не примећујем њено дивљење... Пусти сан!

Дрво је трешња. Не могу јој ни до најниже гране. Чекам да 
је неко од старијих повије да бих брао и сладио се зрелим плодом. 
Почетак је лета, а нисам научио да ходам на рукама. Мој брат од тет-
ке годину дана је старији и још од прошлог јула може наглавце да 
пређе дужину дедине и бабине куће. У висини сам га достигао, али у 
спретности сумњам да ћу икад. Наравно, на дрво се пење са лакоћом. 
Као да зна за мој сан, по неколико пута на дан успуже се уз стабло до 
мени недостижне крошње. Једна, друга грана и ето га близу гугуткама.

Деда савије и пружи ми најнижу грану. Почнем да брстим. 
Зреле трешње се распрскавају. Довољно сам неспретан да их прејако 
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стиснем. Не марим. Халапљиво гутам једну за другом. сок ми прска 
по лицу, длановима, мајици. Успем да замажем кратке панталоне, ко-
лена под њима и чарапе у белим патикама. „Добар дан! Да ли сте вред-
ни?“ – пустим грану, а она ме ошамари по лицу још једном распуклом 
трешњом. Поздравља нас комшиница, мајка девојчице због које бих 
се одрекао свих вишања, трешања, лубеница, кликера и ушећереног 
меда из кошнице. Моја љубав носи мали сунцобран изнад главе и под 
њиме дугачку плетеницу. Држи мајку за руку и посматра ме у чуду. 
Подигне главу и упркос сунцу, види мог брата на крошњи. Насмеши 
му се. Погледа опет мене. и мени се насмеје. Другачије – као одбе-
глом прасету затеченом у ровању баште. видим своје замазане руке 
и одећу. од очаја падне ми на памет да утисак поправим стојањем 
наглавце. Јуче ми је скоро успело. Бацим се на руке, а тур занесем 
тако јако да бубнем на њега. 

Умивам се на чесми у дворишту. Заричем се да никада више 
нећу бити неуредан и неумерен. свеједно, сад је касно. Ја, смотани 
замазанко, управо сам изгубио сваку наду да ће се девојчица удати 
за мене и да ћемо живети срећно док млада дуња на крају улице не 
постане велико дрво, веће од пласта сена. Уђем у кућу и посматрам 
сат. слушам му куцање и замишљам да нисам био под трешњом кад је 
она прошла. Морам да нађем начин и избришем јој из сећања несла-
ван призор. Потребан ми је успешан подвиг! По сваку цену, постаћу 
дечак са врха дрвета!

вежбам на маленој шљиви у дворишту. Јадна, савија се пода 
мном. Како год, дотакнем јој највишу грану. После успем да се успен-
трам и на врх зида ограде. сачекам време за поподневно спавање. 
искрадем се на улицу и пењем се уз стабло трешње. Не одмакнем 
више од висине мојих руку подигнутих изнад главе. У наредним да-
нима вребам пусту улицу и усавршавам своје пењачко умеће. После 
седам, осам дана дохватим прву грану. Употребим сву снагу да се 
превалим до друге, трећа је нешто ближе... стремим ка врху. Зној ме 
облива, али нећу да одустатанем надомак циља! Грабим свако упо-
риште. Не испуним сасвим намеру да останем уредан. Зарадим не-
колико црвених рана од трешњиног сока. Нека, оправдаће их овакво 
херојство! 
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Ето ме! Хеј, свете, ја сам ти на врху! виши сам од оџака са де-
дине и бабине куће! струјни кабл што спаја бандере – тамо где је 
опуштен од врућине – испод браде ми је! Погледам доле... Земља је 
далеко! Ухватим се за грану свим својим страхом. ветар дуне да поја-
ча мој ужас. Као да је оркан, а не летњи поветарац. Покушава да ме 
стресе. Повија грану, измиче ми је из загрљаја. На улицу изађе мој 
старији брат. види ме, схвати. смеје се. окренем главу на другу стра-
ну. стазом од дуње са краја улице стиже девојчица. 

Тихо говорим брату да се не смеје. Не чује ме, док се не разде-
рем: „Не смеј се, ветар је страшан овде горе!“ он се залети и стигне до 
мене у три скока и прескока са гране на грану. Претвара се да ветар 
уопште не осећа. Ја му покажем колико се клатим, а он ме убеђује 
да ми се то ноге тресу и љуљају крошњу. Нуди ми помоћ. Не смем 
да пустим грану. Нећу да девојчица присуствује мојој беспомоћно-
сти. он се раздере: „Људи, дајте мердевине да снесемо ову јуначину!“ 
Девојчица је близу. Успори. схвати да се нешто дешава. Мој деда се 
појави на прозору. Каже да будем миран и да га сачекам. оде по мер-
девине. На прозору га смене мој млађи брат и сестра. Клибере се. 
опонашају моје љуљање и дрхтање на дрвету. Када се грана повије 
на једну страну, учини ми се да је кров сасвим близу. Једино заиста 
велики подвиг може да ме спаси срамоте. Девојчица лагано прилази; 
из дворишта кроз ваздух заплови врх мердевина; са прозора ми се 
плазе она два мала неваљалца; мој старији брат је спазио девојчицу 
и маше јој; грана се опет повије ка кући...

скочим. испружим руке. Домашим један цреп. он се преломи 
на пола. Парче ми остане у руци. Падам. видим девојчицу, чујем њен 
врисак, парче црепа испадне ми из руке и распрсне се о уску бетонску 
стазу на коју и ја паднем. Ништа не боли. или боли толико да ништа 
не осетим. Нисам успео. сва моја нада да ћу се оженити девојчицом 
из куће поред дуње на крају улице, пропала је. око мене су деда и баба, 
сестра и браћа. Не дају ми да одмах устанем. Деда ми опипава руке, 
леђа, ноге. Узме ме у наручје. Као да сам мало немоћно куче. Њу успем 
да видим пре него што се капија затвори. Гледа за мном. Не трепће. 
са оба длана покрила је уста.
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На кревету сам у соби. са мном су баба и деда. остали су из-
бачени напоље. На колена и лактове стављају ми облоге натопље-
не ракијом. Кроз отворен прозор чујем мог старијег брата. Говори 
девојчици: „Није му ништа! Не цури му ни кап крви!“ Даље прича 
како је он два пута скочио са тавана и оба пута разбио оба колена. 
То се усуди да пореди са мојим падом! Прегледам своје руке и ноге. 
Невероватно! Ниједне огреботине! Чујем, они одлазе на ледину да 
се добацују лоптом. Деда и баба зазузети су потрагом за облогама. 

искрадем се. Залетим са на трешњу и из првог покушаја ухва-
тим најнижу грану. Берем трешње, стискам их да исцедим сок и њиме 
се мажем по лицу. Трчим путем до краја улице и после ка ледини. 
вичем из свег гласа: „ово је крв! рањен сам! Погледајте, свуда је крв!“ 
Деда трчи за мном. Наређује да станем. Нећу! Пао сам са врха крова, 
то је више од тавана, само да то буде јасно!  Понео сам још неколико 
вишања. Да ми ране буду свеже.

следећег лета девојчица више не станује у кући крај дуње на 
крају улице. Нови власници прошириће кућу. развлаче и тегле ар-
матуру. Један крај увежу око нејаке дуње, а други затежу трактором 
док се котур дебеле арматуре сасвим не исправи. Дуња плаче, цијуче. 
Боли је сурови стисак. Кућа је без црепа, прозора, врата. Унутра су 
голи зидови. Као да ту никога није било. Комшије долазе да припомо-
гну придошлицама. Наздрављају ракијом. ори се од смеха. Мирише 
на паљевину од кочења тракторских гума. За дуњу не хају. Ја је за-
грлим. и њу и мене боли. верујем да само она зна како је кад чекаш 
лето на селу, дотрчиш му, а девојчице више нема на прозору куће. 
Једино ја знам да дуња осећа све баш као што би човек. старији ме не 
слушају док их молим да пронађу други ослонац за затезање дебеле 
жице. Један човек одвоји ме од дуње, за случај да се арматура откачи. 
Ја сачекам да се врати свом послу, па поново пригрлим нејако дрво. 
Заједно се упињемо да нас не ишчупају. омча арматуре је све више 
засеца. Две летве, постављене да ублаже стисак, преломиле су се. Кора 
остане сасвим незаштићена. Пуца, подвија се. вичем људима да стану. 
онај човек се врати и одведе ме подаље од дрвета. Запрети да ће ме 
тужити деди и баби. Проломи се јаук дрвета. 
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Лишена моје помоћи, дуња изгуби своју земљу. Полети, 
рашчупана, несрећна, побеђена. Њен врисак позове сву децу. Крошња 
јој удара по асфалту. одбија се и лети вучена арматуром. Нема више 
гласа. Бруји заустављени трактор. радници псују. Дуња лежи никоме 
крива. Неко оде по секиру. Да је се ослободе. Да наставе да псују док 
траже друго упориште за извијање арматуре. Нисам први почео да 
плачем. Био је то један мусавко у прашњавој мајици до колена. са 
обе руке ухватио је своју плаву главицу, чучнуо и бризнуо у плач 
погледа упртог у несрећно дрво. Придружила му се моја сестра, а за 
њом сва деца из улице. Нисам сигуран да ли се трактор сам угасио 
или се неко од одраслих удостојио да заустави машину. Лагано сам 
пришао истргнутом дрвету. ветар је подизао и спуштао лишће пале 
дуње, а онда се све умирило. Мајка плавог дечачића тихо је говорила: 
„Плачите, децо. Дрво више не може да се врати.“ Први пут осетим да 
је нешто моје ишчупано.

од тог лета у селу порастао сам довољно да будем виши од једне 
одрасле особе – моје прабабе. Чврсто верујем у моју натрприродну 
снагу. Покушавам да у длановима сломим орахову љуску. Дрво ораха 
богато је родило. Како јесен одмиче, све више плодова отпада. Добар 
део крошње надвија се над нашу кућу, те сестра и ја углавном чујемо 
кад орах отпадне. Удари у кров, затим се котрља до лименог олука. 
Понеки орах га прескочи, понеки остане у олуку. Моје задужење је да 
се пењем на мердевине и чистим олук од лишћа и плодова. Плодове 
чистимо од остатака зеленог омотача и сушимо их. Део складиштимо 
у мрежасте вреће, а део љуштимо од љуске. Један орах успео сам да 
скршим без ударца чекића, али сестра каже да је већ био напрсао од 
пада. Не признајем јој. Полетно хватам друга два, притискам их споје-
ним длановима и они пукну! оба! сестра је на прагу да поверује у моју 
изузетну снагу. Није видела да сам десетак ораха припремио за дока-
зивање моћи. Нагазио сам сваки, довољно да мало крцне и попусти. 
она доводи децу из комшилука и ја пред њима понављам наступ. они 
тапшу и опипавају ми мишиће. Јак сам и већ виши од моје прабабе!  

орах својим снажним кореном подиже бетон. Прошле године 
успео сам да убедим оца да дрво више не напредује и да није опасност 
по кућу. Почетком новембра, испред самих врата појавила се рупа. 
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Кроз њу се види снажна жила и њен јасан правац – намерила је баш 
на темељ. отац пита да ли сам довољно јак, на шта затегнем моје тврде 
мишице. он их опипа. Примети да сам заиста ојачао. Због тога сам 
срећан. Не размишљам одмах о начину на који ће моја дивља снага 
бити употребљена. схватим тек кад отац привеже канап за најдебљу 
грану орахове крошње. 

Канап је довољно дугачак да ме орах не домаши. Моје је само 
да повучем и усмерим дрво да не падне на кућу. отац подигне се-
киру. Пустим канап и бежим. Нећу да учествујем у убиству дрвета! 
Посветићу живот томе да никог не повредим! решен сам да побегнем 
и не вратим се! очев узвик заустави ме у месту. Не да ми ни корака 
напред. ипак, успем да се не вратим... док не викне по други пут. 
враћам се скрушен, гледам у своје стопе. отац ми каже да га погледам 
у очи. овако се постаје мушкарац! велико дрво не може свако да сру-
ши. отац говори мирним, озбиљним гласом. рекао бих му – нећу да 
вучем орах! сагињем се по канап. Није дрво криво што је ту посађено. 
осуђено је само зато што расте! 

Први ударац забије се у кору дрвета. са крошње падају 
преостали плодови. орах нас дарује чак и сад, док га тучемо. Што 
су ударци јачи, то нас он обилније засипа. отац каже да затегнем 
канап. све видим као кроз прозор на који пљушти киша. сећам се 
књига које сам прочитао у овој хладовини. сијасет неостварених 
пустоловина смишљено је док сам зурио горе и чекао да ми плод 
ораха падне право у руке. Моћна крошња се лелуја. Ја схватим да 
више жалим своја сећања него племенито дрво. све ћу да заборавим! 
Тако ћу се осветити себи, мојој немоћи да спречим овај нестанак.  

Дрво је посечено. осећам му тежину. Довољно је да само мало 
повучем и орах ће пасти. Ето прилике за моју велику снагу. отац виче 
да вучем и ја се претварам. осетим тренутак кад се стабло колеба на 
коју ће страну. Не урадим ништа. Пустим да ми канап промиче кроз 
прсте. отац потрчи ка мени. Прекасно да спречи освету за невино 
дрво, за Амазонску и све остале неразумно посечене шуме. Крошња 
се прво наслони на кров. Гране дохвате оџак и окаче се о њега. оџак 
попусти под тежином. отпадне неколико цигала. Довољно да се 
одсечено стабло откачи и настави свој даљи пад по крову. Црепови 
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прште све док се средњи део крова не улегне, а орах ту пронађе своје 
одмориште. Лажем – да је било превише тешко за мене. Ко ће да ми 
поверује? виши сам од моје прабабе. од тада су кајсије цветале седам 
пута. На плафону моје собе, после оправке крова, израсла је пукотина. 
Ниједно малтерисање ни кречење не помаже. скрије се за неко време, 
неколико месеци, а онда се појави. Прво на крајевима. врло брзо 
споји два супротна зида. Знам јој сваки завијутак. У стању сам да је 
посматрам сатима и не радим ништа друго. Понекад ми је тешко да 
окренем грамофонску плочу када игла стигне до краја стране. руке 
су ми заузете под потиљком, ноге подигнуте увис и наслоњене на 
зид, а пукотина почиње изнад палца на стопалу. Лењост правдам 
замишљањем будућности. Путујући погледом дуж пукотине, стижем 
далеко, високо, дубоко, незаустављив сам, обожаван, слављен. Не 
могу да осмислим разлог и пут мог успеха, али је он известан. Чека ме 
иза ћошка, преко моста, на другом континенту. Једино што ме одмах 
повуче из сањарења јесте глас из суседне баште. од њега направим 
колут уназад, дочекам се на колена и сакријем у ћошак собе. Башту 
видим у одразу отворених врата терасе. Њен глас нежан је и звонак. 
Понекад испружим дланове и покушавам да га додирнем. имам 
утисак да глас то зна. Гласнији је под мојим прозором. слушам га 
док одлази иза резе на баштенској капији, потом се огласи са чесмом 
у дворишту и последњи пут за вече, јави са њеног прозора.

враћам се из базања по граду. Још једна десетина километара 
преходана је у неразумном сањарењу. Ходао или зурио у пукотину, 
живот ми је био исти. Чујем јој глас. У башти је! Поправим крагну, 
успорим корак, приђем ивици пута да бих јој пришао ближе. видим 
је кроз расцветале гране кајсије. Плава коса светлуца јој на сунцу. 
Прича са братом и сестром. Примети ме и осмехне се. сестра јој про-
шапће: „и да нисам погледала, знала бих ко иде улицом!“ смеју се сви 
троје. и ја се смејем што ми се не дешава често. Главу не могу да окре-
нем. између нас промичу латице цветова кајсије. вребам што више 
простора између гранчица. Цела кајсија дође јој ко ђердан. Засипа је 
пролећем и латицама: по коси, трепавицама, уз образе. са сваким 
кораком украси се мењају. она се окреће за мном и ја за њом. Ходам 
скоро постранце. очи су јој плаве и широм отворене. На уснама 
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титра смешак. игра се са сунчевом зраком. Немирно сунце прескаче 
листиће и цветове, исто као ја. Миловало би јој чело и усне и раме, 
истовремено. Још је свега десетак корака до краја њене баште. Цвећа 
је све више. од предграђа и околних кућа није остало ништа. она је 
мој будан сан.

Трчим у војни камион под пуном ратном опремом. У војсци 
сам. Први пут ћу возити камион и дванаест људи у њему. са мном у 
кабини је старешина, поручник, неколико година старији од мене. Као 
да је сишао са бископског платна из неког акционог филма. спретан, 
уредан, наочит, код свих успе да пробуди занимање за различите 
војне вештине. Погледа ме значајно. Уверен је да ћу ваљано обавити 
задатак. стартујем велику машину, са дванест мојих другова позади 
и нама двојицом напред. идемо на вежбу гађања.

из касарне се спуштамо у град. Лако се сналазим. Понекад дам 
нешто оштрији гас, а вриска у камиону ме бодри да наставим још 
брже. Брзина је ограничена, а ја сам први у колони. Пример за остале. 
излазимо из града и хватамо пут оближњих брда. Поручник збија 
шале на рачун моје прве вожње камионом. Говори о разним опасно-
стима које је превалио за свој кратак официрски стаж. Узда се да ће 
и ова вожња проћи безболно. 

Хватамо прву, другу узбрдицу и скрећемо на локални, земљани 
пут. Таљигамо прашином, а распложени путници добацују шале на 
рачун моје возачке нежности. савладавамо последње завијутке пре 
коначног успона на полигон. иза кривине појави се земљани мост. 
Насут је да преброди јарак. На мосту је остављена војна полуприко-
лица за пренос и припрему хране. Проценим да имам сасвим довољ-
но места за пролазак. Поручник ме храбри. Ништа рђаво се не може 
десити. око врата носи иконицу са ликом светог Николе. А зна се да 
је он велики заштитник путника... Десни точак зашлајфује. видим да 
се пода мном одрони бусен земље. Део насутог моста откотрља се у 
јарак. Камион се накриви. Дајем гас. смотам улево. Камион се сасвим 
занесе. Падамо.

Дочека нас дрво. седим у кабини и чврсто држим волан, као 
да се баш ништа необично није догодило. Поручник је испод мене. 
Претура се по кабини. око нас лете пушке, оквири за муницију, 
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остали делови опреме, прибор за прву помоћ. У камиону јаучу. Ја 
гледам у десни бочни ретровизор. сасвим изокренути, лежимо на ба-
гремовој крошњи. Кроз шофершајбну видим војнике из остатка коло-
не. скачу у дубоки јарак. Посматрају ме. Не знају шта би. изгледа ми 
да се земља окренула, па они ходају постранце. Чујем пуцање дрвета. 
Ломи се и лагано нас спушта. То траје можда и читавих пет минута. 
Приземљимо се нежно, као да нас је некаква велика рука ухватила и 
спустила. отварају се моја врата. Неко ми пружи руку и ја се попнем. 
станем на точак изврнутог камиона. Поручник искочи за мном. Не 
изгледа да је било ко повређен. све око мене почне да се окреће. сва 
војска се заустави. Престане чак и извлачење осталих из задњег дела 
камиона. сва лица, сви погледи упрти су ка мени. Ја стојим и окрећем 
се на великом камионском точку.

Цедим беретку натопљену бензином. седим на трави и посма-
трам како дизалица извлачи камион. Неколико пута га подигне, а 
камион се откачи од сајле и падне натраг у јарак. Када га напокон 
извуку, камион је попут ролшуе. сасвим је спљескан, а читави су 
му само точкови. Командује се покрет ка полигону. На мене нико не 
обраћа пажњу. сиђем до сломљеног багрема. Помилујем га. Мој је 
спаситељ.

Неочекивано, постајам локално познат. Мој камион стоји на 
паркингу касарне, близу излаза. Крај њега се заустављају пролазници, 
а стражари испредају невероватне приче о мом лету са моста. Уз све 
измишљотине прикачено је моје име и презиме. У вароши је довољно 
да се представим и часте ме пивом. Траже да им причам своју верзију 
о камиону-ролшуи и ја не желим било кога да разочарам. Говорим 
шта би желели да чују, а заузврат наручим још једну туру пива за моје 
другове и мене. Наздрављам – за багрем!

Пукотина на плафону собе води ме у даљи неизвестан пут. 
Њиме корачам већ у одмаклим двадесетим годинама. варљива стаза 
успеха на мах ми је показала свој почетак и ја је јурим. све ми се чини, 
згазићу је, закорачићу, а она се увек подло измакне. Прену ме звона. 
Црквена звона славе венчање. Зазвони смех из баште и пролећа рас-
цветалих кајсија. венчање је њено. Затечен сам у парку недалеко од 
цркве. Ненамерно. сакријем се у хладовину липе. Удахнем дубоко 
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мирис дрвета. Чекам да се музика удаљи са сватовима. Пожурим 
у зграду телевизије. Не да ми се да одем на посао. скренем поред 
улаза и стуштим се кроз пијацу, претрчим неколико улица, све до 
старе напуштене железничке станице. За баксуз и овде нешто звони. 
Циганин на бициклу маше звонцем. У точкове је уплео разнобојне 
траке. Помислим да смо сасвим слични. и ја јурим за некаквим ша-
реним врпцама. он отруцка на свом бициклу. Не престаје да звони. 
Као да некога венчава. Заустави се крај старог, посусталог храста. 
окрене се и довикне ми: „ово је моје дрво!“  Нека ти то дрво, мени 
мирише липа.

већ дуго нема смеха из баште. Не стрепим и не надам се да ћу 
је видети. само са пролећа улицом пролазим што спорије. Да могу 
што дуже да посматрам кајсију кад се расцвета. 

Моторна тестера звечи из правца моје улице. Могла би да 
буде у било ком дворишту. Журим, а не знам шта бих урадио. Јечи 
тестера. Јечим и ја, али се не чујем од буке. Усудим се да погледам. 
од кајсије остало је само стабло. Некада гране, постале су исечени 
трупци. Послагани на гомиле задржали су још понеки цвет. Тестера 
се устреми ка врху стабла. Налети на чвор. Ланац се заглави, откачи 
са тестере, умало посече дрвосечу. Био је то последњи отпор дрвета. 
Можда се баш тада сетило нашег пролећа.

сад ми већ говоре да сам сед. одавно не постоји више ниједно 
моје дрво. радо бих да ме неко живо, весело дрво прихвати. Нисам ја 
било ко. Једном сам био виши од моје прабабе. 
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МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ

ММирослав Алексић рођен је у врбасу 9. јануара 1960. го-
дине. Гимназију је завршио у родном граду. Дипломирао 

је на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности 
Филолошког факултета у Београду, 1983. године. Био  је секретар 
Фестивала југословенске поезије младих и управник Народне би-
блиотеке „Данило Киш“ у врбасу. сада ради у Библиотеци Матице 
српске као помоћник управника и уређује и води трибину савремени 
човек и савремени свет. 

објавио је књиге песама: Зигурат , Попик или чуг, Нема вода и 
Оскудно време. У Москви  му је 2017. године објављена књига  песама  
Лабиринт/ Лавиринт, двојезично на руском и српском језику (пре-
вод Андреја Базилевског). Песме су му заступљене у двадесетак ан-
тологија и избора поезије и превођене на неколико језика. Добитник 
је више награда за књижевно стваралаштво. са песником Благојем 
Баковићем  основао је и водио издавачку кућу „слово“, а  са Ђорђом 
сладојем  покренуо  је часопис за књижевност, уметност и културу 
Траг. Члан је Удружења књижевника србије и Друштва књижевника 
војводине. Био је учесник оснивачке скупштине Удружења књижев-
ника републике српске 1993. године.
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ТРаваРев наСЛеДниК
 

Његов језик никад нисам научио -  
слова која полен разносе. 
разбаштинио ме век. и шта ми је остало од свега: 
вреће пуне мириса бивших вилинских трава, 
шкрипаве фијоке за искорењене чајеве, 
тавани на којима очајава промаја... 
Ту и тамо јави се неко коме је потребна помоћ – 
лажем га о својим моћима. 
осамио сам се, имам само једног пријатеља – 
дечак који лије звоно у филму Андреј рубљов... 
Тако да ни њега нема. 
Дани − као ноћи у катедрали, с лицем на хладној скамији. 
свет је комора у којој се чува одсутност Божија.
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иСКУШеЊе

Па шта ако си песма
пусти жудњу да цвркуће
кад ти је већ наврх језика
и кад застанеш и 
загледаш се у себе
немој ћутањем
заустављати време
мисли мало и на људе
нама је пролазност
све што имамо
Ако начас заборавиш 
име неког од нас
не очајавај
само зажмури
искушење је у том трену
гледати песми у очи
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иЗмеЂУ Два СеЛа

На путу између два села 
остаћемо заустављени. 
Гледаћемо се у чуду 
ми читаоци Кафкине приче 
Најближе село, 
не знајући шта је писац хтео да каже. 
Уморни, док нам преко лица 
буде текла вода из прошлости 
са одразима слика које су нам биле драге, 
остаћемо жедни. 
Као што су морепловци, 
откривајући Америку, 
веровали да су доспели у индију 
и ми ћемо веровати да смо стигли  
на крај пута.
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иСПоЧеТКа
Душку Трифуновићу

Дали смо прилику меланхолији, 
изродила се у беду. 
Ничему више не можеш веровати. 
и шта сад? 
Торбу о раме, 
па од града до града, 
од врата до врата, 
од утваре до утваре. 
од сада играмо 
само на сигурно, 
стари Мој!
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СвеТЛоПиСи Са наШеГ оСТРва

Јуче док смо на овом острву крпили мреже 
којима се хватају јата наивних риба  
што пре смрти не успеју да докуче смисао уских окаца 
или смо само прислањали шкољке на уха 
и опијали се музиком еона не сећам се 
ушао је Бора и рекао ево вам ове Микине фотографије 
На једној Антић држи чашицу ракије 
на другој цигару и њен дим га обавија 
на трећој се грли с пријатељем 
Фотограф ифју Габор записао је 
да је Антићу тог дана уручена велика награда 
и да је песник с извесном нелагодом склањајући поглед  
доживео напоре фотографа да га овековечи 
А апарат је у магновењу шкљоцао и шкљоцао 
Када је најзад успео да му слика очи 
Мике већ није било у том погледу 
Песник је умро седам сати касније пише на полеђини 
и није умро изненада дуго је боловао 
На портретима великог формата види се да је и овде и тамо 
да полако измиче да је удахнуо астрални дим 
да га је прожео астрални алкохол 
Антић колос са родоса са две стопе на два острва 
распет међу световима залази као бледи облак на  
хоризонту 
Недуго потом на нашем острву  
песници су писали песме о њему 
а он је тамо већ муцао на језику вечности 
који је посисао с мајчиним млеком
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КиР СПиРиДон иГУман СТУДениЧКи 
оТПиСУЈе СвеТом Сави

саво блажени оче и учитељу 
Пред којим је жезло 
саве освећеног у Јерусалиму 
Дрхтећи два пута пало на под 
Јер није умело да говори 
А испуњавало је завет светитеља 
Да теби падне у наследство 
Укротитељу змија 
Господару вукова 
Учитељу пчела 
ослонче наш у посртањима 
огледало наше у недоумицама 
ватро наша у студенима 
Капљо воде у жеђима 
светиљко наша у тминама 
Укору благи очински 
Уресу наших застава 
Патерицом си отварао изворе 
Устављао немани  
Показивао путеве 
и њоме у пастирској руци 
Нацртао нас на земљи 
страх ме да из завета твога не изађем 
Па са оним камичком  
Што си ми недостојном уз писмо послао 
и казао да увек буде уз мене 
У осами и чамотињи 
Још као с човеком разговарам 
и питам га кудa и како даље 
он зна пут јер је у џепу твом  
На потоњем ходочашћу био 
Кад си оно отишао говорећи нам  
Боље је за вас да ја одем од вас
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иДаЛГо

Мој прадеда 
Мигуел де сервантес
више пута је бежао 
из гусарског ропства у Алжиру 
и сваки пут би га одао 
неки људски олош
Хуан Бланко де Пас 
бивши доминиканац
нека се не заборави
који је прешао у ислам 
и сам роб
одао га је Хасан-паши
када је четврти пут бежао
Хасан-паша је сервантеса
наградио тежим букагијама
а псећег сина једним златником
и ћупом свињске масти
да му покаже  
колико верује у његову веру
Хасан-паша 
био је гусар 
достојан поштовања.
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ЉУБав У воЋЊаКУ

У ухо су се претвориле јабуке 
нежна стабла
Куца ли то срце земље
или је бат корака
који одаје љубавнике
У чуду се нашле травке
Кад  је сунце наврх неба
откуда ова роса по нама
Цветови мрмљају 
све наше мирисе 
надјачао је мирис љубави
А драга драгом шапуће
Ако смо прогнани из Едена
остани у мени заувек
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ЛенКин ПРСТен

Ленкин прстен је љупки тунел
између два света.
На једној страни − летње вечери,
рани зрикавци, окаснело воће,
стихови, вртоглавице
и месец који изгрева 
над хазарском некрополом.
На другој − карусел,
арлекини и гутачи ватре,
трубадури и опсенари...
У густој тами чежње беле се 
само коцка шећера 
фијакеристином коњу, 
новчић богаљу
испред једне швапске апотеке
и папирни бродић поринут у Бечу,
насукан у Чибу,
са чије палубе урличе бол.
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РЕЦЕПЦИЈА

ПЈеСме оД КРХоТина СвиЈеТа

и кад пише о духовном и спиритуалном, Алексић своју пјесму 
насељава детаљима из материјалног, предметног свијета и непо-
средног искуства. вјештим и тачним распоредом и очуђавањем тих 
детаља утире се пут ка дубљим семантичким слојевима и метафи-
зичком смислу којег се ни једна пјесма овог пјесника унапријед не 
одриче. слике свакодневног тихог рашчињавања, пустоши и празни-
не, тјескобе и немоћи доминантне су у многим Алексићевим пјесма-
ма. Дашак наде даје онај „нечујни рибљи смијех“, доносећи љековите 
иронијске састојке који пјесму спасавају од патетике а пјесника од 
једностраних псеудофилозофских исказа. Као што о тзв. судбинским 
проблемима не воли да филозофира, тако Алексић ни о поетичким 
недоумицама не прави есеје у стиховима. и њему је потпуно јасно да 
се свијет одрекао поезије, а ова напора и воље да се бави суштинама 
таквог свијета. отуда није чудо што се пјесник појављује као двојник 
арлекина, или оне јуродиве која о свијету све зна (...) или, још боље и 
тачније, пјесников близанац је Здравко Мравље срце који у истоиме-
ној пјесми гради кућу од отпадака великог градилишта. Тако некако 
и пјесник од крхотина свијета прави своју пјесму. Алексић веома су-
гестивно ствара наративну илузију , па се на први поглед чини да се 
у његовој пјесми догађају важне и драматичне ствари, да бисмо тек 
на крају открили да је ријеч о унутрашњем снимку душе у сусрету са 
тзв. објективном стварношћу, или још чешће о исјечку из тешког и 
кошмарног сна чије нам значење више открива неки очуђени детаљ 
или кафкинска слика, него узрочно-последични слијед чињеница.

Ђорђо Сладоје
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маГиЈСКо У ЧУЛноЈ оЧиГЛеДноСТи

У збирци Нема вода, он се више него у двема претходним књи-
гама (...) показује као песник стишане рефлексије и одмерене речи. 
сав окренут покушајима тумачења разноврсних констелација зна-
кова из наше свакодневице, сав окренут открићу тајновитих веза 
међу предметима који непрестано улазе у наше видно поље, песник 
се одлучује да покуша спајање свакодневног и магијског, овостраног 
и оностраног. Желећи да искуша могућност њиховог прожимања, 
он истражује присуство магијског у чулној очигледности свако-
дневног живота, као и трагове свакодневља у магијској стварности. 
Алексићеве песме, по правилу, почињу некаквом сликом: низ детаља 
у пуној визуелној датости описују животну ситуацију чије се значење 
не исцрпљује у њој самој; она, наиме, увек садржи некакву вишу ди-
мензију, носећи притом тиху трансцендентну објаву. 

иван негришорац
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ПРаЗниЧни ЧаСови ПоеТСКе имаГинаЦиЈе

 Поезија Мирослава Алексића израстала је – у периоду 
дужем од три деценије − колико из непосредних чулних опажаја 
и промишљања животне стварности толико и из инспиративних 
саговорничких призива пјесника, мислилаца и умјетника из минулих 
стољећа, почев од Хомера, Лао Цеа, наше народне поезије, сервантеса 
и Хелдерлина па до неких савременика и пјесничких другова. она је 
дакле у исти мах, и подједнако, језички умјетнички израз сопствених 
суочења са животом и свијетом датог простора и времена, али и већ 
посредованог стваралачког искуства (палимпсести!) које пјесници 
попут Алексића одувијек налазе код претходника, да га изнова 
рефлектирају, прерађују и потом дијеле са својим читаоцима. У тој 
„двојности“ извора или иницијалних ситуација настанка пјесме 
нема ничег противрјечног или извјештаченог – њоме се само указује 
на комплексност пјесничког чина и позива. и када нам се једно 
пјесничко дјело учини поптпуно самониклим и самодовољним, попут 
затворене монаде, такав утисак можда је заснован само на чињеници 
да још нисмо открили његове прикривене интертекстуалне везе. 
Књигом Оскудно време (с изабраним и новим пјесмама) Мирослав 
Алексић уврстио се – бар за мене, и помало неочекивано – у врло 
респектабилне савремене српске пјеснике. и свакако међу најбоље 
у својој генерацији. истичем то с нескривеним задовољством након 
читања овог дјела, у којем је аутор сабрао оно највриједније из трију 
(тек трију!) претходно објављених збирки, додавши им више нових 
пјесама (циклус „Палимпсести“). А кажем и неочекивано, зато што 
се Алексић необично дуго (преко двадесет година) није оглашавао 
новом књигом стихова (о разлозима можемо само да нагађамо), и 
што га, за све то вријеме, нисам био у прилици да читам. Ако се, 
дакле, трагом Хелдерлина, и Алексић питао „чему пјесници у оскудно 
вријеме“, читалац његове поезије неће морати да то чини. Бар док 
чита, док пролази кроз празничне часове поетске имагинације. 
осјетиће да поезија има и данас шта да нам саопшти, оскудном или 
обесмишљеном времену упркос.

Стеван Тонтић
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СвеТ КоЈи ПоСТоЈи и не ПоСТоЈи

ова поезија је, подвући ћу то још једном, индиферентна 
према текућим филозофским (теоријским) становиштима. Можда 
је парадоксално, али управо зато она као поезија функционише: 
успоставља своје слике, властите суштине које су независне од 
катастрофичке екстраполације и брисања вредносних кодова. То 
је свет који постоји и не постоји, истовремено;  постоји за оне који 
су спремни да га перципирају, да га прихвате таквог какав јесте, да 
га открију и обзнане, да открију у њему лепоту и неки тајанствени 
смисао; за све друге − тај свет је недокучив, неспознатљив, затворен, 
самим тим и непостојећи. Такво постојање „међу јавом и мед сном“ 
јесте чиста лирика, за коју, очигледно је, Мирослав Алексић има 
изоштрен слух. и језик ове поезије је такав, флуидан, у смислу да 
је неизвештачен, да је видљива лакоћа у његовом излагању, битна 
мелодија у његовом певању, итд. Најупечатљивије Алексићеве 
песничке слике су, свакако, оне које увиђају како штампарска грешка 
може донети катастрофу, однети животе (у песми „Како настаје све“); 
проналажење пресованог цвета у „Просветином“ издању рилкеових 
„Девинских елегија“; увијање дувана у листове уџбеника „историја 
хеленске књижевности“ и све визије у диму такве митологије, цела 
песма „изгубљена ода“ (...) Досетке или анегдоте, свеједно, ове нам 
песме нуде ведрији, суптилнији, аутентичнији поглед на свет од 
гомиле нових, актуелних, испражњених поетика и корица које су 
именоване савременом књижевношћу.

Зоран Ђерић
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ДеЈСТва инТеРТеКСТУаЛноГ Ума

о чему год да пева песников инвокатвни занос упућен је не-
муштом. обраћајући се немуштом, Алексић урања у језик, окреће се 
„песништву песништва“ и своје песме обогаћује префињеним деј-
ством интертекстуалног ума. Немушто је, у овој хијерархији,  тран-
сцендентно па самим тим и боље и више. оно не шушти зато што 
мисли. Мислити значи бити тихи корисник језичке енергије. Тихи 
говор је говор о смислу који је, такође, тих. Нема трска, трска која 
мисли, фигура је песника и – зашто то не рећи – фигура посвећеног 
читаоца. Такав читалац има убедљивих разлога да се окрене лирској 
рефлексији и наративном лиризму Мирослава Алексића. Затамњени 
говор  у овом песништву добија нарочити вид: песничке фигуре, ма-
кар у репрезентативнијим Алексићевим песмама функционишу по 
принципу „дуплог дна“, при чему посебан значај добија песникова 
склоност да кључне шифре допуни митским семантичким потен-
цијалом. Где нема митологема, срећемо промишљено употребљене 
кодове новог, песничког мита.

Гојко Божовић

ПеСниК КУЛТУРе

Његови сведени стихови, неоптерећени вишком фигуратив-
ности, преносе исказе који највише личе на констатације, на (неми-
новно субјективно) бележење стања ствари – како то сугерише слика 
из песме „Док не дође по нас“: „У складиштима меморије / гурају се 
подаци, / тесно је свакој чињеници“. семантички ефекти, најчешће 
изградња опозиција или парадоксалности, постижу се сучељавањем 
стања ствари, увиђањем несклада у стварности којој се језик обраћа. 
Тако се између појединих „података“ и „чињеница“ захваћених у јед-
ној песми, отвара празан простор, загонетка, што песму упућује оном 
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начину читања који мора да води рачуна о техникама (хотимичне) не-
доречености. Тако из на први поглед једноставног и одређеног начина 
говора, израстају оне неодређености које је својевремено Миљковић 
описивао као ситуацију када више од речи говоре празнине међу њима. 
Мирослав Алексић је склон митопеји и у песмама које не инсистирају 
на ефектима ометене комуникације (а каква би она и могла да буде у 
оскудном времену?), већ пре настоје да реактивирањем митских пред-
става освеже угрожени смисао. Ту се овај песник указује као један од 
многих присталица идеје да би се смислотворни и светотворни потен-
цијал поезије могао обновити уколико се она приближи сопственим 
изворима. Код Алексића, ти извори су, поред мајдана мита, велика 
песничка дела прошлости. скривени цитати и парафразе као и по-
ређења и алузије, толико су фреквентни у Оскудном времену да аутора 
ове збирке без оклевања можемо да сврстамо у ред песника културе. 
Понекад на дијалогу са делима минулих времена он остварује своје 
главне семантичке резултате. већ је довољно речено о наслову збирке, 
са директном алузијом на Хелдерлина, а треба поменути, јер су веома 
успеле, и песме „Повратак“ и „ружа за крај“. Прва се ослања на читао-
чево препознавање једне важне епизоде из Хомерове Одисеје, а друга 
је нека врста коментара на запис на надгробној плочи песника рилкеа. 
Други смислотворни извор, мит, напаја, такође, многе Алексићеве пес-
ме, од којих су најзанимљивије две вишеделне – „Нема вода“ и „велика 
здела“. обе показују да се и стиховима сведене фактуре могу писати 
целине дужег даха и сложеније композиције. осим тога, у појединим 
сликама „велике зделе“ можда треба препознати дијалог са авангард-
ним песништвом из времена између два светска рата…

Саша Радојчић
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веЋа миЛоСТ ЈеЗиЧКоГ УоБЛиЧеЊа

Заиста, заиста вам кажем − знао сам да је Мирослав Алексић 
добар и велики песник. То говорим ево већ четврт века. Многе њего-
ве песме знам, понекад, са радошћу из љубави према поезији и свом 
чулу за њу, наизуст да говорим другима. Али, сада, када држим у руци 
Оскудно време, са свим ранијим и новим песмама, као да се први пут, 
опет и опет сусрећем са оном радошћу читања, као да је неко превео 
непознате песме Богумила Храбала, или рилкеа, или волта витмена, 
рецимо. Чак и оне песме које су ми познате од њиховог настанка, под 
овим новим насловом, и у овом новом контексту, као да су добиле 
неки нови дах и неке дубље и узбудљивије магнете језика самога, је-
зика којим су певане, и језика којим нису певане а његов жубор има 
своје паралелно жуборење у неком свету са ког се све јасније види. 
Није ни чудо што је наш песник описујући песника и његову службу, 
обраћајући му се, запевао, из одморишта у последњем сну у ком пише: 
„Буди срећан, сањао си да си имао мајку./ свако бело слово у твојој 
души /имало је црну сестру./ Зато си и био један од оних/ који су у 
веку писали песме. и нису само та слова, него и сваки њихов смисао и 
свака њихова значењска формула, асоцијативни поточићи по семанти-
кој равни, да будемо мало критичарски романтични, сав тај растегљај 
језика у слуху, имао је и има неки растегљај негде у свемиру. Тамо где 
наш језик није спреман да обухвати оно што би свевидећије уши чуле и 
свечулније очи виделе. имамо осећај као да Алексић поседује неку већу 
милост тог језичког уобличења, и да се поприлично сналази у синтакси 
језика, оног негде са саме ивице логосне осијаности, оног језика у који 
нетремице гледа и усуђује се да са њега преводи своју и тог језика песму 
на овај наш људски и овај наш српски језик.

Благоје Баковић
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КоГниТивна ФУнКЦиЈа ПоеТСКоГ ТеКСТа

Његов осећај за стварност свакодневног, баналног и 
бесмисленог догађања, досаде и бежања од људи да би им се поново 
вратио (а све се то догађа у једној соби – језику) као и дар да актуелизује 
идеје из историје културе, указује да се Алексић ни у једном 
тренутку не задржава на нивоу једноставних форми, бесмислених 
и произвољних асоцијација. Његов смисао за синтезу, као и дар за 
посматрање не поседује већина песника... У основи његове поезије 
је сумња у људско делање. Непрекидно градимо своју Кулу, али смо 
још свакако на земљи, небо нам измиче. и није проблем у језичком 
хаосу који је створио Бог, већ постоји унутрашње неразумевање у 
сваком језику. ова мисао указује да Мирослав Алексић води рачуна 
о једној функцији поетског текста који савремени песници често 
занемарују. ради се о когнитивној функцији. Поезија треба да крене 
од конкретног догађаја, слике, па тек онда продужи ка универзалном. 
он верује, а истовремено и сумња, његов поетски израз је једноставан, 
далек читаоцу који очекује дисонанцу, али овај песник верује у 
једноставност језика којим шаље поруку, истовремено водећи рачуна 
о сложености света. 

владимир Гарјански
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оД СТваРаЊа СвеТа До виРТУеЛне СТваРноСТи

„Чему песници у оскудно време” – запитао се Хелдерлин, а 
Мирослав Алексић појавом своје нове књиге изабраних и нових 
песама Оскудно време, која носи наслов по истоименој синтагми из 
Хелдерлиновог стиха, даје једноставан одговор. Најпре – егзистен-
цијом песника. Могао би се написати један цео есеј само на основу 
Хелдерлинове запитаности и Алексићеве поезије, јер постоји снажна 
коресподенција између аутора,  али оно што следи у поезији која је 
пред нама, с једне стране дефинише песника као „...свештенике бога 
вина / Што од земље до земље ходише у светој ноћи“ како гласи на-
ставак и крај поменуте Хелдерлинове песме и с друге стране „песника 
интелектуално усмерене маште, чији поетски изражаји, истодобно, и 
скривају и изричу смисао“ – цитирајући селимира радуловића када 
је писао о Алексићевој поезији.

Управо оно што је најављено одличном уводном песмом 
„оскудно време“ и запитаност Не чему песници у оскудно време 
/ него чему то питање / о поезији више нико и не размишља свој 
смисао, пуноћу и откровење даје последњом песмом „Апокалипса“. 
Дајући нам слику немоћи човека да се уздигне на епифанијски ниво, 
исписујући, да преузмем поново синтагму саше радојчића, дијагнозу 
времена, савременог света отуђеног не само од својих већма и од 
божанских вредности. Kроз коресподенцију и шетњу са историјом, 
тачније историјом културе, од настанка света све до виртуелне 
стварности, Мирослав Алексић у овој програмској песми заокружује 
своју поетику.

Бранислав Зубовић
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Драгољуб Којчић

КРИЗА КРИЗЕ

Појам савремености може се тумачити из две равни. сама 
реч указује на време у тачки садaшњости. Наравно, то 

је уобичајено, конвенционално, техничко или физичко значење, 
садржано и у самој лексичкој конструкцији. На другој страни, то 
је заводљиви путоказ који не дозвољава да се лако „одлепимо“ 
од свеукупности егзистенцијалног доживљаја и његових арома 
и спустимо у чисту дубину појма. иако савременост по својој 
употребној учесталости и категоријалном читању претежно припада 
културолошкој сфери и њоме се успостављају односи традиције, 
наслеђа, већ оформљених вредносних и сазнајних целина, са светом 
у настајању, готово као историјски дијалог и фуга надигравања која 
се одвија у токовима и променама цивилизације, овај разговор 
ипак морамо да започнемо из равни која је прво поменута, али са 
перспективом „квантног прескакања“ са једног на други ниво. 

савременост је заправо биће само, чисто биће без наслага које 
наноси време. иако је време конституенс речи, чисто биће га заправо 
не познаје. Када кажемо „сада“ искључили смо све оно што претходи 
или се наговештава. Друга је ствар што због културолошке инерције 
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чујемо одзвањање наслеђеног или нам уобразиља предлаже пејзаже 
будућности. То није чисто „сада“ него налепљени колорит. Проблем је 
што је немогуће да га се отарасимо. Дакле, теми морамо да приступи-
мо готово апоријски, извлачећи се педаљ по педаљ кроз изукрштане 
нити онтологије, психологије, непосредног доживљаја постојања и 
појмовних висова културе. 

избор и извор методе пао је на приповедачку светлост која по 
својој природи већ има поменуту изукрштаност и апоријску драму. Да 
бисмо разумели себе, што је разумљиви корак пре него што се упусти-
мо у биће па у савременост, неопходно је да успоставимо мапу свога 
идентитета. Хорхе Луис Борхес ту мапу описује као животворни и ства-
ралачки принцип из кога проистичемо ми сами и свет у коме живимо: 
„Човек реши да нацрта свет. Током година испуњава простор уцрта-
вајући покрајине, краљевства, планине, заливе, бродове, острва, рибе, 
куће, инструмента, звезде, коње, и људе. Пред смрт он открива да тај 
стрпљиви лавиринт оцртава његов сопствени лик.“ Тако се од чистог 
бића и празног идентитета улази у биће пуног идентитета. из начел-
них ралога навели смо драму постајања, или, како би се у филозофији 
деветнаестог столећа рекло – проблем почетка. сад је већ утемељено 
и лакше да се бавимо односом човека и света у модусу савремености,  
управо ове чије било откуцава у раздобљу у коме живимо.

Због чега употреба речи „драма“ у овоме дискурсу? Због тога 
што готово никада не постоји поклапање између појмова и поједи-
начних бића, што је, наравно уочено још у Платоновој филозофији. 
Та напетост, или барем недовољност, провлачиће се кроз целокупну 
историју мишљења, па и у оним епохама када се чинило да подвајање 
ових регија представља јерес, а догма обезбеђује апсолутно јединство 
постојећег.

одступање неког бића од свога појма називамо кризом. свако 
појединачно биће је целина. Нема једноставности која је даље несво-
дива, осим наравно чистог постојања. свака из реда постојећих ствари 
је сложеност, ма у којој гносеолошкој оптици да је посматрамо. Када 
говоримо о кризи појединачног бића онда је по среди заправо криза 
целине. Целина се не поклапа са својим појмом. Криза једног дела пре-
носи се као талас плиме на целину. Али евиденција кризе, ма на коме 



Др
аг

ољ
уб

 К
ој

чи
ћ 

   
 К

РИ
ЗА

 К
РИ

ЗЕ

102

ступњу њеног настајања и напредовања, упозорава нас да нешто није 
у реду са појединачним бићем, да је ушло у перспективу урушавања и 
нестанка. Хајде да као најједноставнији пример, на коме је свако осетио 
феномен кризе, узмемо здравље у коме човеково биће одговара своме 
појму и болест као стање у коме одступа, понекад и напредује до ко-
начног разлаза са својим појмом. То је онтологија смрти.

са становишта вредности живота, његовог очувања и оти-
мања од смрти криза је најзначајнији инструмент. Криза је онтолош-
ки аларм, крик бића пред понором у чијем бездану је ништа. Али, 
ако чисто биће одговара своме појму, онда оно не може да буде смрт 
нити одбачена лешина из које никада ништа не може да проистекне. 
У појму бића је живот, наравно не у биолошком смислу, него као 
стваралачки принцип из кога уопште нешто постаје. Ако из тога 
ништа не може да постане, онда није биће. Логички говорећи – чему 
оно уопште?! Та реч „уопште“, примењена на два места, заправо је 
„или-или“, нема компромиса, нема модалитета, биће просто мора 
да одговара своме појму или је апсолутно ништа, супротност коју 
означавамо као небиће. 

Али какав је статус аларма који називамо кризом? У алар-
мирању он није само нека случајна или спољашња страна бића. 
Напротив. Управо да би биће опстало, да не пропадне, да буде једнако 
своме појму и избори се за свој онтолошки статус – криза је сама ње-
гова суштина, принцип који га чини оним што му говори име – биће! 
Биће се открива кроз кризу, у аларму који сигнализира недовољност 
и одступање од појма, иначе би било мртва празнина.

Ако се одмакнемо од чистог бића и питања која се на њега 
односе у безвремености, затичемо обесхрабрујућу ситуацију у 
раздобљу у коме живимо и у равни духовних облика који творе 
наш простор постојања. Његова арматура су вредности, пре свега 
интринсичне, оне по којима све друге вредности добијају свој 
смисао. Међу њима, наравно и понајпре јесте етика. Говор о кризи 
морала има планетарну раширеност. Притом се мисли на пропадање 
моралности у различитим сферама и на различитим нивоима 
човековог односа према свету. индивидуални морал, као однос 
човека према сопственом систему вредности, као сакросанктност и 
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моћ савести и као њихово испољавање кроз обавезност односа према 
другобићу, релативизовали су се и погубили у епохи доминације 
материјалних интереса над културом и духовношћу. Такозвана 
теза о узалудности указује да сазнајни и технолошки напредак 
човечанства није донео сразмерни напредак у моралности људског 
рода. Двадесето столеће и прожимање науке са бизнисом донело је 
нове облике моралне искварености. Научна достигнућа престају да 
безусловно служе човечанству и често му се предају у мери која је 
избаждарена комерцијалним интересом. Данашњу фармацеутску 
индустрију Данте би свакако сместио у трећи круг грешности. 
Прљаве технологије, еколошки криминал, маркетиншке подвале 
или неконтролисана употреба хемијских супстанци у индустрији 
хране – све је то „велика слика“ професионалних сектора већ стотину 
година. Можда највећи проблем пак представљају међународне 
политичке организације које би требало да служе управо промоцији и 
успостављању моралних вредности, без чега није могуће успоставити 
цивилизовану коегзистенцију различитости и мир као светско стање. 
Морал је вредност која лежи у основи права и свих других норми и 
инструкција људског понашања. радијуси његовог појављивања су 
бесконачни и, када кажемо да је у кризи, то значи да ћемо препознати 
његово одсуство и тамо где га директно и категоријално не очекујемо 
– на пример, у уметности.

Наравно, „о укусима се не расправља“, свако има право да му је 
ближа једна или друга врста уметности или њен жанр. Али, о доме-
тима уметности се свакако може утемељено расправљати и изводити 
закључке. Ако узмемо такозвану озбиљну музику, у задњих сто педесет 
година доживела је невероватне преокрете – од Бетовена, Шуберта, 
вагнерове опере, стравинског, преко Шенберговог увођења дванаесто-
тонске лествице, атоналне музике, минимализма, па до експеримената 
Џона Кејџа који завршавају у троставачној композицији „Четири мину-
та и тридесет три секунде“, колико траје апсолутно безгласје извођача. 
Како би сада изгледало поређење са првим ставом осме симфоније 
Антона Брукнера у коме једноставан почетни тон прераста у тремендо 
свих звукова овога света? Ко може да се сети савремене симфоније или 
композиције која би могла да надживи своје доба?
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Повлачење човека у сопствену празнину, одступање од 
пуноће доживљаја света, исто тако видљиво је и у сликарству. од 
супрематизма и Маљевичевог Црног квадрата, насликаног усред 
предреволуционарне драме руског друштва, па до Полоковог 
апстрактног експресионизма као пројекта америчких тајних служби, 
раушенбергових празних белина, све су то симптоми да је животна сила 
у повлачењу. Крах еухаристије и радости живљења у дехуманизованом 
свету, у свету великих социјалних експеримената ̶ комунизма, фашизма 
и једнодимензионалног потрошачког друштва, природно свој најбољи 
израз проналазе у експериментима савремене уметности. То може бити 
болесни симулакрум радости у циљаној регресији тапет-сликарства 
Такаши Муракамија, али није чудо што кулминацију кризе представљају 
Хирстови опскурни акваријуми са телима правих животиња уроњених 
у формалдехид. испражњеност односа према другоме и према свету је 
спирала моралне неодговорности и самопоништавања човека. Кризу 
човечности исказује криза уметности.

већ одавно нема великог романа, а и да га има, питање је ко-
лики круг читалаца би задобио. Јер, и читаоци су органски део књи-
жевности и књижевног доживљаја, и од њихове улоге зависи како 
ће нам се оцртати смисао једне епохе, да ли ћемо је посматрати у 
светлу превласти кризе или духовне моћи. Притом треба имати у 
виду да у уметности депресивно или песимистичко становиште није 
исказ кризе. велика литература, ма била то Хамсунова „Глад“ или 
солжењициново „одељење за рак“, говори о кризи у другим секто-
рима постојања, указује на проблеме, али сама собом није криза. Та 
литература је супрематија духа над светом. Криза се јавља кад нема 
литературе са снагом да естетски обликује искуство света, када је дух 
испод свога времена.

Посебно поглавље ентропије животног набоја припада музици 
која је имала највећи културолошки утицај на друштвену, па и поли-
тичку историју новијег доба. Политичка превирања и сурови оружа-
ни сукоби на Далеком истоку после Другог светског рата, посебно у 
индокини, подстакли су спонтани револт савесних грађана Америке 
и Европе. Популарна музика, посебно неки од њених истакнутих ау-
тора, постала је интегришући облик широког антиратног покрета. 
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Протестни набој поклопио се са изузетно високим уметничким доме-
тима рок музике, како у музичком тако и у поетском смислу. одлазак 
великих имена као што су Ленон, Хендрикс и Морисон спласнуо је 
енергију која је подстицала друштво да се усмери према хуманим 
хоризонтима. Политички инжењеринг и комерцијални интереси пре-
творили су је у индустрију забаве и никада више није добацила до 
мисионарске улоге какву је некада имала.

сличну судбину имао је и светски филм. ремек–дела Андреја 
Тарковског која су посвећена трансценденталној драми егзистенције, 
дубоки хуманизам Куросаве и америчког филма „њујоршке осећајно-
сти“ код Шлезингера, Кополе, скорсезеа и Шредера, европски мајсто-
ри Фелини, Антониони или Буњуел, данас немају чак ни епигоне. 
Трагови свести о томе шта би филм могао да буде опстају само у 
енклавама такозваног ауторског филма и код редитеља херметичког 
израза. У оба случаја пријемчиви су само за малобројну публику.

Ако појам уметности садржи у себи све њене потенцијале, па 
и цивилизаторску мисију, онда је уметност наших дана заиста „сенка 
сенке“, чак можда и сенка трећег степена и за њу је криза заједничко 
и једино одређење.

Политика је у своме највишем значењу бављење општим до-
бром и, пре свега, утемељује живот друштва сада и у будућности. 
Утолико општост јесте њен логички статус а вредности њена ар-
хитектура. Нека од најзначајнијих филозофских дела посвећена су 
промишљању политичке сфере или чак представљају круну великих 
филозофских система, као што је то случај у грандиозних стотину 
година немачке класичне филозофије. Данас више нису могући ин-
тервјуи какве је под збирним насловом „Агонија Европе“ између два 
светска рата објавио Богдан радица. више нико не констатује агонију 
и, рекло би се, не разуме шта то уопште значи. Атрофирање аларма да 
са нашим светом нешто није у реду, да је криза захватила све регије 
постојећег, представља улазак у најдубљу могућу агонију човечанства 
– у кризу кризе!

Дакле, ако су промишљање и разговор о најважнијем општем 
интересу, о поклапању друштвене реалности са појмом човека и људ-
ске заједнице, по природи ствари у домену политичког ума, онда семе 
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стања које смо назвали кризом кризе треба тражити у принципима 
који почивају у основи политичког. Модерност у овој сфери почиње 
русоовом тезом да су сви људи рођени слободни и једнаки у правима. 
Двострукост врховних вредности имаће свој одраз у раздвајању пу-
тева у политичкој теорији и пракси. Придавање већег значаја слобо-
ди образоваће либералну идеологију. Једнакост, истакнута за водеће 
начело, водиће ка егалитаризму политичке левице. У реалности два-
десетог века,  либерална друштва штитила су своје устројство одбра-
ном од покрета који су водили у тоталитаризам и негацију аксиома 
слободе. Друштва реалног социјализма су, са још више преданости, 
гушила политички и културни плурализам, а слободног тржишта 
није било ни на градским пијацама. Епилог: западни човек је сведен, 
како каже Маркузе, на једну димензију, димензију потрошача, а човек 
истока на уплашено биће. вредности о којима је говорио русо нису 
се сусреле и заживеле у органском јединству.  

Али, упркос идеолошкој схизофренији двадесетовековног гло-
балног друштва, постоји једна заједничка црта, заправо јединствени 
антрополошки дефицит на оба политичка пола. Људско биће се своди 
на материјални аспект постојања. слобода се на првоме месту схвата 
као слобода у власништву и у стицању. Не треба пренебрегнути да 
су још код Џона Лока, претече либерализма, човек и његов свет пре-
тежно посматрани из угла власништва, појединац чак и као власник 
самога себе. У социјализму једнакост је редукована на једнаку распо-
делу материјалних добара. Да ли је русоова теорија природних права 
другачије могла да заврши кад је из дефиниције човека избачено оно 
што је управо његова специфичност и његово највише одређење – 
да је човек духовно биће? Није се придавала важност непосредном 
искуству да људи често одустају од својих интереса у корист других 
зато што су морал и алтруизам, знање, контемплација и уметност 
снажнији мотиви од поседовања. Заборавила се Милова максима да 
је боље живети као незадовољни сократ него као задовољна будала. 
изгубило се из вида да су духовне врлине највиша тачка у хијерар-
хији вредности и да, на пример, чин жртве као недвосмислена нега-
ција материјализма, задобија највише и најмасовније поштовање у 
друштву. Политички редукционизам је компромитовао и саму идеју 
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о природним правима и претворио је, у целини или у њеним раздвоје-
ним половима, у инструмент и апологију власти у модерноме добу.

Човек одвојен од духовности као свога највреднијег својства – 
то је наслеђе које смо пренели из претходног столећа. Хладни рат је 
завршен, избрисане су идеолошке разлике између истока и Запада, 
раздобље у коме живимо свакако можемо назвати постидеолош-
ким, али схватање човека остало је трагично непотпуно, као што је 
и било. У помућеном онтолошком поретку криза је освајала нове 
регије стварности и узнапредовала до потпуног одумирања сигнала 
за упозорење.

Банализовани човек-интерес не разликује се суштински од 
животиње, осим што су средства која користи у процесу самооства-
ривања развијенија него у природном стању. Ако је логички покретач 
напретка била способност критичког мишљења да уочава одступање 
бића од свога појма, онда је криза кризе злокобни наговештај регре-
сије. Узалуд стварање илузије да је цивилизацијско стање редовно. 
Дежурна палијативна средства, као што су брига за људска права, 
родну равноправност, екологију, здраву исхрану или угрожене жи-
вотињске врсте, не могу да отклоне стрепњу да је дуго и успешно 
путовање кроз миленијуме заустављено. Пред нама се отворило за-
страшујуће питање на које нема одговора: куда даље, зашто више 
нема ведрине кроз чију бесконачност бисмо видели смисао и радост 
будућности?

Међутим, као што је напред речено – у појму бића је живот. 
Биће не познаје смрт. Не само да нам увек даје прилику – биће чудесно 
и невидљиво бди над нама – све док у помрачењу ума и у вредносној 
пометњи суицидно не одлучимо да прекорачимо границу и игнори-
шемо кризу кризе. Али, као што је свест о кризи појединачног бића 
услов његовог враћања у оквире свога појма тако исто свест да по-
стоји криза кризе, да нам се непримећено и без наше реакције догодио 
распад света, управо представља шансу. Када нам се учинило да је 
свет кренуо у бесповратну регресију и да је криза кризе прождирућа 
тмина свега постојећег налик космичким рупама из којих нема вас-
крсења, тога часа заправо активира се аларм свих аларма и поново 
нас упућује да уочимо сваку појединачну кризу – кризу етике, кризу 
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науке, кризу уметности, кризу права, кризу хуманизма – и започнемо 
реконструкцију урушеног света. и на метанивоу криза одрађује своју 
конструктивну улогу. Тако се човек враћа у биће само и враћа му дуг.

савременом човеку дато је гранично искуство и могућност 
да једном заувек престане с компромитацијом смисла сопственог 
постојања. Колико год изгледало да наше време сведочи распадање 
света који је с муком изграђиван кроз историју, а одвајање човека 
од своје суштине улази у завршницу, заправо се догађа наш пресуд-
ни сусрет са чистим бићем. са те шекспировске тачке избора, ако 
се одлучимо за бити, тек је могућа поновна изградња света према 
појму човека.  од авети ништавила криза кризе тако постаје путоказ 
опстајања. 

Не постоје школа мишљења или интелектуални метрон који 
би могли да, макар приближно, понуде одговор на питање какав ће 
избор у Хамлетовој дилеми направити наше доба. Да ли је криза кри-
зе крај или почетак? свако за себе мора да потражи траг који води 
према скривеном срцу мистеријума. Колико људи, толико трагова.

Мој траг су један сликар и један фотограф. Лоренс Алма-Тадема 
свој опус остварује у другој половини деветнаестог века. Његово 
сликарство најпре се може сврстати у академизам, још примереније 
– академски реализам. Дејвид Ла Шапел је амерички „fine art“ фото-
граф хибридног стила који он назива кич, поп, надреализам. снагу 
и раскош својих емоција опредметио је и у балетском видео-клипу у 
коме игра сергеј Полунин. Наш је савременик.

Ако ставимо Алма-Тадемине слике и Ла Шапелове фотогра-
фије једне поред других уочићемо сличност композиције. сликар 
представља призоре античког света, фотограф је сав у флагрантној 
савремености, али ликови које приказују, појединачно или групно, 
налазе се у готово истоветним животним ситуацијама и у простору са 
једнаким линијама перспективе. Уз мало компјутерске дораде могли 
би се заменити аутори. осим...

Алма-Тадема ствара у епохи која је стабилна и смирена, у којој 
се не поставља питање кризе. Филозофија, музика, књижевност и 
сликарство, као изрази самосвести човечанства, досежу своје звезда-
не тренутке. Природно је да овај сликар у своје дело уноси хармонију 
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и античку рафинираност мере. А ту је све што је људско: игра, дре-
меж, ерос, доколица, меланхолија, одмор, спокој, сањарење, прија-
тељство, старост, поверење. оно што је најважније, ту је апсолутна 
постојаност бића и ведрина неупитне будућности. Ни шума од кризе.

На другој страни, већ спектар интензивних боја код Ла Шапела 
указује да су сличне људске ситуације овде под температуром узне-
мирености. Енергија приказаног догађања открива да ликови отимају 
од тренутка све што је могуће, јер је несигурно колико ће још по-
трајати. Будућност је неизвесна и сви жетони бацају се у игру која се 
одвија сада.  радост је хероински делиријум, пријатељство ортаклук 
у разврату, поверење је сплеткарење, плес је обест, а ерос скаредна 
порнографија. Мој траг који води кроз Ла Шапелове призоре остаје 
недоречен у најважнијем питању: да ли овај фотограф и сам учествује 
у кулминацији порицања бића и без дистанце осликава декаденцију 
која води у ништавило, или је попут онтолошког аларма упозорио да 
су светковине Молоха терминални стадијум кризе кризе. 

одговора нема. Довољно је и питање.
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Др Горан Гојковић

АСКЕТСКА КИНЕЗИОЛОГИЈА ЦРКВЕ

Кинезиологија

Човјек је биће које се креће.1

1  Што је у довољној мјери конфликтна теза да представља провокативно 
поље истраживања: „The functioning of the human body is an intriguing and 
challenging field of study. The concepts and information in the field of kinesiology 
and applied anatomy are highly physical and manipulative, but textbooks tend 
to be theoretical and cognitive.”, The Kinesiology Workbook, ed. By Jan F. Perry, 
David A. Rohe and Anita O. Garcia, F.A. Davis Company, Philadelphia, 1992. 
p. 1. Наравно, овдје би било сувишно – јер је општепознато – наводити 
Аристотела (наводићемо га само колико тематски оквир истраживања 
буде захтијевао). Покушаћемо, колико је то могуће, користити рецентније 
радове савремених аутора, без омаловажавања великана човјечанства. из 
тог разлога сам одлучио да не користим, итекако релевантног за нашу 
тему, Леонарда да винчија. Но, оно што желимо да нагласимо, јесте факт 
да ова тема интригира људски ум од самог почетка човјекове мисли.
Но, историјског развоја ради, овдје ћемо поменути оне који су – да 
тако кажемо – утрли пут данашњем схватању кинезиологије као научне 
области. Поред Аристотела и Да винчија, свакако да је Гален (131−201) био 
међу пионирима, након којег је сљедећа станица да винчи (1452−1519). 
Галилеј (1564−1643) је важан због тога што „(H)is demonstrations that 
the acceleration of a falling body is not proportionate to its weight and that 
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the relationship of space, time, and velocity is the most importat factor in the 
study of motion inaugurated classical mechanics and have been considered 
the introduction of experimental methodology into science.” Галилејев 
ученик Алфонсо Борели је у свом дјелу De Motu Animaliumпокушао да 
покаже да су животиње ништа друго до ли машине. Ученик школе коју 
је основао Борели, Ђорђо Баливи (1668−1706) je 1700 године објавио 
дјело De Motu Musculorum, „which differentiated for the first time between 
smooth muscles, designed for long, sustained efforts, and striated muscles, 
designed for quick movements. Eventually, however, the iatrophysics’ neglect 
of the rapidly advancing science of chemistry caused their school to fall into 
repute and to disappear.” Френсис Глисон (1597−1677) „suggested also that all 
viable tissue possesses the capacity to react to stimuli.This capacity he referred 
to as ‘irritability’.” Његов концепт ће касније елаборирати Албрехт фон 
Халер (1708−1777). италијански језуита Франческо Марија Грималди 
„was the first to report hearing sounds made by contracting muscles (in) (..) 
his book Physicomates de lumine (..) published 1663, 2 years after his death.” 
виљем Харви (1578−1657) је први демонстрирао циркулацију крви, на 
основу којих достгнућа је Нилс стенсен (1648−1686) утврдио да је срце 
мишић, а не – као што се раније сматрало - „витални дух”. Николас Андри 
(1658-1742) први уводи термин ортопедија у своме дјелу из 1741. године, 
под насловом Orthopedics ot the Art of Preventing and Correcting in Infants 
Deformities of the Body, чије идеје ће довести до унапређења гимнастике 
у дјелу Швеђанина Пер Хенрика Линга (1776−1839). Даље слиједе важна 
имена, попут Џејмса Кијла (1674−1719), роберта вајта (1714−1766), 
Мари Франсоа Ксавијера Бишаа (1771−1802), Џона Хантера (1728-1793), 
Луиђија Галванија (1737−1798), Ђулијама Бењамина Аманда Дишенеа 
(1806−1896). У новије вријеме су битни Ернст Хајнрих (1795−1878), 
виљијем Едуард (1804−1891), Едвард Фридрих вилхелм (1806−1971), 
семјуел Хогхтон (1821−1897), Едвар Мејбриџ (1831−1904), Етјен Жил 
Мареј (1830−1904), Кристијан Билијем Браун (1831−1892), ото Фишер 
(1861−1917), рудолф А. Флик (1866-1939), Адолф ојген Фик (1829-1901), 
виљем роу (1850−1924), Џон Хаглингс Џексон (1834−1911), Чарлс Едвард 
Бивор (1854−1908), Чарлс Шерингтон (1857−1952), Хенри Пикерниг 
Бовдич (1814−1911), иван Михаилович сеченов (1829−1905), Карл 
Кулман (1821−1881), Јулиус волф (1836−1902), и други. Можда један од 
битнијих за нашу тему јесте Артур Штадлер (1878−1959), који је објавио 
дјело под насловом Kinesiology of the Human Body Under Normal and 
Pathological Conditions. Њему ће сљедовати нобеловац Арчибалд Хил, Хју 
Хаксли и Ендрју Хаксли, који ће у XX стољећу профилирати кинезиологију 
у облику какав, отприлике, имамо данас. ср. Phiiph J. Rasch, loc. cit., p. 4, 
et pass.; Marlene J. Adrian and John M. Cooper, The Biomechanics of Human 
Movement, Benchmark Press, Inc., Indianapolis, Indiana, 1989, p. 9, et pass.
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Штавише, поједини аутори ће нагласити да је (по)кретање 
основ живота.2 или, према згодном изразу једне ауторке, „A person 
wants to move.”3 На истом мјесту ауторка наглашава да је сама 
кинезиологија конституисана од анатомије4 и механике (људског 
тијела),одн. биомеханике.5, те фисиологије.6 

2   „Movement is basic to life. There can be no life without movement, whether 
that movement is extrinsic or intrinsic to the organism. To survive, one must 
move: move to eat, to breathe, to reproduce, to defecate, to develop bone and 
muscle, and to continue all the life processes. Movement allows human beings, 
birds, fish, quadrupets, and other life forms to achieve a degree of independent 
living.”, Marlene J. Adrian and John M. Cooper, loc.cit, p. 5.
3  Melinda Rybski, Kinesiology for Occupational Therapy, SLACK Incorporated, 
Thorofare, New Jersey, 2004, p.7. 
4   с тим у вези, консултовати класичну решову књигу: Philip J. Rasch, Kinesiology 
and Applied Anatomy, 7-th ed., Lea&Febiger, Philadelphia−London, 1989. 
5„(..) a further refinement in the science of movement includes two subsection 
of kinesiology – anatomy and mechanics. Anatomy is the understanding of the 
production of movement by muscles of the body. Mechanics is the study of forces; 
when applied to the living human body, it is most often referred to as biomechanics.”, 
Melinda Rybski, loc. cit. Едријанова и Купер ће рећи сљедеће: „In its purest 
form, kinesiology is sinonymuos with the term biomechanics. In the terapy 
world, kinesiology often is sinonymousl with applied (functional) anatomy. The 
meaning of kinesionology as used by the therapist, however, has been expanded to 
include all of the sciences related to human movement: sociological, psychological, 
physiological, anatomical, cultural, pedagogical, and biomechanical. Currently, 
however, biomechanics is considered to be the physics of human or other living 
being’s motion, an integrated study of forces produced by the human body and 
forces acting on the human body and the consequences of motion and tissue 
deformation.”, Marlene J. Adrian and John M. Cooper, loc. cit.
6  „Anatomy is the science of the shape and structure of the human body 
and its parts. Biomechanics is a discipline that uses principles of physics to 
quantitatively study how forces interact within a living body. Physiology is 
the biologic study of living organisms.”, Donald A. Neuman, Kinesiology of 
the Musculoskeletal System. Foundations for Rehabilitation, 2-nd ed., Mosby 
Elsevier, St. Louis, Missouru, 2002., p. 3.
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Даље, можемо (условно говорећи у сврху тематске аргумен-
тације) да „дијелимо” биомeханику на основу силâ7 и ii.) механике8, 
одн. динамике.9

Кинезиологија представља крајње стручну грану/дисциплину,10 

7   робертсон ће то повезати са Њутновим учењем о сили/гравитацији: 
D. Gordon, E. Robertson, Introduction to Biomechanics for Human Motion 
Analysis, 2-nd ed., Waterloo Biomechanics, Waterloo, 2004, pp. 107−130. 
Но, он није усамљен. Напротив, појам силе представља – чини се – 
фундаментални концепт („The Fundamental Concept”) биомеханике: 
„There is one fundamental concept that encompasses the understanding of 
mechanics of human motion. This concept is stated as follows: Forces cause 
predictable and measurable responses (counterforces, movements, reactions, 
deformations) of the human body. The nature of these responses are dependent 
upon the characteristics of these forces and of the human body, its parts, and 
the interacting objects. Furthermore, these responses can be predicted if the 
magnitude of the force, the point of application, and the direction of the force 
are known and measurable. In addition, the prediction is more precise if the 
masses of the bodies involved, their form, shape and density, and the center of 
mass of each body are known.”, Marlene J. Adrian and John M. Cooper, loc. cit., 
p. 127. Аутори ће, даље, Њутнов концепт силе повезати са кинезиологијом 
у три момента: i.) Vertical motion, ii.) linear motion in any direction, iii.) 
rotary motion. Cf. ibid., pp. 136−141. Cf. Philip J. Rasch, loc. cit., pp. 83−87. 
Генерално о фисичким, одн. математичким везама са биомехаником и 
Њутновим законима, ср. Philip J. Rasch, loc. cit., pp. 149−152.
8  „The field of mechanics can be divided into static, which considers particles 
and rigid bodies that are in a state of static equilibrium, and dynamics, which 
studies objects that are in acceleration motion.”, Philip J. Rasch, loc. cit., p. 79.
9   „There are three general types of motion: rectilinear (translatory), angular 
(rotary), and curvilinear. In rectilinear motion, every particle of a body moves 
the same distance along a straight line parallel to the path of every other 
particle. (..) In Angular motion, the paths of various particles of a rigid body 
are described with reference to a center of rotation or „axis” (..) In curvilinear 
motion, the center of rotation itself may be continuously moving, causing the 
individual mass-points to follow irregular paths that are neither rectilinear nor 
circular. Such a path may be complex and irregular, or it may take the form 
of one of the defined curvs, such as a parabola.”, Philip J. Rasch, loc. cit., pp. 
79-82.
10   Carol A. Oatis, Kinesiology. The Mechanics&Pathomechanics of Human 
Movement, Lippincott Williams&Wilkis, Philadelphia-Pennsylvania, 2004.; 
David A. Neumann, Kinesiology of the Musculoskeletal System. Foundations 
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а за коју дисциплину је уско везана биомеханика,11а самим тим и њена 
етичка димензија.12 с друге стране, глобални феномен велнеса (Wellness)13 

for Rehabilitation, 2-nd ed., Mosby, Missoury, 2010.; Anatomy and Human 
Movement. Structure and Function, 3-rd ed., by Nigel Palastanga, Derek Field 
and Roger Soames, Butterworth Heinemann, Oxford-Boston-New Delhi-
Singapore, 1998.; Melinda Rybski, Kinesiology for Occupational Therapy, Slack 
Incorporated, Thorofare, New Jersey, 2004.; Brunnstrom’s Clinical Kinesiology, 
5-th ed., by Laura K. Smith, Elizabeth L. Weiss and L.Don Lehmkuhl, F.A.Davis 
Company, Philadelphia, 1996.; Alfred M. Rozein, Essentials of Human 
Mechanics, Canadian Memorial Chiropractic College, Toronto, 1984.; The 
Biomechanics of Human Movement, by Marlene J. Adrian and John M. Cooper, 
Benchmark Press, Inc., Indianapolis, Indiana, 1989.; Gene A. Logan and 
Wayne C. McKinney, Anatomic Kinesiology, 2-nd ed., Wm. C. Brown Company 
Publishers, Dubuque, Iowa, 1977. 
11 Ellen Kreighbaum and Katharine M. Barthels, Biomechanics, 3-rd 
ed., Macmillan Publishing Company, New York, 1990.; Duane Knudson, 
Fundamentals of Biomechanics, Kluwer Academics/Plenum Publishers, 
New York-Boston-Dordrecht-London-Moscow, 2003.; Biomechanics XI-A, 
International Series on Biomechanics, Volume 7-A, Free University Press, 
Amsterdam, 1988.; Biomechanics XI-A, Volume 7-B, Free University Press, 
Amsterdam, 1988.; Perspectives of Biomechanics, Vol. 1 – Part A, ed. by H. Reul 
Aachen, D.N. Ghista Houghton, Mich. G. Rau Aachen, Harwood Academic 
Publishers, London-New York, 1980; David A. Winter, Biomechanics and 
Human Control of Human Movement, 3-rd ed., Wiley, John Wiley&Sons Inc., 
Waterloo, Canada, 2005.; Fundamentals of Biomechanics. Equilibrium, Motion 
and Deformation, by Nihat Özkaya and Margareta Nordin, Van Nostrand 
Reinhold, New York, 1991.
12   Ethical Issues In Modern Medicine. Contemporary Readings in Bioethics, 
ed. by Bonnie Steinbock, John D. Arras and Alex John London, 7-th ed., 
McGraww Hill, Boston-New York-Toronto, 2006.; Contemporary Issues in 
Bioethics, 7-th ed., ed. by Tom L. Beuchamp, LeRoy Walters, Jeffrey P. Kahn and 
Anna C. Mastroianni, Thomson-Wadsworth, Australia-Brasil-Canada-United 
Kingdom-United States, 2008.; Ronald Munson, Intervention and Reflection. 
Basic Issues in Medical Ethics, 8-th ed., Thomson-Wadsworth, Australia-Brasil-
Canada-United Kingdom-United States, 2008. 
13  Robert L. Kane, Understanding Health Care Outcomes Research, 2-nd 
ed., Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, Mass., Boston-Toronto-London-
Singapore, 2006.; Peter M. Fayers and David Machin, Quality of Life. The 
assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes, 2-nd ed., 
Wiley, Chichester, England, 2007.
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као „квалитета живљења”14, већ показује да се са феноменом кинезиоло-
гије, одн. тјелесности, поновно на велика врата улазе у, не само најшири 
могући психолошки15 и социјални16 терен, него и (готово) све научне 
области, те самим тим и у богословље (теологију) и философију. Но, 
уопште, можемо рећи да је кинезиологија наука о људском кретању.17

14   Quality of Life in Behavioral Medicine Research, ed. by Joel E. Dimsdale and 
Andrew Baum, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Hillsdale, New Jersey, 1995.
15   Self, Social Identity, and Physical Health, ed. by Richard J. Contrada and 
Richard D. Ashmore, New York-Oxford, Oxford University Press, 1999; Donald 
A. Bakal, Psychology&Health, Springer Publishing Company, New York, 1992; 
Ian P. Albery and Marcus Munafò, Key Concepts in Health Psychology, Sage 
Publications, Los Angeles-London-New Delhi-Singapure, 2008.
16   Robert A. Hahn and Marcia C. Inhorn, Anthropology and Public Health. 
Bridging Differences in Culture and Society, 2-nd ed., Oxford University 
Press, Oxford, 2009; Sarah Nettleton, The Sociology of Body, y: The Blackwell 
Companion to Medical Sociology, ed. by William C. Cockerham, Blackwell 
Publishers, Oxford, 2001, pp. 43-63.; Social Determinants of Health. Canadian 
Perspectives, 2-nd ed., ed. by Dennis Raphael, Canadian Scholars’ Press Inc., 
Toronto, 2009; Social Psychological Foundations of Health and Illness, ed. by 
Jerry Suls and Kenneth A. Wallston, Blackwell Publishing, Oxford, 2003, pp. 
333-427.; Social Determinations of Health, 2-nd ed., ed. by Michael Marmot 
and Richard G. Wilkinson, Oxford University Press, Oxford, 2006; Richard 
K. Thomas, Society and Health. Sociology for Health Professionals, Kluwer 
Academic/Plenum Publishers, New York-Boston-Dordrecht-London-Moscow, 
2003.; Kevin White, An Introduction to the Sociology of Health and Illness, 2-nd 
ed., Sage, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington DC, 2007; 
Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine, ed. by Susan Ayers, 
Andrew Baum, Chris McManus, Stanton Newman, Kenneth Wallston, John 
Weinman and Robert West, 2-nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 
2007; Encyclopedia of Health Psychology, ed. by Alan J. Chrinstensen, Rene 
Martin and Joshua Morrison Smyth, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 
New York-Boston-London-Dordrecht-Moscow, 2004; Public Health. The 
Development of a Discipline. From the Age of Hippocrates to the Progressive 
Era, Volume I-II, ed. by Dona Schneider and David A. Lilienfield, Rutgers 
University Press, New Brunswick-New Jersey-London, 2008; Mohan J. Dutta, 
Communicating Health, Polity Press, Cambridge, 2008; Kathleen J. Haselbauer, 
A Research Guide to the Health Science. Medical, Nutritional, and Environmental, 
Greenwood Press, New York-Westport, Connecticut-London, 1987.
17   „Kinesiology is the study of human movement, typically pursued within 
the context of sport, art, or medicine.”, Donald A. Neuman, loc. cit., p. xv. Ево 
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Разјашњење појмова кинезиологија и кинантропологија

Термин кинезиологија вуче поријекло из јелинског језика.18 Но, 
када је терминолошко фиксирање у питању, сам термин кинезиоло-
гија је донекле проблематичан. Уобичајени превод гласи „наука о 
кретању”, гдје се мисли на тијело/а која се крећу.19 Међутим, то није 
сасвим исправно дефинисано (мада не кажемо и да није начелно тач-
но), без обзира на устаљеност термина у науци. Наиме, конкретно 
кинезиологија у смислу у ком тај термин означава то што означава, 

како Encyclopaedia Britannica дефинише кинезиологију: „Kinesiology. 
Study of the mechanics and anatomy of human movement and their roles in 
promoting health and reducing disease. Kinesiology has direct applications to 
fitness and health, including developing exercise programs for people with and 
without disabilities, preserving the independence of older people, preventing 
disease due to trauma and neglect, and rehabilitating people after disease or 
injury. Kinesiologists also develop more accessible furniture and environments 
for people with limited movement and find ways to enhance individual and 
team efficiency. Kinesiology research encompasses the biochemistry of muscle 
contraction and tissue fluids, bone mineralization, responses to exercise, how 
physical skills are developed, work efficiency, and the anthropology of play.”, 
преузето са сајта: http://www.britannica.com/, 12. Feb. 2016, 18.46.
18   Мада се редовно користи у транслитерацији на латиничну форму, 
и код нас и (поготово) у страним публикацијама (с тим у вези, просто 
је невјероватно да ниједан објављени рад о кинезиологији, одн. њеним 
основама, не садржи изворно написану ријеч, тј. ријечи/глаголе од којих 
је појам образован). ср. Published Reprints department of Kinesiology. Refereed 
Research Publications, 1986, р. 568.
19    „The term kinesiology is a combination of two Greek verbs, ‘kinein’, meaning 
‘to move’, and ‘logos’, meaning ‘to discourse’. Kinesiologists – those who 
discourse on movement – in effect combine anatomy, the science of structure 
of the body, with physiology, the science of function of the body, to produce 
kinesiology, the science of movement of the body.”, Philip J. Rasch, loc. cit., p. 
3. Едријени Купер ће у горенаведеној студији такође рећи нешто слично: 
„This scientific study (наука о различитим врстама и аспектима људских 
покрета, прим. Г. Г.) of movement, in the past, was termed ‘kinesiology’, which 
literally means the science of motion.”, Marlene J. Adrian and John M. Cooper, 
loc. cit., p. 5.
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потиче од глагола κινεῖσϑαι.20 оно што је интересантно (понављамо: 
свакако да не утиче на област као такву – овдје се ради о лексичкој 
минуциозности), јесте да глагол κινεῖσϑαι у свом појму, а нарочито у 
својој изведби код најранијих (јелинских) философâ означава оно 
што је у кретању, а које кретање означава стање свега створеног, а 
никако специфично човјека или животиње. Дакле, сам термин би – 
изворно – означавао биће или објекат који јесте, а то јесте не озна-
чава нешто покретно, него оно што је у реалности која је као таква 
покретна по себи. За кинезиологију као савремену област, има смисла 
говорити о термину у сљедећем смислу: глагол κινέω, одн. κινούμενος, у 
значењу „кретати се, окретати, покретати”; поменути глагол(и) срод-
ни су са глаголима κίω − „ићи” и σεύω − „трести”, од којих глагола је у 
(древно)јелинском изведена именица κίνηϑρον, чије би значење било 
„жица која мијеша”, „мјешалица” (у смислу употребе глаголског об-
лика који означава кружно кретање, те отуда „мијешање”).21

већ код Хомера имамо теогонијски стих који преноси Платон, а 
који говори да су све ствари „ἒκγονα ῥοῆς τε καί κινήσεως.” („потомци 
рјечне струје и кретања”22). Аристотел преноси да је Хесиод први који 
је тражио „αἲτιον τῆς κινήσεως.” („узрок кретања”23). сам Аристотел, 
говорећи о φύσις каже да је оно (φύσις), „ὃϑεν ἡ κίνησις ἡ πρώτη ἐν 
ἑκάστῳ τῶν φύσει ὂντων ἐν αὐτῷ ᾗ αὐτό ὑπάρχει.” („оно одакле прво 
кретање у сваком појединачном од природних бића започиње у њему 

20  Користи га већ Платон у Теетету, када каже: „τὰ μὲν ἑστάναι, τὰ δέ 
κινεῖσϑαι τῶν ὂντεων.”, Teetet, y: Platonis opera, recognivit brevique adnotatione 
critica instruxit I. Burnet, I−V, Oxford 1900−1907; овдје: I, 179d6. Превод 
гласи: „..од онога (што јесте, прим. Г. Г.) нешто стоји (у мировању, прим. Г. 
Г.) а нешто је у кретању.” (курзив Г. Г.).
21   ср. код Теофраста о Хераклиту, гдје он каже: 
                                                                                         „καἰ ὁ κυκεὡν διίσταται 
                                                                                            μή κινούμενος”,  
цитирам према: W.W. Fortenbaugh et al., Theophrastus of Efesus, Sources for 
his Life. Writings, Thought and Influence I−II, Leiden-New York-Köln, 1992. 
овдје: De vertigine 9:156
22   Plat. Theaitetos, 152e.
23   Metaph. A 3/4. 984b 20–31.
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као таквом”24). Дакако, овдје је ријеч о самом почетку кретања. Но, 
за Аристотела је кретање фундаментални феномен саме природе, 
што ће он најјасније да изрази у својој Фисици, гдје каже да будући да 
је природа ἀρχὴ κινήσεως καί μεταβολῆς („начело [почетак] кретања 
и промјене”), а наш пут (када је истраживање у питању) не треба 
да нам остави скривено τί ἐστι κίνησις („шта је[сте] кретање”25). За 
Аристотела кретање представља уопште сваки природни процес. У 
својим раправама о ономе што ће се касније назвати логиком, он ће 
за кретање резервисати чак шест назначења: γένεσις („настајање”), 
ϕϑορά („пропадање”), αΰξησις („увећавање”), μείωσις („смањивање”), 
ἀλλοίωσις („подругојачење” − у смислу физичког преласка у другу 
форму, стање) и κατὰ τόπον μεϑαβολή („промјена [у смислу] мјеста).26 
Дакле, све то Аристотел анализира у сажимању термина/појма φύσις, 
гдје ће рећи да је φύσις такво суштаство које у самом себи има(ју) 
ὰρχὴν κινήσεως („начало кретања”27).28

24  Metaph. A, 1014b 18–20.
25  Phys. Γ 1. 200b 12–15.
26  Categ. 14. 15a 13–14.
27  Metaph. Δ 4. 1015a 14–15.
28  свјестан да излазим из строго хладних научних оквира да бих приказао 
шта је за древног Јелина значило све ово, призваћу Казанцакиса у 
помоћ, одн. онај његов непогрешиви осјећај за прецизност, када повезује 
суштину бића древних Јелинâ са игром као њеним (суштине и, потом, 
цјелокупне Цивилизације Европе) подметом и синергијом љепоте и тијела 
и духа као узора бити оног естетског као таквог: „У тренутку када почиње 
игра почиње и цивилизација. Докле год се живот бори да се ослободи и 
спасе од својих непријатеља и да се одржи изнад површине земље, нема 
цивилизације (...) Грци нису никада стварали умјетност ради умјетности, 
љепота је увијек имала за циљ служити животу. и стари су жељели да 
им тијела буду лијепа и снажна да би могли одржати једнако здрав дух 
(...) Посматрајући неки кип класичног доба одмах схваташ је ли човјек 
кога представља био слободан [човјек, прим. Г. Г.] или роб. Лијепо 
атлетско тијело, смирени став, савладавање пожуде, јесу карактеристике 
слободног човјека. роб је увијек приказан као дебео или испијен, наглих, 
неукроћених покрета... Хармонија духа и тијела био је идеал сваког Грка. 
Хипертрофија једнога на рачун другог сматрала се одликом варвара. Када 
су Грци почели пропадати, тада је и тијело атлета почело јачати и убијати 
његов дух”, Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, (επιμ. Πάτροκλος 
Σταύρου), Λευκωσία 1982, σ. 164–5.
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Међутим, ова тема биће кинезиолошка проблематика кроз 
призму православне онтологије, што ће рећи да ће се у овом раду 
направити симбиоза духовног и материјалног, одн. један специфичан 
преглед феномена човјека, одн. његове тјелесности у и кроз очи 
православне Догматике. Наравно, овакав приступ је колико необичан 
толико и перспективистички плодотворан, одн. барем теоретски 
отвара могућност даљњег и дубљег истраживања поменуте теме/
тема, те заједничких момената које обје науке повезују, али и 
раздвајају у смислу позитивног уважавања различитости (у смислу 
научног поштења). Дакле, специфична проблематика антропологије 
у духовном (аскетском) кључу.

Прије него се пређе на саму ствар, потребна је једна битна 
напомена: уопште у Православљу, а посебно у аскетској димензији 
испољавања, не постоји кинезиологија у колоквијалном значењу/
поимању исте. Но, то не значи да се поменута проблематика намјерно 
игнорише, него Догматика Цркве томе придаје (ако га придаје) мали 
значај, а у ком би случају акцентирање на важности протврјечило 
онтологији Цркве. Наиме, Црква се никада није бавила формалном 
проблематиком покрета у аскетској, тј. монашкој (пустињској) 
духовној пракси.29 из тог разлога, не постоји уопште у Православљу 
стриктни „правилник” или руководно начело како да се у одређеним 
моментима чине извјесне кретње, радње, покрети. То, једноставно, 
представља секундарну, терцијалну манифестацију, те стога није 
битно и није проучавано у литератури. Кинезиологија у Православљу 
јесте, назовимо је тако, спиритуализована,30  у смислу да се посматра 
онтолошки, одн. кретање ка/према Богу, одн. Есхатону31, тј. спасењу.

29  Bishop Macarius, Stories from the Egyptian Desert, St. Shenouda Monastery, 
Sydney, Australia, 2010, p. 14 et pass.; Fr Athanasius Iskander, Practical 
Spirituality According to the Desert Fathers, St. Shenouda Monastery, Putty, 
NSW, Australia, 2005, pp. 73, et pass.
30  Archimandrite Zacharias Zacharou , The Hidden Man of the Heart (1 Peter 
3:4): The Cultivation of the Heart in Orthodox Christian Anthropology, Mounth 
Tabor Publishing, Essex, UK, 2013, p. 243.
31  Christopher Veniamin, The Orthodox Understanding of Salvation: „Theosis” 
in Scripture and Tradition, Mounth Tabor Publishing, Essex, UK, 2014., pp. 
89−102.   
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Но, ако желимо да посматрамо строго кинезиолошки (горепоме-
нуту антрополошку сферу истраживања којим ћемо се бавити), онто-
логија Православља јесте оно мјесто истраживања које је резервисано 
за кинантропологију, одн. кинезиологију у „ужем” значењу ријечи, 
у смислу кретања човјека/човјековог тијела. са друге стране, како је 
претходно приказано, када се говорило о етимологији, из појма ки-
незиологија могу се – кроз етимолошка сагледавања – изродити двије 
крајности које су сасвим неприхватљиве за кинезиологију као такву: 1) 
прва и најуобичајенија погрешка, одн. погрешно схватање (које прво 
пада на памет онима који мало знају о кинезиологији), јесте схватање 
кинезиологије као биомеханике. На тај начин се миноризује уопште 
значај кинезиологије као такве. с друге стране, овакво (погрешно) 
схватање се може „оправдати” простом чињеницом да се у прошлости 
највише (или, чак, једино) придавало значаја биомеханичким истражи-
вањима, а која су на овај или онај начин запречавала приступ истра-
живању човјека. Каснија истраживања (примарно она антрополошка 
у најширем спектру значења и апликације), довела су до тога да се не 
може прихватити ламетровски принцип човјека32, одн. да се схватање 
функције покрета као манифестације стања човјека као интегралне 
(антрополошке) категорије, те узрока промјена бројних особина, нити 
може објаснити, а поготово је промашај у научном смислу када се иста 
проблематика објашњава биомеханичким, одн. законима механике; 2) 
друга погрешка, која је далеко софистицираније природе, те утолико 
и већи промашај, јесте поимање кинезиологије науком о свему што 
се креће (и живе и неживе материје, дакле). Управо због јасне темат-
ско-научне дистингвираности, „рођена” је нова грана кинезиологије, 
а то је кинантропологија, одн. антропокинезиологија. 

Кинантропологија33 представља дио, назовимо то тако, биолошке 
антропологије те, с тим у вези, представља дио концепта/концепције 

32   Julien Offray de La Mettrie, Man a Machine and Man a Plant, transl. by 
Richard A. Watson and Maya Rybalka, Hackett Publishing Company, Inc., 
Indianapolis, Cambridge, 1994.
33  R. Renson, Physical education to kinanthropology. A quest for academic 
and professional identity, QUEST, 41 (1989), pp. 235-256. Cp. G. Beunen and 
J. Borms, Kinantropometry: roots, developments and future, Journal of Sport 
Sciences, 8 (1990), pp. 1−15.
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кинезиологије као такве, тј. као фундаментумом интердисциплинарног 
проучавања уопште тјелесне активности. ријеч је, дакле, о проучавању 
искључиво (само) човјековог кретања. Дакле, кинантропологија јесте 
она област која у интересно/тематско поље кинезиологије поставља/
обогаћује биолошка својства која су релевантна за 1) тјелесну 
(фисичку) активност, 2) вјежбање, и 3) (спортско) тренирање. отуда, 
кинантропологију као научну област интересује сваки процес 
вјежбања којем је (искључиви) циљ: а) побољшавање (одн. одржавање) 
здравља, б) оптимални развој човјекових фисичких (примарно) 
способности и моторичких знања те, с тим у вези, одржавање истих 
што дужи период у добром стању, в) превентива опадања извјесних 
антрополошких карактеристика и, с тим у вези, моторичких знања и 
способности, и г) развијање моторичких способности до максимума 
у компетитивним, одн. у најширем смислу којим се ова научна област 
бави − агонским активностима. резимирајући, можемо рећи да оно што 
је централно поље истраживања ове научне области, јесте сагледавање 
промјењивости људских карактеристика, одн. способности које су 
везане за тјелесно вјежбање уопште, тј. спорт посебно.

Дакле, централни истраживачки интерес представља људско 
вјежбање, развој вјежбања, одн. спорта и, с тим у вези, утицај истих 
активности на формирање специфичних животних ставова и уопште 
квалитета живљења. Укратко речено, кинантропологија проучава 
људске способности које су искључиво везане за: 1) унапређење 
здравља, 2) одржавање што вишег нивоа моторичких обиљежја 
човјека, 3) превенцију против опадања појединих моторичких 
способности, као и моторичких знања, и 4) достизање максимума 
када су у питању способности у компетитивно усмјереним 
кинезиолошким активностима. с тим у вези, апликабилна подручја 
кинезиологије као науке јесу: а) образовање (едукација), б) вјежбање 
(рекреација), в) спорт, и г) тјелесна активност прилагођена потребама 
(што је домен кинезитерапије).34

34 Што можемо назвати практичком апликацијом кинезиологије: 
„Kinesiology finds its greatest practical applications in the fields of athletics, 
time and motion study, and the various services in physical medicine and 
rehabilitation.”, Philip J. Rasch, loc. cit., p. 496.
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Дакле, као што се види из овдје приказаних елементарних 
пропозиција кинезиологије, постоји јасна разлика унутар диферен-
цирања кинезиолошких кретања (мада ово звучи као таутологија, 
ми је свјесно користимо у сврху аргументације теме): кинезиолошка 
кретања су, углавном, управљена на развијање карактеристика самог 
човјека, а која теже развијању тих карактеристика у сврху што бољег 
успјеха извјесног занимања. Дакле, она нису управљена ка развијању 
свих обиљежја која карактеришу човјека. обично та кретања имају за 
циљ нешто што је изван човјека. Но, оно што карактерише кинезио-
логију јесте појам вјежбања. с тим у вези, имамо два битна момента 
кинезиологије када је вјежбање у питању, а то су: 1) битан смисао 
кинезиологије јесте управљање самим процесом вјежбања (стога 
се овим моментом кинезиологија стриктно профилише у научном 
смислу, пошто се овим процесом не бави нити једна наука; с друге 
стране, овим се указује на битне факторе који су научни и практични 
интерес кинезиологије као науке), и 2) консеквентно реченом, један 
од основних појмова кинезиологије јесте проучавање консеквенци 
(учинка и доприноса) вјежбања.

саме кинезиолошке активности могу се подијелити/
класификовати петодјелно, с обзиром на покретну (кинезиолошку у 
најширем смислу) структурираност: 1) моноструктурално цикличне, 
тј. оне активности које су цикличног карактера (тј. једна структура 
кретања која се непрестано понавља у току кретања), као што су 
ходање, трчање, пливање, вожња бицикла и сл.; 2) моноструктурално 
ацикличне, тј. она активност гдје се једна кинезиолошка структура 
понавља с времена на вријеме (тј. повремено), у које активности спадају 
дизање тегова, стрељаштво и сл.; 3) полиструктурално ацикличне, 
тј. кинезиолошке структуре ацикличног типа, гдје се кретање 
спроводи у контакту (са ривалом, одн. другим спортистом) – више 
кретних структура које се повремено понављају. У овакве спортове 
спадају карате, џудо, бокс и сл.; 4) полиструкуралне комплексне 
активности, тј. оне активности којима се настоји достићи одређени 
циљ у простору путем бацања, одн. већи број структура кретања уз 
комбиновање измјене цикличних и ацикличних садржаја истог, гдје 
спадају спортови у којима се користи лопта, попут ногомета, кошарке, 
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одбојке и сл., и 5) полиструктуралне естетске активности, тј. такве 
активности којима је циљ достизање извјесног естетског критеријума 
путем извођења дозвољеног кретања, те измјене цикличких и 
ацикличких садржаја. овдје спадају плес, умјетничко клизање и сл.

с обзиром на основне структуре кинезиологије, подјела се 
односи на сљедеће области: 1) примјењену, у коју спадају: систематска 
кинезиологија, биомеханика и моторичко учење; 2) антрополошку, у 
коју спадају: кинезиолошка антропологија, психологија и социологија; 
3) медицинску, у коју спадају: кинезитерапија, анатомија, фисиологија 
и спортска медицина, и 4) методолошку, у коју спадају: кинезиолошка 
методика, кибернетика и теорија тренирања (с реченим у вези јавља 
се и методологија истраживања, која се састоји од: кинезиметрије, 
кинезиолошке статистике и кинезиолошке информатике).

У најкраћем разматрању могуће је изнијети и основна обиљежја 
кинезиолошких структура, са циљем основног сагледавања овог, вео-
ма комплексног феномена.

Најприје, ради се о антрополошким обиљежјима, што је и ло-
гично по природи ствари с обзиром да се ради о човјеку. Поменута 
обиљежја се могу „дефинисати” као организовани системи свих осо-
бина, способности, те моторичких информација. Што се тиче антро-
полошког статуса, њих чине: 

- Морфолошке или антропометријске карактеристике, функ-
ционалне способности, моторичке способности, когнитивне, одн. 
интелектуалне способности, конативне особине и социјални ста-
тус. Морфолошке карактеристике описују грађу (тијела), а исте се 
процјењују на основу морфолошке антропометрије. с друге стране, 
моторичке способности јесу оне способности које учествују у рјеша-
вању моторичких задатака, а које способности генерално дијелимо 
на а.) примарне: брзина, прецизност, координација, снага, гибљи-
вост, равнотежа, и б.) секундарне, које можемо да дијелимо на б.1.) 
оне које служе за регулацију кретања (извођење кретања у времену 
и простору) и б.2.) способности енергетске регулативности (реално/
оптимално коришћење енергије током активности). Когнитивне спо-
собности су на врло специфичан и комплексан начин конектоване 
са емотивним и мотивационим функцијама и структуром човјекове 
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личности уопште. Фундаменталне карактеристике које поспјешују 
и повећавају конекцију са интелектуалним способностима јесу: ин-
формациона комплексност задатка, ритмичка цјелина и атипични 
покрети приликом задатка, те синхроно коришћење доминантне и 
адоминантне стране тијела приликом извођења задатка. Конативне 
особине, одн. особине личности, јесу одговорни за а.) разумијевање и 
б.) предвиђање понашања у различитим ситуационим околностима. 
Модел конативних особина садржи оно што називамо конативним 
регулаторима, а који су „резервисани” за прилагођавање на услове 
унутрашње и спољашње околине. Међу конативне регулаторе спа-
дају: регулатор одбране, напада, органских функција, активитета, 
социјалне интеракције и цјеловитости личности.

Што се стриктно тиче кинезиолошке антропологије, ту немамо 
једну јединствену област, него је ријеч о конгломерату научних 
подручја која (подручја) интегришу кинезиологију са антрополошким 
наукама које су фиксиране на разматрање рјешавања проблема који су 
кинезиолошке природе. Ту спадају: i.) биолошка антропологија, која 
проучава биолошке законитости и закономјерности на основу којих се 
формирају ставови и извођење поступака у складу са истим по питању 
избора, смјерница и програмирања, одн. контроле кинезиолошких 
трансформационих процеса. с тим у вези, у биолошку антропологију 
спадају морфологија, технике антропометријских и соматопских 
поступака, те фундаменталне законитости антрополошке генетике; 
ii.) функционална анатомија, која се бави проучавањем основних 
елемената структуре човјековог тијела и анатомских основа 
функционисања органских система; iii.) кинезиолошка фисиологија, 
која проучава законитости функционисања органских система који су 
кључни за моторичку ефикасност при активностима које су стриктно 
кинезиолошки усмјерене. стриктно, ова дисциплина обухвата 
фисиологију нервног, сензорног, ендокриног, кардиоваскуларног, 
гастроинтестиналног система, као и локомоторног апарата; iv.) 
кинезиолошка психологија, која проучава закономјерности реакција 
које су адаптивне, те од којих у великој мјери зависи ефикасност у 
активностима које су кинезиолошки каналисане. Такође, ова област 
се бави принципима који регулишу утицај кинезиолошког третмана 
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приликом развоја адаптивних способности; v.) кинезиолошка 
социологија, која се бави проучавањем структура социолошких 
обиљежја која су битна за планирање и реализовање уопште 
педагошког процеса, као и образовања, кинезиолошке рекреације и 
спорта уопште; vi.) кинезиолошка медицина, која је фокусирана на 
патолошке процесе и појаве који настају или могу настати приликом 
кинезиолошких активности, као и терапије приликом истих.

Предмет истраживања кинезиологије

Предмет истраживања кинезиологије представља утврђивање 
i.) циљева процеса вјежбања, ii.) стања субјекта који вјежба у 
односу са циље(ви)м(а), и iii.) законитости и закономјерности, 
као и поступке планирања, реализације и контроле процеза 
вјежбања. Покушај рјешавања поменутих проблема подразумијева 
проучавање других, одн. проблема који се односе на i.) мјерење, ii.) 
прикупљање информација, iii.) проучавање метода за кондензирање 
и трансформирање информација, те iv.) дијагностика (добијеног) 
стања. овдје наведени правци представљају општи садржај свих 
врста кинезиологије.

Поред тога, кинезиологију можемо уже подијелити на а.) општу 
(систематску) кинезиологију која проучава опште (генералне) прин-
ципе, законитости, те адекватне поступке рјешавања (тих) проблема, 
и б.) специјалне (примјењене) кинезиолошке дисциплине, које горе-
поменуте проблеме проучавају (сагледавају) на конкретним случаје-
вима, а све према одређеним подручјима примјене.35

35 с тим у вези, у апликабилним и специјалним кинезиолошким 
дисциплинама не постоје проблеми изван проучавања циља 
трансформационих процеса, стања субјекта, те управљања процесима 
вјежбања. специичност се јавља с обзиром на различитост циља и 
активитета фисичког васпитања и рекреације, насупрот оним конкретно 
везаним за спорт. различитим циљевима припадају различити субјекти 
који произвде различите циљеве. Управо због тога ће систем моделизације 
и апликације неријетко истих оператора бити различит, а све у односу 
спрам различитих циљева и (њима) припадајућих субјеката. То је разлог 
постојања различитих специјалних кинезиолошких дисциплина. 
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Кинезиологија душе

У текстовима отаца, нарочито оних византијског периода, 
неријетко се сусрећемо са извјесним методолошким ходом пута по-
знања, који се дијели троструко: πρᾶξις-φυσικὴ θεωρία-θεολογία (дје-
ло−посматрање природе−богословље): дјело као такво није ништа 
друго доли подвиг, односно конкретан тјелесни труд који подразу-
мијева умртвљење индивидуалних жеља (у смислу свјесног одрицања 
индивидуалних задовољстава путем чула). Знање управо започиње 
таквим очишћењем когнитивних могућности човјека (у чему се огле-
да потенцијалност за један личносни однос као такав). однос у том 
смислу, дакле као личносан, каналише посматрање природе, одн. так-
во посматрање које стоји на средини између објективне семантике 
образа, тј. условних дефиниција као објективизованих утисака о фе-
номенима, и истине теологије, што отвара могућност посматрања 
природе као сусрета са личносним логосом свијета као таквог.36

Када говоримо о антропологији (у било ком схватању исте, па 
самим тим и у смислу кинантропологије) у онтологији Православља, 
ми говоримо о кретању у духовном животу. Духовна концепција со-
бом повлачи душевни миље спекулације, одн. једно деиндивидуали-
стичко схватање које – као такво – никако није инкомензурабилно 
са оним „антрополошким”. Наравно, одмах се јавља питање: Зар не 
би било довољно рећи просто „живот човјека”? Ако бисмо остали на 
тој и таквој констатацији, онда би се појам антрополошког свео на 
биологистичку основу, што је недопустиво за нашу тему. Дефицит 
који настаје на тај начин јесте идентичан ономе који своди човјека на 
крајње редуковано animal rationale. Православно схватање духовни 
живот човјека схвата као јединствени догађај и доживљај цјеловитог 
људског бића, одн. свецијеле и јединствене људске личности.37

Но, шта је то што називамо личност?

36   св. Максим исповједник, PG 90, 752 A
37  Archbishop Averky (Taushev), The Struggle for Virtue: Asceticism in a 
Modern Secular Society, Holy Trinity Monastery, Jordanville, New York, 2014, 
p. 129 
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Ако желимо да исправно схватимо, одн. дамо одговор на 
постављено питање, морамо се оканити савременог схватања које 
вуче поријекло из тзв. позитивизма. Наиме, позитивисти заступају 
мишљење да фундамент знања и, уједно, критеријум истине, пред-
ставља искуство: истина је само оно што се може верифицирати. 
Према њима, оно знање које нам пружа (истинско) искуство јесте 
искључиво позитивно знање те оно, као такво, искључиво држи мо-
нопол на основе науке као такве у цијелости. Дакле, научни су само 
они појмови који су настали на основу/из искуства, тј. такви који 
могу да се сведу на непосредно првонастале информације које нам 
омогућавају/пружају чула.38

савремена тенденција у философији феноменолошке (и, дије-
лом, егзистенцијалистичке провенијенције) непрестано говори о 
односу, од-ношењу. Но, одакле долази то одношење? свакако не из 
философије. Такво философско говорење има своје исходиште из 
једне друге традиције, свакако стране Православљу: из пијетизма. 
Пијетизам представља логичку закономјерност богословског ака-
демизма, покрета који се може схватити као религијски став који 
спасење човјека у Христу посматра као индивидуалну чињеницу, тј. 
индивидуалну могућност живота. Пијетизам представља апсолу-
тизацију индивидуалне благочестивости, тј. преношења могућно-
сти човјековог спасења у границе индивидуалног етичког напора. 
рационалистичком и апстрактном схватању Бога, пијетизам про-
тивставља praxis pietatis („практичну побожност”), одн. чињење 
добрих дјела, изучавање (свакодневно) светог Писма, изузетно 
наглашени сентиментализам приликом молитви, примјену искљу-
чиво етичких учења светог Писма, итд. само познање Бога схвата 

38  Χρήστου Γιανναρᾶ, Ὀρτὸςλόγος καὶ κοινωνικὴ πρακτική, Δομος, Αθινα, 
1984, σ. 52. Даље Јанарас наставља шта је то чедо позитивизма, савремени 
тзв. неопозитивизам: „разрјешење (..) безизлазне недосљедности 
класичног позитивизма довело је до формирања нове позитивистичке 
школе (Neo-positivismus: Schlick, Carnap, Neurath) која је захтијевала 
објективну позитивност не у искуству као субјективном доживљају, већ 
у испољавању искуства путем језичког израза. основа позитивног знања 
преноси се са чулног доживљаја примарних чињеница (primäre Tatsachen) 
на језичко формулисање примарних исказа (primäre Sätze).”, исто, σ. 54.
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се као „препород”, а који је замишљен као морална консеквенца је-
вањђељског закона и сентименталистичко доживљавање његових 
истина. У симбиози са савременим хуманизмом и просвећеним ду-
хом данашњице, пијетизам је у читавој Европи изњедрио девијантно 
схватање/поимање Цркве које је превасходно социјално, са активно-
стима које су практичне и корисне, а само спасење се поставило као 
неминовност индивидуалне и колективне етике.39

оно што, према пијетизму, спасава човјека, јесу превасходно 
индивидуална човјекова достигнућа, одн. његова индивидуална 
оданост религијским обавезама (што је основа његовог кардиналног 
формализма), одн. индивидуално угледање на Христове врлине које 
му омогућавају („обезбјеђују”) објективно утврђено оправдање. 
Пијетизам укида онтолошку истину црквеног јединства, не 
оспоравајући формулације те истине. Просто, он их превиђа, тј. 
тумачи их у координатама интелектуалних схема које немају никакве 
везе са човјековим спасењем. Пијетизам задржава оданост, формалну 
додуше, слову догматског исказа. Међутим, у самој суштини ријеч је о 
мртвом слову на папиру које је апсолутно невезано за егзистенцијално 
искуство човјека са Богом.

с друге стране, у Православљу се познање Бога не одвија у 
просторној координираности објективних човјекових трагања, 
него у личносном, унутрашњем откривењу и његовој (тј. човјека) 
увјерености да је еросна божија екстаза усмјерена искључиво ка 
човјеку, да је он – човјек – познат Богу и да га он воли. Како год, у 
просторној димензији објективних трагања када је познање Бога у 
питању, као полазна гносеолошка датост остају предметнута бића 
фисичког реалитета, која у личности израњају као ствари, тј. као 
резултати енергија непознате и несхватљиве божанске суштине 
(или: природе), тј. њених спољашњих пројава које откривају начин 
постојања Бога и, самим тим, Његов личносни карактер. (Личност 
Бога се кроз ствари открива нама као непосредна егзистенцијалност 
личносног односа, а у исто вријеме као и просторна одсутност. У 

39 Χρήστου Γιανναρᾶ, Ἀλήθεια καὶ ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας, Δομος, Αθινα, 
1992., σ. 69-70. Генерално о теми, ср. Βασηλίου Σθεφανιδου, Ἐκκλησιαστικὴ 
Ἱστορία, Αθινα, 1970, σ. 643, et pass. 
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личносном односу човјека са свијетом, бића ствари откривају по-
стојање личносног Бога).

вратимо се личности.
израз личност (πρόσωπον) у јелинском језику формулише (де-

финише) стварност која се заснива на односу. сам односни карактер 
појма манифестује се кроз његову употребу, састав и етимологију: 
приједлог πρὸς, у значењу ка/према, у композицији са именицом 
ᾢψ, у значењу − вид, око, изглед. отуда се образује сложени појам 
πρόσωπον у знашењу: (ја сам) окренут лицем ка некоме или нечему; 
налазим се насупрот/наспрам некога/нечега. Дакле, појам личност 
представља дефиницију непосредне усмјерености ка некоме, одн. 
дефиницију односа.

с друге стране, личност се дефинише као релација и однос, 
но собом одређује сам тај однос, одн. релацију. овдје није ријеч о 
апстрактној аналогији, већ о чињеници бити−насупрот−некога: оно 
што се налази наспрам некога или нечега свакако да представља 
индивидуалност окренуту ка некоме, што потврђује динамичко 
остваривање односа. однос, отуда, представља карактеристику 
личности, њену дефиницију, из ког разлога се она управо разликује 
од појмовности статичке индивидуалности.

 Када је ријеч о истинском духовном животу човјека, ријеч је о 
правом и пуном живљењу јединственог психофизичког бића људског, 
људске личности, али тек у живој свеживотној заједници са Живим 
Богом, са светим Духом Божијим, што и јесте крајње назначење и 
испуњење човјека као живе персоналне егзистенције.

  Говорећи о духовном животу човјека, првенствено је потребно 
запитати се: који и какав се човјек има у виду? Ко је то и шта је човјек? 
Какву антропологију имамо у виду када говоримо о човјеку и његовом 
животу и, у крајњој инстанци, какву космологију, какво виђење и 
схватање свијета и живота? ово је питање од велике, скоро пресудне 
важности, јер ће претпостављена антропологија и космологија, тј. 
космотеорија, пресудно утицати на схватање и вредновање човјека 
и квалитета људског живота.

са друге стране, морамо увијек имати на уму битну 
дистинкцију између истинског антрополошког проблема и проблема 



Др
 Го

ра
н 

Го
јк

ов
ић

   
А

с
к

ет
с

к
А

 к
и

н
ез

и
о

ло
Ги

јА
 Ц

рк
ве

130

антропомофитства, одн. транспозиције човјекових карактеристика, 
одн. духовних способности на Бога, а која опасност/пракса је била и 
те како присутна код очева-анахорета, одн. пустињака.40

  Но, да бисмо дошли до проблема човјека релевантног за наш 
рад, морамо поћи од проблема тијела, одн. човјекове тјелесности.

Кинезиологија тијела

 Човјеково биће није нешто етерично, „спиритуално”, човјек 
није никаква утвара, него је увијек ту тијело. Језиком класичне он-
тологије, ако сагледавамо базично устројство субјекта у настајању, 
тијело је οὑσία ὑποκείμενη. Тијело јесте оно чиме се човјек као човјек 
манифестује.41 Дакако, та манифестна страна тјелесности не смије 

40   о томе свједочи Флоровски: „У свом десетом Разговору Јован Касијан 
нам прича причу о неком серапиону, монаху са великим расуђивањем: 
antiquisimae distincitinis atque in actuali disciplina per omnia consummatus. 
он је, штавише, због немарности запао у грешку ‘антропоморфита‘
То је била велика саблазан у заједници. Учињени су сви напори да се 
серапион врати на прави пут. Показало се да се читав проблем јавио око 
једне благочестиве праксе. Били су, такође, умешани и неки елементи 
егзегезе (тумачење св. Писма – прим. Г. Г.). У то вријеме, неки Фотин, 
ђакон из Кападокије и веома учен човјек, боравио је међу браћом. Њега 
је занимало духовно значење израза: „по икони и подобију Божјем”. У 
једном елоквентном и разрађеном говору, Фотин је објаснио да на истоку 
„све вође цркве” објашњавају овај израз на духовни начин – non secundum 
homilem litterae sonum, sed spiritualiter. Напокон, серапион је убјеђен да 
прекине са својим погрешним начином богослужења. он је ипак био 
болно погођен новим начином. он је био крајње збуњен и уплашен, када 
је, како се каже, „антропоморфистичка представа Бога, коју је користио 
да представи себи Бога током молитве, била уклоњена из његовог срца.” У 
великом очајању, легавши на земљу, плачући и ридајући, жалио се: „Узели 
су ми Бога, и сада немам на шта да гледам, и коме да служим и не знам 
како да Га ословим.” – tulerunt a me Deum meum, et quem nunc teneam non 
hebeo vel quem adorem aut interpellem jam nescio (Coll. X. 3, p. 288–289).”, 
G. Florovsky, Akten des XI internationalen Byzantinisten kongresses, Munich: 
Verlag C. H. Beck, 1958., стр. 154.
41  ово манифестовање мора да се узме с озбиљном резервом, пошто и 
елементарна логика признаје да оно што се манифестује у, рецимо, једног 
генија типа Ајнштајна (Einstein), није његова тјелесност (препознатљива 
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(мада се, у данашње вријеме, та манифестно-маркетиншка димен-
зија човјекова бића акцентира као једина) да значи да је човјек само 
материјални дио његова битка. Напротив, тијело собом „сублимира” 
цјелокупно устројство човјека као психофисичке цјеловитости (цје-
лине). са друге стране, а што је од изузетног значаја за нашу тему 
у цијелости, сам назив „тијело” потиче од јелинског42 σώμα, ријечи 
за тијело која потиче од коријена σαος, σοος, − што значи „цијело”, 
одн. „здраво”.43 Постоји у јелинском научном миљеу још једно (мада 
рјеђе прихватано) тумачење: ријеч σώμα потиче од ријечи значи знак 
(σήμα), а која (потоња) указује на знак који собом означава гроб, а 
што упућује на древнојелинску (не само платонистичку, него скоро 
генерално) философију, у којој је сматрано да је тијело било знак, одн. 
„гробница/гроб душе”.44

рашчупана коса и бркови не представљају његову тјелесност, него лик, 
а то је нешто комплексније од манифестне димензије тјелесности), него 
његов невјероватни ум. Дакако, и ум можемо подредити под тјелесност, 
али у далеко дубљем смислу од данас схватаног/прихваћеног. 
42 Умјесто уобичајене (и погрешне) транслитерације грчки/грчким, 
користићемо исправну јелински/јелинским. 
43   Павле Флоренски ће поставити хипотезу (он је узима здраво−за−
готово, али ми сматрамо да је у питању хипотеза), да је ријеч тијело ближа, 
сроднија бјелоруској ријечи цијело, одн. цјеловито−те у том смислу он 
сматра да је феноменологија тијела (јер он тему посматра са феноменолошке 
тачке гледишта) у ствари појам нечега што је правилно организовано и 
није подложно било каквом виду парцијализовања. ср. Павел Флоренский, 
Столп и утверждение истины, Москва, 1996, стр. 246. 
44  У древнојелинској философији је доиста превладавало схватање о 
души која је по природи бесмртна те, аналогно томе, по природи смртном 
тијелу. То не значи ништа друго доли то, да су древнојелински философи 
сматрали да је душа нерођена и бесмртна, те је претходно припадала 
вјечном свијету идеја, али да ју је Бог казнио покретањем из тог идејног 
свијета, заробивши је у тамницу (смртног) тијела. овакво схватање је и 
дан-данас присутно, не само у Православљу него у свим религијма, а што 
је асполутно погрешно, како показује Зизис у својој значајној студији: 
Θεοδώρου Ζήση, Άνθρωπος και κόσμος εν τη εικονομία του Θεούκατάτον Ιερόν 
Χρυσόστομον, Θεσσαλονίκη, 1971, σ. 21−22. ср. игњатије Мидић, Сећање 
на будућност, Телошки факултет, Београд, 1996.   
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Зизјулас45 укратко сублимира у четири тачке погрешна учења 
која су везана за ову проблематику, и то: i.) теорије гностика, према 
којима је свијет суштински проткан злом, те је немогуће да је Бог 
– по суштини добар – творац тог и таквога свијета. између Бога и 
свијета постоји, по њима, извјесна хијерархија „вијекова”, од којих 
је посљедњи творац овога свијета; ii.) Плотиново учење, по коме је 
Бог свијет имао у себи, те га у једном моменту еманацијом извео на 
видјело (у реалност материјалног свијета каквог познајемо данас). 
У Богу (Плотиново Једно) већ постоје идеје, те он на основу њих 
од претпостојеће материје ствара свијет који, опет, није и не може 
бити савршен, пошто се материја као таква опире ономе што је Бог 
намјеравао иницијално да створи (пошто, по њему као и по Платону, 
једини истински свијет јесте онај идејâ.); iii.) теорија Филона Јудејца, која 
представља покушај синтезе светописамског учења и оног Платоновог: 
Бог јесте створио материјални свијет (за разлику од са-постојећег 
код Платона), но идеје су савјечне Њему јер су Његове мисли; iv.) 
оригеново учење, по којем постоје двије творевине, она вјечна у коју 
се уврштавају и душе, и она временска, када вјечно присутни свијет 
(за)добија материјалну форму, а коју ориген сматра падом.

Међутим, ма које од тумачења да узмемо као исправно, оно 
што остаје као факт, јесте да се под тијелом превасходно подразумије-
ва оно материјално човјековог бића. и управо овдје имамо зачетак 
нечега што ће имати далекосежне посљедице када је православна 
онтологија у питању: најприје је Платон, а потом Плотин46 који је, 
сљедујући Учитељу, до крајности извео екстремно и једнострано 
виђење тијела у Платоновој онтологији47: он је тијело посматрао као 

45   Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου „Ἓξ ουκ όντων”, у: Περιοδικό Διάβαση, 
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1997, σ. 15−17.
46    Kevin Corrigan, Reading Plotinus. A Practical Introduction to Neoplatonism, 
Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, 2005; Michael F. Wagner, 
Plotinus on the nature of physical reality, y: The Cambridge Companion to 
Plotinus, ed. by Lloyd P. Gerson, Cambridge University Press, New York, 1996, 
pp. 130−170..
47  David J. Yount, Plotinus and Platonist: A Comparative Account of Plato 
and Plotinus’ Metaphysics, Bloombury, London-New Delhi-New York-Sydney, 
2014, pp. 113−122.
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зло начело, понављајући Платонов став да је оно „тамница душе”. Но, 
Плотин као да је намјерно занемарио еросну димензију48 Платонове 
соматске концепције (што ћемо касније видјети у хришћанској реви-
зији код Максима исповједника). 

Соматска концепција у Хришћанству

Према хришћанском учењу, све горепоменуте концепције до 
извјесне мјере престају да важе: нити је тијело постојало прије душе, 
нити душа прије тијела; човјек није нити само душа, нити тијело, него 
је човјек јединство душе и тијела. Да ли можемо да растумачимо ки-
незиолошку просопологију (постајање човјека личношћу) на основу 
Григоријевог учења?49

Не смијемо схватати да личност као таква долази на свијет. 
Напротив, она тек постаје у свијету, личносни идентитет јесте нешто 
што у свијету тек постепено бива конфигурисано. Почетни корак 
било које замисли о личности, односно – конкретније – о човјековом 
тијелу, долази са топоса другог: путем искуства другог и са другим 
искуство сопствене тјелесности бива конфигурисано. На тај начин 
структура примарне дијаде ни у ком случају собом не подразумијева 
некакав вид засебичности (посебичности) постојања њених члано-
ва него, супротно томе, јединственост поља. На крају крајева, отуда 
нужност формулисања једног специфичног хеуристичког модела који 
ће остати мјеродаван до савремених психолошких школа.

Григорије је битан, између осталог, јер је на себи својствен на-
чин антиципирао савремене теорије о тјелесности: проблем разумије-
вања искуства тјелесности субјекта као таквог у настајању (индиви-
дуалне ипостаси човјека као бивствовне категорије), много је ширег 
обима од данашњег акционог схематизма ране сензомоторике, барем 
какву је имао у виду Пијаже.50

48  Raoul Mortley, Plotinus’ Eros, y: Plotinus, Self and the World, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2013, pp. 55−67.
49  За неупућеног читаоца треба нагласити да је Григорије Ниски основ 
проучавања човјека и да је највише од свих отаца посветио пажње тој теми.
50   Zan Pijaze, „Mentalni razvoj deteta”, u: Intelektualni razvoj deteta, Zavod za 
udzbenike i nastavna sredstva, Beograd 1982, str. 11. et pass.
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Но, мало даље него Пијаже, а у директном надовезивању на 
Григоријеву антиципацију, Маргарет Малер ће са својим тзв. фазама 
сепарације-индивидуације говорити о трима њезиним (тј. фазе) под-
фазама: схематизму акције, отуда, аналоган је схематизам апрехензије 
– доживљај свијета (и спољашњег и унутрашњег), никако није готов 
продукт. оно што је битно, јесте кинезиологија, кретња, развој, ин-
теракција. Когнитивно-фантазматском уређењу спољашњег свијета 
саприпадно је аналогно конфигурисање унутрашњег свијета. А оно 
што је у свему томе главно јесте тијело као „гранична област”.51 све – у 
кинезиолошком пројекту настајања – на било који начин реферира 
на тијело, било сопствено, било тијело другог.

Посматрајући хришћанску концепцију тјелесности, можемо 
издвојити неколико кључних момената:

1) Функционисање тијела прије-падне перспективе, одн. са-
гледавање тијела какво је било прије Пада, гдје се огледа извјесни 
психоцентризам, у смислу да се примат даје души, а не тијелу. Тако, 
учење је да је душа та која је општила са Богом, а себе схватала као 
огледало у коме се рефлектује Бог и она сама.

2) Начин на који је тијело функционисало послије Пада (по-
слије-падна перспектива), гдје опет имамо метафоризацију са огле-
далима: огледало не да је замагљено него је разбијено (што варира 
у догматским појединостима зависно од конфесије, али мање-више 
све догматске концепције тврде да огледала или нема, или је тотално 
помрачено). са друге (соматске) стране, ово је битан моменат пошто 
се јављају тјелесне потребе у данашњем смислу ријечи (а што свети 
оци повезују са гријехом, учећи да је тијело усљед гријеха подивљало, 
одн. свело се на ниво животиње. Успут речено, овдје имамо додирну 
тачку са еволуционизмом, пошто овај моменат Догматике – не ра-
чунајући до у детаље Дарвинову концепцију – савршено се поклапа 
са основним, иако не свим, ставовима еволуциониста.). Крајњи ста-
дијум јесте смрт са свим њеним егзистенцијалним трабантима, као 
што су патња, болест итд. Дакле, тијело какво познајемо данас није 
оно какво је начелно било, тј. у тренутку стварања.

51    Margaret Mahler, On the first three sub-phases of the separation-individuation 
processes, International Journal of Psycho-Analysis, No. 53 (1972), pp. 333−338.
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3) Трећи ступањ би био већ сотириолошке природе, одн. ради 
се о оваплоћењу Христовом, гдје Христос представља реафирмацију 
оног првобитног Адамовог тијела и концепта човјека уопште.

4) Четврти моменат представља већ мистички дио учења, одн. 
учење о нетрулежности тијела светих људи након смрти, одн. ријеч 
је о моштима. Наиме, овај опитни концепт свједочи да је Бог створио 
тијело као украс (космос), а не као тек нешто што треба да прође, 
пропадне и нестане.

5) Посљедња фаза јесте апокалиптичка, одн. преображај цјело-
купне творевине, па самим тим и човјечијих тијела приликом Другог 
доласка Христовог (тј. тијело као нова твар).

Дакле, суштина приказаног јесте у томе, да се прикаже једна 
нова концепција у односу на претходне (до-хришћанске) религијске 
и философске концепције, а то је да је тијело храм Духа светога (у 
крајњој инстанци: храм божији) (1. Кор. 6, 19).

онај пак који ће на извјестан начин ревитализовати еросну 
димензију човјека јесте управо св. Максим исповједник (+666).52

свијет је тваран. То значи да је свијет је постао ни из чега. 
То значи да свијета није било прије него што је постао и изникао. 
Постао је и изникао заједно са временом. Јер, ни времена није било 
прије свијета пошто „вријеме се броји од саздања неба и земље”, како 
је говорио преподобни Максим исповједник.53 Без свијета нема ни 
времена. само јављање свијета у стваралачком акту аутоматски јесте 
почетак времена.54 Творевина ниче, долази у биће, прелази „из небића 

52 Максима (и остале свете оце) ћемо користити и цитирати из 
Мињеове (Migne) Patrologia Graeca, одн. Patrologia Latina(осим када то 
будемо нагласили другачије), али према сљедећем издању: Patrologiae 
Cursus Completus. Index volume (Cavallera, 1912), Maximus the Confessor 
v.1., Maximus the Confessor v.2; Thalassius Abbas, De caritate, Libellus 
ad Theodosium imperatorem; Theodorus Raithuensis Abbas., Vol. 90−91. 
Пагинација ће бити уобичајена (нпр. PG. 90, 134 − дакле, том и број 
странице).
53    PG. IV, 336. 
54   Та веза је са особитом јасноћом освијетљена код Августина, de Genesi 
ad lit. V, 5, PL. XXXIV, 325: „faetae itque creature motibus coeperunt currere 
tempora: unde ante creaturum frustra tempora requiuntur, quasi possint inveniri 
ante tempora tempora… potius ergo tempora creatura, quam creatura coepit a 



Др
 Го

ра
н 

Го
јк

ов
ић

   
А

с
к

ет
с

к
А

 к
и

н
ез

и
о

ло
Ги

јА
 Ц

рк
ве

136

у биће”. Почиње да бива, по изразу светог Григорија Ниског, „сама 
ипостас твари је започета промјеном”.55

Дакле, сходно реченом, свијет постоји (јесте). Међутим, он је 
почео да постоји. То значи сљедеће: свијета је могло и да не буде. У томе 
што свијет постоји нема никакве нужности. Тварно постојање није 
самодовољно и самобитно. У самом тварном свијету нема ни основе 
ни потпоре за ницање и биће (бивство, постојање). самим својим 
постојањем творевина свједочи и говори о својој створености, о својој 
производљивости и произведености. Говорећи речима бл. Августина, 
(твар, одн. материја) „(...) виче о томе (тој чињеници, прим. Г. Г.) да је 
саздана, виче да сама себе није саздала: због тога постојим што сам 
створена; није ме било док нисам постала и нисам да произађем из себе 
саме.”56 самим својим постојањем твар упућује (из)ван својих граница. 
Узрок и основа свијета јесте (налази се) (из)ван свијета. Битак свијета 
могуће је само на основу извансвјетске воље свеблагог и свемогућег 
Бога, који непостојеће зове као постојеће (рим. 4, 17). Међутим, на 
неочекиван начин, управо на тварности и створености фундира се 
постојаност и супстанцијалност свијета. Јер, происхођење ни из чега 
одређује другоприродност или „другост суштине” свијета у односу 
на Бога. Мало је и нетачно рећи да се ствари стварају и постављају 
ван Бога. и то сaмо „изван”, смјешта се једино у оквиру створености, 

tempore; utrumque autem ex Deo” cp. PL. IXXIV, 174; 175; de Civ. Dei, („Путем 
кретања твари почело је да тече вријеме. Дакле, прије твари било би узалудно 
тражити вријеме, јер зар би се могло наћи вријеме прије времена!... Према 
томе, вјероватније је да је вријеме започело од творевине, него творевина 
од времена.”) XI, 6, PL XLI., 321: „quis non videat quoad tempora non fuissent, 
nisi creatura fieret , quae aliquid aliqua mutatione mutaret”, („Ко не види да 
вријеме не би постојало да не постоји творевина, коју је на неки начин 
нешто покренуло.”), 322: „procul dubio non est mundus factus in tempore, 
sedcum tempore.”, („Без сумње, свијет није створен “у времену”, него “са 
временом”. ) Confess., PL XXXII, 815−816.
55  PG. XLV, 28. ср. сљедеће запажање истог светитеља: „сам прелаз из 
небитка у битак јесте неко кретање и промјена непостојећег у постојање, 
што је остварено по божанственом произвољењу.”, PG. XLIV, 184.
56 „Clamant quod facta sunt. Clamant etiam quod seipsa non fecevint: ideo 
sumus, quia facta sumus; non eramus antequem essemus, ut fieri possemus a 
nobis.”,  PL. XXXII, 812.
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те стварање „ни из чега” и јесте полагање неког „изван”, тј. полагање 
„другога”напоредо са Богом. Наравно, не у смислу ограничавања 
божанствене пуноће (плироме), него у том смислу што упоредо са 
Богом ниче друга, Њему иносушна „суштина” или природа, као од 
Њега различити и у извјесној мјери самостални и самодјелатни субјект. 
оно чега није било, то ниче и постаје. У стварању се полаже и саздава 
савршено нова, (из)ванбожанствена стварност. У томе се и састоји 
непостижно чудо стварања што ниче нешто „друго”, што постоје капље 
твари другачије природе, напоредо са „безмјерним и безграничним 
океаном постојања”, како се о Богу изражава св. Григорије Богослов.57

са друге стране, човјек није позван на једнострано размишљање 
о свијету, већ на лични однос са логосом космоса, јер је он позван на 
заједнички живот са Творцем свијета. суштина односа хришћана 
према природи и твари уопште незамислива је изван евхаристијске 
перспективе: у Евхаристији, хришћани примају природу, свијет, на 
директан начин као храну − хљеб и вино. Хришћани је примају са 
благодарношћу, као дарове природе који су од Бога, а ово примање 
заснива заједницу људи са Богом. На свакој Евхаристији хришћани 
се сусрећу са тијелом васкрслог Христа, Који је постао Тијело у исто-
рији као први плод снажне створене природе, која постоји као модел, 
парадигма, пуноће Нествореног.58

Кроз читаву материју просијава нека духовна енергија 
која свједочи o њеној христочежњивости. Међутим, реализација 
сједињавања материје са Христом није могућа без посредовања 
човјека, који собом носи сву своју биолошку, геолошку и духовну 
прошлост: сав биљни и сав животињски и сав минерални свет. 
Христоликост представља главно обиљежје свијета, јер је све што је 
створено, створено христообразно, јер је назначено да сада, а не само 
у Есхатону, као нова твар слави Христа. На тај начин у центру свих 
свјетова стоји Богочовјек Христос. око Христа је сконцентрисана сва 
створена природа, јер се око Њега крећу сви створени свјетови, јер он 

57   PG. IV, 336.
58  Христо Јанарас, Еколошко питaњe − егзистенцијални а не канонски 
проблем, преузето из Зборника: Revelation and the environment ed. 95/1995, 
Wor1d scientific, Singapore − New Jersey − London − Hong Kong, 1995. 
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представља центар ка коме гравитира све што је створено. Кроз Христа 
и у Христу се обнавља (= реинтегрише и рекапитулира) човјек, а преко 
човјека и сва творевина. из овога постаје јасно да је христоликост твари 
реципрочна христоликости човјека: само када и уколико се охристови 
човјек, охристовљује се и природа око њега. То је логика створеног свијета: 
у мјери у којој се обнавља човјек обнавља се и природа, али и обратно − 
када год се човјек удаљује од Христа, то се рефлектује и на природу.

У Личности Христовој реализовано је јединство створеног 
и нествореног. ограниченост створеног превазиђена је у Његовој 
Личности, прешавши на тај начин на људску природу која Њиме 
партиципира у нествореном. У Личности Христовој огледа се преу-
зимање искупљеног свијета на себе, тј. творевине која је ослобођена 
својих природних ограничења. Тиме је реализовано избављење од 
ограничености створеног. У Њему се реaлизује превазилажење ство-
реног у име човјека, а преко човјека и цјелокупне твари. Христом 
цјелокупна творевина добија смисао.

обновљење цјелокупне твари омогућено је (= реализовано), 
васкрсењем Христовим. смртност човјека узроковала је и смртност 
цјелокупне творевине. смртност је узроковала деградацију и 
дегенерацију твари, пошто је она, како рекосмо, продужено тијело 
човјеково. Управо васкрсењем својим Христос је побиједио смрт 
као категорију која је онтопошки ефемерна, али сада и овдје се чини 
као конститутивни елемент створеног свијета. Дакле, смрт као не---
бивство, ништавило, била је реална пријетња цјелокупној творевини 
као, не просто удаљеност од Бога, него реaлна могућност враћања у 
пре-тваралачко ништавило. одатле потиче човјеков урођени страх 
од смрти: потенцијaлна могућност враћања из бивства у не-бивство.

васкрсењем Христовим ријешен је, једном за свагда, проблем 
смрти на реалан, емпиријски начин, ограничавањем смрти на кате-
горију времена и простора, дакле без могућности њеног опстајања 
у есхатолошкој димензији. Управо због тога је и мoгyћe говорити о 
смрти као категорији свијета, али никако као о категорији вјечно-
сти, одн. говорити о некаквој есхатолошкој перспективи смрти. То је 
логичка и онтолошка немогућност, јер у Есхатону неће бити смрти, 
пошто ће она бити замијењена нествореним Божанским Енергијама.

Наставак у сљедећем броју
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Јован Пејчић

АЛ СВУД, СВУД БРИШУ НАШЕ ТРАГОВЕ
Родољубива поезија Вељка Петровића

1.

„испричаћу вам једну личну анегдоту“ – тако у згодном 
тренутку, 13. септембра 1926. године, каже вељко Петровић у 
разговору са Бранимиром ћосићем за београдски илустровани 
лист Реч и слика: 

Незапажен ни од кога, почео сам да сумњам у себе, у свој тале-
нат, као што се то обично дешава младим писцима. Код мене 
је та криза била тако јака да се повукох у манастир где остадох 
скоро пола године. и видите, ту ме у манастиру затече чланак 
скерлићев о обнови патриотске поезије. Наравно да сам ма-
настир одмах напустио.1

Чланак о којем је реч, то је текст Јована скерлића „обнова наше 
родољубиве поезије“, својеврсни манифест књижевног патриотизма 

1  Бранимир ћосић, Десет писаца – десет разговора (прир. Јован Пејчић), 
Београд 2012, 31. 
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објављен у Српском књижевном гласнику 1908. године. скерлићев чла-
нак почиње речима: „родољубива поезија српска била је на своме вр-
хунцу шездесетих година прошлог [значи деветнаестог] века.“2 Мало 
даље, скерлић износи: „У ове дане које преживљујемо, наша млада 
књижевна школа је ћутала, или певала мртве руже и заспале воде, и 
писала књиге за ’уморне људе’.“3

скерлићева тврдња је тачна. он је, додуше, не поткрепљује кон-
кретним доказима, али докази јесу ту, свима пред очима: од почетка 
двадесетог века до 1908. године ни у једној од значајнијих српских 
збирки поезије не постоји ниједна родољубива песма. А у том пе-
риоду штампали су своје књиге Милан ракић и стеван Луковић, 
светислав стефановић (три збирке) и велимир рајић, Јован Дучић 
и сима Пандуровић...4

Но, година 1908.5 доноси, по скерлићу, препорођај. То „враћање 
песника своме народу“ најдубље се, према његовом мишљењу, 
исказује у стиховима два аутора, обојице изван србије: Мостарца 
Алексе Шантића и сомборца вељка Петровића.

За вељка Петровића пророчки ће написати: „Тај млади човек, и 
по ономе што је већ дао, и по ономе што ће извесно још дати, имаће 
име у српској књижевности.“6

Може се рећи да је потоња судбина песника, уопште писца 
вељка Петровића овим речима одлучена. На шта мислим?

У две ка нон ске књи ге, у књи ге ко је пред ста вља ју сâм те мељ 
оп ште ак си о ло ги је но во ве ков не срп ске књи жев но сти, у Ан то ло ги ју 
но ви је срп ске ли ри ке Бог да на По по ви ћа и Исто ри ју но ве срп ске књи-
жев но сти Јо ва на скер ли ћа, вељ ко Пе тро вић ушао је, наиме, без обја-
вље не збир ке пе са ма, без штампанe књиге при по ве да ка.

и пр во (1911) и дру го из да ње (1912) По по ви ће ве Ан то ло ги је 

2  Јован скерлић, „обнова наше родољубиве поезије“, Писци и књиге II: 
огледи, изабрана дела (прир. Јован Пејчић), књ. 3, Београд 2000, 260.
3  исто, 262. 
4   више вид. у: Драгиша витошевић, Српско песништво 1901–1914, књ. II, 
Београд 1975, 280 и даље.
5   Година аустријске насилничке анексије Босне и Херцеговине.
6   Ј. скерлић, нав. рад, 264.
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штампа но је пре Ро до љу би вих пе са ма вељ ка Пе тро ви ћа. Пе са ма иза-
бра них за ан то ло ги ју („о, зашто“ /1908/ и „На броду“ /1906/) у Пе-
тро ви ће вој збир ци уоста лом и не ма – Бог дан По по вић узео их је из 
Срп ског књи жев ног гла сни ка. Но, ту се при ча не за вр ша ва. У из да њу 
из 1936, сед мом по ре ду, по след њем ко је је аутор одо брио, у до тле не-
так ну тој Ан то ло ги ји на шле су се још две пе сме вељ ко ве.

Ка ко је до то га до шло? Про ме ни је (до ду ше, не је ди ној) ку мо-
вао до не кле сâм пе сник. са знав ши да се при пре ма но во из да ње, он 
је од лу чио да се Бог да ну По по ви ћу обра ти лич ним пи смом. У њему 
је, међу осталим, била и реченица: „Ма ло је чуд но и жа ло сно да још 
увек оне пе сми це у Ан то ло ги ји тре ба да пред ста вља ју нај бо ље што 
сам до сад, за 30 го ди на, ура дио.“7

Ан то ло ги чар је ува жио пе сни ко ве раз ло ге и ста ром из бо ру 
при дру жио пе сме „Усе де ли ца“ (1907) и „ве руј те пр во“ (1909) – обе, 
као што се види, објављене пре првог издања Антологије. и што је за 
нас овде од посебног значаја: друга од новоуведених песама изразито 
је обојена песниковим родољубивим осећањима.8

са скер ли ћем ства ри сто је дру га чи је. Школ ско из да ње ње го-
ве Исто ри је но ве срп ске књи жев но сти иза шло је, на и ме, првих дана 
септембра 1912, не што пре по чет ка школске го ди не, ка да је по ме ну та 
Пе тро ви ће ва збир ка већ уве ли ко би ла у књи жар ским из ло зи ма. У 
одељ ку о пе сни ку сâм скер лић то би бли о граф ски по твр ђу је. Шта је 
он да то што ми даје право да тврдим да је и у скер ли ће ву Исто ри ју 
вељ ко Пе тро вић ушао без об ја вље не књи ге?

од лу ку о из ра ди јед но га об у хват ног, син те тич ког при ка за 
раз вит ка срп ске књи жев но сти но во га до ба скер лић је до нео убр зо 

7  Писмо вељка Петровића навео је Богдан Љ. Поповић, приређивач 
канонског издања Антологије (1971) у свом обраћању редакторима 
Сабраних дела Богдана Поповића /I–VI, Београд 2000–2001/ (на вод пре ма: 
Богдан Поповић, Ан то ло ги ја но ви је срп ске ли ри ке (прир. Предраг Па ла-
ве стра), сабрана дела, књ. V, Београд 2000, 314).
8   То не изненађује ако се зна да је Богдан Поповић још 1914, у једном 
писму Тихомиру остојићу, тада уреднику Летописа Матице српске, 
написао: „о вељка Петровића песмама (и родољубивим) ја имам одлично 
мишљење“ (вељко Петровић, Писма 1904–1967 /прир. соња Боб, стојан 
Трећаков и владимир Шовљански/, Нови сад 1997, 384). 
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по об ја вљи ва њу Срп ске књи жев но сти у XVI II ве ку, штампане 1909. 
године. Пр ва ме ђу при прем ним рад ња ма озбиљ них исто ри ча ра ли-
те ра ту ре сва ка ко је: на уч но кла си фи ко ва ти уку пан ма те ри јал свога 
про у ча ва ња, из ве сти пе ри о ди за ци ју. скер лић је упра во та ко и по-
сту пио. сво ју по де лу но во ве ков не срп ске књи жев но сти он је нај пре 
из ло жио у јав ном пре да ва њу у Дру штву за срп ски је зик и књи жев-
ност, одр жа ном 10. де цем бра 1910, које ће одмах, почетком следеће 
године, с позивом на дискусију, учинити доступним свим зналцима 
историје српске књижевности.9

У подели о којој је реч срп ској књи жев но сти на ста лој у два де-
се том ве ку при пао је пе ти од сек. скер лић ту на во ди и по ро до ви ма 
раз вр ста ва нај зна чај ни је срп ске пи сце свога вре ме на. Ме ђу по бро ја-
ним пе сни ци ма, име вељ ка Пе тро ви ћа на ла зи се на че твр том ме сту, 
од мах иза Ду чи ћа, ра ки ћа и сте ва на Лу ко ви ћа.10 Пе тро ви ће во ме сто 
у Исто ри ји но ве срп ске књи жев но сти би ло је, да кле, оси гу ра но још 
у вре ме ка да су се ње го ви сти хо ви мо гли чи та ти једино у он да шњој 
пе ри о ди ци.

о при су ству вељ ка Пе тро ви ћа у скер ли ће вој пр во бја вље ној, 
школ ској, а он да и у ве ли кој књи жев но и сто риј ској син те зи без об ја-
вље не збир ке, мо же се го во ри ти још на је дан на чин: кључ не ре чи и 
суд о пе сни ку да ти у „школ ској“ Исто ри ји но ве срп ске књи жев но сти 
(која је изашла 1912) у ства ри су све ден из раз кри ти ча ре вих ста во ва 
из не тих 1908. го ди не у члан ку „об но ва на ше ро до љу би ве по е зи је“, 
зна чи че ти ри го ди не пре штам па ња Ро до љу би вих пе са ма.

У по ме ну том члан ку скер лић ће о вељ ку Пе тро ви ћу ре ћи: „он 
је да нас, са Ми ле том Јак ши ћем, нај бо љи жи ви пе сник ста ре вој во ди-
не…“11 – с тим што ће сво ју оце ну пот кре пити при ме ри ма, свим из 
пе са ма срп ско вој во ђан ске ин спи ра ци је: „Чо веч ја зе мља“, „Но ви Ан теј“, 
„ра тар“..., да би закључио:

9   вид. Ј. скерлић, „Подела нове српске књижевности на периоде“, 
Просветни гласник (Београд), XXXII/3–4 (1911), 239–257.
10   Ј. скерлић, „Подела нове српске књижевности на периоде“, Писци 
и књиге III: студије, изабрана дела (прир. Јован Пејчић), књ. 4, Београд 
2000, 40.
11    Ј. скерлић, „обнова наше родољубиве поезије“, 264.
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Никада у нашој поезији није боље и лепше изражена она тајан-
ствена веза која постоји између човека и земље из које је изникао, 
она чудотворна и исцелитељска моћ „рођене груди“ за децу њену.12

скерлић, при томе, посебну пажњу посвећује критичкој, 
полемичкој, иронично-сатиричној, у сваком случају најопоријој 
Петровићевој родољубивој песми. То је „српска земља“, која почиње 
стиховима: 

Ово је земља бурјана и драча,
Ово је земља подлих сунцокрета...

и има строфу:

Ово је земља проклета, ал’ моја;
маћеха моја, моја мати драга;
о, ја те мрзим, јер те нико ко ја
не љуби тако, моја мати драга!
О, ти си земља проклета, ал’ моја!

Коментар скерлићев је: „врлина је волети своју земљу онако 
несебично и дубоко инстинктивно као што је воли наш песник, заје-
дно са свим њеним недостацима, јадима и ругобама, и поред свега 
тога, можда баш и због свега тога.“13

све речено имаће скерлић на уму када буде, у крат ком при ка зу 
Ро до љу би вих пе са ма (1912), доносио закључак: 

12   исто, 265.
13   исто, 266. – скерлићеву мисао из 1908. на свој ће начин, у приказима 
Родољубих песама, потврдити 1912. године сима Пандуровић у београдкој 
Звезди (бр. 5, стр. 312) и Перо слијепчевић у сарајевском Прегледу (св. 
XXIV/3, стр. 152). исту линију разумевања и тумачења песме „српска 
земља“ следе, местимично идеолошки радикализоване, интерпретације 
радомира Константиновића („вељко Петровић“ /1973/, Биће и Језик, 
књ. 6, Београд / Нови сад 1983, 423–432) и владимира Јовичића („вељко 
Петровић: ’српска земља’“, Српско родољубиво песништво, Београд 1976, 
403–412).
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[вељко Петровић] дао је једну у целини добру књигу, пуну снаге 
и вере, у којој има неколико изврсних песама: „српска земља“, 
„Повратак“, „Кенигрец“, „србији“, „војводино стара...“ песме 
које стоје на висини наших најбољих патриотских песама.14

ипак, свој ко на чан по глед, доц ни је са жет у Исто ри ји но ве 
српске књи жев но сти, скерлић ће најшире из ло жити у освр ту на дру-
гу Пе тро ви ће ву збир ку сти хо ва, На пра гу (1913): 

У једном погледу он је врло „репрезентативна личност“ нај-
бољега дела данашњега нараштаја, оног сложеног нараштаја 
који има западњачки дух и националну душу, који европски 
мисли и изражава се, али у чијим дубинама букти душа предака 
и говори „глас крви“.15

То је не са мо но во осе ћа ње па три о ти зма, но то је и је ди но пра во 
схва та ње то га еле мен тар но ја ког, основ ног осе ћа ња људ ског.16

 
Пи шу ћи 1914. го ди не о пе снич кој збир ци На пра гу, Јо ван скер-

лић не сум њи во је знао и за већ при пре мље ну књи гу при по ве да ка 
вељ ка Пе тро ви ћа Бу ња и дру ги у Ра ван гра ду, ко ја је тре ба ло да се 
по ја ви у Но вом са ду, у би бли о те ци „Књи ге Ма ти це срп ске“. Ако не 
од дру гих, знао је то од пи сца са мог – би ли су при ја те љи. Чак и да 
ни је ви део ру ко пис, скер ли ћу су при че о ко ји ма је реч би ле по зна те 
у њи хо во ме ча со пи сном из да њу. За то је он и мо гао она ко за вр ши ти 

14   Ј. скерлић, „вељко Петровић: Родољубиве песме“ (1912), Писци и књиге 
I: прикази и чланци, изабрана дела (прир. Јован Пејчић), књ. 2, Београд 
2000, 78. 
15  Ј. скерлић, „вељко Петровић: На прагу“ (1914), Писци и књиге I: 
прикази и чланци, 83.
16  исто, 86. – Коначан став о родољубивоме песнику вељку Петровићу 
изнео је скерлић у својој великој синтези: „У патриотској поезији, 
остајући и оригиналан песник и савестан уметник, дао је ново, јаче, 
револуционарно осећање љубави према својој земљи и народу, и ретко 
када су национални гнев и нада имали тако јаке акценте“ (Исто ри ја 
но ве срп ске књи жев но сти /1914/, изабрана дела /прир. Јован Пејчић/, 
књ. 1, Београд 1997, 396). – о скерлићевоме укупном односу према 
Петровићу, и обрнуто, вид. оглед Мирослава Егерића „вељко Петровић 
и Јован скерлић“ /1979/ (Скерлићев критички дух, Нови сад 2011, 148–
172). 
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по ме ну ти при каз, пр во крат ким освр том на Пе тро ви ће ву про зу, а 
он да и, као не ком вр стом по ен те, да ле ко се жном, до данас неоповр-
гнутом ре че ни цом: „вељ ко Пе тро вић при по ве дач и вељ ко Пе тро вић 
пе сник не ис кљу чу ју се; на про тив, они се до пу њу ју.“17

скер ли ћев суд, зато, ни шта не гу би на исти ни то сти ни ка да се 
раз го вор по ве де о земљи као поливалентној ме та фо ри, свезначном 
сим бо лу – ва жно ме, ако не и најбит нијем еле мен ту како по ет ске, тако 
на ра тив не ми то ло ги је вељ ка Пе тро ви ћа: митологије човека, не ба и 
зе мље у њи хо во ме нај ви шем је дин ству, у је дин ству ко је, у ко нач но-
сти свога зна че ња, мо же по не ти суд бин ско и крај ње чо ве чан ско име: 
отаџ би на.18

Утолико, може се, као сигнификативан, узети доцнији суд ра-
до мира Кон стан ти но вића. То свеприсутно је дин ство, по ње му пан-
те и стич ко, нај и зра зи ти је се ја вља у пе сми „Кад се љак уми ре“, где се 
– ве ли он – ис ка зу је првенствено као јед на „ира ци о нал но-ми стич ка 
ве ра из ми ре ња“:

То је ве ра ко ју ће в. Пе тро вић ви де ти у се ља ку, на Зе мљи, пред 
смр ћу, али ко ју ће, про ду бљу ју ћи чи та вог свог пе снич ког жи-
во та ми то ло ги ју но во-ан теј ства, да тра жи и да ви ди сву да. То је 
ве ра рав ни ча ра, ко га ће он, у јед ном тре нут ку, да прет по ста ви 
чо ве ку оке а на, али и бр ђа ни ну (оно ме ње го шев ском ије кав цу 
ко ји му је био и остао иде ал), упра во по тој ве ри, јер „ус пра-
вљен, чо век на рав ни ци за гле дан у не бе са са зна је ви ше но и на 
вр ху нај ви ше сте не: да је сит на, је два при мет на тач ки ца, али у 
сре ди ни ви дљи ва све та, у оси ва се ље не“.19

Да ле ко од то га да се свет по е зи је вељ ка Пе тро ви ћа отва ра и 
до вр ша ва сим бо ли ком пан те и стич ког по ре кла и ми то ло ги јом но во-
ан теј ства. ствар ност ње го вих сти хо ва мно го је ши ра и ком плек сни ја, 

17   Ј. скерлић, „вељко Петровић: На прагу“, 88.
18   владимир Јо ви чић то ће овако формулисати: „и кад лир ски пе ва и кад 
при по ве да, вељ ко Пе тро вић но си отаџ би ну пре све га као зе мљу, и то као 
зе мљу у основ ном, еле мен тар ном зна че њу те ре чи“ (Срп ско ро до љу би во 
пе сни штво, 404).

19  р. Кон стан ти но вић, „вељ ко Пе тро вић“, 374. – Кон стан ти но ви ћев на-
вод по ти че из огле да вељ ка Пе тро ви ћа „По хва ла рав ни ци“.
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а сли ке и зна че ња зе мље, не ба, рав ни це ра зно вр сни је су и се ман тич ки 
бо га ти је но што се чи ни. 

Уоп ште, оп чи ње ност пе сни ко ва мо ти ви ма земље као родне 
груде / отаџбине го то во да је не из мер на; у сли ков но ме, у ме та фо-
рич ком, ме то ни миј ском, пој мов но-ми са о ном сми слу она је без гра-
нич на и у су шти ни сво јој је ван ђељ ска ко ли ко митска и на ци о нал на. 
Пе сме „срп ска зе мља“, „ра тар“, „вој во ди но ста ра, зар ти не маш сти-
да?“, „Но ви Ан теј“, „Чо веч ја зе мља“ израста ју управо из тога осе ћа ња, 
из ви зи о нар ства ако се хо ће, из сро ђе ности са тлом, са до ма јом, с 
отаџбином-земљом.

Али тиме се не исцрпљују ни семантика ни тематика 
Родољубивих песама вељка Петровића. стихови његови једнако 
сежу у историју (поменимо песме: „Запис цара Душана“, „Под ћиво-
том кнеза Лазара“, „сан деспота Ђурђа у Хебу“), као што, сада гле-
дано географски, мотиве црпу из свих ондашњих српских предела, 
слободних и под туђином: из србије и старе србије, из Босне и из 
Херцеговине („србији“, „Авали“, „Пут на Југ“, „На глас о смрти Ђорђа 
скопљанчета“, „Пред плацкомандом“, „Босанци“).

2.

У сећањима на вељка Петровића, Милан Јовановић 
стоимировић записао је:

Пре 1914те године он је сматран скоро за једну националну све-
тињу, јер је васкрсао један обамрли род наше поезије, родољу-
биву песму, дижући је на дотле незапамћену висину, уметничку 
и мисаону у исти мах.20

Тако је било у српству, не и у Двојној монархији – чији је по-
даник песник био. Родољубиве песме имају, тако, и своју „мађарску“ 
историју. о њој знамо из ауторовог сведочења.

Причу је забележио Александар Пејовић:

20  Милан Јовановић-стојимировић, „вељко Петровић“, Портрети са 
живим моделима, Нови сад 1998, 178.
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Та је свешчица доживела несвакидашњу судбину. Због ње сам 
био у Будимпешти, у одсуству – in contumaciam – осуђен на десет 
година робије, а 1914. године, због непоправљености, на смрт.21

Током Првог светског рата вељко Петровић је уметничко ства-
рање одложио на страну.

У интервјуу илији Бојовићу, датом 1964, ту одлуку овако је 
објаснио: „смрт Јована скерлића ударила ме је посред груди. Губитак 
искреног пријатеља, старијег и чврстог брата, много је учинио да одр-
жим завет, можда манит а свакако непрактичан завет: да за време 
оба светска рата,22 док се србија и наш народ распињу на крст, не 
напишем ниједан стих, ниједно слово белетристичког текста.“23

између светских ратова песник вељко Петровић мало је песама 
објавио, ниједну збирку.24

Неких од тих песама вреди се овде сетити, али по другачијој ро-
дољубивости, поетичкој, оној која се огледа у песниковим одзивима 
наслеђу народног певача, српских класициста, Његоша, Лазе Костића 
(„Бдење међу књигама“ /1921/, „Храст“ /1923/, „Под Тонимиром“ /без 
године настанка/...).

Прво место међу свима заслужује, ипак, „Песнику“ (1930), 
изврсни „ђурински тренутак“25 Петровићеве поезије. У овој песми 
се, на начин раних његових збирки, у затајеном христовском кључу 

21  Александар Пејовић, Дах живота Вељка Петровића: разговори и 
писма, сомбор 1985, 45. 
22    У писму из 1950, у целини посвећеном вељку Петровићу, Милан Токин 
јавља Младену Лесковцу и ово: „Последњи пут видели смо се под окупацијом 
у Београду... На моје питање да ли пише, одговорио ми је љутито: ’Зар сада...?!’ 
– таквим гласом као да сам га у најмању руку упитао да је ’тајни саветник’ 
Турнеров“ (навод према: радован Поповић, Српски књижевни зверињак: 
књижевни живот Србије 1944–2000, Београд 2011, 110). 
23   в. Петровић, „разговор о скерлићу“, у: Скерлићева споменица (без 
прир.), Београд 1954, 113.
24    објављивао је углавном приповетке, и књиге приповедака. 
25       Карактеризација Миодрага Павловића („Песништво вељка Петровића“ 
/1965/, Есеји о српским песницима, изабрана дела, књ. 3, Београд 1981, 429). 
У речи о Петровићевој песми „У сусрет коби“, Павловић каже да се она 
чини „парафразом најлепшег стиха Ђуре Јакшића: ’суђењу своме ступај у 
коб’“ (исто, 424).  
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укрштају и узносе тешки акценти индивидуалног естетског говора 
(аутопоетика) с исконским општељудским диктатима матерњега је-
зика и народне традиције (етика родољубивости и верности нацио-
налним вредностима):

Ти будан сниваш и студен изгараш
кад зрачну мрежу разума и душе
видовитости света језа лазне.
Стога, ко висок, изнад горе, бор
бичеве муња развигоров дар, –
ти мирно прими удар своје коби,
човечјег суда жиг и пољубац.

3.

Као патриотски песник у правом смислу, вељко Петровић на-
стојаће да се продужи одмах после Другог светског рата, у вероломно 
време најжешћих моралних искушења.26

26  ваља на овом месту опоменути се да је вељко Петровић своју јавну 
каријеру започео као национално активни новинар и да је, као поезији и 
приповедању, до краја живота остао веран публицистичкој делатности 
(вид. Времена и догађаји, сабрана дела /прир. писац/, књ. II, Нови сад 
1954), тако и лексикографскоме раду (Српски писци и сликари. Чланци 
за станојевићеву Народну енциклопедију СХС /прир. Љубисав Андрић/, 
сомбор 1994), ликовно-историјској („сликарство срба у војводини 
XVIII и XIX века“, са Миланом Кашанином у заједничкој књизи Српска 
уметност у Војводини, Нови сад 1927) и књижевној есејистици (О 
књижевности и књижевницима, сабрана дела, књ. VI, Нови сад 1958). 
Није овде место да се свим овим димензијама Петровићеве ангажованости 
бавимо, зато ћу онима које то интересује указати на најважније изворе: 
Александар Пејовић, Вељко Петровић – живот и дело (Београд 1966); 
Коста Милутиновић, „вељко Петровић као сведок и писац историје“ 
(Зборник Матице српске за историју /Нови сад/, бр. 30, 1984, 59–84); 
Димитрије вученов, „вељко Петровић у станојевићевој енциклопедији 
сХс“, у зборнику радова Дело Вељка Петровића (Нови сад 1985, 17–37); 
радован Поповић, Воћка на друму /1986/ (Београд 2007); радован Поповић, 
Писци у служби народа (Београд 1991), коначно издање: Српски књижевни 
зверињак (Београд 2011); Бранко Лазаревић. Дневник једнога никога I–II: 
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У накнадном писму писцу, о његовим првим годинама у социјали-
стичкој Југославији, Мирослав Јосић вишњић ће Петровићу написати:

Био си тада први послератни председник сКЗ, бринуо о њива-
ма, ливадама и грунтовима Матице српске и држао „ватрене“ 
говоре другу Титу, који је (под индигом) уживао у панегирици-
ма. Многи српски писци би сада радо брисали наслове песама 
и прича и из библиографије. (Као и многи други зортмани – 
философи, правници, економисти, новинари, официри, чинов-
ници... – касније покрштени у кетмане.)
А у можда и последњој родољубивој песми, кад си и ти „про-
шао кроз седам офанзива“, остао је и стих који шобоњи: „На 
челу само звезда живи!“ Кад сам то открио (као и онај поздрав 
новом тиранину, којег су и млађи од тебе звали „првим си-
ном“), нисам могао да поверујем, нека мука се уселила у мене.27

Јосић вишњић мисли ту на првоштампану Петровићеву песму 
„То нисмо ми“ (1945), сву изграђену на непомирљивој опозицији То 
нисмо ми – Ово смо ми / Да, то смо ми, чија главна строфа каже:

И ви, у седам офанзива;
гладни и жедни, наги-боси,
на челу вам тек звезда жива,
у руци пушка која коси,
слободу ропском свету носи:
 Да, то смо ми.28

1942–1947 /прир. Душан Пувачић/, сабрана дела, књ. 8 (Београд 2007), 
вид. посебно књ. II, стр. 53, 60, 246 и 445; славко Гордић, „интерпретација 
српског песништва у есејистичко-критичком делу вељка Петровића 
/1998/ (Огледи о Вељку Петровићу, Београд 2000, 45–91); Никола Грдинић, 
„вељко Петровић есејист“, у зборнику радова Вељкови дани 2010 (сомбор 
2011, 23–63)...  
27  М. Јосић вишњић, „салашар у књижевном атару“, Писма српским 
писцима, Нови сад 2007, 143. 
28  Песму „То нисмо ми“ вељко Петровић завршава оптимистичко-
химничким строфама: Востани, презрени Орфелине, / и ти, „сладчајши 
Доситеје“, / устани, лепи Бранко, сине, / славско се сунце с неба смеје. // 
Устан’те оба Светозари, / и ти, од коца са Солуна, / с истока стигли су 
бродари, / с дарима новог Златног руна.
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Али, према датумима којима аутор бележи време настанка 
својих песама, прва општенародно, пролетерско-комунистичка па-
триотска песма вељка Петровића из овога периода није „То смо ми“, 
већ дводелна „У славу наше Армије“, чији I део као годину настанка 
има 1944, а II део годину 1945. Њу је Петровић, међутим, објавио тек 
1950. године у Књижевним новинама. Почетна строфа другог дела 
ове песме гласи:

Шта смо ово ућутали, друзи?
Где су нам речи невидљиве ткаље
Што живе нити мед душама снују?
Где су нам речи што светле и жегу,
Медонос-пчеле, жаоке убојне?
Где нам је дивно наслеђе дедова?
Гуслара слепих, речитих мудраца,
Његоша, Ђуре, видовитих жреца?
Зар да нам сила и лепота речи
На опоруци прадедова стане,
На клетви мајки, на Титовој команди?

Године 1951. српска књижевна задруга објавила је Петровићеву 
књигу Стихови. У њеном поднаслову пише: „избор из књига 
Родољубиве песме, На прагу и неке од новијих“. Песма „У славу наше 
Армије“ налази се у овој књизи, а Петровић ће је унети и у збирку 
Невидљиви извор, из 1956.29 Тај чин се, међутим, неће више поновити: 
у садржају његове опроштајне збирке Крилата грудва земље (1965) 
песме „У славу наше Армије“ – нема.30

29   Надаље, песма „У славу наше Армије“ јављаће се само у тематским 
зборницима. и појавиће се, додуше само њен други део, у једној антологији, 
у Читанки српске политичке поезије Маринка Арсића ивкова и ивана 
ивановића (Београд 1999), у одсеку „Удворичка читанка“.
30  своју студију о поезији вељка Петровића створеној после 1945. 
године славко Гордић почиње тачном констатацијом да „књиге с 
најлепшим насловима – Невидљиви извор (1956) и Крилата грудва земље 
(1965) – читамо данас као најспорнији део Петровићевог опуса“ („Позно 
песништво вељка Петровића“, Огледи о Вељку Петровићу, Београд 2000, 
92). Гордић налази да је „добар део позног песништва вељка Петровића“ 
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својевремено, 1926. године, вељко Петровић је Бранимиру 
ћосићу поверио:

Ја мислим још увек старински, да књижевник наш врши једну 
мисију. Јест да он исказује себе, али он мора да носи у себи по-
тенцирано радости и болове оног непосредног човечанства око 
себе (његовог народа, његовог друштва), а од његовог талента 
зависи хоће ли те болове или ту радост умети дигнути до оног 
што се зове: општи значај.31

сада, почетком педесетих година, почело је да га пече то што 
се у књижевним круговима, мада не и јавно, говорило о његовим но-
вим „родољубивим“ песмама, о песмама које га „афирмишу“ не као 
уметника већ као идеолога-дидактичара.32 и узео је да критичко-те-
оријски расправи шта је то родољубива поезија. У НИН-у је 1951. 
објавио оглед „Патриотска поезија“, којем ће годину дана касније 
додати нови део.

Шта је по вељку Петровићу патриотска поезија? У старијем 
одељку читамо:

Патриотска итд. поезија, то је поезија нарочитих осећања и 
из тих осећања проврелих мисли, која осећања и које мис-
ли настају у човеку када његовим срцем и његовом свешћу 
загосподари дубока, животворна веза са заједницом.33

не више од хотимичног анахронизма (курзив с. Г.) „оплемењеног“ „јаким 
примесама соцреализма, задатог оптимизма и апологије радничко-
тежачког трудбеништва“, због чега и „није могао имати никакве изгледе 
[...] у обнови једног, некад с јаким разлогом уважаваног ауторског гласа. 
[...] Ето зашто данас... није ни могућно ни целисходно ’бранити’ дело 
вељка Петровића од позледа које му је сам аутор нанео“ (исто, 95).  

31   Бр. ћосић, Десет писаца – десет разговора, 33 
32   У овом смислу, реду којем припадају „То нисмо ми“ и „У славу наше 
Армије“ треба прибројити још и песме: „За људе гради“ (1953), „о теби, 
мила“ (1954), „Земаљски звуци“ (1955).
33 в. Петровић, „Патриотска поезија“ (1951), О књижевности и 
књижевницима, сабрана дела, књ. VI, Нови сад 1958, 97.
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и баш зато што то патриотско осећање, осећање за народ и 
отаџбину, извире из пранагона праљудске нарави [...], зато је 
и песничко, уметничко и књижевно уобличавање таквих емо-
ција и мисли не само оправдано већ свим законима и прави-
лима човечје природе и друштвеног живота образложено и 
– неминовно.34

У додатом делу вељко Петровић још је одређенији:
Патриотску поезију многи ће уврстити у нижу подврсту тако-
зване „пригодне поезије“. Поругљиве речи: пригода и пригоди-
ца, значе мање-више свакодневне догађаје, појаве које немају 
дубљи историјски значај, мање-више приватне доживљаје. 
Међутим, логично узевши, сва је књижевност пригодна, јер 
свако књижевно дело је настало под утиском каквог доживљаја, 
и само је до снаге и захвата поетова хоће ли моћи и пролаз-
ни тренутак уздићи, представити под знаком трајности. „sub 
spesie aeternitatis“.35

Теоријсколитерарне ставове аутор је, при томе, вишеструко 
поткрепио књижевноисторијским аргументима: с једне стране, навео 
је различите примере из светске поезије од хеленскога до модерног 
доба, а с друге – развио широку слику родољубивог песништва у срба 
од средњег века до свог времена.36

34    исто, 98

35 в. Петровић, „Патриотска поезија“ (1952), О књижевности и 
књижевницима, 108. – Двадесет једну годину касније, 1963, Петровић 
ће се истој теми вратити у разговору с Александром Пејовићем: „Шта 
је родољубље? То сама реч каже: врста љубави. Али, та љубав мора 
узаврети, да крене машту и речитост. А осећања узавру пре кад је њихов 
повод, предмет, удаљен или угрожен... исто тако, код нас ни родољубље 
ни патриотизам нису одељени, издиференцирани, нису јасно и прецизно 
дефинисани и разграничени, и то ни осећајно ни појмовно. родољубље 
није везано за политичке и администратитивне међе, већ за оне људе, где 
год они били, који се осећају као исти народ. А патриотизам обуима и 
пригрљава одређену територију... родољубље је национални, а патриотизам 
статистички појам“ (А. Пејовић, Дах живота Вељка Петровића, 106).
36   в. Петровић, „Патриотска поезија (I–II)“, 100–103 и 111.
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Код нас се, до вељка Петровића, темом родољубља у пое-
зији нико није бавио тако темељно као он.37 Тиме нисам рекао да је 
Петровићев рад у свему конзистентан. Штавише, писале су га две 
руке. Једна, која питања разматра начелно-теоријски – то су места 
кроз која проговара искуство аутора Родољубивих песама; и друга 
рука, која мисли на начин дужника друштвеном поретку у чијем 
окриљу писац заштићено живи – то су пасуси који „бране“ аутора 
песама какве су „То нисмо ми“ и „У славу наше Армије“.38

Као за живот и збивања која га овековечују или бацају у ништа, 
тако ни за духовне творевине људске не постоје два истозначна изла-
за. Зоран Гавриловић, који је, међу српским проучаваоцима, најдаље 
отишао у разумевању суштине родољубивог песништва, и који зна да 
се о родољубљу не може повести реч тамо где се не види историја,39 
апсолутно је у праву када устврди да „основни тонови родољубиве 
поезије ничу из одбијања а не прихватања, из пркоса а не слављења, 
из увреде и бола, а не из тријумфа“.40

37    сем успутних запажања расутих по студијама о родољубивим стиховима 
српских романтичара и, доцније, модерниста (до 1918), вељко Петровић 
могао је пред собом имати једино антрополошко-философски оглед Јована 
Дучића „о родољубљу“ из његове књиге Јутра са Леутара. из овога текста 
остало је знаменито Дучићево извођење: „По речи род, од које смо ми срби 
направили лепу реч родољубље, то осећање би значило љубав за традицију 
и језик“ (Благо цара Радована. Јутра са Леутара /прир. рајко Петров Ного/, 
Дела, књ. 3, Београд / Подгорица / Требиње 2000, 421).
38   У Родољубивим песмама срели су се и, у процесу вишег сједињавања, у 
Једно се слили песник и народ. Песник, каже иван иљин, „може да упозна 
властити народ ослушкујући свој лични дух или духовни живот свога 
народа, препознајући своје стваралаштво у његовим путевима, а његове 
путеве у свом стваралаштву“ („отаџбина“, Пут духовне обнове /прев. 
Добрило Аранитовић/, Београд 1998, 123). На другој страни, чињеница је 
да се у „патриотским“ песмама вељка Петровића написаним после Другог 
светског рата такав сусрет није догодио.
39    „Чак и онда кад постане визија будућности или прошлости, родољубиво 
песништво изражава суштине историјске егзистенције, најскривеније 
шапате и најгромогласније поруке које један народ шаље историји“ (З. 
Гавриловић, „родољубиво песништво – израз историјске равни“ /1967/, 
Записи о српским песницима, Београд 1977, 29). 
40  З. Гавриловић, „родољубиво песништво – израз историјске равни“, 32.
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5.

Погледајмо, на крају, национално-историјски план: 
вељко Петровић одредио је главни пут свога родољубивог пе-

вања 1904. године песмом „реч роду“, у којој има стих: 

Тргни се, дигни једном! Већ задња куцну ора.

Тај будилачки поклик одјекнуће још одсудније у песми „верујте 
прво“, из 1909, у речима: „Дигните срца, згаз’те сумње змију“, и у исто-
ветној рефренској завршници строфа: „верујте прво, и стисните пе-
сти / па онда трести, трести!“ – свих строфа, осим задње, пете, која 
представља значењски крешендо песме:

– Ми сви сад знамо: хоћемо слободе,
и да смо своји у рођеној кући,
и пре но што нам мач срце прободе,
о вољу нашу он ће крто пући!
Ми верујемо: и стиснутих пести
са руку наших ланце ћемо стрести!

овај исполински родољубиви немир у вељку Петровићу, сва 
је прилика, никада није згаснуо до краја. Горко исходиште наћи ће у 
песми „Наши трагови“, написаној 1961. у Будиму. Први њен стих је: 
„свуд, свуд се бришу наши трагови...“ Крајње, и утолико завештајне 
строфе песме, са видилачким последњим исказом, тешким и болним 
– одвојеним и зато наглашеним – казују:

Где су вам кости, ускоци, мартолози,
Морлаци грешни, пусти граничари?
Којем све нисте непријатељу
Дизали куле, бедеме, палисаде,
Истурали, од свих зидина тврђе,
Очајно храбре, голе своје груди?
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А истим оштрим, убојним железом
Крчисте грмље, кротисте вирове,
Пустоши дивље упитомисте;
Присојно горје незахвалног света
Оплеменисте благородном лозом
Лазове жупе, ресавске мотике.

Ал свуд, свуд бришу наше трагове!

Како ствари стоје са поетичким планом родољубиве поезије 
вељка Петровића? 

Пр ва, отуд по вла шће на стро фа „Чо веч је зе мље“ (1907), сва 
у све тло-чул ним про ја ва ма мајчинске равнице као Бож је земље 
србинове, из ко је се ра ђа пе сни ков дар ства ра ња, пева:

Долине благе, валовити хумци,
угари црни и весело море
пшеничних плоча, војске кукуруза,
репице жуте и храстове горе,
међ вама моја родила се муза.

За вр шна, не ма ње ис так ну та стро фа песме „Епи ло г“ (из 1954), 
гласи:

Све што до жи вех, осе тих, што сми слих,
што схва тих ви дом тек очи ју сти слих,
све у тој уској, убо гој до ма ји –
ту мо ја зве зда и мрк не и сја ји!

Горње две, историјско-националне песме, и две које иза њих 
следе, поетичке, нај бо ље име ну ју сло бо ду и ве ру, ус хи ће ност и че мер, 
исти ну и умет ност родољубивог стваралаштва вељ ка Пе тро ви ћа.
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Вера Милосављевић 

О ПЕДАГОГУ И ПИСЦУ СИНИШИ МИХАЈЛОВИЋУ

Била сам ученица ниже гимназије у Беочину када је 1950. 
године за директора школе дошао синиша Михајловић 

(1909−1998) наставник историје. Његова супруга Љубица предава-
ла је биологију. обоје су указивали велику пажњу ученицима и у 
ванна ставним активностима. Љубица је са ђацима неговала школску 
башту. синиша је пратио књижевна интересовања деце и организо-
вао драмски аматеризам. Кад сам била у другом разреду, уочивши 
моју склоност ка читању, директор је тражио да му саставим списак 
књига које сам прочитала. На прву велику екскурзију, у опатију, во-
дили су нас наши наставници синиша и Љубица Михајловић. Тада 
смо први пут видели море и боравили у луксузном хотелу. следеће го-
дине, са другим наставницима, ишли смо на екскурзију у Дубровник. 

Директор Михајловић, са својом лепом и љубазном супру-
гом,  остављао је утисак правог господина, какви су, уосталом, били 
и други наши наставници: брачни пар Љубица Кукић и Дра гомир  
Клаић (историја и географија ) вера Шостерич (српски језик) стара 
госпођа Милица Ебенхе (хемија), Марија радуловачки (математика)  
Јован Боровац (физика), олга Јовановић Черевицки (руски језик и 
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цртање) Јефта Ђермановић (руски и певање) и други. Наша школа 
је била смештена у прелепом, савршено очуваном дворцу бивших 
власника беочинске фабрике цемента, у Шпицер башти. Боравећи  
у овом бајковитом амбијенту,  нисмо могли ни замисли ти да је наш 
достојанствени, увек елегантни, директор био заточе ник усташког 
логора у Јасеновцу. За то страшно губилиште знали смо од раног де-
тињства јер су многи људи из наших сремских села тамо изгубили 
животе. Али, наш директор о томе није причао. 

 синиша Михајловић рођен је у Шиду 15. октобра 1909. го дине. 
отац му сава, познати шидски ћурчија, са супругом Натали јом, имао 
је још два сина, Косту (1913) и Ђорђа (1921) и ћерку Милицу (1918) 
удату Петровић у сремској Митровици. из првог брака имао је и 
ћерку веру. синиша је учитељску школу учио у Пакрацу и осеку. 
Прво учитељско место било му је у Македонији, у околини струге. 
Тамо је упознао учитељицу Љубицу Чобанов (1912-1996) родом из 
обилићева код Новог Кнежевца у Банату, са којом се оженио. Пред 
рат били су учитељи у Бачинцима, недалеко од Шида. 

На крају априлског рата 1941. године, синиша Михајловић,  
као резервни официр, затекао се у охриду. Повлачећи се са својом 
јединицом преко св. Наума и Албаније, стигао је у Грчку. већ 29. 
априла, онде затечени југословенски и енглески војници допaли су 
немачког заробљеништва. Брод који је заробљенике превозио од 
Коринта ка солуну 27. маја наишао је на мину. Бродолом је пре живело 
300 од 500 заробљеника. из логора у солуну превезени су у немачки 
офлаг 78.  У лето исте године ратни заробљеници, који су имали 
боравиште на територији Независне Државе Хрватске, враћени су у 
земљу. Али, ослобођени су само Хрвати. срби повратници, лукаво 
намамљени да се врате заједно са Хрватима, допали су затвора. 
Прошли су кроз хапсане у Загребу, логоре у Госпићу и Јастребарском, а 
у јесен су стигли на крајње одредиште, у логоре Јасеновац и Градишка. 
Убрзо су сазнали да се из ових логора  жив не излази. Међутим, у мају 
1942. године Немци су тражили да им се из усташких логора преда 
одређен број заробље ника способних за рад. У тој групи нашао се и 
синиша Михајло вић. Логораши из Јасеновца и Градишке, заједно са 
заробљеници ма из србије, из Земуна су транспортовани у Норвешку. 
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На при силном раду у нацистичким логорима у Норвешкој остали су 
до краја рата.

По повратку из заробљеништва, у септембру 1945. годи-
не, синиша Михајловић је најпре био учитељ у Ердевику у срему. 
Потом је прешао у Нови сад где је, краће време, радио као секре тар 
Библиотеке Матице српске. У Новом саду, он и супруга завр шили су 
вишу педагошку школу и, као наставници, добили су посао у Беочину 
где је он постављен и за директора школе. овде су оста ли до пензио-
нисања шездесетих година. од тада су живели у Но вом саду. 

Као ученица вишe гимназије у Новом саду неколи ко пута сам 
посетила своје бивше наставнике, брачни пар Михај ловић, у њиховом 
стану у Беочину. Највише смо разговарали о књижевности; ја сам им 
причала о новооснованој Трибини младих у Новом саду, а синиша 
ми је показивао које све књиге поезије има у својој библиотеци, што 
од старих, што од модерниста, Дави ча и других песника. Ни тада о 
логорима није говорио. Дуго вре мена потом нисмо се виђали све док 
се крајем осамдесетих година нисмо срели на шеталишту крај ново-
садског штранда и установили да живимо недалеко једни од других.

Моје посете бившим наставницима учестале су деведесетих 
година у време велике кризе. Гледала сам да ситним услугама по могнем 
драгим старим пријатељима. Наши разговори о културном животу у 
Новом саду, о Матици српској (пре пензионисања, осам година сам 
радила у Библиотеци Матице српске) о књижевним збивањима у земљи, 
били су увек живи и интересантни. У то време синишу је посећивао и 
писац Александар Тишма. Њих двојица су били стари познаници из 
Матице српске. Тада сам сазнала да је синиша објавио књигу својих 
успомена из логорашког живота у Јасеновцу и у Норвешкој. Мемоаре 
Путевима нестајања објавила му је београдска Просвета 1983. године. 
синиша је говорио да је до тога дошло залагањем Петра Џаџића који 
је у оно време, чини ми се, био главни уредник Просвете. Пошто је 
имао само један примерак своје књиге, поклонио ми је фотокопију. 
Када сам књигу прочитала, изразила сам му своје дивљење, а он ми је 
онда дао и рукопис (машинопис) необјављене песничке збирке Баладе 
о лого рашима и још нешто песама и  прозних записа који су служили 
као основа за мемоаре. 
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Љубица Михајловић се упокојила 1996. године. Нису имали 
деце а јединог брата Уроша Љубица је изгубила у новосадској ра-
цији 1942. године. старање о синиши преу зела је кћи његовог брата 
Косте др олгица Михајловић, лекар патолог. Када смо сахрањивали 
синишу на ново садском Новом гробљу (преминуо је 17. септембра 
1998, у осамдесет деветој години) падала је јака ки ша. У сећању ми 
је остао лик Александра Тишме који је, са при личне  удаљености, са 
изразом ужаса на лицу, посматрао како ков чег са телом покојника 
спуштају у блатњаву раку. сремске новине од 30. септембра објавиле 
су сећање на синишу Михајловића под насловом Био је врстан пе-
дагог. Чланак је потписала ирина Папу га, педагог и културни после-
ник у Новом саду, а родом из Бачина ца. Чланак је потом објављен у 
књизи Основна школа Бачинци  (2008) од истога аутора, са додатком 
три лирске песме синише Михајловића. 

У књизи Душана Бабића Злочини усташа  (Нови сад, 2003) коју 
је приредио његов син др Јован Бабић, лекар радиолог, а саставље-
не на основу докумената из рада Анкетне комисије за утврђивање 
злочина окупатора и њихових помагача на територији среза шид-
ског, налазе се и два исказа синише Михајловића. он је био и међу 
тридесетак преживелих логораша који су се састали у Јасеновцу 25. 
октобра 1946. године на позив Покрајинске комисије ради сведочења 
о трагичним догађајима. о томе сусрету говори синишина песма 
Посета Јасеновцу 1946. године.

*

У српској књижевности мемоари и путописи су врло раши-
рен прозни жанр. Писали су их и професионални књижевници, 
али још више други људи који су имали  потребу да оставе писме-
ни траг о своме животу, времену, историјским догађајима и поруке 
за будућност. Један од данас најславнијих српских мемоариста, си-
меон Пишчевић (1731−1797) био је родом из Шида као и синиша 
Михајловић. Пишчевић је своје мемоаре стварао са жељом „да своме 
народу учини неко добро“. са истом жељом написао је Историју о на-
цији српској. Било је потребно скоро два века да Пишчевићеви мемоари 
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стигну до српских читалаца. На српском jезику су штампани у преводу 
светозара Матића најпре у Зборни ку Матице српске за књижевност и 
језик 1961−63. године а одмах и као моно графија у издању српске књи-
жевне задруге. Потом су имали још три, четири издања. Прво издање 
на руском језику при редио је и објавио историчар Нил Попов 1884. 
године. Пишчеви ћева Историја о нацији српској није штампана а као 
рукопис се чува у српској академији наука и уметности.  

Мемоари синише Михајловића, међутим, као да су штампа ни 
„пре времена“. Тешко је рећи да ли је његова књига Путевима нестајања 
(1983) уопште стигла до читалаца. Књигу има Библио тека Матице српске 
(по основу обавезног примерка). Немају је библиотеке у Шиду, у Беочину 
а ни у другим сремским местима. Немају је ни град ске библиотеке у 
Новом саду и Београду. о књи зи, колико знам, нико није писао. 

објављивање књиге било је условљено скраћивањем текста. 
о томе сведочи сачувани концепт кратког писма од 7. септембра 
1981. године које је аутор упутио редактору и уреднику Ђорђу Ла-
зовићу шаљући му „скраћено и много сажетије“ своје дело,  на укупно 
312 страна (подразумева се машинопис нa листовима А4 формата). 
Пошто се текст у књизи завршава на 265. страни, питање је да ли 
је било и додатног скраћивања. А да је редактуре рукописа свакако 
било, то се да закључити већ по тексту посвете која је штампана у 
књизи и која се разликује од текста који је под насло вом Посвета 
својеручно написао Михајловић у поменутом кон цепту писма „по-
шт[ованом] дру[гу] Ђорђу Лазовићу“. 

руком писана посвета гласи: Посвећено стотинама хиљада не-
вино погинулих и умрлих усташких заточеника са осећањем ду боке 
туге и поштовања. С. М.  У књизи, међутим, одштапано је друк-
чије: Посвећено невино палим мученицима у усташким лого рима и 
у нацистичким лого рима у Норвешкој.  И, уз неизмерну захвалност, 
племенитом норвешком народу, који нам је пружао свесрдну помоћ. 
С. М. У штампаном тексту изостављене су речи о стотинама хиља-
да страдалих усташких заточеника и осећању туге и поштовања. У 
штампаној посвети уведени су и нацистички лого ри у Норвешкој, али 
тако да се усташки логори стављају у исти ранг са овима у Норвешкој. 
Да су то биле две врсте логора, о томе најбоље сведочи сама књига 
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синише Михајловића. Први, обимни ји, део књиге у којем се говори 
о усташким лого рима пружа уверљиву слику о стра вичним губили-
штима, смишљеним и организованим за уништење народа: срба, 
Јевреја и рома. Други део књиге У нацистичким ло горима у Средњој 
Норвешкој, даје слику о тешком присил ном раду ратних заробљеника 
у суровим условома. Било је и тамо умирања. Али, усмрћење није 
било унапред планирано за све и извршавано над свима као што је 
то било у усташким логорима.

свака реч у мемоарском штиву о усташким логорима изне дрена 
је из личног доживљаја патње и ужаса какве је тешко и за мислити. 
„Како тај чемер и тај црни јад уништења изразити“ пита се писац (51). 
На једном месту каже: „само глад, рад и уми рање“. Али, то није било 
ни све ни најгоре. Требало је поднети понижење, мучење, мржњу, 
иживљавање убица. Писцу је било потребно много чврсте воље, снаге 
и одлучности да прибрано и детаљно, стилом књижевно образованог 
човека, опише своје лого рашке доживљаје и спознаје о пакленом плану 
хрватских усташа. ово његово бесцено и истинито сведочење рачуна 
са храброшћу оних који ће његово мемоарско штиво читати. 

Ако би требало да оцењујем књиге са темом о логорима, као 
што су роман поменутог писца Александра Тиш ме Капо и сини шини 
мемоари,  ја бих за читање  препоручила обе књиге дајући, ипак, пре-
дност мемоарима.

Мемоаре су обично писали људи који су странствовали по 
свету. Њихове књиге се често сврставају и у путописну књижев ност. 
и Михајловић је, на неки начин, „путописац“. и он је прокр старио 
Европу од крајњег југа до крајњег севе ра. Његова дупла путања од 
срема и охрида, Коринта и со луна, до логора у Немач кој, затим, 
усташких логора у Неза висној Држави Хрватској, па опет од Земуна, 
преко Беча и севернонемачких лука до логора у средњој Норвешкој 
те, коначно, повратак у срем, та путања осо бена је по томе што 
њоме није ишао слободан човек у слободном свету ради личног про-
светљења или неке мисије, него је то било муче ничко кретање робља 
између живота и смрти. ретки су они који, прошавши тај неславни 
пут, нису пристали да забораве и који су се осмелили да о томе све-
доче књижевним језиком и стилом.
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*

Пре другог светског рата синиша Михајловић је писао песме и 
објављивао их је у новосадском листу Дан чији је уредник био Лазар 
Атанацковић, а сарадници многи врсни интелектуалци, књижевници 
и научници. После рата, он своје скромне књижевне планове, како 
је сам написао у мемоарима, није успео да оствари. Док је радио у 
Библио теци Матице српске, показивао је своје песме угледним књи-
жевницима, али ни тада ни касније његове лирске песме, надахнуте 
лепотом природе и осећањем животне радости, нису објављиване. 
Летопис Матице српске објавио му је 1950. године приказ књиге Јанка 
Ђоновића Хронике и путописи. У монографији Шид (1973) симе 
Томовића обја вље на је кратка оце на ове књиге из пера синише Ми-
хајловића.  и то  је све што је  овај писац објавио  пре мемоара. А 
после њих – ништа. 

синиша Михајловић није тражио да му вратим рукопис ње-
гове песничке збирке. Да ли је ово био једини рукопис његове збир-
ке песама или је постојао још који примерак и у кога, то ја не знам. 
више година после смрти песника, схватила сам да ми је дужност да 
објавим Баладе о логора шима. Када до тога дође, не бих волела да то 
опет буде „пре времена“, као што рекох поводом његових мемоара. 

Баладе о логорашима тематски, садржајно, сасвим се покла пају 
са мемоарима. и песме су подељене на две целине: оне о усташким 
логорима и оне о логорима у Норвешкој. Порука коју писац шаље 
читаоцима у оба књижевна дела, у прози и у поезији, иста је: дужан 
сам да сведочим истину. или како он каже у стихо вима:  

Ни смео ни хтео заборавити нисам.
То су смрти наше! Да ли за то крив сам?   
                                        („Нисам заборавио”) 

На машинопису збирке аутор је руком написао поднаслов – 
Поетска хроника. сам је обликовао збирку од осамдесетак песама. 
са однегованим осећањем за стих и риму, овај учитељ, песник и љу-
битељ поезије, увезао је у римоване строфе све оно ружно и чемерно 
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што је доживео у хрватским и немачким логорима. све што је песник 
преживео као логораш од лета 1941. до септембра 1945. он је овде 
саопштио као хроничар – хроничар патње, глади, боле сти, мучења, 
понижења, свирепих уморстава. Песма за песмом је нека врста днев-
ника о логорској свакодневици. већ по уласку у јасеновачки логор, до 
песника је стигла пору ка: Смрт је већ у твоме бићу и кораку. одмах 
је сазнао да се из овог логора жив не излази. само на тренутак, као 
окрепљење, у понеком стиху, јавља се мисао о кући, забли ста слика о 
житним пољима и шумама сре ма. На тим мести ма може се примети-
ти да је песник у души носио исту ону лепоту завичаја која је снажно 
просијала на сликама славног Шиђанина саве Шумановића, који је 
страдао као жртва усташког злочина 1942. године на стратишту у 
сремској Митровици. ретки тренуци просветљења и сећања на жи-
вот изван жица песник објашњава стихом: а срце које умире још увек 
сања. Пропламсаји наде брзо се гасе:   

Тако гладан маштам, стојећи уз жицу. 
Чекам свој крај и свога убицу.           
                                                 („Чекам свој крај”) 

Баладе о логорашима, то нису само песме о злу и нечо вештву. У 
њима стално пулсира оно људско у људима који, у не људским услови-
ма, заједно пате и саосећају. Гласови и имена бли ских другова: Ђорђа, 
вукашина, раде, илије, То дора, али и ликови непознатих срба, Јевреја, 
рома који пате, трпе и моле се, дочарава ју људску скупину несрећника 
– за једницу једнаких. Бог је једини коме они могу да се обрате. 

Најпотреснији стихови посвећени су деци и мајкама. У песми  
„На пепелишту Градине” последња строфа гласи: 

 
На хладном пепелу лежи школска књига 
малога основца весеље и брига. 
А њега нема, само књига оста. 
Господе, патње је било већ доста.
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Песма „Не улазите у логор”, једина у слободном стиху, то је 
вапај упућен мајкама: 

Не улазите у логор гоњене мајке,
не улазите, овде вас чека оргија смрти. 
Овде је Нељуба Немилош, 
он вади срца и очи. 
Не улазите у логор! 
Не улазите у логор мајке гоњене, 
не улазите, то није ваш дом. 
Благост ваших руку потребна је деци. 
Не улазите у логор! 
Претворите се у птице 
и одлетите своме пепелишту. 

Други, мањи део збирке песама Баладе о логорашима посвећен 
је, као и други део у мемоарима, трогодишњем присил ном раду у 
нацистичким логорима у Норвешкој.  

Асоцијације на књижевна дела и писце честе су и у песма ма и у 
прози синише Михајловића. Тако, стигавши у Норвешку, наш писац 
се присећа књиге Писма из Норве шке наше Исидоре и пита се: Шта 
ће тамо робље? Три године их је тамо мучила зима, глад, болест и 
тежак робов ски рад на изградњи бункера, под стра жом и батинама. 
Али, овде заточеници нису били даноноћно у жи цама. Приликом 
изласка на градилишта, могли су да виде и сло бодне људе. Логораши 
су имали и неке облике друштвеног живота каквог није било у лого-
рима смрти у Јасеновцу и Градишки. ипак, и овде је била једнолична 
и тешка свакодневица: 

 
Цигле, цемент, бетон, железне шине, 
компресори зује, овде се ради и гине. 
Друг крај друга под неким теретом мине. 
Топлу реч каже и као да сунце сине.          
                                                               („На градилишту”)
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Другарство међу логорашима чувало им је морал и да вало снагу: 
 
Угљеша, Воја, Азањац, Дутина, Дуле,
Драгош питоми што гради фантасмагоричне куле, 
Пера, Алекса, Бранко, гужва, кад би нас страже чуле.
Попадасмо на боксове, а на ногама цокуле...           
                                                                 („Логор Ерландет”)

Неочкивано, на крају збирке нашла се тужно-весела, ху морна, 
песмица у косовско-ресавском  дијалекту српскога језика „Драгчету 
дигли леба”... Тако се читање ове тмурне и мучне поезије, завршава 
са олакшањем и осмехом.

*

 Песме синише Михајловића нису само бележење логорске 
свакодне ви це. У њима се отварају и тешка питања. У првом делу збир-
ке, у песмама о усташким логорима у Независној Држа ви Хрватској, 
јавља се питање: како и зашто? Како и зашто се неописиво зло чи ни 
народу који истим језиком говори, а у Кроацији која је и њихова земља 
завичајна? Почиње преи спитивање. Песник схвати да је је дина кри-
вица српског све та то „што воле“ да се зову срби. Траже ћи одговор на 
пита ње: зашто, он дозива песнике. они су му нај ближи, у њих верује. 

 
Ти који си био крлежијанац ревни 
на усташе  сада пламеним погледом севни.  
.........................................................................
Сећам се, Крлежа је грмео против хегемоније 
буржоаске, великосрпске, неку годину раније, 
а сада ће још гласније против усташке тираније
јер је „независна“ губилиште од свих на свету страшније. 
                                                               („Године ће проћи”)               
                                                                    
Песник осећа да ће његов позив остати без одзива и закљу чује: За 

нас је све касно, све ће нас усташе побити... А онда, у истој песми: Године 
ће проћи (...) бољи и храбрији усташе ће сме нити (...) Слободоумље и 
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речитост и сумњивце ће пленити (...) О логорима страшним ко ће сад 
и мислити (нисмо за њих ни чули, ако је прав говорити).

Није призиван само Крлежа него и други омиљени песници: 
Густав Крклец, Добриша Цесарић, Тин Ујевић... ипак, Крлежа је нај-
чешће помињан и у песмама и у мемоарима. Присећајући се са каквом 
је пажњом читао Крлежине ратне приче и драме, наш ме моариста се 
пита: „Хоће ли (Крлежа) и после ових зала и погрома читаве једне 
нације бити инспирисан за слична дела?“  

Песма „Повратак” (ову реч песник пише под наводни цима јер 
повратка кући није било) могла је понети и наслов Превара. У групи 
ратних заробљеника са територије Независне Државе Хрват ске, који су 
ослобођени из немачког офлага, било је и срба. Нагово рени да се врате у 
домовину заједно са Хрватима, они су већ на уласку у земљу приметили 
да њихових имена нема у објављеном списку повратника. Уписана су 
само имена Хрвата. срби су враћа ни као безимена створења, одређена да 
буду јефтин усташки плен и да нестану у логорима. Масовно сатеривање 
срба у логоре и одвођење на стратишта, учитељ Михајловић у мемоари-
ма овако објашњава: „Усташе су ђаволски искористиле масу неуког света 
за своје мрачне циљеве“. Мислио је да је читав један народ у тој усташкој 
држави био лукаво намамљен да као омађијан иде у си гурну смрт, не 
примећујући одмах превару. Међутим, његови сти хови откривају да није 
неукост простодушног света била толико кобна колико заблуделост или 
погрешна наука оних који су били учени. То показују стихови о доласку 
заробљеника у Загреб, мио нам и драг: 

У летњој раскоши месеца јула 
окупан је сунцем ко светиља кула! 
У њему Каптол, Свеучилиште, Академија наша, 
а нама патња прети од усташа. 
                                         („Повратак”)

Када песник са нежношћу и поносом каже Академија наша, он 
мисли на Југославенску акедмију знаности и умјетности. он ће тек да 
сазна да је та Академија само хрватска, као и све друго у Независној 
Држави Хрватској и да у њој срби више „не постоје“. Али, он ни 
слутити није могао да је та „Академија наша“ одувек, у потаји, била 
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хрватска. истичући Каптол, он као да каже да је то сам врх духовно-
сти и тврђава Божје истине и правде, а свеучи лиште кућа свеопштег 
знања о свему и за све. Тако је он био учен, тако је васпитаван. У 
мемоарима исти писац говори о неспособно сти срба повратника из 
немачког заробљеништва да поверују у велико зло које им се спрема. 
Туп удар у мозгу и срцу који су до живели на уласку у „лијепу нашу“ 
видевши да их нема уписаних међу повратницима, појачао је предо-
сећај несреће. Али у њима је и даље тињала нада. 

Тражећи одговор на питање зашто и како, синиша Михајло вић 
је наслутио да се ради о планираној превари коју нису припре мали само 
свирепи бојовници, убице, него и многи пре њих, они који се пушке, 
каме, маља, србосека, нису ни дотакли. своју улогу у великој превари 
имали су и песници и многи други са оловком у руци, наднети над књи-
гама или пропети на говорницама и ка тедрама.  Али само песници, на-
шем песнику најближи, добили су посебну песму која се зове „Песници 
и Јасеновац”. Песма је таква да је се ни Црњански не би постидео:  

Био сам гневан уз горку лирику Крлеже
и сањар сребрних цеста и тананих бреза, 
осећао сам Добришине кишне капи свеже,
и над Лелеком морила ме језа.  

Где ли су сада барди, борци и сањари 
који су савест и понос нације? 
Пишу ли о сунцу које се на заласку жари 
и о рањеном срцу које за правдом вапије? 

Ах, то је лирска декадентна прошлост, 
сад дижемо насип, боси, гладни и голи
беднога изгледа, кожа и кост, 
што танушном руком крсти се и моли...

Шта би да нас виде на робовском раду
понижене, обесправљене, за смрт одређене? 
Резигнирано би написали једну баладу
или протестну песму за логорашке сене. 
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Један млади хрватски песник одазвао се зову невиних жрта ва. 
иван Горан Ковачић 1943. године написао је поему Јама. Крлежа, 
Цесарић, Ујевић, Крклец, које је волео и у својим стихо вима призивао 
синиша Михајловић, нису чули тај зов.    

Завршна строфа у песми „Јасеновачки мементо” као да је на 
трагу великог открића о пакленом плану уништења српског на рода 
и српског имена ради преузимања српског језика и традиције. она 
гласи:   

Узалудно питам зашто кише лију
на уска рамена деце заточене 
јер ће да подаве и у јаму скрију 
све што језик кажу земље ми рођене. 
 
Деца се помињу у значењу: људи, деца Божија. Песник је забри-

нут за ту децу, за свој народ. Али како схватити последња два стиха? 
Није ли у њима одговор на питање које песника мучи од почетка: 
зашто толико зла према недужном народу српском? син тагма: језик 
земље ми рођене може се схватити као: језик мога на рода или сам на-
род. Требало је подавити, уништити, искоренити цео један народ чији 
је то језик. А све зато да би починиоци могли тај језик да зову другим 
именом које је по њиховој вољи. У јаме је требало скрити истину о 
језику, његовом пореклу и о народу који га је изнедрио. 

Хрватски критичар влатко Павлетић написао је да је Ми рослав 
Крлежа постао „пјесник епохе“ по „епохалном дјелу“ Бала де Петрице 
Керемпуха написаном на матерњем хрватском језику, кајкавском, а не 
по лирици писаној „књи жевним језиком“ који је научио у школи. Тај 
народни и књижевни језик био је, у ствари, матерњи језик Крлежине 
супруге, српкиње Љепосаве Кангрга. Поезија ивана Горана Ковачића, 
писана на чакавском, по мишље њу истог критича ра, превазилази ње-
гове песме на „књижевном језику“, што кавском, односно српском, на 
којем је написана и ње гова поема Јама. Тај „књижевни језик“ ство-
рен је на основу на родног језика оног „неуког“ српског православ-
ног света који га се није могао одрећи јер другог није имао као што 
су га имали Крле жа и Ковачић. Нису га се могли одрећи ни срби 
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римокатолици ни срби муслимани којима је он био матерњи. Зато 
је и било планирано да српски православни свет нестане, а римока-
толицима и муслиманима српскога језика је прописано да нису и не 
могу бити срби. илија Мамузић, профе сор синише Михајловића 
у учитељској школи, у својој док торској дисертацији одбрањеној у 
Загребу 1933. године под насловом Илиризам и Срби, дао је увер љиве 
доказе о томе да учени срби у 19. веку нису подржали илир ски по-
крет виде вши у њему покушај преузимања српског језика и културе 
од једне мале етничко-језичке скупине од 400.000 људи који су се зва-
ли Хрвати. срба је онда било пет милиона. и лирска идеја замењена 
је Штросмајеровом идејом југосло венства којој су срби подлегли у 
20. веку. и Мамузић је сво ју књигу морао уподобити тој владајућој 
идеји на којој су васпитаване генерације. Да на телу и на језику јед-
нога наро да могу да настану други наро ди, за то постоји услов: стари 
народ треба да нестане или да изгуби право на своје име и име свога 
језика. остварење управо таквога програма Ми хајловић је изразио 
насловом своје мемоарске књиге Путе вима нестајања. 

Међу српским песницима има их много који су певали о ра-
товима у 20. веку, сваки на свој начин, као ратници или опсервато-
ри ратних збивања. Два велика рата имају и своје култне песме. За 
први велики рат то је „Плава гробница” Милутина Бојића, а за други,  
то је „Крвава бајка” Десанке Максимовић. ова збирка синише Ми-
хајловића је карактеристична по томе што није потекла од човека 
ратника и борца или песника са песничком каријером. она је лич но 
сведочанство о страви и ужасу кроз које су прошле стотине хи љада 
мучки погубљених људи и малобројно преживело робље. Поштујући 
личност која је изнедрила ове песме, ја их примам са уважавањем 
њихове аутентичности, као истинит документ и своје врстан исто-
ријски споменик.  
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Татјана Богојевић

ДУБРОВАЧКИ ЛИСТ СЛОВИНАЦ (1878–1884): 

140 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА

 

Увод

Лист Словинац није био само лист, већ читав књижевни, 
културни и политички покрет. Највећи интелектуалци 

и књижевници – интелектуална елита Дубровника, били су његови 
оснивачи. основан је крајем 19. века када су се цениле праве 
вредности, а сарадници су пажљиво бирани – на основу своје 
личности и образовања. Уз напомену да намеравају да лист буде 
спона, циљ редакције био је и заједница четири народа (српског, 
хрватског, словеначког и бугарског). Кроз књижевни програм и дух 
часописа „словинци” су тежили да помире све своје суграђане, како би 
владали мир и слога без обзира на веру и нацију, уз напомену да неће 
дозволити да их заведе занесеност пријатеља нити поплаши мржња 
непријатеља. Намера им је била да ћутањем одговарају на псовке и 
ружења, а чињеницама на постављена питања. У једно турбулентно 
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време, време велике нетрпељивости између срба и Хрвата,1 појављује 
се као часопис са помирљивим тоном. Део културне политике 
Дубровника било је и издавање листова, часописа и новина, али све 
до стварања листа Словинац ниједан лист није успео да оствари тако 
важну улогу и значај ван града. Због програма који су навели, лист је 
штампан ћирилицом и латиницом.

оснивање часописа и његове најважније теме

Словинац је излазио у Дубровнику од 1. маја 1878. до 21. 
децембра 1884. године. У почетку је излазио сваких петнаест дана (1. и 
16. у месецу) а касније (од 1882) три пута месечно (1, 11. и 21. у месецу). 
Формат је био 22,5 х 29 cm. Прве године поднаслов је гласио: лист за 
књигу, умјетност и обртност а од 1879. био је лист за књижевност, 
умјетност и обртност. У првој години изашло је 16 бројева, наредне 
две године излазило је по 24 броја, а од 1880. до 1884. по 36 бројева го-
дишње. Главни и одговорни уредник од првог до шестог броја (1878) 
био је Луко Зоре.2 од седмог броја (1. августа 1878.) уредништво 

1    У време када су се срби и Хрвати борили против италијанаша оформили 
су заједнички Народну странку. Далматински срби су заједно са Хрватима 
тражили уједињење Далмације са славонијом и Хрватском. срби су били 
уверени да је херцеговачка буна знак за уједињење Босне и Херцеговине 
са србијом. После аустријске окупације Босне и Херцеговине (1879) 
дотадашњи заједнички политички орган Хрвата и срба на приморју 
Народни лист престаје бити орган срба. они се издвајају у засебну 
странку – српску народну странку. У Задру 1880. године почиње борба за 
очување српског имена. срби у Задру покрећу лист Српски лист, односно 
од 1888. Српски глас. срби и Хрвати разишли су се због питања будуће 
националне државе (у оквиру Хабзбуршке монархије или у уједињењу 
ван ње), па „избија политички српски покрет на површину, без обзира на 
веру”. Хенрик Барић, Изабрани чланци Антуна Фабриса (Београд: издање 
„Дубровника”, 1940), X–XI.
2    рођен је у Цавтату 15. јануара 1846. године, где је завршио основну школу. 
Гимназију је похађао у Дубровнику, а филозофске науке и славистику на 
универзитету у Бечу. Био је омладински повереник Уједињене омладине 
српске у Дубровнику. радио је као професор латинског, грчког и српског 
језика у дубровачкој гимназији (1870, 1878–1901), а у Котору је постао 
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„преузима” Антун селак.3 вјекослав Претнер4 био је уредник у два 
наврата: од броја 8 (16. августа 1878) до броја 3 (1. фебруара 1880); од 
броја 12 (16. јун 1881) до броја 36 (21. децембра 1884). Нико скорсур5 
се као уредник наводи у великом временском периоду: од броја 4 (16. 

први директор реалне гимназије. У време када је био директор њен 
углед је изузетно порастао, па је због велике заинтересованости ученика 
отворио и више разреде класичног смера (1872–1877). Као професор и 
управник радио је и у Задру (1894–1896), Бoсни и Херцеговини, где је брзо 
одустао од места школског надзорника јер је био противник антисрпске 
пропаганде босанске владе (1890). изузетно образован човек, широких 
видика и веома чувен као педагог изабран је за васпитача и наставника 
књаза Петра на Цетињу (1902). Био је и директор цетињске гимназије 
(1900–1906), реформишући је из класичне у реалну. Бавио се и политичким 
радом па је изабран за заступника на Далматинском сабору у Задру (1883) 
и посланика на Царевинском вијећу у Бечу (1897). Као изврстан филолог 
написао је више расправа из те области, а први значајнији рад објавио је 
1870. у Старинама. У Раду југославенске академије штампао је расправе о 
делима А. Чубрановића, и. Гундулића, историји дубровачке књижевности 
и др. изучавао је дубровачку лексику, туђице, старе дубровачке писце и 
био један од првих истраживача античких и средњовековних босанско-
херцеговачких надгробних споменика. Био је дописни члан ЈАЗУ, сУД и 
сКА. Покренуо је и уређивао часопис Словинац (1878–1884) а са Антуном 
Фабрисом часопис Срђ (1902). Татјана ракић, „Зоре, Луко”, Српски 
биографски речник, главни уредник Чедомир Попов (Нови сад: Матица 
српска, 2007), 907.
3   У једном извору наводи се да је један број уређивао берберин Антун 
селак. М. р. [Mилан решетар], „словинац”, у: станоје станојевић, 
Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка. Књ. 4, с–Ш (Нови 
сад: Будућност; сремски Карловци; Нови сад: издавачка књижарница 
Зорана стојановића; Београд: војноиздавачки завод, 2000), 254. 
4   Црвена Хрватска објављује информацију да је управник истоимене 
заслужне штампарије умро 24. априла у 55. години живота, да је био благе 
ћуди, поштен, вредан. Црвена Хрватска, бр. 2 (30. април 1892): 13. 
5   O Нику скорсуру нигде нема података, осим на интернету. Трагајући 
за презименом скорсур, за извесног Ника скорсура наводи се да је 
рођен у Дубровнику 1858. да је умро 1934. у Калифорнији, да је крајем 
1880. године отишао да живи у Америци где је био успешан и бавио се 
приватним бизнисом. Ако се узме у обзир да се његово име више не 
помиње као уредничко баш од наредне 1881. године, можда бисмо смели 
претпоставити да је то управо Словинчев уредник.
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фебруар 1880) до броја 11 (1. јуна 1881). Као власници и издавачи 
наводе се: Луко Зоре, вјекослав Претнер (брат Драгутина Претнера), 
који је свакако учествовао у раду овог листа, Нико скорсур и нај-
дуже Драгутин Претнер,6 у чијој штампарији је и штампан лист.7 

6  Драгутин Претнер штампар и издавач 19. века, власник једне од 
најзначајнијих штампарија у Далмацији, припадао је интелектуалном 
кругу срба Дубровчана. Штампао је бројне српске књиге и листове, као и 
лист Словинац од првог до последњег броја. сарадници Словинца били су 
Претнерови писци и он је многа своја издања најпре штампао у часопису, 
па онда појединачно. имао је штампарију још од 1865. године, а штампао 
је бројне књиге и листове: Словинац, Дубровник, Црвена Хрватска. У 
позним годинама бавио се књижарством. Умро је 1924. године. ирена 
Арсић, Дубровачки штампари и издавачи XIX века и њихова издања 
(Бања Лука: Бесједа; Београд: Ars Libri, 2005), 197‒241.
7  Часопис Словинац представља посебно поглавље и у издавачкој 
делатности Драгутина Претнера. Претнер га је штампао од првог броја. 
Пишући о штампарима и издавачима 19. века у Дубровнику и сарадњи 
Д. Претнера и Словинца, ирена Арсић наводи да је Словинац редовно 
био посматран из свог, свакако, најзначајнијег угла – његове улоге у 
књижевном животу Дубровника с краја 19. века. она указује на значајну 
везу измeђу издаваштва Претнера и овог часописа. „Наиме, занемаривано 
је да је Драгутин Претнер у току постојања Словинца преузимао често 
и потезе који су превазилазили строго узев однос између штампарa и 
литерарног круга око часописа. Мада је главни уредник и издавач био 
Луко Зоре, он је, плашећи се прогона власти, после 6-ог броја, уместо 
свог имена потписивао низ других личности. Међу њима, као главног 
уредника наводио је најчешће Драгутиновог брата, вјекослава Претнера, 
односно као одговорног издавача стављао издавачку кућу Претнер (...) 
Словинац је редовно објављивао огласе за Претнерове књиге, али и огласе 
других издавача, са којима је сарађивао и Претнер. Бројне захвалнице 
које уредници Словинца штампају за добијене књиге, које уврштавају 
у своју рубрику Библиографија, указује да је часопис, свакако и ради 
Претнеровог издаваштва и књижарства и бројних веза створених у 
том смислу, био сматран вредном књижевном појавом у свом времену 
(…) Поред тога, овако присна сарадња и заједнички живот Претнерове 
издавачке куће и штампарије и Словинца декларисаног као просрпског, 
уз наведено шире словенско опредељење, свакако су утицали и на његово 
даље издаваштво. Претнер је штампао ћирилична издања и широко се 
отворио за сва у то време просрпска напредна литерарна струјања”. ирена 
Арсић, Дубровачки штампари и издавачи XIX века и њихова издања 
(Бања Лука: Бесједа; Београд: Ars Libri, 2005), 209‒210.
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интересантно је да о Луку Зори има доста података, али да се остали 
уредници готово нигде и не помињу. Закључак који се намеће је да 
су само били потписивани као уредници а да је све уређивао и радио 
Луко Зоре, као и круг људи окупљен око Словинца, односно његови 
најближи сарадници. Управо о томе пише Јосип Берса, живи сведок 
догађаја, наводећи да се Зоре „морао одрећи уредништва већ седмим 
бројем листа због својих политичких симпатија; уистину он га је и 
даље уређивао, а други се потписивао”.8

Kaо оснивачи Словинца у првом броју (1. маја 1878) потписани 
су: Перо Будмани, Антун Казали, иван Казначић, Медо Пуцић, Јован 
сундечић, вуко врчевић и уредник Луко Зоре. велики утицај на 
покретање листа имали су Нико Пуцић, као и Никша Гради. Међу 
веома важне сараднике свакако спадају и иван стојановић, вид 
вулетић вукасовић, Мато водопић, вице Адамовић, Матија Бан, 
стјепан Кастрапели, Петар Франасовић, као и најбољи песници 
Словинца, присутни до краја излажења листа – Марко Цар и Јосип 
Берса. већином су сарадници и оснивачи били срби католици,9 било 

8    Јosip Bersa, Dubrovačke slike i prilike (Zagreb: Matica hrvatska, 1941), 234.
9    Многи значајни људи, познати Дубровчани 19. века, декларисали су се 
као срби католици. средишње личности тог круга били су Медо Пуцић, 
Нико Пуцић, Матија, Бан, Перо Будмани, валтазар Богишић, Никша Гради,  
Луко Зоре, Дум иван стојановић, Марко Цар, стјепан Кастрапели, 
Кристо Доминковић. осим њих том кругу припадали су: Јоспи Берса, 
Људевит вуличевић, Антоније вучетић, вид вулетић вукасовић, стијепо 
Кобасица, игњат Бакотић, Лујо Бакотић, Милан решетар, Антун Фабрис, 
Антун Пуљези, Јозо Бона, Никола Бона, Мато Грацић, Антун Пасарић, 
влахо Буковац, иван Ђаја, Мато Шарић, стјепан стражичић, Ловро 
Монти, Нико Бартуловић, Андра Мурат, Перо Дежуловић, Драгутин 
Франасовић, Марко Мурат, стијепо скурла, Хенрик Барић, игњат 
Јоб, Перо Колендић, Јозо Брили, иван рајић, Перо Тицовић, Бернард 
Марковић, Аугустин Павлић, Антун вишић, влахо Матијевић, Мате 
Шарић итд. Центар срба католика био је Дубровник, у којем је од 1849. 
до 1908. излазило седам часописа, алманаха и календара. они су били 
изузетно образовани, а као такви били су носиоци српског покрета и 
имали су своје културне, политичке и привредне установе. отворено 
су се борили да очувају свој национални идентитет. Угледни католички 
свештеници јавно су истицали своје српство иако ни на који начин нису 
доводили у питање верност римокатоличкој цркви. спајала их је љубав 



177

је и срба православаца (Јован сундечић, вук врчевић) и у почетку 
Хрвата (стјепан Бузолић, Антун Лијепопили, који се касније окренуо 
против њих). На првој страни објављена је песма Јована сундечића, 
кога називају и кумом часописа. Том песмом, у којој је уочљива идеја 
листа, најављује се излазак листа, који ће – како наводе – бити писан 
и абецедом и азбуком, јер их „занимају само плодови ума и срца”. У 
њој се описује име Словинца, које је веома старо, али часно и драго, 
па га славе многи песници. Наводи се да је то име које окупља и спаја, 
које нуди мир уместо рата и могућност да се свако моли како хоће, 
али је суштина да дишу сви сродним духом, јер имају језик вила а овај 
програм води ка складу, миру и слободи.10 

Када говоримо о оснивачима и покретању часописа, осим 
Меда Пуцића – кога називаше душом листа, Луко Зоре био је 
не само главни и одговорни уредник, већ и темељ листа. „Први 
иницијатор покретања Словинца био је Луко Зоре, још крајем 1877, 
док се Медо Пуцић11 налазио са службом у Београду. Када се вратио у 

према народу, осећај слободоумља, међусобно поштовање. Татјана ракић, 
„Покрет срба католика и српски покрет у Дубровнику крајем XIX векаˮ, 
у: Српско питање и србистика: реферати и саопштења, зборник радова 1. 
(Бачка Паланка: Логос; ваљево: Књиготворница Логос: 113). о теми срба 
католика види још у: Ловро Павловић, „о србима католицима”, Српски 
лист, 1890; Лазо Костић, Политичко-историска расправа (Торонто: 
српски културни клуб „свети сава”, 1963); Коста Милутиновић, „о 
покрету срба католика у Далмацији, Дубровнику, Боки Которској 
1848‒1914”, Зборник о Србима у Хрватској (Београд: српска академија 
наука и уметности, одбор за историју срба у Хрватској, 1989); софија 
Божић, Политичка мисао Срба у Далмацији (Београд: институт за 
новију историју србије, 2001); Јеремија Митровић, Српство Дубровника 
(Београд: српска књижевна задруга: Завод за уџбенике и наставна 
средства, 1992); светозар Борак, Срби католици (Нови сад: сД [тј.] 
српско друштво „Др Јован рашковић”; Београд: сКД [српско културно 
друштво] „Зора”, 1996); Никола Тоља, Дубровачки Срби католици: истине 
и заблуде (Дубровник: Н. Тоља, 2011).
10   Jovan Sundečić, „Slovinac”, Slovinac, br. 1 (1878): 1.
11     Пуцић, Медо, песник, политичар (Дубровник, 12. март 1821 – Дубровник, 
30. јун 1882), oсновно образовање стекао је у Дубровнику, класичне науке 
на Лицеју у венецији (1840), након чега је студирао правне и политичке 
науке у Падови (1841–1843) и Бечу (1843–1844). На студијама се дружио 
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Дубровник, Пуцић се не само придружио ‚словинцима’, него је одмах 
постао председник редакционог одбора и – према Будманијевом 
сведочанству – ,душа новоме листу’ (саопшетње Марка Цара аутору 
ове расправе, како је наведено у фусноти текста?)”.12 већина научника 
се слаже да је Зоре био покретачка снага Словинца, да је окупио чувене 

са Јаном Коларом, а након дужег боравка у италији постао је одушевљен 
словенском идејом. После дужег путовања по србији и Хрватској (1845), 
радио је у коморничкој служби у дворовима Карла Људевита, војводе од 
Луке, и роберта, војводе од Парме, са којима је дошао у везу још у Падови 
(1846–1848), а за време боравка у риму упознаје Адама Мицкјевича (1848), 
са којима је имао изузетну сарадњу. Након слома Баховог апсолутизма 
учествовао у раду Хрватског сабора (1861). Био је васпитач кнеза Милана 
обреновића у Београду (1868–1872). враћа се у Дубровник (1874) и 
остаје до краја живота, повлачећи се из активног политичког живота. 
Био је један од носилаца народног препорода у Далмацији. сматрали 
су га противником Аустријске монархије, изразитим јужнословенским 
револуционаром и опасним панславистом. У самом почетку слагао се са 
начелима Народне странке (1867). Није био за сједињење, већ за здружење 
с Хрватском, односно заговарао је балканску конфедерацију. иако је 
истицао да је србин, одлучно бранећи српски карактер свог родног града, 
следбеник илирске идеје и увек за српскохрватско јединство, као и за 
јединство са Бугарима и словенцима. Један је од вођа српске омладине и 
народног покрета у Дубровнику, оснивач дубровачке Народне штионице 
(1863), коресподентни члан Друштва српске словесности (од 1860), 
дописни члан српског ученог друштва (од 1864), редовни (од 1870), 
дописни члан ЈАЗУ (од 1867), члан римске Accademia dei diritti, малтешки 
витез, руски витез св. Ане. Његова књижевна делатност била је веома 
разноврсна. своја дела штампао је и ћирилицом и латиницом. Преводио 
је са грчког, латинског, италијанског, чешког, руског, немачког, француског, 
sа италијанског на чешки и руски. са М. Баном и А. Казначићем покренуо 
је алманах Дубровник (1849). сарађивао је у бројној периодици: La favilla, 
Сербски народни лист, Пештанско-будимска скоротеча, Подунавка, Зора 
далматинска, La Dalmazia, L avennire, Rimembranze della settimana, Даница 
илирска, Дубровник: алманах, Луна, Славенски југ, Невен, Католички 
лист, Кита цветја, Љетопис црквени 17. виека, Јадранске виле, Гласник 
далматински, Позор, Лептир, Наше горе лист, Гласоноша, Звиезда, Il 
Nazionale, Загребачки католички лист, Домобран, Народни кол., Дубровник: 
забавник Штионице дубровачке, Зимзелен, Nouva antologia, Народ, Исток, 
Народни лист, Виенац, Il Dalmata. Многи песници посветили су му песме.
12     Kosta Milutinović, „Političke koncepcijе dubrovačkih slovinacа”, Jugoslovenski 
istorijski časopis, br. 3/4 (1976): 76.
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Дубровчане, али и људе ван града, познате и признате научнике попут 
валтазара Богишића, ватрослава Јагића и Константина Јиречека, да 
је Медо Пуцић бранио лист од политичара Народне странке који су 
порицали постојање срба у Далмацији, па самим тим и потребе овог 
листа.13 Перо Будмани, образлажући зашто сматра да су за покретање 
Словинца најзаслужнији били Медо Пуцић и Луко Зоре, пише да се 
Пуцић бавио књижевним, публицистичким и политичким радом, 
да је имао разгранате везе у Београду а да се Зоре бавио књижевном 
критиком и културном историјом. Наводећи као важан податак да 
се први број појавио у години окупације Босне и Херцеговине, Луку 
Зори и његовом несаломивом духу приписује највеће заслуге: „онда 
се појави дух иницијативе Зорине: међу апатичнијем Дубровчанима 
зачео је плодну идеју литерарног листа, којему је била најглавнија 
сврха књижевношћу суживање свезе међу Хрватима и србима. 
сам неуморни радник, скупи око себе низ сила из обију племена, те 
поче издавати словинца”.14 слично пише и Антун Фабрис наводећи 
да је Медо Пуцић не само одличан песник, књижевник, научник, 
политичар већ и душа дубровачког народног покрета. „Кад се је г. 
1878. заметнула мисао да се оснује у Дубровнику књижевни лист 
‚словинац’, као наставак пређашњијех издавања ‚Дубровника’, ето 
Меда на челу ‚словинчева’ књижевног одбора, те и ако је Медо са 
свом душом србин што је у свему показивао а никад тајао, не зазире 
од слоге између Хрвата и срба, што више, заговара душевно спојење 
и двају крила нашијех, словенаца и Бугара, који са средином гдје су 
срби и Хрвати, сачињавају Југословенство”.15 Медо је човек који је 
самом својом личношћу афирмисао лист, мада је доста и објављивао. 
Нико велики Пуцић није био формално члан одбора, али је морално 
и материјално помагао лист, био један од иницијатора целог покрета 
и снажно утицао на уређивање часописа. У једном моменту новчану 
помоћ добио је од црногорског кнеза Николе. иначе су га сматрали 
предводником дубровачких интелектуалаца, због своје мудрости, 

13    Nikola Ivanišin, Dubrovačke književne studije (Dubrovnik: Matica hrvatska, 
1966), 31.
14   Pero Budmani, „Luko Zore”, Savremenik, br. 1 (1907): 36.
15   Антун Фабрис, „Медо Пуцић”, Дубровник, календар (1897): 63–64.
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образовања и узвишеног ума. о оснивању листа писао је један 
од значајних сарадника Јосип Берса, наводећи да је Меду Пуцићу 
била брига и разочарање што га многи не разумеју, јер се на позив 
не одазваше.16 Наводи и да су у њему сарађивали значајни људи, 
а да су имена неких сарадника јамчила да нови лист неће нипошто 
заступати господску књижевност коју су волели старији Дубровчани, 
јер ће радови бити чистим народним језиком, да ће описивати невоље 
и радости малог грађанства, уз етнографску и фолклористичну 
вредност.17 Kоста Милутиновић оставља податке да су се међу првима 
одазвали: стефан Митров Љубиша, затим ватрослав Јагић, валтазар 
Богишић, Констанин Јиречек и други. од Хрвата које су позвали на 
сарадњу само један се није одазвао на позив – Миховил Павлиновић. 

Луко Зоре био је први уредник листа Словинац. иако се зва-
нично наводи да је уређивао лист од 1. до 6. броја 1878. године, након 
чега његово место преузимају други, може се сматрати да је до самог 
краја излажења листа био присутан, уређујући га било јавно, било у 
позадини. Посматрајући његову целокупну личност, његову енергију 
и дух, ентузијазам са којим је радио и као професор, будећи нацио-
налну свест – речима и пером, не чуди што је у чланке унео део себе, 
пропагирајући увек и у свако доба, посредно и непосредно, своје 
идеје. Био је изузетан уредник а његова склоност ка науци и истра-
живањима, помогли су му да буде прецизан, одговоран и истрајан 
како би идеја часописа остала доследно спроведена до краја. Никола 
иванишин пише о њему веома похвално, наводећи да је имао одличне 
организаторске способности, да је дорастао свакој ситуацији, да је 
био идеалан уредник, који је, не само дуги низ година водио часопис 
него је сачувао и његову идејну боју. „Уредничке способности Лука 
Зоре, његова спретност и виталност – особито су дошле до изражаја 
у вријеме када је положај часописа био уздрман, када су га нападали 
са свих страна. он је у тој озбиљној ситуацији формулирао став 
редакције – истакао принципијелни животни задатак ,словинцаʼ, 
да на књижевном пољу здружи и помири два племена ,Хрвате и 
србеʼ, али уједно је и мудро избјегао жучљиве и јалове полемике, 

16   Јosip Bersa, Dubrovačke slike i prilike (Zagreb: Matica hrvatska, 1941), 233.
17   Isto, 234.
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јер се ,словинацʼ не мисли упуштати у узалудне борбе, но ће само 
одговарати разлозима на разлоге, а муком на псовке и ружења”.18 
Мудар и сналажљив, успевао је да не долази у конфликте директно, 
обезбедио је сарадњу са свим познатим научницима свога времена. 
Написао је бројне текстове у овом часопису, потписујући се пуним 
именом и презименом, иницијалима или псеудонимом. Никола 
иванишин наводи да је под псеудонимом Миливој страхинић кроз 
спјев „објављење” ипак жустро одговорио Католичкој Далмацији. 
Понекад попустљив, ипак се држао принципа и концепције свог 
часописа. Није био необуздан нити нетактичан, већ напредан, пун 
енергије – као и сам часопис. Без њега не би било ни часописа – ни у 
самом старту, нити на крају у последњој години излажења. 

Кристо Доминковић писао је да су спалили Словинац након 
„објављења”... а Коста Милутиновић да је дон Нико Батисић читао 
те стихове са предикаонице Цркве св. влаха, бацио проклетство 
на аутора и листа и све „словинце”19. „У свом Објављењу Луко Зоре 
је развио грандиозну визију будуће јужнословенске федерације 
и балканске конфедерације”.20 Коста Милутиновић истиче да је 
мишљење критике о овом делу подељено, да га неки баш хвале 
(напреднији писци) а неки анатемишу (конзервативци). Према оцени 
Петра Будманија, у својим „објављењима” Зоре је „смјело одлетио 
до Дантеових висина у пјесмама пунијем дубокијех мисли, сатире, 
пророчанстава. и да није друго урадио, била би објављења довољна 
за славу његовог имена”.21 Франо Кулишић изјавио је у Срђу: „Зоре је 
био први међу првијем, који је прошлог вијека на нашем Приморју 
развио јужнословенски барјак са дубровачким „словинцем” (…) 
Зорино се јужно словенство протеже од Јадранског до Црвеног мора, 
а од Муре, Морша и Дунава до Цариграда и солуна...”22 способан, 
тактичан, одговоран, био је активан политички што је евидентно 
и у текстовима о Бану, сундечићу, Казалију, врчевићу и водопићу 

18   Nikola Ivanišin, Dubrovačke književne studije, 33‒34.
19   Nikola Ivanišin, Dubrovačke književne studije, 91.
20   Isto, 89.
21   Pero Budmani, „Luko Zore”, Savremenik, br. 1 (1907): 66–67.
22    Frano Кulišić, „Pogled na Zorin književni rad i politiku”, Srđ (1906): 796–800.
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где провлачи своје ставове и идеје. Пишући о њима дао је драгоцене 
податке и информације које не бисмо имали да је писао неко са велике 
временске дистанце. Према противницима је био тактичан све до 
„објављења” када више није издржао да отворено не каже шта мисли 
о појединим темама.

словини су сматрали да вера није параметар за одређивање 
народности, да не треба да раздваја и отуђује људе, о чему говори 
и избор чланака и прича, као и песама. Тако у песми вида вулетића 
вукасовића „Ђуро Харамбаша” први стих почиње речима „Брат је 
мио које вјере био”! ипак, већ на самом почетку било је провокација 
у вези са називом листа. У тексту у којем уредништво Словинца 
одговара загребачком листу Обзор, пишу да су изабрали то име јер 
они јесу словени и да то име може да се изговори на три дијалек-
та (словјенац, словенац и словинац). иако су они јекавци, кажу 
да су прихватили „икавског словинца јер га је наша средовјечна 
књига посветила и увукла у народ. Дубровчани су у томе првијен-
ци били, пак је помолио икавац Качић из Макарског среза који је 
својим угодним разговором словинскому народу то име расијао, и 
ово је утврдило жиле по приморју и пружило се је и у Ерцеговину 
и Босну, те у забит тисло словјенца и словенца. Зашто ми да заба-
цимо тога нашега гојенца кад знамо да се је н. пр. и у Атички говор 
угнијездило нешто из различитијех грчких дијалекта?”23 Питајући 
се затим у чему је проблем и зашто словенске земље не би могле да 
се зову једним именом (као што италијани зову своју земљу једним 
именом, без обзира на дијалекте којим говоре), наводе: „А који ћемо 
наш дијалект изабрати за књижевни језик? Давно су разумни наши 
људи кршну Ерцеговину угледали као колијевку нашег најбољег 
слова. Прихватимо дакле ерцеговачки дијалект за основу нашег 
књижевног језика што смо већ страном и учинили, пак се угледајмо 
у Талијане што су они урадили. и они су се рвали недавно како ће да 
назову свој језик пошто су одабрали тоскански дијалект за књижевни 
језик”.24  Њихово доживљавање словинства било је словинство та 
четири народа. 

23   „Koje je naše ime?”, Slovinac, br. 4 (1878): 31.
24   Isto, 31.
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осим што су оснивању часописа претходили значајни исто-
ријски догађаји, од великог утицаја на лист имала је победа вукове 
реформе и њено званично признавање (1868). и у деценији изласка 
листа многи су били одушевљени вуком и срчано се борили да шире 
његове идеје и азбуку. одговарајући на неке замерке г. веберу, који 
је објавио текст у Вијенцу 1883, стјепан Кастрапели брани ставове 
Франца Миклошића, Ђуре Даничића, наводећи да је заједнички став 
словина да се користи Бечки књижевни договор а текст завршава ре-
чима: „Нама овамо биће доста држат се старога вука и Даничића, на-
стојећи да умјерено и свијесно поправљамо у језику што збиља треба 
поправљати, а при том не заборављајући да народ најпослије, хоћеш-
нећеш, све што је у језику гради и разграђује”.25 У листу је објављивана 
поезија различитих жанрова, било је и оригиналних и преведених 
песника, а највише је било стихова сарадника Словинца. Уређивачка 
политика била је таква да није најважнија била књижевна вредност 
текстова, већ ширење програма словинства кроз прозу и поезију. 
историјске теме у прози биле су доста заступљене, али увек уз осврт 
на садашње време. Значајни људи дубровачке прошлости добили су 
велики број страна овог часописа. Постојала је и посебна рубрика 
Наука, где су објављени краћи информативни текстови о научницима 
и значајни текстови из области науке. веома важно место припало је 
савременицима, који су на тај начин афирмисани. Многи сарадници 
знали су већину европских језика или бар два, познавали филозофију, 
па су преводили са италијанског, руског, француског, али и са пољског, 
немачког, енглеског, грчког. Тако је преведена литература добила 
веома много места у листу. 

25   Stjepan Kastrapeli, „Odgovor gosp. A. Veberu na ‚Primjetbe’ štampane u ‚Viencu’, 
br. 12 i 13. og.” Slovinac, br. 23 (1883): 365.
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о Словинцу у монографским и серијским публикацијама
 
Највише података и најпотпуније податке о часопису Словинац 

и његовим сарадницима, оставио је Никола иванишин у више 
својих радова.26 Покретање овог часописа назвао је најзначајнијим 
књижевно-културним догађајем у Дубровнику у 19. веку, наводећи 
да су га покренули најпознатији интелектуалци и књижевници, да 
је од првог до последњег броја имао дух специфичног дубровачког 
„словинства”, истовремено био значајан књижевни лист и гласило 
тог словенског културно-политичког покрета. он наглашава да је 
основа иста: језик, народност, братство између срба и Хрвата, љубав 
ка народној поезији. истичући као веома битно да је оснивању 
Словинца претходила бурна политичка ситуација и значајни догађаји 
у Дубровнику и Далмацији, који су у великој мери утицали на 
атмосферу у тим крајевима, као прекретнице у културном животу 
града, иванишин наводи 1863 (када је основана Народна штионица), 
1869 (када власт имају народњаци и када се уводи народни језик у 
школе), 1875 (шетња Фрањe Јосипа градом, избијањe устанка у 
Босни и Херцеговини, са којим су Дубровчани саосећали и ишли да 
се боре), као и 1876 (рат србије и Црне Горе против Турске).27 „То 
је било доба свестраног ширења вуковог учења о народном језику, 
доба народних пјесама, које су пјевали српски, црногорски војници, 
а по дубровачким улицама и херцеговачке избјеглице. Као и увијек у 
бурним временима вал народног гибања захватио је интелигенцију 
– па и интелектуалну елиту ондашњег Дубровника, међу којом 

26  Никола иванишин докторирао је на овом часопису и велики је 
познавалац текстова, сарадника, историјских околности које му претходе 
итд. Његове књиге и чланци били су нам најзначајнији током рада уводног 
дела о листу Словинац. види: Nikola Ivanišin, Časopis „Slovinac” i slovinstvo 
u Dubrovniku (Zagreb: JAZU, 1962); Nikola Ivanišin, Dubrovačke književne 
studije (Dubrovnik: Matica hrvatska, 1966); Nikola Ivanišin, „Pokretači i važniji 
suradnici dubrovačkog časopisa Slovinac”, Dubrovnik: časopis za književnost, 
nauku i umjetnost, br. 4 (1956): 1–12; Nikola Ivanišin, „Značajke lirike u 
časopisu „Slovinac”, Anali historijskog instituta u Dubrovniku, Dubrovnik 
(1953): 369–382.
27  Nikola Ivanišin, Časopis „Slovinac” i slovinstvo u Dubrovniku (Zagreb: 
JAZU, 1962), 172.
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превладава схваћање о народном језику и народној пјесми као о 
најважнијим значајкама свеукупног живота народног. Та су схваћања 
доминирала у Словинцу – новом часопису, у коме је управо таква 
интелигенција водила главну реч”.28 У значајном чланку о лирици у 
часопису Словинац, осврће се и на политичку ситуацију и наводи да 
су у Дубровнику у време излажења Словинца биле необично живе 
„југославенске традиције из доба илирског покрета, и то дубровачко 
југославенство због посебног положаја града; периферија Монархије, 
близина Црне Горе и србије – реалних политичких ослонаца против 
Турске и Аустрије, добивало је од романтичарских југославенских 
маштања из доба илиризма”.29

У књизи Дубровачки Срби католици, Никола Тоља такође 
је помињао и лист Словинац. Пишући да су словинци деловали 
у оквиру Народне странке, јер су били свесни да на политичком 
плану не могу много постићи, закључује да се зато нису самостално 
организовали. „ради тог сазнања своје политичке циљеве, тј. спас 
јужнословенског јединства, мислили су остварити кроз заједничко 
дјеловање јужнословенских културних радника, у првом реду оних 
који су се бавили књижевним радом. из тих побуда покренули су 
1878 (не случајно у години ослобођења србије и Црне Горе) часопис 
словинац, лист за књижевност, умјетност и обртност. излазио је 
до 1884. и био стјегоноша словинске мисли”.30 Запажа да су међу 
оснивачима листа и два православна србина (Јован сундечић и вук 
врчевић) чиме је, како сматра, „требало нагласити претензију да 
словинац неће бити само дубровачки часопис нити да се словинство 
треба ограничити на Дубровник”,31 као и то да има шири круг 
сарадника. Говорећи о гашењу Словинца, Никола Тоља пише да су 
они задржали политичку и културну мисао за коју су се залагали, али 
мало модификовану, у чему предњаче покретачи – Перо Будмани и 
Луко Зоре, као и њихове колеге из Дубровачке гимназије који су били 

28   Isto, 174.
29   Nikola Ivanišin, „Značajke lirike u časopisu „Slovinac”, Anali historijskog 
instituta u Dubrovniku (1953): 370.
30   Nikola Tolja, Dubrovački Srbi katolici: istine i zablude (Dubrovnik: N. Tolja, 
2011), 264.
31   Isto, 264.
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сарадници – стјепан Кастрапели и Мато Зглав. „Управо су њих чет-
ворица, заједно с Матијом Баном (ауторитетом и утјецајем извана), 
Балтазаром Богишићем (ауторитетом и утјецајем извана), Никшом 
Матовим Градијем, дум иваном стојановићем, вицом Адамовићем, 
Марком Царем и др, пренијели „штафетну палицу” из словинца у 
србокатолицизам, али не и у великосрпство, како то неки мисле. 
Њима су се придружиле нове, млађе снаге дубровачке интелиген-
ције, средњошколске и студентске омладине међу којима су предња-
чили Петар Колендић, стјепо Кобасица, Кристо Доминковић и други 
њима слично, заједно с највећим дијелом властеле и једним дијелом 
католичког свећенства”.32 На истој страни наводи и да су политички 
противници у Словинцу видели узрок посрбљивања Дубровника, а да 
су први увидели „заблуде” словинства Никша Гради – који се окренуо 
српству и Антун Лијепопили – који се окренуо хрватству и почео 
отворено нападати лист Словинац преко Католичке Далмације. 
Листајући литературу, нисмо пронашли да је неко Словинац тумачио 
као великосрпско гласило. они су јасно истицали да су словенски 
оријентисани и да су за слогу са свим словенским народима. 

У својој књизи Дубровачки штампари и издавачи XIX века 
и њихова издања, ирена Арсић пише о овом значајном гласилу на-
водећи да се Словинац појавио у изузетно критичном политичком 
моменту за Народну странку у Далмацији, као и за врло уздрмане 
везе срба и Хрвата у оквирима те странке. „Наиме, окупација 
Босне и Херцеговине, која је била поздрављена од хрватских првака 
Народне странке, била је последња кап која је србима дала повод да се 
окрену самосталном политичком организовању, пошто су сматрали 
да у Народној странци нису признати и да у будућем а траженом 
уједињењу са Хрватском неће бити поштован њихов национални 
идентитет. То су им потврђивале изјаве хрватских челника Народне 
странке све чешће и гласније после 1818”.33 

Коста Милутиновић писао је о Словинцу и његовим сарадни-
цима: „Посматрани из удаљене историјске перспективе, дубровачки 

32    Nikola Tolja, Dubrovački Srbi katolici: istine i zablude, 271.
33   ирена Арсић, Дубровчаки штампари и издавачи XIX века и њихова 
издања (Бања Лука: Бесједа; Београд: Ars Libri, 2005), 205.
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,словинциʼ указују се данас у новој светлости. Поред свих својих уну-
трашњих противуречности, лутања и тражења, падања и неснала-
жења, они наjпрогресивнији међу њима умели су превазићи слабости 
грађанске класе, из које су поникли и којој су припадали, и тим својим 
превазилажењима они су крчили нове путеве у будућност на новим 
основама!”34

иво Перић, пишући о Словинцу, наводи да је имао успеха као 
књижевни, научни и културно-информативни лист. За словински 
покрет – као политички покрет, пише да није могао успети у таквим 
околностима, али нарочито истиче Зорине заслуге за опстајање и 
настанак листа, наводећи да се трудио да обезбеди претплатнике и 
читаоце у разним срединама. У својим намерама углавном је и успе-
вао. „Уређујући часопис ,словинацʼ Зоре је показао велику уредничку 
умијешност. видљиво је то и по мноштву разноликих и занимљивих 
прилога које је успио прибавити од сарадника. очито, он је многе 
сураднике потицао да пишу, а некима је, вјероватно, сугерирао о чему 
ће писати. веома су вриједни и сликовни прилози које је доносио. 
висок ступањ Зорине уредничке брижности одражавали су не само 
помна лектура и коректура тисканих прилога већ бдијење над што 
бољом техничко-тискарском изведбом почев од избoра разних врста 
слова за наслове, поднаслове, име аутора, текст и међунаслове до 
пријелома слога и смјештаја илустрација”.35 

о Словинцу је, у новије време, писао и Антун Павешковић 
у чланку „Дубровачки словинац у контексту хрватског реализма”. 
Пишући о оснивању и оснивачима, прогласу и реакцији друге 
штампе на лист, име и писмо које користи, темама и преводима, 
помиње писце и песнике који су у њему писали, пореди га са 
другим гласилима тог доба, закључујући на крају да се лист налази у 
апсурдној позицији: „Словинац је актуалан управо по ономе по чему 
данас представља анакронизам а то је његова идеолошка концепција, 

34 Kosta Milutinović, „Političke koncepcije dubrovačkih slovinacа”. 
Jugoslovenski istorijski časopis, br. 3/4 (1976): 91–92.
35     Ivo Perić, Dubrovačka periodika 1848−1918. (Dubrovnik: Zavod za povjesne 
znanosti istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u 
Dubrovniku, 1980), 28. 
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док је ирелевантан управо по оној концепцији оне компоненте која 
је имала бити његовим носивим слојем, а то је књижевност. За нас 
је, наиме, актуалан не као носитељ интегралистичке концепције, 
него као повијесно свједочанство о једној од значајних политичких 
концепција дјелатних на хрватској друштвено-повијесној позорници. 
Та концепција имат ће у дубровачким оквирима малиган наставак. 
Наиме, један од промотора Словинца, Луко Зоре, покренут ће два-
десетак година по гашењу тог листа, нови часопис, Срђ, и у њиме 
сасма отворено, без обзира на повремене позиве на слогу Хрвата и 
срба, заступати страну дубровачких срба католика. Уосталом, тај ће 
развитак довести и до оснивања Матице српске у Дубровнику 1909. 
године. Но то већ с књижевношћу има мало везе. А далеко је и прије 
смушену неголи злонамјерну духу књижевног и културног пројекта 
звана Словинац”.36 

У озбиљној научној студији Јосипа Хорвата Повијест новинства 
Хрватске,37 која је објављена у Загребу 1962, приказана је и описана 
хрватска штампа од 1771. до 1935. године. У предговору аутор наводи 
да је значај ове књиге што је настала и на основу непознатих архивских 
докумената, a како је аутор новинар од струке, рецензенти су се сло-
жили са његовим избором грађе и новина које је приказао – историју 
грађанске штампе у Хрватској. обухваћено је на десетине листова и 
часописа а међу њима није Словинац. То говори само у прилог чиње-
ници да аутор није сматрао да је Словинац хрватски лист, како га многи 
приказују. Јосип Хорват га не помиње ни у свом тексту „Друштвени 
спектар стољећа новинства Хрватске 1835–1935”, објављеном у 
Југословенском историјском часопису, бр. 3/4 (1968). 

Тако имамо једну необичну и апсурдну ситуацију да су га у 
Хрватској поједини аутори „нападали” као просрпски лист, а да га 
код нас, у већини случајева, не сврставају у српске листове, иако је 
писан и ћирилицом и латиницом. свакако, озбиљни аутори попут 
Милице Кисић и Бранке Булатовић, уврстиле су га у своју књигу 

36  Antun Pavešković, „Dubrovački slovinac u kontekstu hrvatskog realizma”, 
Zbornik Dani hrvatskog kazališta, br. 26 (2000): 309.
37  Josip Horvat, Povijest novinstva Hrvatske (Zagreb: Novinska izdavačka kuća 
„Starost”, 1962).



189

Српска штампа 1768–1995. сматрајући га „књижевном, научном, 
културном и информативном, добро уређиваном трибином”.38 Такође 
је сврстан у српску периодику и у публикацији Српска књижевна 
периодика 1768–1941: попис и други прилози, у издању института за 
књижевност и уметност.39 

о Словинцу je писанo у бројним српским, хрватским и дал-
матинским листовима, јер је био јединствен књижевни часопис у 
Далмацији тог доба. Како је писан у духу толеранције, програмски 
усмерен да мири и спаја, није необично што је увек подржавао дру-
га уредништва и поздрављао излазак нових листова. Многи тек-
стови који су објављени у Словинцу пренети су из других часописа 
(Летописа Матице српске, Позора, Стармалог, Српске зоре), а сарад-
ници Словинца писали су и за бројне друге листове, прештампавали 
текстове које су сматрали интересантним. Податак да је Словинац 
стизао и до Америке и оглас за претплату у Америци, коју прима 
г. Х. П. Хубард, власник интернационалне агентуре за новине у Њу 
Хејвену, објављен је у Словинцу 1881. године.40 

Коста Милутиновић озбиљније се бавио односом других ли-
стова према Словинцу а осим почетног одушевљења, које је било 
заједничко за све листове, може се приметити велика разноликост 
у ставовима и начину писања. Наводио је да је дочекан „на двојак 
начин: од југословенски оријентисане јавности афирмативно, од на-
ционалистичких екстремиста негативно. Негативан став према њему 
имали су углавном прохрватски листови, попут загребачког Обзора, 
који је Словинцу оспоравао вредност. У погрдама се нису разликовали 
клерикалци окупљени око ,Католичке Далмацијеʼ од православних 
клерикалаца које је предводио архимандрит Никодим Милаш, 
потоњи далматински епископ”.41 У појединим листовима поменут 

38 Милица Кисић и Бранка Булатовић, Српска штампа 1765–1995.: 
историјско библиографски преглед (Београд: Медија центар, 1996), 85.
39   Српска књижевна периодика 1768–1941: попис и други прилози (Београд: 
институт за књижевност и уметност, 1983), 20.
40  Словинац, бр. 18 (1881): 375.
41     Kosta Milutinović, „Političke koncepcije dubrovačkih slovinacа”, Jugoslovenski 
istorijski časopis, br. 3/4 (1976): 79.
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је повремено, више информативно, попут Гласника српског ученог 
друштва, или Страже. Вијенац и Позор нападају га због имена листа 
а Стармали због стилских пропуста. „Занимљиво је да су ондашњи 
најквалитетнији српскохрватски часописи ,вијенацʼ и ,отаџбина, 
веома мало посвећивали пажње ,словинцуʼ. ,вијенацʼ ријетко – 
повремено, отаџбинаʼ никако”.42 Вијенац је објавио да је у Дубровнику 
почео да излази „нови хрватски забавни лист” под уредништвом 
проф. Лука Зоре и објављује садржај првог броја,43 а затим и у 
оквиру текста: „Како нам је име?”, пише да су стари Дубровчани 
говорили словини, да се касније реч мењала у славјани, славени, 
слави… анализира име листа. „ваљда услед новог дубровачког листа 
,словинцаʼ, почели су и код нас неки на сваку новост спремни писци 
наваљивати са словинцем”.44

Када је реч о Католичкој Далмацији може се рећи да је први 
број листа Словинац дочекала с великим симпатијама. Након тога, 
до краја излажења Словинца, редакција тог листа га је критикова-
ла, нападала и вређала. Напади су били веома жестоки, а највише 
су до изражаја дошли чак бивши сарадници – Антун Лијепопили и 
Миљан. „Један од главних приговора ,Католичке Далмацијеʼ био је 
наводни прелазак ,словинцаʼ у ,српске водеʼ па му је у том смислу 
пребачен ,шумадијски духʼ, назван је ,влашким органомʼ ,србинцемʼ, 
„хрватождером”, који доноси криве податке о бројном стању Хрвата 
и који „толико препоручује фонетику, коју рабе највише срби, а не 
ће ни да чује за етимологију, коју рабе највише Хрвати”.45 Нападали 
су га и због равнодушног става према верским питањима, љубавних 
стихова, због католичких свештеника који тамо сарађују, српско-
хрватске линије, због текстова Дум ивана стојановића и његовог 
либералног духа, ставова Матије Бана, а нарочито им је засметало 
Зорино Објављење (напао га је управо А. Лијепопили).46 У Католичкој 
Далмацији, бр. 87 (20. децембра 1883) објавили су како је „дон Нико 

42    Nikola Ivanišin, Dubrovačke književne studije, 87-88.
43    Vienac, God. 10, br. 19 (1878): 312.
44    „Kako nam je ime?”, Vienac, God. 10, br. 20 (1878): 326.
45    Nikola Ivanišin, Dubrovačke književne studije, 90. 
46    Isto, 91.
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Батистић с проповједаонице у цркви св. влаха уз мистично освјетљење 
лојанице читао ,безбожнеʼ стихове из ,објављењаʼ те проклео и 
,објављењеʼ и његовог аутора и ,словинацʼ и словинце”.47 иако је 
Никола иванишин избројао чак 45 напада на лист, лист је опстајао 
упркос свему. одговори на нападе били су, најчешће, културни, 
дипломатски, углавном у рубрици ситнице. „Занимљиво је да се 
,словинацʼ одржао пуну годину након ,проклетства у црквиʼ – и да 
је управо у тој својој посљедњој години био најквалитетнији – није 
га дакле уништио бијес клерикалних кругова. он је морао пропасти 
због тога, што су му и биолошки коријени били подсјечени. само у 
двије године његова излажења, 1882., 1883., помрли су му највред-
нији покретачи и сурадници: Нико велики Пуцић, Медо Пуцић, вук 
врчевић, и. А. Казначић, Ђуро Пулић, Перо Франасовић”.48 осим 
њих, у негативном контексту помиње га и Сриемски Хрват, обично 
у оквиру неких других текстова.

Многи листови имали су изузетно позитиван став пре-
ма Словинцу и веома благонаклоно су писали о њему и његовим 
сарадницима. У Српској зори у једном чланку пишу: „Словинац што 
излази у Дубровнику, труди се да све то више одговори душевним 
потребама наше браће у Далмацији, уредништво прикупило је око 
себе коло најизврснијих старијих и млађих писаца, који на листу 
вредно раде, те му је садржина обилата и одабрана. Словинац се 
штампа ћирилицом и латиницом, како је који прилог написан. На 
листу раде између осталих гроф Медо Пуцић, Јово сундечић, М. 
Бан, в. вулетић, вук врчевић, Луко Зоре, Перо Будмани, иван Поп 
стојановић и. т. д. Топло препоручујемо нашем свету овај једини 
далматински лист, који својски заступа српску књижевност. А како 
и не би у сред старога, српскога Дубровника!”49 У Јавору je веома че-
сто помињан. Године 1884, у рубрици Књижевне вести, описујући 
Словинац, наводе да се купује и у иностранству, и то не само у Европи, 
већ и на другим континентима, где се „златом плаћаˮ, да се држе свог 

47   Isto, 92.
48   Isto, 98.
49   Српска зора: илустровани лист за забаву и поуку, Год. 4, св. 6 (1879): 
118.
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програма да на књижевном пољу помире два племена, али упркос 
томе имају много непријатеља.50 У Стражи у рубрици смесице, 
објављено је да је уредништво Словинца објавило коментар о овом 
листу и преносе како су они оценили њихов лист, препоручујући га 
за читање.51 Задарски Народни лист редовно га прати и пише о њему 
веома похвално.

Највише текстова о Словинцу објављено је у задарском Српском 
листу. Били су одушевљени што се лист појавио и дивили су се 
ауторима и чланцима. „Дубровачки ,словинац, називају књижевним 
листом који заговара заједницу славенскијем народима на југу (...) 
Наш наслов ,словинац, – тако каже овај лист у посљедњем броју 
– даље сиже и преко граница српско-хрвацских, и понављамо да 
сва четири јужна наша племена чине словинство, а да језик опћи 
књижевни свију речених племена има бит Ерцеговачко нарјечје”.52 
Програм Словинца и позив на претплату објављен је у Српском 
листу, бр. 50 (21. децембра 1881).53 Настављајући константно 
праћење Словинца, пишу о приповеткама вука врчевића, с. М. 
Љубиши, о Зорином „објављењу”, а сматрају да по богатству садржаја 
може да се такмичи са многим часописима те врсте у иностранству.54 
објављују и позиве на претплату Словинца а доносе и информацију 
о престанку изласка листа Словинац због материјалних тешкоћа, уз 
наду да ће наставити са излажењем када реше проблем.55 

У Хрватској вили објављен је Словинчев позив на претплату 
за 1884, прекуцан је читав програм.56 Посвећују му читаву страну где 
пишу о програму Словинца који сматрају одличним јер му је циљ да 
помири два племена, србе и Хрвате, да излази већ 7 година и да им 
је журналистичка дужност да пишу о њему.57 „словинац није својим 

50   Јавор, Год. 11, бр. 2 (1884): 62.
51   Стража, Год. 2, св. 1 (1879): 147. 
52   Српски лист, Год. 2, бр. 7 (1881): 4.
53   „Naše općinsko vijeće”… Slovinac, God. 5, br. 6 (1882): 95. 
54   „Нијемци о домаћој нам књижевности”, Српски лист, Год. 4, бр. 3 (1883): 4. 
55    Српски лист, бр. 49 (1884): 3.
56    Hrvatska vila, br. 8 (1883): 127.
57    Narodne novine, God. L, br. 117 (1884): 5.
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белетристичким садржајем толико забаван, колико је по разноликих 
повјестничких, књижевно-хисторијских и етнографијских радњах 
занимљив и важан. У тому је листу, кроз шест годиштах што обстоји 
особито за културну и политичку хисторију стародревнога Дубровника 
толика грађа сакупљена, да ће врло добро доћи будућему културному 
хисторичару хрватскому или србскому. особито ће књижевни 
хисторици наћи у „словинцу” право врло за своје обсежније књижевне 
радње. Уз културно-хисторијску струку његује „словинац” највише 
народно-традициону књижевност, те је и у том правцу приобћио много 
блага, којим ће се културни и душевни живот нашега народа са осталом 
досле сакупљеном грађом те врсти дати лиепо освиетлити...”.58 истичу 
његов нарочито леп, чист, прави народни језик каквим би сви требало 
да пишу, даје приказ текстова сматрајући да се свако на њега треба 
претплатити. о Словинцу пишу и у Приморцу (27. фебруар 1878), где 
у рубрици „Наш вјестник” обавештавају читаоце како Народни лист 
јавља да су познати списатељи П. Будмани, А. Казали, Др Казначић, 
Ј. сундечић, в. врчевић и Л. Зоре наумили да у Дубровнику издају 
књижевни лист под именом Словинац.59 

Уместо закључка

Лист Словинац значајан је и данас, после 140 година, са аспекта 
кеижевности и са аспекта историје јер нам пружа драгоцене податке. 
важан је због превода које је објављивао, због прозе и поезије, које су 
носиле дух времена у коме су настале, због описа обичаја, менталитета 
Дубровчана и дубровачког говора. иако су оснивачи и сарадници 
листа били изузетни људи, веома значајни за нашу културну историју, 
многи од њих остали су негде у „позадини”. Можемо претпоставити да 
је то из истог разлога који описује и Марко Цар у тексту о сундечићу, 
где каже да је он неправедно запостављен јер је пола века објављивао 
значајна дела, али су „дјела овог нашег пјесника већијем дијелом 
издавана писменима латинскијем (латиницом), те су зато, јављајући 
се у том несрпском руху, морала да дијеле судбину многих других 

58   Isto, 5.
59   Primorac, God. 6, br. 25 (1878): 4.
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списа, који за већину српскога народа – с разлогом или без разлога 
– остају мртво слово”.60 Без обзира на то којим писмом су писали 
(ћирилицом или латиницом), свакако се зна да су срби користили 
оба писма61 и да се као критеријум одређивања припадности мора 
гледати шта је писано, односно шта текст садржи, а не којим писмом 
је писано. Текстове у Словинцу свакако нећемо делити на основу 
тога да ли су објављени латиницом или ћирилицом, јер су нам сви 
подједнако важни и из сваког можемо сазнати нешто битно. Читајући 
пажљиво, евидентно је да је језик којим је већина текстова написана 
српски језик, што поједини аутори и наводе у чланцима, а да су људи 
који су водили лист углавном срби (католичке и православне вере), 
мада су у њему сарађивали и неки од знаменитих Хрвата. Часопис 
свакако припада и корпусу српске књижевности, не само хрватске. 

и како је једном Зоре рекао да ће време пресудити о вредности 
и значењу Словинца, а и у данашње време о његовој вредности се 
спори, ми се на овај начин захваљујемо србима Дубровчанима који 
су нам оставили овако драгоцен часопис за нашу културну баштину. 
Листајући његове стране и пажљиво читајући текстове, чињенице 
нам се саме намећу и сведоче. о нашој духовној прошлости. о једном 
минулом времену вредном и достојном памћења. 

60 Марко Цар, Моје симпатије (Дубровник: српска дубровачка 
штампарија А. Пасарића, 1904): 8–9.
61  Детаљније о овој теми видети у: Петар Милосављевић, Српска писма 
(Бања Лука: Бесједа, 2006) где је наведено, између осталог, да је подела 
цркве на источну и западну, односно православну и римокатоличку 
утицала на стање писмености код словенских народа и да су словенски 
народи који су остали у православљу задржали ћирилску писменост а 
остали су прихватили латиницу. „ћирилицу је задржао онај део српског 
народа који је остао у Православној цркви. срби који су били под 
јурисдикцијом римокатоличке цркве као и сви други припадници исте 
Цркве писали су латиницом. Тако су срби, и током последњих хиљаду 
година, опет имали два писма: ћирилицу и латиницу као што су раније 
имали глагољицу и ћирилицу (Петар Милосављевић, Српска писма, стр. 
514). 
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Петар Милосављевић

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ПОКРЕТА ЗА 

ОБНОВУ СРБИСТИКЕ

србистика је научна дисциплина о србима. Почела се кон-
ституисати од краја 18. века,  истовремено са другим фило-

лошким дисциплинама европских народа, посебно словенских.  Њено 
латинско име serbica јавља се први пут 1814. у зборнику Slowanka који 
је приредио „патријарх славистике“ Јозеф Добровски у којем је адек-
ватним  изразима означио поједине тематске целине овог зборника 
(на пример, russica, bohemica, polonica, croatica).  

 Као део славистике који је посвећен србима, србистика се 
углавном природно развијала за живота вука Караџића па и касније, 
све док је србија постојала као самостална држава. са појавом 
аустро-хрватске идеје југословенства и сербокроатистике, у другој 
половини 19. века, на чијим теоријским основама ће бити и створена 
Југославија, србистика ће бити потиснута од сербокроатистике и 
југославистике. Пошто су са разбијањем Југославије 1991−2. ове 
дисциплине практично изгубиле разлог постојања, природно је било 
да се срби врате србистици. 
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Покрет за обнову србистике јавио се, после разбијања 
Југославије, из потребе да се срби, у филолошкој сфери, снађу у но-
вој историјској ситуацији. више српских филолога, из разних науч-
них центара, дошло је властитим путевима до сличних ставова. Ти 
ставови се своде на основни: да треба обновити српску филолошку 
традицију, ону која је постојала у предјугословенском периоду.  

Међу разним покушајима да се обнови српска филолошка тра-
диција највише је виталности показао Покрет за обнову србистике. 
Зато ће,  међу покушајима да се обнови српска филолошка традиција, 
овом Покрету бити посвећена посебна пажња. 

Највише докумената о настанку и првим годинама овог Покрета 
налази се у зборнику Српско питање и србистика − документи и 
коментари (2007). Највише мојих личних сведочења о овом догађају 
налази се у другој књизи мојих (необјављених) мемоара Ко и куда ја. 
Најбољу реконструциију овог догађаја доноси књига Душка Певуље 
Обнова србистике (2013). За пуније схватање идеја присталица овог 
Покрета вреди имати у виду и књиге радмила Маројевића Ћирилица 
на раскршћу векова (1991) и Милоша Ковачевића За одбрану српског 
језика и даље(1997) које садрже јасне ставове о потреби обнављања 
србистике.
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Покрет за обнову србистике већ данас се може сматрати кру-
пним догађајем у српској науци и култури. Деловање овог Покрета по-
кушаћу да представим путем приказа више догађаја битних за увид у 
смисао његовог постојања. Ти мањи догађаји су: 1) појава  „приштин-
ског трокњижја“ П. Милосављевића, 2) Проглашење Покрета, 3) 
оснивање часописа Србистика/Serbica, 4) Појава Слова о српском 
језику, 5) симпозијум Дело Петра Милосављевића и србистика, 2002. 
године, 6) Међународни симпозијум Српско питање и србистика, 
2007. године,  7) обнова Матице српске у Дубровнику, 2009. године, 
8) симпозијум Срби муслиманске вероисповести, 9) свечана седница 
Матице српске у Дубровнику посвећена 60-годишњици Новосадског 
договора 2014. годне, 10) Бањалучки скуп, 2015. године.

 

1. „ПРиШТинСКо ТРоКЊиЖЈе“

Да би се боље схватило оно што се дешавало после разбијања 
Југославије, потребно је разликовати србистику, обнову србистике и 
Покрет за обнову србистике. Та три појма су у међусобној вези, али 
нису истовeтна. 

србистика као дисциплина рођена  је заједено са славистиком 
и другим славистичким дисциплинама. Али, она је, са појавом сербо-
кроатистике (1864) и Југославенске академије знаности и умјетности 
(1867) већ у 19. веку бивала потискивана. о томе како се то десило и 
како су србистичка схватања, крајем истога века, била потискивана 
и обновљана говори се у мојој књизи Увод у србистику, посебно у 
поглављу Обнова србистике (335−390). србистика је, као дисциплина, 
далеко драстичније била потиснута после стварања Југославије. Тада 
је практично престала да постоји. 

само разбијање Југославије у последњој деценији 20. века опет 
је отворило могућност обнове србистике. То се најбоље показало у 
књизи професора радмила Маројевића Ћирилица на раскршћу која је 
објављена у Горњем Милановцу 1991. године. Практично, све кључне 
идеје о србистици присутне су у тој књизи. За разлику од професора 
Маројевића, који је почео од одбране идентитета српског језика, ја 
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сам почео од одбране идентитета српске књижевнoсти. Учинио сам 
то још 1978. на Филозофском факултету у Новом саду, противећи 
се идеји о увођењу „минимума заједништва“ по којој се српска 
књижевност сводила на србијанску. Бранећи интегритет српске 
књижевности, тражио сам место за српску књижевност у систему 
словенских и европских књижевности. и на том путу, природно, 
дошао до идеје о повратку српској филолошкој традицији, другим 
речима до идеје о обнови србистике.

Пресудну улогу у настајању самог Покрета за обнову  србистике 
имаће свакако „приштинско трокњижје“. Тако је проф. др слободан 
Костић називао три моје књиге које је он објавио у Народној и уни-
верзитетској библиотеци у Приштини у којој је био управник.То су: 
Српски национални програм и српска књижевност (1995), Систем 
српске књижевности (1996) и Срби и њихов језик (1997). Прва од њих 
је давала одговор на питање: ко су срби и који је њихов национални 
програм; друга − шта се може сматрати српском књижевношћу, а 
трећа, шта је то српски језик? Ниједну од тих књига издавачи мимо 
Косова и Метохије нису смели да објаве. 

Књига Систем српске књижевности доживела је ново, непро-
мењено, издање у издавачкој кући Требник (Београд, 2000). Књига 
Срби и њихов језик доживела је такође ново, али нешто прошире-
но,издање код истог издавача (2002). 
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А текстови из прве поменуте књиге улили су се у књигу Српски 
филолошки програм (2000). Али не баш сви. Пошто се књига Српски 
национални програм и српска књижевностне појављује у едиција-
ма мојих Изабраних дела, вреди је имати у виду. од ње потичу моје 
касније активности везане за обнову српске филолошке традиције. 
охрабрен одјеком који је књига имала у јавности, слободан Костић 
је објавио и друге две, а затим је здушно залегао да успе и Покрет за 
обнову србистике.

2. ПРоГЛаШеЊе ПоКРеТа За оБновУ СРБиСТиКе

Проглашење Покрета за обнову србистике одвило се у амфи-
театру Филолошког факултета у Приштини 9. октобра 1997. године 
са благословом свештеника српске православне цркве. Документа 
Покрета су усвојена и потврђена потписима 63 учесника. скупом је 
председавао проф. др Дамјан Петровић. На скупу је основано Друштво 
за обнову србистике. За председника Друштва изабран је проф. др  
слободан Костић, а за секретара мр. Драгиша Бојовић. извештај о 
овом догађају објављен је у приштинском листу Јединство са потписом 
Ј(елена) Петровић. (овај извештај је прештампан у  ванредном броју 
часописа  Србистика/Serbica бр. 2: Документи и коментари (2007).

Брошура под насловом Обнова србистике представљена је већ 
после неколико дана на 14. Конгресу сла-
вистичких друштава Југославије који је 
одржан у Будви. На овом Конгресу и ја 
сам имао излагање на пленарној седници. 
Грешком, или из других разлога, у програ-
му је наслов реферата гласио Обнова сла-
вистике. Пошто је на Конгресу било преко 
200 учесника, сви су могли да добију бро-
шуру Обноба србистике. Приметио сам да 
су многи узели и по неколико примерака. 

Документа штампана у брошури 
писао сам ја. Али, пошто су на скупу, 
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након дискусије, били прихваћени, постали су основни документи 
Покрета за обнову србистике. Касније су они више пута прештам-
павани, без измена.

У овим документима само један став ће касније бити измењен. 
То је онај у коме се каже да је латиница  хрватско писмо, тј. писмо 
које су срби прихватили од Хрвата (као што су и Хрвати преузели 
српски језик). овај став важио је у официјелној филологији. Показаће 
се, касније, да тај став не одговара чињеницама. Људевит Гај, коме се 
приписивало стварање актуалне латинице, створио је, у ствари, једну 
другачију латиницу, примерену хрватском језику, различиту од ове у 
данашњој употреби. У књизи Српска писма (2006, 2009) документо-
вано сам показао, да  је и латиница, којом се данас служимо, у основи 
писмо срба католика, примерено српском језику, које су у завршном 
процесу обликовали српски филолози.

3. ПоКРеТаЊе ЧаСоПиСа „СРБиСТиКа/SERBICA“

Пошто је био проглашен Покрет за обнову србистике и осно-
вано Друштво за обнову србистике – Центар Приштина, требало је 
начинити још један корак, покренути гласило Покрета. Тако је дошло 
до оснивања часописа Србистика/Serbica. 

образован је савет часописа који је имао укупно 17 чланова. 
Чланови савета били су са Косова, из Београда, војводине, републике 
српске, Црне Горе. Чланови савета били су и двојица професора који 
су тада били ангажовани на страни: радмило Маројевић (Москва) и 
Милош Ковачевић (Бохум). Председник савета био је проф. др Ново 
вуковић (Никшић). За именовање у савету од неких чланова тражио 
је сагласност слободан Костић, од неких ја. 

Уредници часописа били су слободан Костић и Петар 
Милосављевић (главни и одговорни уредник), а секретар 
Уредништва био је Драгиша Бојовић. У име издавача одговоран је био 
Костић. Часопис је технички припреман у Новом саду, у породици 
Милосављевић. Техничку припрему часописа обављали су Мирјана 
исаков и Бранко Милосављевић. Корице је урадила Мирјана исаков. 
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Први број часописа, поред мноштва прилога, донео је и две гру-
пе прилога на која треба посебно обратити пажњу. То су документи 
Покрета за обнову србистике (већ објављени претходно у брошури 
Обнова србистике, 1997) и Документи одбора за стандардизацију 
српског језика при сАНУ. Уз ове документе објављен је интервју 
организатора овог одбора академика Павла ивића под насловом 
Разрешавање српских језичких проблема. ови прилози сведоче да је 
Уредништво часописа Србистика настојало да окупи српске фило-
логе на заједничкој платформи. Природно је што је посебан значај 
давало тада водећем српском лингвисти, академику ивићу. 

Показаће се, нажалост, и то већ 1998. године,  да смо, на делу, 
имали две сасвим различите оријентације у српској филологији: једна 
од њих је окупљала присталице Покрета за обнову србистике, а другу 
је репрезентовао одбор за стандардизацију српског језика. 

вреди обратити пажњу и на датуме конституисања ове две 
оријентације. Два месеца старији био је Покрет за обнову србисти-
ке, јер је промовисан 9. актобра 1997. године. одбор за стандардиза-
цију српског језика формиран је 12. децембра исте године. Може се 
закључити да је овај одбор био реакција на појаву Покрета и да је 
имао неписани задатак да се супротстави обнови српске филолош-
ке традиције. То је било погубно по васпостављање научне свести о 
идентитету српског језика и развој србистике као филолошке дис-
циплине. већ 1998. одбор за стандардизацију српског језика легали-
зовао је три назива односно три језика: српски језик, хрватски језик, 
бошњачки језик. 

Прва два броја часописа Србистика/Serbica појавила су се у 
Приштини захваљујући ангажовању слободана Костића. са егзо-
дусом српског народа са Косова и Метохије, Покрет за обнову срби-
ститке изгубио је главни ослонац. Трећи број, предат у штампу уочи 
бомбардовања 1999. године, појавио се тек 2002. године. После тога 
престало је редовно излажење часописа, али је настављено његово 
повремено излажење. 
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ово су три прва, редовна, броја часописа:

Ако су први број часописа обележили документи који су наја-
вили нову оријентацију у српској филологији, неки од прилога у дру-
гом  и трећем броју већ су указивали на постојање двеју оријентација 
у српској филологији: официјелне и србистичке.

У  другом броју прештампано је Слово о српском језику које 
је потписало 14 филолога и књижевника и које је после објављи-
вања у Политици већ било изазвало пажњу јавности. У истом броју 
објављена је и моја студија Дијалектолошке карте српскохрватског, 
хрватског и српског језика са више дијалектолошких карата у боји. У 
овом тексту уведена је нова тема у мојим  разматрањима о идентите-
ту српског језика, којом ћу се све помније бавити, посебно у књизи 
Филологија и геополитика(2014). 

и трећи број часописа има два важна програмска прилога. 
Један од њих се зове Издавачки пројект „Србистика“. овај пројект 
предлажен образлаже у опсежној студији потребу да се објави пет 
серија: а ) сви релевантни речници српског језика, б) све релевантне 
граматике, в) сви релевантни правописи, г) све релевантне историје 
српске књижевности (до југословенског периода) и д) Антологија 
српске поезије. сврха овог макропројекта је да утврди идентитет 
српског језика, српске књижевности и српског народа, који су били 
угрожени у југословенском и периоду. 
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Други карактеристичан прилог у овом броју јесте моја полеми-
ка са проф. др Драгољубом Петровићем. Не слажући се са политиком 
часописа, професор Петровић је затражио да буде изостављен из 
чланства савета. Уз његово објављено писмо појавио се и мој одговор 
под насловом Тачке неслагања. оба ова прилога показују да није у пи-
тању сукоб личности већ сукоб оријентација: официјелно владајуће 
и оне коју представљају идеје Покрета за обнову србистике.

 
4. СЛово о СРПСКом ЈеЗиКУ

Слово о српском језику је документ који се појавио 1998. године. 
Потписало га је 14 српских филолога и књижевника:  др вера Бојић, 
мр Мирјана влаисављевић, Предраг р. Драгић Кијук, др Драгољуб 
Драгојловић, Милорад Ђурић, проф. др Милош Ковачевић, Жарко 
Команин, Зоран Костић, војислав Лубарда, проф др радмило 
Маројевић, проф. др Петар Милосављевић, слободан ракитић, 
Тиодор росић, проф. др Божо ћорић, мр Михаило Шћепановић. Као 
посебну брошуру штампао га је у Београду Фонд истине о србима. 
У том облику текст се јавља на шест језика: на српском (ћирилицом 
и латиницом), али и на енглеском, руском, француском, пољском и 
немачком. Као вишејезична брошура појавио се на Конгресу слависта 
у Кракову. Био је изложен (по предлогу 
слободана Калезића) на штанду југосло-
венске делегације. Учесници овог скупа 
причали су ми да је био разграбљен.

Слово о српском језику настало је 
мање од годину дана од промовисања 
Покрета за за обнову србистике и њего-
вог гласила,  часописа Србистика/Serbica. 
разговори о Слову почели су најпре у 
стану др вере Бојић, у Крунској улици у 
Београду у првој половини 1998. сећам 
се како сам на једном сточићу у њеном 
стану видео све три моје приштинске 
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књиге и први број часописа Србистика. верујем да су за иниција-
тиву за писање овог документа били најзаслужнији госпођа Бојић 
и Предраг Драгић Кијук. они су ми предочили да прихватају идеје 
Покрета за обнову србистике и предложили да напишем кратак текст 
декларације. На документу је касније рађено током више састанака 
на којима сам и ја учествовао. Два пута сам тим поводом био и у 
Кијуковој кући. објављени текст се донекле разликује од оног који 
сам ја понудио, по дужини и по неким изразима. ипак је видљиво и 
да су сви битни ставови овог документа сагласни са ставовима доку-
мената Покрета. само је једна битна разлика:  у Слову о српском језику 
избегнуто је да се употреби израз србистика. 

Слово о српском језикусе није појавило најпре у часопису 
Србистика како сам предлагао и очекивао. и није га потписало више 
десетина српских интелектуалаца, како смо се договарали, већ га је 
потписало само њих 14.

Слово је најпре објављено у листу Политика 1. и 8.  августа 
1998. године. само недељу дана касније објављена је у истом листу 
критика овог документа под насловом У одбрану достојанства 
српске језичке науке. и овај документ је потписало десетак српских 
лингвиста. Најзначајнији потписник је био академик Павле ивић. са 
изненађењем сам видео да је текст потписао и мој пријатељ Новица 
Петковић. овај документ је прештампан у публикацији Српски језик у 
нормативном огледалу (Београдска књига, 2006). разлози за настанак 
овог документа саопштени су у првој и последњој реценици првог 
пасуса. Пасус почиње овако: „Дубоко забринути због штете коју ће 
српском националном интересу нанети Слово о српском језику“ а 
завршава се образложењем да је њихов документ настао „с намером 
да ублаже штетне последица које ће тај проглас изазвати“. 

После појаве документа и контрадокумента настало је нешто 
што се може назвати медијским линчем „словара“ (потписника 
Слова). Међутим, тај линч очигледно није уродио плодом. Акција 
против овог документа чак је допринела и да се идеје за које смо се 
залагали још јасније искристалишу. Моје колеге радмило Маројевић 
и Милош Ковачевић, који нису били присутни приликом промоције 
Покрета за обнову србистике у Приштини, на основу ставова које 
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су претходно заступали,  чинили су, са професором Костићем и са 
мном, нешто као неформално језгро овог Покрета. Да ставови које 
смо заступали добију и научну тежину, верујем да су посебно учиниле 
књиге радмила Маројевића: Српски језик данас и Нови рат за српски 
језик и правопис и Милоша Ковачевића У одбрану српског језика и 
Српски језик и српски језици.

5. СимПоЗиЈУм У ГРаЧаниЦи и КоСовСКоЈ миТРовиЦи

Егзодус српског народа са Косова и Метохије омео је нормално 
функционисање Покрета за обнову србистике. слободан Костић пре-
бегао је у ваљево, а друге присталице Покрета расуле су се по србији. 
На реду је била борба за голу егзистенцију.

Нови зрак наде дошао је овога пута из Београда. ранко Кебара, 
родом из Фоче, а власник књижаре на Филолошком факултету, негде 
тих година почео је да издаје књиге потребне студентима, које други 
издавачи нису издавали, па је регистровао и издавачку делатност под 
именом Требник. Предложио је да издаје моје књиге. Тако је настала 
едиција мојих Изабраних дела које су приредили слободан Костић и 
вера Милосављевић.

Пошто се, временом, нешто живота враћало на окупира-
ном Косову, слободан Костић је искористио прилику и у основној 
школи „Краљ Милутин“ у Грачаници 13. маја 2002. приредио пре-
дстављање првих пет књига мојих Изабраних дела у издању Требника. 
У овом чину учествовали су: професор Зоран Павловић, доценти  др 
Драгиша Бојовић и  др Драгомир Костић, приређивачи и ја. Професор 
Павловић је, том приликом, предложио да се организује научни скуп 
Дело Петра Милосављевића и србистика. Формални разлог за одр-
жавање овог скупа била је петогодишњица проглашења Покрета за 
обнову србистике и 65 година мога живота. 

Први део овога скупа одржан је у конаку Манастира Грачаница 
а други део у средњој техничкој школи „Михаило Петровић“ у 
Косовској Митровици. Пошто је скуп био договорен, требало је 
искористити прилику и објавити моју већ готову књигу Увод у 
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србистику. Било је, међутим, мало времена да се исправе и многе словне 
грешке ове књиге која има укупно 598 страна. срећом, па се већ 2003, у 
издању Требника појавило и њено друго издање на истом броју страна. 

Зборник Дело Петра Милосављевића и србистика приредио је 
слободан Костић. Али, он је графички обликован у мојој породичној 
радионици. Зборник има биографију и библиографију и два дела: 
први посвећен мојим књигама и активностима, и други део рефера-
тима пристиглим за скуп. На симпозијуму у Митровици су учество-
вали својим рефератима још и Јован Пејчић и Горан Максимовић који 
нису приложили своје реферате за зборник. 

 

 

овај скуп био је први организован на Приштинском универ-
зитету после бомбардовања. На крају скупа, дописник Танјуга имао 
је дуг разговор са мном овим поводом. Колико знам, овај интервју 
нигде није био објављен. 

6. новоСаДСКи СКУП

Новосадски скуп је замишљен као научни одговор оном че-
сто помињаном, а критички несагледаном, скупу одржаном у Новом 
саду 1954. познатом под именом Новосадски договор. Нови скуп 
је одржан под називом  Међународни научни скуп „Српско питање 
и србистика“. он је стварно, по учесницима и теми, имао карактер 
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међународног скупа. А кад је скуп већ био одржан, међу његовим 
учесницима усталио се други назив: Новосадски скуп.

Новосадски скуп је настао из нарасле потребе да се присталице 
Покрета за обнову србистике поново окупе и да опет артикулишу 
своје становиште. Покрет за обнову србистике добио је овом прили-
ком важног савезника: владу републике српске Крајине у прогонству 
која је прихватила програм Покрета. ова влада (формирана тек  2005) 
имала је потребу да нешто битно уради за део српског народа који 
је представљала. схватила је да у датом тренутку највише што може 
да учини јесте у области филологије. Тако су овај скуп организовали 
два чиниоца од којих ниједан није имао материјалних средстава. То 
су Покрет за обнову србистике и влада републике српске Крајине у 
прогонству.

Поставило се питање где такав скуп одржати. Било је предлога 
да се скуп поново одржи у Косовској Митровици, евентуално 
у Грачаници. иза таквог става стајали смо највише Костић и ја. 
Победио је, међутим,  предлог да се скуп одржи баш у Новом саду. 
иза тога предлога стајао је највише Милорад Буха, председник владе 
републике српске Крајине у прогонству. он је, као директор Јавног 
комуналног предузећа у Новом саду  могао да учини да се успешно 
обаве организациони послови. 

Требало је још само наћи формални повод за организовање 
овог скупа. Повод је нађен у десетој годишњици проглашења Покрета 
и у 70-годишњици рођења иницијатора Покрета. Затим се требало 
одлучити и о самом месту одржавања симпозијума. одлучено је да 
то буде у згради Гимназије „Јован Јовановић Змај“. За ову одлуку 
било је више разлога.  Гимназија „Змај“ наставља традицију  српске 
православне гимназије која је основана 1810. У самој згради налази 
се велика спомен плоча посвећена Павлу Јозефу Шафарику, њеном 
директору а једном од највећих слависта и србиста свих времена, 
који је заслужан и за оснивања Летописа Матице српске, а посредно 
и за настанак саме Матице. У дворишту ове школе налазе се бисте 
Доситеја обрадовића, вука Караџића, Павла Шафарика и Георгија 
Магарашевића, значaјних личности за српску филолошку традицију. 
Зграда Гимназије се, сем тога, налази на средокраћи између зграде 
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Матице српске, формалног организатора Новосадског договора и 
зграде Покрајинског комитета савеза комуниста где је Новосадски 
договор стварно одржан. А за моје залагање битан је био и један при-
ватни мотив: то је била зграда у којој сам био ђак и матурирао. 

За Новосадски скуп послато је око стотину позива. Добар број 
позваних није се на позив одазвао. А многи из разних разлога, нису 
ни могли да дођу у Нови сад, већ су само послали своје прилоге. 
судећи по објављеним прилозима, на овом скупу је било укупно 59 
учесника. скуп је трајао је два дана: 23−24. новембра 2007. Учесници 
скупа уз позив за скуп добили су две моје књиге: Идеје југословенства 
и српска мисао и Српско питање и србистика.

Новоосадски скуп је благословио и на њему имао и посебно 
излагање владика бачки др иринеј Буловић.

Пре почетка рада скупа, учесници су добили два зборника 
под истим насловом Српско питање и србистика. Један од њих је 
садржао приспеле реферате, а један је био састављен од докумената и 
коментара. само неколико месеци после скупа појавио се под истим 
наднасловоми трећи зборник са поднасловом Излагања, закључци, 
прилози. сва три зборника имају укупно 1.144 стране. 

Убрзо после овог симпозиума појавила се књига Бојана радића О 
Новосадском скупу. Разговори с Петром Милосављевићем (Штампање 
ове књиге финасирала је влада републике српске Крајине у прогонству).  
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Новосадски скуп спада у категорију оних научних догађаја 
какав су били Бечки договор (1850) и Новосадски договор (1954). 
Закључци донети на овом скупу су посве другачији од оних донетих 
на Новосадском договору којима је институционализована сербокро-
атистика. Новосадски скуп је поново обнављао ставове србистике и 
принципе европске филологије и славистике. 

Постоји старо правило у новинарству: ништа се није десило 
што новине нису забележиле. Новосадски договор из 1954. био је 
не само научни већ и медијски догађај. сасвим је другачије било са 
Новосадским скупом. овај скуп није био сасвим прећутан. У србији 
су га забележиле неке локалне новосадске телевизије, рецимо, Аполо 
и Канал 9. У НиН-у је објављен коректан приказ скупа из пера Лазара 
Каурина. Можда је још понеки медиј овај догађај забележио. Али су га 
главне новине и главне телевизије игнорисале. То је чињено сасвим у 
духу неписане политике која се у србији доследно спроводи. По тој 
политици − у србији србистика не сме проћи! 

7. оБнова маТиЦе СРПСКе У ДУБРовниКУ

Да би се схватило шта је то Матица српска у Дубровнику, треба 
најпре, бар у основном, схватити шта је то Матица српска. Матица 
српска је била прво научно и културно друштво у словенском свету, 
а основана је у Пешти 1826. године. По угледу на ову институцију на-
стале су касније многе матице: словачка, илирска, словеначка, далма-
тинска, хрватска, бугарска итд. све њих је поменуо Божидар Ковачек 
у својој књизи Матица српска (2005). Ковачек је ову књигу објавио 
кад је био председник Матице српске у Новом саду. Непомињање 
Матице српске у Дубровнику у његовој књизи не може се схватити 
као проста случајност. Зборник Матице српске за језик и књижевност 
је 1969. у свесци 17 објавио тематски блок посвећен Матици српској 
у Дубровнику поводом шездесетогодишњице њеног оснивања. овај 
тематски блок је релативно обиман и садржајан: има преко триде-
сетак страница штампаних углавном нонпарелом. Приредио га је 
владимир вукмировић. Главни уредник Зборника тада је био Младен 
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Лесковац, а Ковачек је био секретар уредништва. о Матици српској у 
Дубровнику, сем тога, постоји и чланак Косте Милутиновића у књизи 
Лексикон југословенских писаца који је Матица издала (1972). У овом 
Лексикону Ковачек има текст о дубровачкој књижевности, а њу је 
представљао као део хрватске књижевности. Чинио је тако супротно 
традицији институције на чијем ће се челу касније наћи. 

Наведене чињенице сведоче да су бар старији Матичари (као 
што су Лесковац и Милутиновић) знали да је ова Матица постојала, па 
су и искористили прилику да ту чињеницу не прећуте. ове информа-
ције нису биле сакривене ни од будућих председника Матице као што 
су били Ковачек (1930−2007) и Чедомир Попов (1936−2012) и других 
посленика у Матици као што сам био ја. Показаће се да се, ми тада 
млађи Матичари, према тој чињеници односили смо се различито. 
Ковачек и Попов су настављали нову традицију Матице српске, ону 
која је установљена на резултатима победе партизанског покрета, а ја 
сам сматрао да треба наставити традицију Матице српске која је по-
стојала у предтитовском периоду. Такав однос водио је ка различитим 
резултатима. Моја залагања водила су ка обнови српске филолошке 
традиције, а то значи и ка обнови Матице српске у Дубровнику и ка 
обнови става да је дубровачка књижевност део српске књижевности.

Моју иницијативу да треба обновити Матицу српску у 
Дубровнику прихватио је најпре Милорад Буха, а затим и влада 
републике српске Крајине чији је он био председник. Господин 
Буха и  госпођа Марина рагуш, као посланици српске радикалне 
странке, искористили су важећи правилник скупштине републике 
србије да се под одређеним условима може користити једна од сала 
у згради скупштине резервисана за србе из дијаспоре. Тако је, тач-
но на стогодишњицу оснивања ове институције, у Београду био 
уприличен радни и свечани скуп на којем је ова стара институција 
била обновљена. идеју да се обнови Матица српска у Дубровнику 
на овом скупу подржало је 35 присутних. То су поименично били: 
др Мила Алечковић-Николић, Драгољуб Антић, др Душан Бањац, 
др ив Батаи, Драган Бошковић, Милорад Буха, др Миле Дакић, др 
Јован и. Деретић, Марко Добријевић, др веселин Ђуретић, др Никола 
Жутић, слободан Јарчевић, Невен Кнежевић, др Милош Ковачевић, 
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Драгомир Лалић, рајко Лежајић, ратко Личина, др Гојко Маловић, 
илија Миливојевић, др Петар Милосављевић, Драгана Милошевић, 
Мирослава Петровић, Горан Полетан, мр Марина рагуш, др раде 
рајић, светлана стевић, вања суботић, др Момчило суботић, саша 
суботић, др станко Узелац, Никола Цијук, Миомир Црногорац, 
Душан Чанковић, раде Чубрило, Петар Штиковац, Драгољуб Јакшић. 
На овом скупу су били изабрани и органи обновљене институције.

ове и друге чињенице, везане за обнову Матице српске у 
Дубровнику, објављене су у другом броју Љетописа Матице српске 
у Дубровнику,  документи и коментари. А објављене су у мојој књити 
Обнова српског националног програма.
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Мање од годину дана после свечаног чина обнове, био је 
организован и научни скуп поводом обнављања Матице српске 
у Дубровнику. скуп је био одржан у Земуну. Учесницима скупа 
представљена су фототипска издања књига Матице српске у 
Дубровнику која су била штампана од 1909. до 1914. и две књиге 
које су се појавиле у њеном издању: магистарска теза Татјане ракић 
Живот и дело дум Ивана Стојановића,посвећена вођи срба католика 
у Дубровнику и моја књига Обнова српског националног програма. 
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Главни догађај на овом симпозијуму била су два зборника 
објављена под насловом Љетопис Матице српске у Дубровнику 1. 
и Љетопис Матице српске 2. Први од ових зборника садржио је 
реферате који су изложени на симпозијуму, а други, Документи и 
коментари, донео је значајан број докумената који се тичу Матице 
српске у Дубровнику и срба католика уопште. Зборнике је приредио 
Момчило суботић.

скупу су председавали радмило Маројевић, Милош Ковачевић 
и Момчило суботић. У свечаном делу скупа додељене су и новоуста-
новељене награде. Жири у саставу: Петар Милосављевић, радмило 
Маројевић, Бојан радић и Душко Певуља доделио је награду за књи-
жевност „иво војновић“ књижевнику Милу Медићу и награду за фи-
лологију „Милан решетар“ доценту др ирени Арсић са Филозофског 
факултета у Нишу. 

овај симпозијум су медији потпуно игнорисали.

8. СимПоЗиЈУм о СРБима мУСЛиманСКе веРоиСПовеСТи

симпозијум о србима муслиманске вероисповести био је одр-
жан у сали Културног центра студентског града у Новом Београду 
2012. године. Један од организатора тога скупа, Милорад Буха, пове-
рио ми се да су му обећали из Телевизије србије да ће доћи да снимају 
репортажу са тога скупа. Телевизија србије се није појавила.

Матица српска у Дубровнику, уз институт за политичке сту-
дије у Београду и Покрет за обнову србистике, била је суорганизатор 
тога скупа. А да скуп успе, постарао се Момчило суботић, који је 
приредио зборник радова. На скупу се појавило и издање његове нове 
књиге Политичка мисао србистике.

За председничким столом овог једнодневног симпозију-
ма смењивали су се славенко Терзић, салих селимовић, радмило 
Маројевић, Милош Ковачевић, Момчило суботић. о садржају скупа 
најбоље ће сведочити тематски зборник О Србима муслиманске веро-
исповести. вођена је и интересантна дисксија и у сали и у кулоарима. 
од свега што је речено, а није записано, вреди се подсетити речи 
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првог председавајућег скупа, историчара славенка Терзића: „ово је, 
колико знам, први скуп о србима муслиманске вероисповести“.

         
   

9. оБеЛеЖаваЊе ШеЗДеСеТоГоДиШЊиЦе новоСаДСКоГ 
ДоГовоРа (СвеЧана СеДниЦа маТиЦе СРПСКе У ДУБРовниКУ) 

Године 2014. навршавало се 60 година од Новосадског дого-
вора. Тај чин, који је умногоме променио историју српског народа, 
одржан је у Новом саду 8−10. децембра 1954. Требало га је обележити 
и то на месту на којем се Договор десио. Договор се није збио у згра-
ди Матице српске, како се обично мисли, већ у згради Покрајинског 
комитета савеза комуниста војводине. Било је предлога да овај 
скуп обележе четири Матице: Матица српска у Новом саду, Матица 
српска у Дубровнику, Матица српска у Црној Гори и Матица српска 
у републици српској. скуп је обележен тако што је Матица српска у 
Дубровнику 6. децембра 2014. организовала свечану седницу у Новом 
саду, у бившој згради Покрајинског комитета савеза комуниста 
војводине, у истој сали у којој је Новосадски договор стварно био 
одржан. Председник организационог одбора био је Милорад Буха. 
скуп је у име града Новог сада поздравио вања вученовић, а у име 
владике иринеја скуп је благословио протојереј Миливој Мијатов.  
скупу су председавали радмило Маројевић, Милош Ковачевић и 
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Момчило суботић, а реферат на овој седници поднео је председник 
скупштине Матице српске у Дубровнику Петар Милосављевић. 

На овој свечаној седници представљено је пет публикација које 
су изашле или су биле припремљене за штампу. 

о зборнику докумената приређеном овим поводом под на-
словом О идентитету српског језика (припремили су га Петар 
Милосављевић и Момчило суботић) говорили су радмило Маројевић 
и Милош Ковачевић.

Био је припремљен за штампу посебан број часописа 
Србистика/Serbica посвећен његовом оснивачу проф. др слободану 
Костићу (1952−2012).  о зборнику је говорила слађана Алексић. 
(Зборник још није објављен). 

о књизи Душка Певуље Обнова србистике (2013) говорила је 
Биљана Живковић.

о књизи Биљане Живковић Србистика и србисти, са предго-
вором Бојана радића, која садржи 14 интервјуа са саговорницима из 
целог српског језичког простора, прочитан је текст одсутног салиха 
селимовића. 

о новоизшлој књизи Петра Милосављевића у издању Матице 
српске у  Дубровнику Историја и филологија (2014) говорио је 
Момчило суботић. У овој књизи је објављен и реферат који је про-
читан на седници. 

одржавање ове свечане седнице забележено је на сајту гра-
да Новог сада, кратко га је регистровала и Новосадска телевизија, 
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остали медији су га игнорисали. Највише информација о скупу са-
држано је у интервјуу Биљане Живковић са мном. овај интервју 
је објављен у канадском часопису Људи говоре (уредник радомир 
Батуран) који се издаје у електронској и штампаној форми. 

 
10. БаЊаЛУЧКи СКУП

На Филолошком факултету у Бањој Луци био је  26. маја 2015. 
организован је скуп под насловом Србистика и стране филологије.  
Учесници скупа били су не само србисти већ и представници других 
националних филологија. На скупу је било учесника и из србије и 
Црне  Горе. 

од сличних скупова србиста, овај бањалучки се разликује по 
широј друштвеној подршци коју је србистика добила у овој средини. 
скуп је отворио декан факултета проф. др Младенко саџак. Учеснике 
скупа поздравили су председник скупштине републике српске, ми-
нистар за просвету и проректор Универзитета Бања Лука.

скуп може да буде запамћен по атмосфери слободног 
сукобљавања мишљења. Уводни реферат под насловом Статус 
српске филологије данас имао је доцент др Душко Певуља. Закључци 
су усвојени под насловом Основна начела и препоруке о српском 
језику, књижевности и култури. и реферат и закључци објављени 
су у часопису Крајина (53−54, зима−пролеће 2014/15). 
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Током скупа појавила се и Певуљина књига Повратак 
србистици.

напомена:

од промовисања Покрета за обнову србистике 1997. у  србији се сме-
нило више власти које су деловале по разним програмима. Заједнички 
им је био посве игнорантски однос према србистици. Треба се надати 
да ће се ускоро и у србији стање у овој области променити, да ће 
држава према овој дисциплини имати нормалан однос. Надамо се 
да ће, самим тиме, престати и разлози за постојање овог Покрета.
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Ранко Поповић

СВЕВРЕМЕНОСТ И САВРЕМЕНОСТ СВЕТОГА САВЕ1

Драга браћо и сестре!
Поштовани Светосавци!

Добро је знано и сваком нашем ђачету ко је био и шта је све 
био свети сава. вијековима већ, као каква чудесна бајка, 

траје и допричава се, раскошна смислом, прича о најмлађем сину ве-
ликог жупана Немање у чијој су се јединственој и непоновљивој лич-
ности стекли принц и монах, ходочасник и дипломата, архиепископ 
и државник, законодавац и писац, народни учитељ и просвјетитељ. 
Није чудно, рекло би се на прву помисао, да је личност с толиким 
даровима и таквим историјским значајем, могла постати угаони ка-
мен српског националног идентитета, један од најважнијих, одмах уз 
косовске подвижнике и мученике. Па ипак, ништа од тих и толиких 
дарова не би било довољно да постане то што је постао и остао, да 
на њему није било знака Божје благодати у виду светости. Управо 
у свепрожимајућој сили светости сви ти његови дарови озарени су 
посебним сјајем и окријепљени посебном снагом. Наш први и највећи 
Просветитељ то је што јесте управо стога што је најприје Христов 

1   Бесједа одржана на светосавској академији у Приједору 26. I 2018.
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ученик и светитељ који нам је као народу утврдио у духу хришћанску 
културу култа, жртве и светости. и као што његово општеприхваћено 
монашко име није цјеловито без придјевка који означава светост, тако 
ни наше разумијевање савиног култа не може бити цјеловито без ис-
тинског разумијевања светости. У противном, свијетли знак светога 
саве бива за нас примјер од кога се, логиком профаног времена и 
свјетовне историје, неминовно удаљавамо, а не свјетилник коме се, 
природом освећеног времена и есхатолошког смисла хришћански 
схваћене историје, све више приближавамо. својом светошћу свети 
сава је свевременик па тако и наш савременик. Требало би се сва-
кодневно, не само о савиндану, подсјећати: управо је светост оно 
насушно зрнце соли сверазумијевања, а заборав светости је губитак 
благодарног и благотворног животног смисла.

А није лако схватити и прихватити светост, мада је то вјероват-
но најневјероватнији парадокс у мноштву свих оних који нас обиље-
жавају као људска бића. Јер ми смо по основном одређењу управо 
животоносци, они, дакле, који носе светињу живота Творцем нам 
даровану. Па како је онда могуће живјети светињом, а не разумјети 
светост? Тако што се прво теоријски а онда и живим животом поо-
давно одустало од истине, што је успостављен и озваничен релати-
визам свих вајкадашњих вриједности, што су превладали морални 
скептицизам и нихилизам као својеврстан вид заборава, а све су то 
одреда чемерни плодови невјерујућег ума којима се дичи наше неве-
село доба, кога су они несклони истини и вјери назвали постмодер-
ним. То је заправо она, данас превладавајућа духовна ситуација гдје 
нико не говори оно што мисли, а притом неће да каже шта мисли 
када говори оно што не мисли, како је то духовито и тачно изрекао 
професор Богољуб Шијаковић, постављајући притом оправдано и 
неизбјежно, мада веома неугодно питање: Да ли нам свети сава и 
данас долази као својима? Другим ријечима: Јесмо ли уистину још 
увијек светосавци, свјесни и усред овог обесвећеног и у много чему 
посуновраћеног времена да је велико дјело нашег Просвјетитеља плод 
вјерујућег ума и вјерујуће душе? Је ли увјерење да само вјера даје пуни 
смисао разуму, као што утврђује и морал, за нас данас тек реторичка 
финеса? 
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Ако су за овакву прилику предочена питања претешка, као 
што јесу, поставимо једно лакше и одређеније. Колико је данас међу 
нама оних који су, примјерице, заиста читали Законоправило светога 
саве које је општепозната, подразумијевајућа чињеница свеукупног 
светитељевог стваралачког подвига и које се под тим српским име-
ном сасвим ријетко помиње, а знатно чешће означава грчком ријечју 
номоканон или не баш најпристалијом одредницом крмчија, што до-
лази од руског кормчаја књига? Такви се у вишемилионском народу 
могу набројати на прсте једне руке, укључујући ту и теологе и филоло-
ге и историчаре и правнике. Поражавајућа чињеница, признаћете. А 
ријеч је о великом кодексу црквеног и свјетовног права који је свети 
сава саставио 1219. године, само четири године послије чувене енгле-
ске велике повеље слобода, којим је утврдио српску средњовјековну 
државу и цркву и по коме су за дуга стољећа своје државе и цркве 
управљали и Бугари и руси и Молдавци, чак и румуни. ријеч је, за-
право, о посебном чуду међу светитељевим чудима, највећој српској 
књизи, за какву су је сматрали ауторитети попут Никодима Милаша, 
радослава Грујића, Николе радојчића, сергија Троицког и Димитрија 
Богдановића. То је зналачки урађена компилација преко стотину ви-
зантијских канонско-правних зборника, чиме су срби посредно по-
стали баштиници римскога права, али и књиге Мојсијевих Закона, 
и све то у коначној верзији стопљено je с духом старог српског оби-
чајног права. о капиталности подухвата понајбоље свједочи рашки 
препис Законоправила урађен 1305. године у Петровој цркви у расу, 
који се данас чува у историјском музеју у Москви, а има читавих 427 
пергаментних листова. Није без разлога речено да је у светитељево 
доба било теже и скупље обавити тај посао неголи саградити цркву 
величине Жиче. седамдесет глава тога обимног дјела садржи најви-
ше одредаба канонског права, али ту су и уставна начела, те бројне 
одредбе кривичног, породичног, насљедног и грађанског законодав-
ства. Када је сто тридесет година након Законоправила стваран Закон 
благовјернога цара стефана, односно познати Душанов законик, он 
се заиста имао на шта ослонити. и не само Душанов законик већ и 
законик ивана Црнојевића, законик Петра I Петровића Његоша, за-
коник срба у средњем Подунављу, законик Карађорђеве србије који 
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је састављао прота Матеја Ненадовић, српски грађански законик 
из 1844, те Законик књажевине Црне Горе из 1888, за који је његов 
аутор валтазар Богишић посебно изучавао најстарији, иловички пре-
пис Законоправила, сачињен у Боки, у манастиру светог Архангела 
Михаила на тиватској Превлаци. Фототипију тог преписа из 1262. 
који се, узгред речено, данас налази у Загребу, објавио је у наше дане, 
1991. године, др Миодраг Петровић који ће тринаест година послије 
пренијети на савремени српски језик и критички приредити први 
дио Законоправила.

Јасно је, дакле, да је највећа српска књига најзначајнијег србина, 
откад се срби броје међу народима, више од једног вијека практично 
чамила у тами заборава. Када се 1985. у Београду појавила велика 
Правна енциклопедија у њој није било ни словцета о књизи која је, 
између свега осталог, и први српски устав. А шта та чињеница значи 
нека нам појасне светитељеве ријечи које је записао кад је свом наро-
ду објавио Законоправило: ко не зна ове књиге ни самог себе не зна ко је! 
Добар је знак, ипак, да се у ишчекивању другог дијела Петровићевог 
превода иловичког преписа Законоправила појавила 2013. фототи-
пија сарајевског преписа, а онда 2015. и превод тог драгоцјеног дјела 
из прве половине четрнаестог вијека. Учињено је то племенитим и 
хвале достојним трудом једног универзитетског професора права, 
др станке станојевић, и једног јеромонаха, серафима Глигића, а у 
издању „Дабра“, издавачке куће Митрополије дабробосанске. Древни 
примјерак који се и данас чува у старој сарајевској православној црк-
ви светих Архангела Михаила и Гаврила више није усамљен; добио је 
хиљаду вјерних копија с поговором на српском, руском и енглеском 
језику. Знам поуздано да су поједини примјерци већ стигли чак до 
Кине, и топло се надам да ће их бити на свим странама свијета да и 
другима посвједоче како нисмо репа без коријена. А што се нас тиче, 
нека би дао Бог да се што одлучније чупамо из таме заборава како би 
били достојни светитеља кога славимо и како би му с дубоким по-
крићем смисла клицали с љубављу, појећи и тројећи пјесму радосну. 
На многаја љета!
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Душко Певуља

БЕЧ – РОДНО МЈЕСТО ПРИПОВЈЕДАЧКЕ УМЈЕТНОСТИ 

ПЕТРА КОЧИЋА1

скоро петогодишњим боравком на студијама у Бечу (1899–
1904) Петар Кочић се сврстао међу бројне истакнуте 

српске умјетнике и научнике који су стваралачки, у једном периоду 
свога живота, били везани за овај град. Да овом приликом поменемо 
само нека од најзначјнијих имена: вук Караџић, Јован Јовановић Змај, 
Ђура Јакшић, Лаза Костић, Анастас Јовановић, Паја Јовановић, Урош 
Предић, Јован Цвијић, Милутин Миланковић и бројни други. Колики 
је био значај овог града, као важног центра српске нововјековне  кул-
туре, најбоље се види из одличне монографије Дејана Медаковића под 
насловом Срби у Бечу (Медаковић 1998).

По завршетку Прве мушке гимназије у Београду и проведеног 
љета у завичају, у којем није био пуне четири године, Петар Кочић се 
у јесен 1899. године, као двадесетдвогодишњак, уписао на студије сла-
вистике на Филозофском факултету у Бечу. По свједочењу његових 

1   Текст је настао на основу предавања одржаног у Бечу 16. децембра 2017. 
године, уприличеног у организацији српског културног и просвјетног 
друштва „Просвјета“ из Беча. 



Ду
ш

ко
 П

ев
уљ

а 
  Б

ЕЧ
 –

 Р
О

ДН
О

 М
ЈЕ

С
ТО

 П
РИ

П
О

ВЈ
ЕД

АЧ
КЕ

 У
М

ЈЕ
ТН

О
С

ТИ
 П

ЕТ
РА

 К
О

Ч
И

Ћ
А

226

колега и пријатеља, интерес за студирање исказивао је само прве го-
дине, када је редовније присуствовао предавањима, нарочито код ве-
ликог слависте, хрватског филолога ватрослава Јагића. Посветивши 
се интензивније књижевном раду, Кочић је запустио студирање, иако 
је скоро свакодневно одлазио на факултет. Да везу са факултетом 
ипак није прекинуо потпуно потврђује то што је редовно уписивао 
семестре и што је, 1904. године, апсолвирао студије. Много тога је 
остало до данас непознатог о Кочићевом студирању: каква је била 
структура студија, зашто није дипломирао будући да је, чекајући по-
стављење за наставника српског језика у скопљу, поткрај 1904. године 
из Беча добио увјерење о апсолуторијуму2. Наречено намјештење, 
које је већ афирмисаном писцу наговјештавало какву-такву перспек-
тиву, није било могућно без те потврде.

Кочић није стигао у Беч, као четири године раније у Београд, 
„са дебелом свеском пјесама у џепу“. из Кочићевог кратког записа 
о свом првом сусрету са Јанком веселиновићем знамо како је овај, 
тада угледни српски књижевни бард, оцијенио невјеште почетничке 
стихове  прогнаног сарајевског ђака. иако се неумољиво негатив-
ном оцјеном, истина добронамјерно саопштеном, срушила Кочићева 
младалачка књижевна амбиција, завршна веселиновићева препорука 
није била обесхрабрујућа и није очигледно саопштена тек пуке кон-
венције ради, како је могла да заувучи у тренутку када је изговорена: 
„Уосталом, ја све мислим, да би ти у прози знао и могао боље изрази-
ти шта осјећаш, што те боли, што ти на срцу лежи“(Кочић 2016: 392). 
У центру имерије против које је још као ђак ниже гиманзије подизао 
свој глас Кочић се обрео, како ће се убрзо испоставити, са непосу-
сталом књижевном амбицијом и стваралачким немирима којима је 

2   Приљежни истраживач Кочићевог живота и рада Драгољуб влатковић 
је пишући о Кочићевом боравку у Македонији и времену које је 
непосредно претходило његовом постављењу за наставника српског 
језика и књижевности у скопљу, поред осталог истакао: „Међутим, треба 
знати да Кочић још увек није имао диплому о свршеном универзитету и 
није био потпуно завршио студије. и како диплому није могао добити, он 
је затражио апсолуторијум, који је стигао тек крајем 1904. или почетком 
1905. године. Тадање, пак, српске власти без сведоџбе нису никога 
постављале“ (влатковић 1997: 52).
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ваљало наћи најпримјеренији умјетнички израз. Прва његова припо-
вијетка под насловом „Туба“, објављена у београдском часопису Нова 
искра 1901. године, настала је у овом граду. из усхићења са којим о 
томе у писму извјештава брата илију Кочића види се колико му је 
било стало да се огласи као стваралац. Поднасловно одређење ове 
приповијетке, које гласи: „из босанског сеоског живота“, поетич-
ки је занимљив сигнал који нам открива праву природу Кочићевих 
приповједачких почетака. већ статусом приповједачке првине она у 
пишчевом опусу има привилегован положај. У критици је са разло-
гом примјећено да „Туба“ у себи садржи бројне мотиве које ће пи-
сац варирати, умјетнички развијати и на друге начине обликовати 
у потоњим дјелима3. Али, Кочићева поетика и приповједачка мор-
фологија, сва је у знаку одмака у односу на његово прозно првенче. 
инспирацијски и изведбено „Туба“ је настала под утицајем лектире 
младога писца и насљеђа српске реалистичке приповијетке, нарочито 
оне која је тематско-мотивски усмјерена ка сеоском амбијенту. ову 
приповијетку Петар Кочић неће уврстити ни у једну своју за живота 
објављену књигу. она је по приповједним поступцима, начину кази-
вања, обликовању ликова, ненаглашеној симблизацији, заиста битно 
другачија од свега што ће овај стваралац касније написати.  Према 
томе, процес Кочићевог књижевног изграђивања истински започиње 
у Бечу, и то тек након настанка „Тубе“.

3  У укупном Кочићевом опусу Бранко Милановић је овако видио статус 
прве Кочићеве објављене приповијетке: „У „Туби“ [...] је примјетна 
идиличност сеоског амбијента [...]  која подсјећа недвосмислено на 
веселиновићеве „слике са села“, али су у њој [...]  и прве заснове Кочићеве 
властите и непоновљиве приповједачке визије: ту је зацртан простор 
његових приповједачких дешавања, ту су прва разгарања његових „јаука 
са Змијања“, ту је и један од јунака Кочићевог свијета - Давид са својим 
јазавцем. Кад се „Туба“ чита са будном мишљу на остало што је Кочић 
послије написао, асоцијације природно иду у различитим смијеровима: 
натраг, у простор раније сеоске реалистичке приповијетке, на успоређење 
са њом; затим у живот, у Кочићев завичај као прототипску основу његове 
приповједачке пројекције, а онда [...] у Кочићев приповједачки свијет, ка 
дјелима која су настала послије „Тубе“(Милановић 2011: 167).
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Који су то импулси пресудно утицали на процес Кочићевог 
књижевног изграђивања? На потпуни одговор на ово важно питање 
дуго се чекало у кочићологији. У готово полувјековном временском 
периоду пренаглашаван је утицај Павла Лагарића на умјетничко 
стасавање Петра Кочића. Павле Лагарић, човјек техничког обра-
зовања и основног занимања, био је у првим деценијама двадесе-
тог вијека књижевни критичар особеног профила, данас на жалост 
потпуно заборављен. Углавном се помиње као Кочићев књижевни 
ментор, чије књижевне и ликовне критике, затим чланци који садр-
же промишљања о природи умјетничког стварања, још увијек че-
кају окупљање и у једној књизи и валоризацију. Лагарићев чланак 
под неспретним и нетачним насловом „Како је Петар Кочић научио 
писати приповетке“ пресудно је утицао на пренаглашавање значаја 
Лагарићевих критичких примједби на коначни облик Кочићевих 
раних приповједака, па једновремено и на његово књижевно фор-
мирање. Ако се пажљиво прочита овај чланак, писан као једна сен-
тиментална успомена, видјеће се да Лагарић ни на једном мјесту није 
предимензионирао значај својих сугестија младом писцу који је тра-
гао за облицима изражавања свога умјетничког бића. Првобитно ре-
зервисан према Лагарићу и његовим критичким упутама, као даровит 
писац Кочић врло брзо увиђа њихову утемељеност и драгоцјеност. 
Павле Лагарић, с друге стране, наглашава да његове сугестије, већ 
након неколико сусрета више нису биле потребне Кочићу. све је то 
утицало да се између одрешитог и праведног критичара и младог, 
несигурног и још увијек неизграђеног писца убрзо развије лијепо 
пријатељство, које ће бити прекинуто Кочићевим одласком из Беча. 
(сплетом животних околности њих двојица се више никад неће ви-
дјети). о томе колико је Лагарић утицао на Кочића, драгоцјена за-
пажања оставио је и непосредни судионик њихових бечких сусрета 
и дружења васо Глушац у чланку „Петар Кочић и Павле Лагарић“. 
Као неутрални посматрач Глушац истиче благотворност Лагарићевих 
вербалних упутстава Кочићу и закључује: „Павле Лагарић је својом 
отвореном, искреном и убедљивом критиком имао врло великог 
утицаја на књижевни рад Петра Кочића, тако да се данас може сло-
бодно рећи да он не би, покрај све своје даровитости, имао онога и 
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оноликога књижевног успеха да му није било учитеља и пријатеља 
Павла Лагарића“(Глушац 1936: 355).

радован вучковић је у студији „Модерност дела Петра Кочића“ 
указао не више момената који су далеко пресудније од Лагарићевих 
савјета – које, понављамо још једном, не треба занемаривати – ути-
цали на књижевно изграђивање Петра Кочића, на конституисање 
његовог унутрашњег стваралачког бића. вучковић најприје указује 
на духовну климу која је почетком двадесетог вијека владала у Бечу, 
усљед које је овај град био један од најважнијих европских култур-
них центара: „Беч је тада доживео културни расцвет као никада пре 
тога и подстицан упливима што су долазили из светске метрополе, 
Париза, нашао се у кругу оних европских градова који су се крајем 
XIX и почетком XX века определили за нове естетске и уметничке 
вредности, стварајући своју варијанту модерне. велики је био утицај 
културног препорода у Бечу на остале, особито словенске народе, 
који су улазили у састав Аустро-Угарске Монархије. Кочић је био из-
ложен зрачењу у време његовог најјачег дејства у свету почетком XX 
века“(вучковић 1990: 64). Темељит и обазрив истраживач радован 
вучковић не пренаглашава утицај бечке духовне климе на Кочића, 
али скреће пажњу на њено посредно дејство које није могло мимоићи 
младога писца. За освјетљавање процеса књижевног изграђивања 
Петра Кочића од посебне важности је његова лична библиотека, на-
рочито књиге на њемачком језику које је Кочић  читао за вријеме 
својих студија. радован вучковић пажљивом анализом показује  да 
су код Кочића привелогаван утицај имали руски писци (Достојевски, 
Толстој, Гогољ, Чехов, Горки и Андрејев) те норвешки и дански писци 
(Х. ибзен, Б. Бјернсон, Ј. Ли и А. Киланд). између њихових дјела и 
Кочићевих најбољих приповједака вучковић пажљивом компаратив-
ном анализом уочава подударности и стваралачке аналогије на више 
планова (тематско-мотивском, језичко-стилском, приповједачком). 
На примјер, вучковић назначава бројне стваралачке аналогије између 
Кочићевог и Бјернсоновог приказивања сеоског амијента и умјет-
ничке занесености пред величанственошћу чудесних природних ам-
бијената. Најзад, када је ријеч о регионалним обиљежјима Кочићевог 
приповједачког свијета, по којима је овај писац  препознатљив на 
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мапи српске књижевности, свога времена али и уопште, вучковић 
наводи и могући посредни  утицај покрета завичајне умјетности у 
Аустрији и Њемачкој, посебно изражен почетком двадесетог вијека.

Као код мало ког другог српског писца приповједачки свијет 
Петра Кочића географски је искуључиво смјештен у његов шири за-
вичај, планински и подпланински ареал змијањског краја. Тој загле-
даности у завичај и убједљивој снази аутентичности са којом је при-
казивао прилике и људе у њој, као да је посебно допринијела пишчева 
удаљеност од родног поднебља. Као да је боравак у Бечу изоштрио 
Кочићеву представу о завичајном свијету и писца додатно мотивисао 
да се за њега свестрано заинтересује. Да је слика завичаја у Кочићевим 
дјелима настајала са мањег просторног одстојања, питање је да ли би 
се указала у овако моћном умјетничком заокружењу!

Претежнији дио Кочићевог књижевног дјела настао је за 
вријеме његовог боравка у Бечу. Три његове главне књиге, истовет-
ног упечатљивог наслова С планине и испод планине, уобличене су за 
вријеме Кочићевог студирања. Трећа књига је објављена 1905. Године 
у Београду, али су све приповијетке које су ушле у њен састав напи-
сане у Бечу и објављене претходне године у различитим часописима. 
отуда се са тврдим разлозима може констатовати да је Беч, центар 
царевине против чије се окупационе управе у Босни и Херцеговини 
још од ђачких дана неустрашиво борио, родно мјесто приповједачке 
умјетности Петра Кочића, његовог књижевног изграђивања и до-
стизања високих умјетничких домета. оно што у Кочићевом случају 
импресионира јесте кратак временски размак, од само годину или 
двије, између његових приповједачких почетака и стварања дјела која 
ће му обезбиједити истакнуто мјесто у историји српске књижевно-
сти. Типична почетничка несналажења и трагања за најприличнијим 
креативним изразом, Кочић је савладо брзо, снагом великог дара који 
се морао умјетнички оплодити.

Кочићево најгласовитије књижевно остварење, метонимијска 
замјена за читаво његово дјело, једночинка Јазавац пред судом, у 
првобитном приповједачком облику настало је у Бечу, у јединстве-
ном стваралачком напору, само за једну ноћ. Кочићеви пријатељи 
из студентских дана су о томе оставили занимљиво свједочанство. 
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Казивање симе Ераковића о настанку чувеног дјела забиљежио је и 
тако од заборава сачувао Меша селимовић4. Треба споменути да се 
прво презентовање Јазавца пред судом десило у српском академском 
друштву „Зора“ у Бечу и да је своје дјело читао и касније од критич-
ких примједби бранио сам Петар Кочић. и о том догађају сачувано 
је неколико записа Кочићевих пријатеља и сапутника из тог периода. 
Како је сам писац доживио овај догађај сазнајемо из једног његовог 
недавно откривеног писма упућеног Љубомиру Ковачевићу: „Ту сам 
читаву причу читао у прошлу суботу на литерарној „Зориној“ сједни-
ци. она је изазвала велику буру, и то зато,  што Давид све критикује 
и напада што не ваља у Босни, па се мало очешао и о аутономни 
покрет „народних“ првака. На тој бурној сједници, какве није било 
од кад је „Зоре“, Давид је својом слободом, истином и љубављу према 
отаџбини однио побједу“(Максимовић 2014: 502).

сјединице друштва „Зора“ Кочић је посјећивао са пријатељима 
и, како наводе његови биографи, с почетка се држао суздржано, не 
узимајући учешћа у разговорима (Крушевац 1951: 58–65). Доцније 
је све видније судјеловао у раду овог српског академског друштва. 
„Зора“ ће 1902. године објавити прву збирку Кочићевих приповједака 
С планине и испод планине и тако заузети важно мјесто у пишче-
вој стваралачкој биографији. Када је „Зора 1903. године уприличила 
обиљежавање двадесетпетогодишњице од смрти Ђуре Јакшића, при-
годну бесједу о овом српском пјеснику одржао је Петар Кочић. Његов 
текст под насловом „о лирици Ђуре Јакшића“, изговорен том прили-
ком, важан је из више разлога. Кочић се тим пригодним поводом, који 
увијек подразумијева различита ограничења, показао као одличан 

4   Најзанимљивији дио Ерековићевог сјећања које је забиљежио Меша 
селимовић гласи: „Кочић се дигао од стола пуног хартија и ужурбано 
се сагнуо да дохвати кошуљу и да је навуче, јер је она на њему била сва 
у дроњцима и готово масна од прљавштине.  Био је ведар. Ухватио је 
Ераковића за руку и гледао га смешећи се: - За ноћ сам написао, за једну 
ноћ!  - А после дужег уздаха рекао је: - То је прича о Давиду Штрпцу , 
што тужи проклетог јазавца у оном нашем несрећном крају. очи су му 
севнуле, а целим телом као да је прошао дрхтај и грозница ствараоца.  
и у прљавом „кабинету“  тај запуштени чудак нарастао је одједном као 
див; из њега је зрачила духовна снага, вера, борбеност, тако да се није ни 
примећивало каквим је јадом био окружен“ (селимовић 1941: 13).
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познавалац Јакшићеве поезије, одређујућих и најважнијих њених 
обиљежја. испољио је велику наклоност према своме књижевном и 
духовном предаку, са којим је имао много заједничког. Другу књигу 
својих приповједака посветиће управо Ђури Јакшићу, док ће неш-
то касније написати кратки драмски текст чији је главни јунак овај 
српски романтичарски пјесник. Најзад, говорећи о Јакшићу Кочић је 
саопштио и важне моменте властите етике, естетике и поетике. они 
нам откривају да је писац већ тада имао изграђене властите ставове о 
суштини књижевне умјетности. У наведеној бесједи Кочић разликује 
двије врсте пјесника: прве „чија су дјела и живот пуни занимљиво-
сти, несталности и бурне необузданости животне“ и друге „чија су 
дјела велика и значајна, а живот им је обичан, тих и миран као код 
обичних, свакидашњих филистара“. Први, у које Кочић као изразитог 
представника сврстава Јакшића, су „прави и велики пјесници, иако 
иза себе често не остављају монументалних дјела“. Треба ли уопште 
наглашавати да је овој групи умјетника, код којих постоји тијесна веза 
између живота и стварања, припадао и сам Кочић.  Прије него што 
ће издвојити неке Јакшићеве пјесме и о њима изнијети по неколико 
сувислих запажања, Кочић тврди: „ Ниједан наш пјесник, ни прије ни 
данас,  није писао своје пјесме тако истинским, тако дубоко искреним 
и врелим надахнућем као Ђура, те то је и узрок да се и данас Јакшић, 
док су други готово заборављени и забачени, врло пријатно чита. 
Његове нас пјесме загријевају, одушевљавају и потресају. Нека топла 
и свијетла свјежина струји кроз њих“ (Кочић 2016: 359–360). одмах 
након ових ријечи, које такође могу бити опис читалачког доживљаја 
Кочићевих дјела, слиједи његово чувено поетичко становиште: „Да 
је љепота у умјетности бесмртна, познато је. Али има још нешто у 
умјетности што је бесмртније: живот“ (Кочић 2016: 360). ово је један 
од најчешће цитираних и незаобилазних Кочићевих ставова у којем 
је на садржајан, сажет  и прецизан начин изложена његова поетика, 
оживотворена у читавом његовом књижевном дјелу. иако је овај став 
дубоко утемељен у Кочићевом животу и његовом схватању књижев-
ности не треба пренебрегнути чињеницу да је он био у сагласности 
„са генералним ставом тадашње авангарде“ (вучковић 1990: 84).
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Петар Кочић је био писац чија дјела су одмах по објављивању 
наилазила до добар пријем код читалаца и књижевне критике. У том 
смислу он је био срећан писац. изузимајући свега неколико негатив-
них опаски о његовом књижевном раду, о Кочићу се за његова живота 
писало наглашено афирмативно. сиромашном бечком студенту који 
се истински књижевно објавио приповједачком збирком С планине 
и испод планине (1902) од посебног значаја је била похвална крити-
ка неприкосновеног књижевног арбитра Јована скерлића, објавље-
на у Српском књижевном гласнику. Према запамћењу васе Глушца 
скерлићева подршка ободрила је и обрадовала младог и у књижев-
ности још увијек несигурног Кочића. све три Кочићеве приповје-
дачке књиге С планине и испод планине Јован скерлић ће испратити 
афирмативним приказима, а онда ће у својој знаменитој Историји 
нове српске књижевности канонизовати Петра Кочића као једног од 
најзнатнијих представнике српске књижевности.

Аустријски писац Александар рода рода 1903. године на ње-
мачки језик преводи Кочићеву приповијетку „Јаблан“ и објављује је  
у 101. броју „Бечких земљорадничких новина“.  Наш писац ово разу-
мијева као особени знак подршке и признања: „По објављиваљу пре-
вода Кочић окупља своје бечко друштво у кафани Корб и одушевљено 
им чита родин превод свога дела“ (илић-Марковић 2008: 337). рода 
рода је по својим хумористичко-сатричним приповијеткама би писац 
поетички веома сличан Кочићу. објавио је и антологијски избор у 
који је поред својих приповједака уврстио и приче неколико српских 
и хрватских писаца. Кочић је у овој књизи заступљен са седам при-
повједака,  ћоровић са пет, Ђалски и Нушић са три а Матавуљ и Змај 
са по једном причом. У предговору рода рода  донесене Кочићеве при-
че оцјењује као „ најбоље што су икада написане“ (вучковић 1990: 79).

Петар Кочић је уписао студије у животној доби кад се оне 
углавном завршавају. Због тога његов петогодишњи боравак у Бечу 
пада у оне прекретничке године у живота појединца када се он дуго-
рочно опредјељује и профилише. са неким од својих другова из беч-
ких година Кочић је остао у пријатељским односима до краја живота 
(симо Ераковић и васо Глушац). На жалост, материјална оскудица, 
његова стална животна пратиља, није га остављала ни у току студија. 
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о тој својој злехудој коби он је дирљиво болно проговорио у писму 
Богдану Поповићу: „Гладан, го, бос, с пропалим прстима кроз ципеле 
ходам ја по Бечу и сјећам се свог дјетињства, својих планина, својих 
драгих брђана, па ако гдјегод сретнем  ког доброг друга, заиштем од 
њега који крајцар, свратим се у какву кавану гдје је јевтино, па пишем 
С планине и испод планине... По три дана буде да се ништа вруће не 
окусим. Али ја сам задовољан, јер сам самосталан, не бендам никога, 
осим оног ко поштено мисли и ради”(Кочић 2016: 640). ове потресне 
и често цитиране ријечи овдје наводимо само због посљедње рече-
нице, без које није могућно разумјети живот и рад Петра Кочића. 
оне нам откривају етичку подлогу на којој израста све оно чега се 
подухватао овај стваралац. одломак из још једног писма, упућеног 
дјевојци Милки, такође из Беча, у овом смислу је интересантан: „Ја 
се данас патим и мучим са школом, само да теби и себи извојујем 
добар положај у друштву. Али треба да и ово знаш: да ћу ја можда 
и по затворима и апсанам провести већи дио свог живота, јер ћемо 
ми сви ђаци  отпочети борбу против Швабе, који гуши наш народ, 
отима му слободу и убија срећу. Ако си на све приправна, можеш 
поћи за ме; ако ниси, онда је боље да ме оставиш, па са мном шта 
буде“(Кочић 2016: 635).

У овако чврстим убјеђењима, на којима је утемељена Кочићева 
несвакидашња личност, треба тражити разлоге због којих се он, по 
напуштању Македоније, интензивно посветио борби за политич-
ка и социјална права свога народа. Узалуд је Павле Лагарић питао 
„Зашто си ућутао Петре Кочићу?“, а Јован скерлић пријатељски опо-
мињао писца да се окане политике. Да је учинио другачије Кочић 
би се окренуо против самога себе! Тако је испало да су бечке године 
биле најпродуктивнији период Кочићевог књижевног рада и једини 
у којем је био предан готово искључиво умјетничком стварању. По 
окончању студија, када је стизао, у предасима између драматичних 
животних прилика, Кочић је написао нека од својих највриједнијих 
дјела: довољно је поменути Суданију, приповијетку „Кроз мећаву“ 
и неколико изванредних поетских проза да би се то потврдило. У 
Кочићевом бићу пулсирао је снажни стваралачки импулс, али на два 
колосјека, међусобно блиска и прожета. Крећући се и једном и другом 
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Кочић је стварао онда када су то околности, које нису биле у његовој 
власти, допуштале. свему овоме упркос, он у српској књижевности 
заузима запажено мјесто и поред тога што је писању био посвећен 
само у једном интензивнијем стваралачком напору.
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