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Душко Певуља

СЛАВЕНО-СРПСКИ МАГАЗИН                                                                                                               

Након 250 година на савременом српском језику

У Венецији је 1768. године, у штампарији Димитрија Теодосија, 
објављен Славено-српски магазин, први српски књижевни часопис. 
У српској књижевној и културној историји, у протеклих 250 годи-
на, расправљано је о бројним питањима везаним за ову књижицу 
историјске вриједности и далекосежног значаја. Много тога се о 
њој до данас поуздано сазнало, на основу научно утемељених и на 
чињеницама заснованих истраживања. Одређене непознанице по-
водом једине свеске овог гласила још увијек нису расвјетљене.

Имена издавача и уредника нису наведена у  Славено-српском 
магазину. У опширном предговору, који заузима скоро петину ча-
сописа, наводи се да је ријеч о „малом удружењу које не прелази 
број три“, које је међу собом постигло договор да ће, не мислећи 
о самољубљу, радити за општу корист, која се као мотив и крајњи 
смисао на више мјеста помиње у Магазину.

Поуздано је утврђено да је уредник и издавач Славено-
српског магазина био Захарија Орфелин, а да је „мало удружење“ 
само једна од његових бројних мистификација којима је заметао 
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трагове о ауторству и поводом других својих дјела1 . Да је покре-
тач часописа Орфелин, први пут наводи Алексиус Хорањи у своме 
лексикону угарских писаца из 1776. године2. Претпоставља се да је 
информацију о томе, као и друге податке о Орфелину, Хорањи до-
био од самог овога свестраног ствараоца. На примјерку Магазина из 
митрополитске библиотеке у Сремским Карловцима, митрополит 
Стефан Стратимировић исписао је биљешку о Орфелиновом ау-
торству Магазина. Најзад, у својој постхумно објављеној Историји 
српске књижевности (1865) Павел Јозеф Шафарик уз Магазин наво-
ди Орфелина као његовог састављача3. Да је Славено-српски магазин 
дјело Захарије Орфелина потврдио је један од најбољих познавалаца 
његовог дјела, аутор монографије Захарија Орфелин: живот и рад 
му, књижевни историчар Тихомир Остојић4.

1 О могућим Орфелиновим разлозима за заметање трагова о ауторств својих 
дјела Тихомир Остојић износи сљедећу претпоставку: „Ако је слободно 
нагађати, ја бих рекао, да се Орфелин у својим књижевним радовима крио 
због сиротиње. Као јадник и бедник, он се осећао зависним на све стране, а 
врло добро је осећао и знао, да средина у којој је живео није марила уопће за 
људе који се истичу, камоли за људе његових идеја. Он је био рационалист, 
знао је цену световној науци, истицао је, штавише, вредност природних 
наука. Он је био у своје доба оно и онакав како вели пок. архимандрит 
Руварац да би га данас кад би нешто оживео, звали и назвали народњаком, 
антиклерикалцем, или простије радикалом. Средина, пак, у којој се он кретао 
(а то су биле епископске резиденције и манастири) и од које је, као сиромашан 
човек, зависио, била је одлучно противна слободнијим мислима. У српском 
друштву доминирало је онда калуђерство, и то калуђерство балканскога типа, 
дакле без науке и конзервативно до крајности, калуђерство које је своју владу 
над духовима оснивало на незнању, калуђерство онако како га је  приказао 
Доситеј Обрадовић у својој автобиографији 1783. године“; Тихомир Остојић: 
„О аутору и узору  Славено-сербског  Магазина 1768. год.“, у: Тихомир Остојић: 
Питања српске књижевности XVIII и  XIX века, приредила Милица Ћуковић, 
Ново Милошево 2018. године, стр. 124–125. 
2 Алексиус Хорањи: „Захарија Орфелин“,превео Боривој Чалић, Љетопис 
српског културног друштва „Просвјета“, Загреб 2001. године, стр. 495.          
3  Павел Јозеф Шафарик: Историја српске књижевности, превеле Мирјана Д. 
Стефановић и Милена Мразовић, Београд–Нови Сад 2004. године, стр. 289.                     
4 О Славено-српском магазину Тихомир Остојић је писао у више прилика. 
Види: Тихомир Остојић: Српска књижевност од Велике сеобе до Доситеја 
Обрадовића, Сремски Карловци 1905. године, стр. 83–94; Тихомир Остојић: 
„О аутору и узору  Славено-сербског  Магазина 1768. год.“, у: Тихомир Остојић: 
Питања српске књижевности XVIII и  XIX века, приредила Милица Ћуковић, 
Ново Милошево 2018. године, стр. 119–134. У истој књизи види и Остојићев 
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Паралелно са питањем о уреднику и издавачу наметнуло се 
и оно о узору (узорима) на које се Орфелин угледао састављајући 
Славено-српски магазин. Тихомир Остојић и Павле Поповић, 
доцније и Мирјана Бошков, утврдили су да је Орфелину као узор 
послужио часопис Јежемесечнија сочиненија, који је у периоду од 
1755. го 1764. године издавла Руска академија, под уредништвом 
Герхарда Фридриха Милера5. У новије вријеме утврђено је да се 
Орфелин, поред наведеног руског гласила, вјероватно угледао и 
на венецијанску периодику из времена када је радио као редак-
тор и коректор у штампарији Димитрија Теодосија у овоме граду. 
Утемељена је и сасвим вјероватна претпоставка да је назив своме 
часопису Орфелин одредио према Италијанском магазину, који је 
први пут објављен у Венецији у априлу 1767. године6.

Утврђено је поријекло већине прилога у Магазину, који 
представљају преводе, прераде и адаптације чланака из часописа 
Јежемесечнија сочиненија, те из још неких периодичних издања 
и појединих књига7. Пажњу истраживача највише су привукли 

текст: „Почетак периодичне књижевности у Срба“, стр. 313–318. 
5  О евидентним подударностима између два часописа Тихомир Остојић 
поред осталог каже: „И формат, и наслов, и поједини технички изрази, и 
распоред, па чак и хартија и штампарска израда све у магазину подсјећа 
на руски предложак“; Види: Тихомир Остојић: „О аутору и узору Славено-
сербског магазина од 1768. год.“, стр. 127.
6 Моника Фин закључује да је Орфелин свој часопис „конципирао према 
периодичним издањима која су у Европи излазила у другој половини 18. века, 
и која су имала исту популаризаторску и дидактичку тенденцију на пољу 
националне културе“ Иако је, каже Моника Фин, главна основа Орфелину 
за магазин био руски часопис Јежемесечнија сочиненија,  не може бити спора 
да се он угледао и на друга слична европска гласила свога времена. Бројне 
су подударности између Славено-српског магазина и венецијанске периодике 
из друге половине 18. вијека, почевши од наслова, гдје је она најуочљивија, 
па онда и преко поетичких одлика карактеристичних за европску 
осамнаестовјековну периодику уопште: кратки, разноврсни забавни чланци, 
народни језик итд. Моника Фин подсјећа да традиција европских магазина 
започиње са  енглеским Gentlemen’s Magazine Едварда Кејва, чији први број 
је објављен у Лондону 1731. године. Види о томе детаљно: Моника Фин: 
„Орфелинов Славено-сербски Магазин и венецијанска периодика XVIII века“, 
Зборник Матице српске за славистику, број 86, Нови Сад 2014. године, стр. 
185–201.
7 Славено-српски магазин доноси сљедеће прилоге: „Предговор“,“Мишљење 
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предговор и посљедња рубрика Орфелиновог часописа. Детаљном 
анализом Павле Поповић је утврдио да Орфелинов предговор 
представља адаптацију уводног чланка првог броја руског часопи-
са на који се ослањао, а чији аутор је био његов уредник Герхард 
Фридрих Милер. Поредећи их детаљно, одјељак по одјељак, Поповић 
уочава тијесну везу између два текста, Милеровог и Орфелиновог, 
наглашавајући да чланак нашег аутора ипак представља „нешто 
више“. Та разлика, тај ведносни „вишак“, садржан је у чињеници 
да Орфелин саопштава нове просвјетитељске идеје за српско 
друштво, које ће најавити прекретницу у његовом потоњем кул-
турном кретању. За Поповића Орфелинов уводни чланак наликује 
есејистичкој форми, оној коју ће касније Доситеј Обрадовић 
са успјехом његовати. Према Доситејевом обрасцу, тврди он, 
Орфелинов текст би могао носити наслов „О часописима“8.

Орфелинов предговор Славено-српском магазину по значају 
превазилази оквиоре овог часописа.9 То ће, без изузетка, нагласити 

просвећеног Теофана Прокоповича, архиепископа новогордског, на 
који начин и којим редом је потребно поучавати дете племенитог рода 
хришћанском правилу“, „Очинско упутство сину који хоће да се посвети 
војној служби“, Писмо о важности жена“, „Одговор на писмо о важности 
жена“ (након овог текста, а у истом „прегратку“ је и сонет, пјеснички одговор 
на тему о важности жена), „Писмо Ахмета, сина Соломонова младоме Алији, 
сину Ибрахимовом“, „Писмо цара Диоклецијана далмацијском народу“, 
„Врлине смокве“, „Епиграми“ и „Извјештаји о ученим дјелима“. У посљедњем 
одјељку Орфелин доноси „извјештаје“ о седам књига и биографију Теофана 
Прокоповича.
8 Павле Поповић: „О изворима Славено-сербског Магазина од 1768.“, у: Павле 
Поповић: Нова књижевност I, Београд 2000. године, стр. 25–31.
9 Предговор Орфелин започиње похвалом европском осамнаестом вијеку, 
који је дао много мудрих људи, академија наука и мноштво премудро 
написаних књига. По чему се ово стољеће разликује од претходних, који су 
такође имали и учене људе и значајне књиге. Зато што ти учењаци, лишени 
самољубља, своја знања нису ограничавали на узак круг потенцијалних 
читалаца, већ су увидјели шири друштвени значај својих дјела. Да би постала 
приступачнија, та дјела су се код готово свих европских народа почела 
штампати на њиховим властитим језицима. Истовремено, обимне књиге 
у којима су обрађиване поједине теме, смијенила су „кратка и једноставна 
дјела“, разноврсних садржаја, прилагођена жељама и потребама читалаца. 
Редовни пратећи специфично обликована периодична издања, читаоци се 
„непрестано поучавају“, чиме се повећава њихова радозналост. У „срећној 
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сви његови проучаваоци. Наведимо овдје само два сродна мишљења. 
Јован Скерлић у својој Историји српске књижевности у  XVIII веку 
пише: „То није само програм књижевнога рада Захарије Орфелина, 
то је један манифест историјског значаја у коме се први пут на 
српском језику изнете рационалистичке и  просветитељске док-
трине 18. века, у коме се први пут у српској књижевности разви-
ла мисао световне културе“10. Са њим се готово у свему саглашава  
Милорад Павић, који истиче: „У њему је дат програм рада не само 
Орфелиновог часописа него и једна шира и дугорочнија културна 
оријентација, један практични план најпречих делатности у разли-
читим областима од историје уметности до књижевности“11. 

Посљедњи „преградак“ Магазина под насловом „Извештаји о 
ученим делима“ представља једновремено зачетке и прве приносе 
српској књижевној критици. Што је такође од изнимне важности, 
Орфелин на почетку ове рубрике износи кључне претпоставке на 
којима се темељи књижевнокритичка свијест: „У другим европским 
народима и друштвима издају се такозване учене вести или жур-
нали у којима се објављују извештаји о ученим делима, то јест о 
томе, шта се у којем друштву важно догодило што се односи на 
науку. Какви се где напори улажу у распростирање науке и как-
ви се чине изуми који се тичу побољшања наука и уметности или 
општег људског живота, а посебно какве где општекорисне књиге 
излазе на свет. Сличног извештаја од нас, из наших предела, нико 

Европи“ овим пословима посвећена су учена друштва и академије; 
Орфелин жали што српски народ нема таквих институција па је у односу 
на друге европске народе, у неповољном положају. Најављује се и широк 
спектар тема које ће бити заступљене у часопису: географија, богословље, 
информације о новообјављеним књигама, важним догађајима у свијету 
из савремености и прошлости, економија, трговина, архитектура, музика, 
сликарство, графика и друге области које могу бити од користи. Каже се још 
да ће посебна пажња бити усмјерена ка испитивању прошлости, „тражењу 
и преиспитивању старина српског народа“.
10 Јован Скерлић: Српска књижевност у XVIII веку, Београд 1966. године, стр. 
231.
11 Милорад Павић: Историја српске књижевности класицизма и предро-
мантизма, Београд 1979. године, стр. 154.
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не може тражити, због тога што се у српском народу ништа од тога 
још не налази. Имамо намеру у наш Магазин стављати само стране 
извештаје док се немилосрдност нашег друштва, које само кроз на-
уку може имати почетак своје могуће среће, већ једном не одвоји 
и не почне се угледати на пример других сличних друштава, према 
чему имају изванредну природну способност, а потребних средста-
ва, хвала Богу, нимало им не мањка. Истина, што се тиче корисних 
књига, има већ таквих Срба који би могли својим делима и лепим 
преводима чинити неку корист својој отаџбини. Али из ког се раз-
лога такви од од тога уздржавају, остављамо другима да нагађају и 
претпостављају. Да би међутим, могли колико-толико овај одељак 
нашег Магазина започети од Србије, можемо известити да су про-
шле године ради користи српске младежи штампане књижице под 
доле наведеним насловима“12.

У Магазину су, по угледању на ондашњу европску периодику 
и водеће просвјетитељске идеје, заступљени текстови различитог 
карактера: програмског, богословског, морално-поучног, књижевног 
и књижевнокритичког. Отуда први српски часопис има и богат ре-
гистар заступљених жанорова, од којих се неки по први пут, по-
пут сонета, појављују у српској књижевности. Књижевни облици у 
Магазину су: забавни, поучни чланци, сонет, епиграм, писмо, поле-
мика (дијалошка форма), назнаке есеја (филозофског и о уређивању 
часописа, у предговору), прича из класичне старине, биографија, 
књижевна критика.

Већину од ових жанрова – оне у зачетку, у знатно развијенијем 
облику – проналазимо код Доситеја Обрадовића. Напримјер, 
Орфелинове најаве и коментаре појединих чланака Миодраг 
Матицки види као форму која претходи наравоученијама  која 
прате Доситејеве басне. Сумирајући уочене аналогије између 
Орфелиновог Магазина и Доситејевих Басана, Матицки каже: „Иако  
у српској књижевности 18. века нема много периодичних гласила, 
везе Орфелиновог календара и Магазина, а такође и Орфелиновог 

12  О Орфелиновом значају за развој српске књижевне критике опширно види 
у тексту Јована Пјечића под насловом „Почеци српске књижевне критике и 
есејистике“, у: Јован Пејчић: Почеци и врхови, Београд 2010. стр. 55–65.
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Магазина и Доситејеве публикације Басне, показују да постоји кон-
тинуитет напора српских књижевника да посебном периодичном 
формом, забавником, алманахом, цветником, приближе читаоцима, 
или циљаној групи читалаца, оно што је у области науке и уметности 
урађено у свету, а и код нас, како би лакше, брже и на занимљивији 
начин били обавештени и „приведени“ књизи и читању, како би 
научили да користе већ остварена достигнућа која их могу помоћи 
у животу“13.

У историји српске књижевности и културе значај Славено-
српског магазина је непроцјењив. За Тихомира Остојића овај часо-
пис је „епохално предузеће“, „застава напредне странке“14; према 
Јовану Деретићу Магазину у српској књижевности припада сас-
вим изузетно мјесто јер је „прва књига грађанско-прсветитељске 
оријентације“15; Светислав Шумаревић у књизи Штампа у Срба 
до 1839. одушевљено констатује поводом овог периодика: „то је 
најчуднија књига, каква дотле није никад ни писана ни штампана 
на српском језику“16.

У вријеме када се појавио Славено-српски магазин био је „до-
бро уређен, лепо штампан на доброј хартији и савремено увезан“17. 
У њему је часописна форма, како је примјетио Јован Деретић, „много 
чистије остварена“18 него у Српском летопису, наредном српском 
књижевном гласилу на које ће српска култура чекати 56 година. 
Деретић је указао и на то да је Орфелин у предговору Магазину на-
значио све главне одлике часописне поетике, које ни до данас нису 
битније измијењене: периодичност излажења, зборнички карак-
тер, колективни принцип ауторства, ограниченост обима прилога, 

13 Миодраг Матицки: Српска књижевна периодика (1766 – 1850), Нови Сад 
2017. године, стр. 37. 
14 Тихомир Остојић: Српска књижевност од Доситеја Обрадовића до Велике 
сеобе, стр. 85.
15 Јован Деретић: Историја српске књижевности, Зрењанин 2007. године, стр. 
453.
16 Светислав Шумаревић: Штампа у Срба (до 1839.), фототипско издање, 
Бањалука 2018. године, стр. 31.
17 Лаза Чурчић: Књига о Захарији Орфелину, Загреб 2002. године, стр. 202.
18 Јован Деретић: Доситеј и његово доба, Зрењанин 2016. године, стр. 7.
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специфична структура, разврстаност садржаја у посебне рубрике/
прегратке19.

Штампан у Венецији прије два и по стољећа, Славено-српски 
магазин је као „преурањен покушај“ престао са излажењем већ 
након првог броја. Матица српска га је 1960. године фототипски 
објавила. До сада је на савремени српски језик био преведен сам 
предговор Магазина. Преводилац Боривој Чалић објавио је овај 
текст најприје у Љетопису српског културног друштва „Просвјета“ 
(Загреб 2000. године, стр. 189–193), а затим и у књизи Захарија 
Орфелин (коју је Чалић приредио) у Антологијској едицији Матице 
српске „Десет векова српске књижевности“ (Нови Сад 2011. године, 
стр. 59–63). По први пут на савременом српском језику, у преводу 
Боривоја Чалића, истакнутог проучаваоца живота и дјела Захарије 
Орфелина, Славено-српски магазин се објављује у издању Центра за 
српске студије из Бањалуке (библиотека Посебна издања, књига 2), 
поводом 250 година од штампања. 

Да би смо читаоцима Српског прегледа приближили први 
српски часопис, овдје прештампавамо његов можда најзначајнији 
дио, предговор или, како је писао Орфелин, предисловије. Поред 
нашег уводног текста, објављујемо и преглед Орфелиновог живота 
и рада који је написао Боривој Чалић те студију Јована Пејчића о 
посљедњем прегратку Магазина под насловом „Извештаји о ученим 
делима“.

Доступан и језички приступачан савременом читаоцу, 
Славено-српски магазин је незамјењиво свједочанство о кретањима 
нововјековне српске културе, затим о једном њеном прекретничком 
моменту, као и о напорима и крупним доприносима једног истак-
нутог појединца. Стамено стојећи на почецима богате традиције 
српске књижевне периодике, у савременом језичком руху, он је и 
данас привлачна читалачка занимљивост.

19 Јован Деретић: Историја српске књижевности, стр. 453.
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Захарија Орфелин

ПРЕДГОВОР СЛАВЕНО-СРПСКОМ МАГАЗИНУ

Садашњи век дао је Европи толико мудрих људи да их сви 
остали до овог нису имали у толиком броју. На срећу садашњем 
људском роду! Још и више, јер ови људи нису самољубиви, због 
тога што не спречавају и друге љубитеље мудрости да им постану 
слични. То доказују толике многе академије наука у срећној Европи, 
а још више и безбројно мноштво премудро написаних и штампаних 
књига.

Истина, и раније су постојала висока училишта, било је 
мудрих људи чија су учена дела и књиге донеле немалу корист; 
међутим, оне су користиле онима који су им подражавали у 
високој науци па још на латинском језику, како то доказују саме 
њихове књиге, а за оне, који нису могли пробати училишног мле-
ка, ако су то и желели, јер за то нису имали средстава, није било 
нимало бриге. Напротив, људи данашњег времена брину се не само 
за процват школâ и високих наука које уопште служе друштву, већ 
и за сваког посебно, то јест за сваког од оних који нису могли да 
се школују, а имају велику жељу за познавањем наукâ, исправно 
расуђујући да је бити без тога прирођено животињама, а човек 
сваке, па и онај најподлије, нарави то наравно треба, ако неће да 
личи на бесловесну животињу.
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За стварање такве опште и појединачне користи, употребљена 
су разна и најлакша средства. Раније су књиге и знања писали само 
латинским језиком којег, осим научника или оних који су га нарочито 
учили, нико други није могао да разуме, што је свим љубитељима 
знања  била немала препрека, због чега и нису могли да се наслађују 
својим жељама, већ само једном читавог живота. А сад се за то 
користи властити језик. Књиге, које целом друштву уопште, и сваком 
појединачно, могу да буду корисне, пишу се и штампају у Немачкој 
на немачком, у Француској на француском, у Енглеској на енглеском, 
у Холандији на холандском, у Италији на италијанском, у Шпанији 
на шпанском, као и у Руском царству на руском језику; једном речју, 
народ сваког језика има сада књиге на свом властитом (тј. оном којим 
говори) језику, изузимајући само мађарски и пољски народ који се 
држе латинског језика, приклањајући се старом правилу.

Пре садашњег века о свакој је ствари писано не само 
појединачно, већ и тако широко да се једна [књига] састојала 
неретко од неколико томова, због чега су многи, па и они који су 
знали латински, ретко могли задовољити своју жељу, због тога што 
није било сваком могућно да купи толику количину књигâ и то о 
једној ствари, док на друге нису могли ни да мисле. А сада мудри 
људи не мисле на властиту славу и похвалу, коју су претходни од 
својих обимних и дубоких дела тако похлепно очекивали за себе, 
већ се брину да се њихова похвала састоји у користи за ближњега 
и своју марљивост, колико је то могућно, усмеравају на кратка и 
једноставна дела, да сваком оном ко буде желео да има њихову 
књигу не би било тешко да је разуме док је чита. Они су веровали 
да ни такво средство неће довољно увећати општу корист. Тражили 
су начин да одједном задовоље сваког са свим оним темама које се 
налазе у разним посебним књигама и због тога им је потребно и 
различно време за читање, што могу само они који о томе имају 
једнако знање. Они су у поштанске дане, недељно и месечно, почели 
да издају невелике књижице под разним насловима; уврштавају у 
њих различите теме, водећи рачуна о различитости читалаца, да 
би се свако, зависно од својих склоности и жеља, нечим могао 
користити.
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Они су приметили да се читалац неприметно поучава када 
у одређено време добија не превише листова одједном;  и ове се 
поуке обично у њему чвршће укорењују него велике и дебеле књиге. 
Његова се радозналост, при том, увек увећава када се приближава 
време да нови лист или нови наставак таквог дела треба изаћи из 
штампе. Ретко ко не би пожелео да то чита, а ради своје краткоће 
то не може никоме досадити и тешко да ће ко пустити из руку, а да 
не прочита од почетка до краја. Шта се више може пожелети, него 
да сваки пут сваки читалац задовољи своју радозналост и жељу за 
наукама, па и најмањим од оног што унутра нађе.

Такво, више него корисно, дело сад се отправља у сваком 
угледном друштву. Таква дела издају већином удружени скупови 
учених људи, као и други некористољубиви патриоти, који ближњег 
воле колико и властиту корист, и труде се с великим маром, једни 
око властитих дела, a други преводећи, и такве своје радове или сами 
штампају или их дају удружењима да их она уносе у своја издања.

Ако се то ради у оним народима код којих је главна брига 
друштва око школа и наука и где се налази толико много учених 
људи, зашто то не би било потребно да се ради и код народâ који су 
у крајњој оскудици и с једним и с другим? Наравно да је потребно. 
Заиста, српски народ је од оних народâ који су најспособнији за 
све науке, од духовних и грађанских,  па војних и свих других, до 
економије, трговине и осталих. Недостаје му, на жалост, оних који 
би водили бригу! Истина, у Сремским Карловцима при српској 
Митрополији, као и у новосадском слободном краљевском граду 
основане су школе, па и његова ексцеленција садашњи Господин 
Архиепископ и Митрополит у свом архипастирском духу води о 
томе велику бригу, али поменимо овде и ону латинску пословицу: 
unus nullus.

Зашто треба очекивати већи број брижљивих и љубитеља не 
своје, већ опште користи? Зато што тамо где је самољубље на првом 
месту или где гледају само властиту корист, тамо се друштво не 
може надати ни великом добру ни неком благостању.

У таквом, макар и погрешном очекивању, без ученог друштва, 
ми смо се ујединили у врло мало удружење које не прелази број три, 
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и међусобно успоставили такав договор да ћемо, не обазирући се на 
наше самољубље, презирући критичаре које ће, несумњиво многе, 
садашњи рад  створити, и нимало се не обазирући на оне који због 
своје зле нарави кваре све напоре и измичу се од опште користи, 
подржати у свему такве, сваке похвале достојне, патриоте које смо 
напред поменули.

На крају смо закључили да ћемо се трудити (призвавши Бога 
у помоћ) да сакупљамо и штампамо дела и преводе о разним темама, 
какве нашем српском друштву само могу бити од користи, а наро-
чито: о географији или описивању земаљског круга и народа који на 
њему обитавају, о побожном васпитању, о дужностима свих слојева 
људи, нудићемо извештаје о ученим делима, важнијим догађајима у 
свету прошлих и садашњег времена, разне корисне повести; уз то, 
и таква дела која у економији, трговини, мануфактури, архитекту-
ри, музици, сликарској и графичкој уметности и другим областима 
могу бити корисна.

Нећемо пропустити да за своју дужност признамо како ћемо 
понекад доностити и такве теме које могу да послуже честитим и 
допуштеним забавама и разоноди, као што су то забавни сонети, 
морално поучне приче, снови, повести и друга стихована поетска 
дела, написана на нашем и руском језику.

У нашем договору ми нисмо закључили, јер то нисмо ни мог-
ли, да се у овом раду уздамо само у наше напоре. Већ смо рекли да 
је наше удружење веома мало; награде и добити не очекујемо ни од 
кога, већ хоћемо да наша добит буде општа корист тј. кад неко од 
овог нашег рада добије било какву корист ми ћемо већ бити потпу-
но награђени. Уосталом, будући да сваки од нас има своју домаћу 
економију, морамо непрекидно мислити и бринути о њој, па због 
тога нисмо у стању да свим силама задовољавамо радозналост толи-
ких многих читалаца чији ће број, очекујемо, с временом бити велик. 
Тим пре смо закључили да замолимо све оне наше драге патриоте, 
који о било којој корисној ствари и науци имају вести и умећа, нека 
се и они равномерно потруде или око својих дела или око прево-
да, те нека нам их саопште, а ми ћемо их овде с пуном тачношћу 
доносити, ништа ни скраћујући ни додајући без њихове изричите 
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дозволе. Сваки од тих, отаџбини драгих прегалаца може уједно, ако 
хоће, свако своје дело потписати, штавише, то чак не би било неко-
рисно, дапаче, пожељно, јер би то могло послужити и умножавању 
нашег малог броја.

Нарочиту и вечну похвалу заслужили би они који би свој труд 
и марљивост усмерили на тражење и преписивање старинâ српског 
народа, што је на другим језицима до сада рађено а на нашем се једва 
код понеког налази. Свако ко буде марљив у томе може онолико пре-
писивати  и саопштавати нам (само то или са својим прилозима и 
примедбама о томе) колико нађе код неког страног аутора или негде 
у српским рукописима. 

Рекли смо већ напред да је темељ овог нашег предузећа само 
општа корист. Због чувања тог темеља и пристојности, а и да би 
отклонили све супротне последице, нећемо овде отварати никакве 
јавне спорове ни осетљиве замерке на радове других, ни било шта 
друго што је увредљиво написано, па макар против кога то било 
лично уперено. Нарочито ћемо пазити да у ову књигу не уђе ништа 
што би било противно закону, владајућој држави или правичности. 
Како на овај, више него користан, посао позивамо и наше остале 
патриоте, надамо се да ни они неће одступити од тог нашег правила. 
Уосталом, сваком поштеном читаоцу остављамо на вољу да сваки 
рад просуђује како хоће и ако нам ко о некој теми буде хтео саопшти-
ти своје мишљење или примедбе ми ћемо их радо, од речи до речи, 
уносити у текућу књигу. Овом нашем најусрднијем предузећу, одно-
сно целом делу, дали смо у заглављу наслов СЛАВЕНО-СРПСКИ 
МАГАЗИН. Разлог томе свако може лако погодити: јер како се у 
магазин, с разних места, скупљају земни плодови ради задовољења 
људских потреба кад за то буде потреба, тако се може разумети и 
ово што смо напред рекли. Као што магазини за ствари имају разне 
прегратке ради спремања разних плодова, тако ће и овај имати своје 
одговарајуће прегратке означене латинским бројевима и сваки овај 
преградак садржаваће посебне теме. Велики провинцијски мага-
зини састоје се од неколико одељака, једнако тако ће се и овај наш 
издавати (докле Бог дозволи) у деловима, а сваки део ће се састојати 
из не више од шест листова или табака. Кад нека тема не буде могла 
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стати у једно поглавље неког дêла, ваља знати да ћемо на крају тог 
поглавља назначити да наставак те теме следи у наредном дêлу. Због 
тога је потребно да сваки читалац себи прибави следеће делове кад 
који изађе из штампе; кад их буде имао шест у низу може их свих 
шест увезати у једне корице што ће бити један том, и тако увек докле 
год овај посао буде потрајао. На крају сваког шестог дêла ставићемо 
регистар свих помена вредних тема које су садржане у тих шест де-
лова; нећемо пропустити да тамо такође исправимо и штампарске 
грешке, што нећемо моћи чинити у сваком дêлу због нашег дугог 
избивања из штампарије.

Довољно смо овде већ рекли како ћемо се трудити сакупљамо 
само готова дела, па из тога ваља разумети да наши властити ра-
дови неће бити примећени у овом послу, јер нас није срамота да 
признамо и исповедимо да ми нисмо у стању да то радимо. Наша је 
намера и у томе да све сакупљене и објављене теме, и књижевне и 
некњижевне, свако може да разуме, ма каквог био звања и схватања. 
Такође, побринућемо се и да оне радове који се покажу по израз-
има неразумљиви за неког српског читаоца, исправимо по српски. 
Истина је да ми ни сами у оваквом послу немамо потребну саврше-
ност међутим, одважујемо се са сваком смелошћу, надајући се да 
ће нам обзирни читалац, кад разабере недостатак школа у српском 
народу, опростити наше погрешке, и да ће рад и напори осталих 
љубазних патриота, који у овоме имају више искуства, допунити 
наше недостатке. Због тога смо сада најпре сваког хтели осмелити 
да пише и преводи на свом језику, како ко може и зна, не обазирући 
се нимало на оне који због свог самољубља сакривају оно што знају, 
а налазе мане и негирају рад других. Нека свако има на уму ову 
пословицу:

На грешкама учимо.

Превео: Боривој Чалић
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Боривој Чалић

ЗАХАРИЈА ОРФЕЛИН
(Вуковар, 1726 – Нови Сад, 1785)

Захарија Орфелин био je један од најзначајнијих српских 
стваралаца свог доба. Око његове личности и дела још увек је 
много непознатих и неразјашњених детаља и претпоставки што је 
делом резултат и његовог доприноса. Тешко је данас и замишљати 
каквим је све обзирима морао да попушта, шта је желео да сакрије, 
колико је могао да открије, где је требало да се заклони, а када је 
пожелео да се, заиграно, поигра, да свесно остави загонетку, сачини 
ребус? На многа од тих питања никад се неће наћи одговор, али 
ће се, сасвим је сигурно, понешто још, ипак, открити. Тиме се не 
изражава тек пука нада да ће се дознати за још неке издвојене и 
посебно уочене чињенице, већ понајпре уверење да је за новим 
изворима, у настојањима за што бољим познавањем такве уметничке 
индивидуалности, вредно трагати. Својим богатим и разноликим 
делом Орфелин је досегао високе домете и на јединствен начин 
испунио читаво једно доба српске културе у посебном и преломном 
времену када је та култура, и његовом огромном заслугом, правила 
своје прве модерне кораке и хватала дах с достигнућима сувременог 
доба, доводећи по први пут у средиште пажње сасвим нова подручја 
живота и све шире аспекте људских духовних активности.
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О личном животу Захарије Орфелина зна се веома мало. 
Знатан део података о њему стоји још увек у области претпостав-
ки, нагађања и тумачења, док је размерно недовољно неспорних 
чињеница потврђених поузданим архивским и другим налазима. Да 
није, вероватно сâм, послао своју биографију Елеку Хорањију (Elek, 
Alexius, Horányi), не би се знали ни место ни година његовог рођења.1 
Сви други подаци о њему представљају само делимичне, повремено 
чак сумњиве и противречне трагове о његовом кретању, који, по-
каткад, само додатно замагљују покушаје прецизног успостављања 
хронологије Орфелиновог живота. И према ономе што је о себи сâм 
рекао, показало се већ, ваља бити опрезан и критичан. Није решено 
питање његовог порекла. Није познато ни његово право презиме, 
јер се презиме Стефановић први пут помиње тек петнаест година 
након његове смрти.2 

У личном животу наш писац и уметник није имао среће. 
Његова жена Ана, којом се оженио 1756, умрла је 10. марта 1759. у 
Сремским Карловцима, недуго након порода.3 Син Петар, у којег је 
полагао велике наде, разочарао је касније оца. Не зна се ништа ни 
о кћерки Катарини која је 1768. сахрањена у порти Николајевске 
цркве у Земуну.4 Није познато ни ко је била Ана Орфелина,5 потпи-
сана на књизи о уметности контрапункта из Орфелинове библио-
теке, објављеној 1765. у Венецији, али ни Мара с којом је 1774. живео 
у Сремским Карловцима.

1 Alexius Horányi, Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum, 
Viennae 1776, II,  705-708. В и Алексиус Хорањи, Зaхарија Орфелин, [превео 
Боривој Чалић], (у) Љетопис Српског културног друштва „Просвјета“, 
Загреб, 2001, 495.
2  F[ranz] K[arl] Alter, Wieczyn’ii to jest’ ot naczala do Konza mira trajusstii Kalendar’ 
[…], (у) Allgemeiner Litterarischer Anzeiger, [Leipzig], 1800, Nr. 112, 1091.
3 Димитрије Руварац, Захарија Орфелин. Животописно књижевна црта, (у) 
Споменик  Српске краљевске академије, Београд, 1891, књ. 10, 79. 
4 Бранислав Тодић, Српски сликари од XIV до XVIII века, Покрајински завод 
за заштиту споменика културе, Платонеум, Петроварадин-Нови Сад, 2013, 
књ. 1, 199.
5 Тихомир Остојић, Захарија Орфелин. Живот и рад му, Српска краљевска 
академија, Београд, 1923, 35 и 198. 
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Где је и какве школе похађао Захарија Орфелин, још увек није 
познато. О годинама младости, најважнијима за формирање лич-
ности и разумевање његовог каснијег стваралаштва и многоструке 
делатности, књижевне и ликовне, Орфелин није оставио трагова. 
О себи је рекао да је све сâм научио из књига јер због сиромашт-
ва није могао да похађа јавне школе. Вероватно се то односило на 
више школе јер не треба сумњати да је завршио основну школу 
али и да је великим личним трудом научио и много више него што 
су ондашње српске школе могле да пруже. Његово прво познато 
занимање – био је учитељ – доказ је да је морао имати бар так-
во образовање које би га квалификовало да образује друге. Изван 
сумње је и чињеница да је Захарија Орфелин у својим младим го-
динама био већ оформљен стваралац који је, уз неспорни талент 
и вештине, владао несвакидашњим знањима. Једном ће се, ваља се 
надати, поуздано утврдити где их је, како и када стицао. 

Као готова стваралачка личност исказао се већ у рукописној 
споменици Поздрав Мојсеју Путнику начињеној 1757. у част 
инсталације овог архијереја на катедру бачких епископа. За ту књигу 
je, врло сложеном метриком, испевао низ похвалних песама, неке 
и с акростихом. Текст зборника и његова, виртуозним цртежима 
украшена, визуелна страна налазе се у органски повезаном син-
кретичком односу из којег се читају и  ауторова знатна теолошка 
знања и његово познавање сложених алегоријских и иконографских 
поступака, чини се на трагу поставке ut pictura poesis. Тим више, 
јер сва та сјајна раскош као да му није била довољна, па је у књизи 
Орфелин нотама забележио и музику. На крају споменице испевана 
је  химна у којој, у слављу на врхунцу церемоније устоличења, готово 
да одјекују и црквена звона. Та завршна песма исписана је у облику 
лавиринта развијеног попут крвотока који се слива према центру у 
којем је, преплетом стихова, обликовано срце. Споменица Мојсеју 
Путнику није само празна декорација којом се истиче статус и углед 
новог епископа. Мада се на основном нивоу исказује као детаљан 
сценарио свечаног увођења архијереја у трон, њоме се изражава и 
важан национално-патриотски и политички момент – величање 
Српске православне цркве као главне националне предводничке 
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снаге, којој је нови владика један од поглавара. Овим својим делом 
показао је Орфелин  познавање оновремене руске, али и западноев-
ропске традиције ефемерног спектакла,6 али и своју опредељеност 
ка укрепљењу националне историјске свести.  

Исте године је Орфелин постао „канцелиста“ у служби архи-
епископа и митрополита Павла Ненадовића. У Сремске Карловце, 
тада центар српског политичког и духовног живота, донео је штам-
парску пресу и започео с отискивањем бакрорезних књижица 
али и самосталних графичких листова. Орфелинови бакрорези, 
захваљујући виртуозности његовог цртачког и граверског умећа, и 
данас налазе се у самом врху графичке уметности код Срба.

Жеља за штампањем књига у правим штампаријама одвела га 
је у Венецију где је, најраније од 1761, у штампарији венецијанског 
Грка Димитрија Теодосија започео ново доба у историји српске 
књиге. 

Први међу српским песницима који је пожелео и оства-
рио жељу да своје песме објави у књигама, зачетник нове српске 
књижевности и, посебно, новијег српског књижевног, а тиме и 
уметничког, песништва, Захарија Орфелин био је изврстан зналац 
версификације. Тематски и жанровски посматрано, он се огледао у 
различитим видовима песништва, па је у складу с тим и његов по-
етски опус класификован различито: Горестни плач (1761), Плач 
Сербији (1762. или 1763) и Песн историческа (1765) као патриот-
ске песме, Тренодија (1762) и Сетованије (1764) као рефлексивне, 
Мелодија к пролећу (1764. или 1765) убраја се у идиличну поезију, 
рукописна Песан новосаделанаја за градешпонку господичну Ф. јe 
љубавна песма, док циклус Поздрав Мојсеју Путнику, заједно с 
песмом Павлу Ненадовићу стихи, репрезентује панегирично пес-
ништво. Није сасвим јасно у каквом је ауторском односу био према 
Оди на воспоминаније втораго Христова пришествија (1763). Осим 
нових тема и сложене метрике, разноврсних облика стиха и строфе, 
Орфелин је у српску поезију унео и нове форме, а показао је да му 
ни традиција народне и грађанске поезије није била непозната. 

6 Јелена Тодоровић, Свечани поздрав Мојсеју Путнику Захарије Орфелина, 
Платонеум, Матица српска, Беседа, Нови Сад, 2014.  
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Ни молитвена поетика није била страна Орфелину. Из 
његовог пера настале су бар четири молитве, испеване у прози. 
Као да та најинтимнија сфера, разговор с Богом, није била место 
за показивање версификаторских умећа и знања; као да аутор ту и 
није важан, већ је, готово на начин средњовековних монаха, он само 
посредник, преносилац поруке, иако у тим молитвама проговара ау-
торским гласом снажне емоционалне обојености. Вера за њега није 
само религиозно начело и морални путоказ, већ истинска стварност. 

Књиге које су изашле из руку Захарије Орфелина као ре-
зултат његове књижевне и/или издавачке делатности, посеб-
но у венецијанском периоду док је радио као редактор и корек-
тор у штампарији Димитрија Теодосија, представљају често, чак 
и данас, немали историјски и библиографски проблем. Од неких 
до данас није сачуван ни један примерак, многима још увек није 
прецизно утврђена година издања, доста је непознатог у погледу 
њихових извора и узора, без прецизног одговора је и питање како 
их је Орфелин бирао за објављивање и припремао за штампу. Уз 
низ неопходних богослужбених књига, углавном прештампаних 
с руских предложака, које су током седме деценије 18. века оства-
рене у Венецији, објављују се онде и књиге које све снажније пот-
помажу освит новог доба: Кратки увод у историју порекла славе-
но-сербског народа Павла Јулинца (1765), Нова српска аритметика 
Василија Дамјановића (1767), несачувани Орфелинови Календари 
за 1766. и 1767. годину, његови уџбеници Латински буквар (1766) и 
Первије начатки латинскаго јазика те напослетку Первоје ученије 
хотјашчим учитсја књиг писмени славенскими, називаемоје Буквар 
(1767). Предговор Буквару местимично поприма програмски ка-
рактер, неке његове реченице сасвим складно могле би се укло-
пити у предговор Славено-сербском магазину, и ваљало би их због 
тога узимати заједно с оним деловима Орфелиновог опуса из којих 
провејава, нецеловито и фрагментарно, излагање начела властите 
поетике. У Буквару је Орфелин оставио важне трагове о властитом 
схватању књижевног језика и о свом језичком осећању, издижући 
понегде та схватања на ниво теоријских поставки.7 То је посебно 

7  Мила Стојнић, Филолошки радови Захарија Орфелина, (у) Зборник Матице 
српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1958, књ. 4 и 5, [94].
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занимљиво у контексту његових осцилација у питањима језика. Није 
мање интересантна ни ситуација у којој свој рускословенски буквар 
смешта између Латинског буквара и књиге Первије начатки латин-
скаго јазика – које већ на насловним страницама имају одредницу да 
су преведене на славеносрпски језик и Славено-сербског магазина, у 
којем има и текстова на рускословенском језику. Та двојност чини 
се у Орфелиновом случају као константа коју је, на разне начине, 
испољавао и у другим својим делима. Истичући проблем кварења 
рускословенског под утицајем народног и српскословенског језика,8 
он је сматрао да Срби, код којих се тај језик већ налази у црквеној и 
школској употреби, треба да га изговарају као Руси.9 Покушавајући 
да руске графичке ознаке прилагоди, колико је то могућно, српском 
гласовном систему што тачније, Орфелин је, можда и нехотично, на-
чео питање реформе српског књижевног језика. У приликама у којима 
не постоји никаква литература о језику и правопису, он је на основу 
својих схватања прилично систематично и популарно изложио своја 
знања из те области. Развијеног језичног осећања, Орфелин је јасно 
показао разликовање српског народног од рускословенског језика. Он 
не ставља рускословенски у вишу позицију у односу на народни го-
вор, он се само залаже за доследну правилну примену једног или дру-
гог, не одбацујући народни говор као неупотребљив у књижевности. 
Орфелинов Буквар, иако не сасвим оригиналан, показује, као и нека 
друга његова дела, ауторово умеће преузимања и адаптације и склад-
но стапање у нову целину. У примедбама које прате излагање градива 
оставио је овај наш стваралац сведочанства о свом просветитељском 
усмерењу, о настојањима да почетницом за учење читања, укључујући 
у њу, уз уобичајена богословна, и поглавља о аритметици, времену, 
географији и историји, пружи ученицима што више знања, вероват-
но помишљајући и на то како ће његов Буквар можда бити и једина 
књига коју ће они у свом животу уопште узети у руке.10

8 Питер Херити, Улога Захарије Орфелина у развоју српског књижевног језика, у 
ауторовој књизи Језичка разматрања, Београд – Нови Сад, 1999, 19.
9 Т. Остојић, Исто, 119. Уп. и Т. Ostojić, Zaharija Orfelin als Philolog, (у) Archiv für 
slavische Philologie, Berlin, 1909, Bd. 30, 449. 
10 Боривој Чалић, Буквар велики Захарије Орфелина као просветитељска 
идеја образовања, (у) Буквари и букварска настава код Срба, ур. Бранислава 
Јордановић, Педагошки музеј, Београд, 2010, 55-79.
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У најзначајније Орфелинове подухвате убројено је, с правом, 
његово настојање око покретања часописа. Славено-сербски мага-
зин (1768), његов први и једини број, једна је од оних прекретнич-
ких тачака у којој се, можда у највећој мери, открива дух епохе ра-
ног просветитељства у српској култури. Оно што неслућено подиже 
историјску и културну важност овој добро уређеној,  невеликој и лепо 
штампаној књижици, њен је предговор у којем је Орфелин изложио 
не само разлоге покретања часописа и смер у којем ће га уређивати, 
већ je дао дугорочни пројект културне политике и план најпречих 
делатности у различитим областима. Примећено је већ да је то први 
програмски текст српске књижевности, манифест историјског значаја. 
Први пут на српском језику штампају се рационалистичке идеје ка-
рактеристичне за европски 18. век, оно време које је за Орфелина 
срећно доба људског рода. Први пут образовање и наука излазе испод 
монопола уског круга повлаштених и постају приступачнији ширим 
слојевима друштва. Пишу се и штампају књиге о разним темама, на 
националним језицима, и то не због славе ауторâ већ због опште ко-
ристи. Погодно средство за ширење знања су часописи с разноврсним 
прилозима који излазе у малим свескама и у којима се може наћи за 
сваког понешто. Форма часописа добро је дошла као начин да се у 
српском друштву покуша надокнадити мањак школа и књига. Свеске 
часописа са одабраним чланцима неприметно би поучавале читао-
це. Све је то од преке потребе српском друштву оскудном у свему, а 
способном да учењем напредује и премости заосталост која га дели 
од осталог културног света чиме би се постигла и пуна национална 
афирмација. Иако то није експлицитно изрекао Орфелин је уочио 
и потребу употребе народног језика у књижевности, али онај пре-
судни искорак у том правцу, уистину, и није могао учинити нити му 
се то уопште сме замерати. Правцем на који је Орфелин први указао, 
храбро ће се, генерацију касније, упутити Доситеј Обрадовић у Писму 
Харалампију и својим осталим делима. 

Осим нове форме и прегршти идеја које су исписане у предго-
вору, Магазин је и у свом преосталом садржају испуњен мноштвом 
суштинских новина које се не исказују само као пуко пресађивање 
у српску културу већ је у њих укључено и поуздање да ће се тај 
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уложени труд примити и неговати даље. У кратком уводном тексту 
уз спис о моралном васпитању деце Мненије Теофана Прокоповича, 
изложио је Орфелин циљ таквог васпитања – изградња доброг 
хришћанина, а тиме и доброг грађанина. Епистоларну форму којом 
се, ради адресирања моралних поука, послужио већ у својој првој 
калиграфији (1759), искористио је и у поглављима Магазина. Очеви 
савети сину у потпуном су сазвучју с Орфелиновим молитвама 
намењенима деци: стећи врлине кроз богобојазност, разум, учење, 
праведност и част. Писмо и Одговор на писмо о важности жена, 
заједно са Сонетом, указују на свест о промењеној улози жене у 
друштву. У епистоларној форми су и писмо цара Диоклецијана те 
Писмо Ахмета, сина Солиманова, прва источњачка прича, истов-
ремено и рани пример литературе сентименталног емоционалног 
набоја у српској књижевности, испричан кроз трагичну повест о 
Селиму и Фатими. Проговара се ту о љубави: вољена жена се у очи-
ма мужа упоређује с небеским звездама и рајским лепотицама. Уз 
Епиграме, који су за српску средину такође нов песнички облик, 
у којима се љубав супружника упоређује с небеским откривењем, 
указује се цео један складан тематски заокружен блок Магазина ус-
мерен ка новој, просветитељски схваћеној, осећајности. На другој 
страни је, сасвим утилитаран, текст о врлинама смокве. Важан 
блок је и поглавље Известија о учених делах, у којем су  прикази 
новоизашлих књига, чиме Орфелинов Магазин преузима једну од 
најважнијих функција часописа – праћење текућег културног живо-
та. Ти се прикази, у недостатку поузданијих вести о Орфелиновим 
календарима, сматрају зачецима српске књижевне критике, али и 
текуће библиографије. Иако је већину прилога у Магазину преузео 
или их је делимично прерадио и адаптирао, углавном из оновреме-
не руске периодике, однос према оригиналности у Орфелиновом 
случају, не само поводом Магазина већ и његових других дела, мора 
се вредновати другачије: „према оном колико је новог у српску ли-
тературу и културу свога времена донео, чиме ју је обогатио и какав 
је циљ при томе остваривао.“11

11 Мирјана Бошков, Захарија Орфелин и књижевност руског просветитељства, 
(у) Зборник за славистику, Нови Сад, 1974, 7, 61.
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Посебно место у опусу Захарије Орфелина заузима његова 
књига о руском цару Петру Великом. Она је, уз Историју Јована 
Рајића, и једна од најважнијих књига у српској књижевности и кул-
тури у 18. столећу. За писање ове књиге Орфелин је сакупио обимну 
руску и западноевропску литературу, користио је и архивске изворе 
и све је то у извесној мери критички вредновао. Петра Великог опи-
сао је, с нескривеним дивљењем, као просвећеног владара и рефор-
матора који из своје земље прогони незнање и заосталост. Због не-
часног поступка власника штампарије књига је изашла анонимно и 
без илустрација 1772. године. Од свог животног дела у које је уложио 
огроман стваралачки труд, немалу уметничку енергију, знатну кре-
ативност, а вероватно и одређену суму новца, Орфелин није имао 
никакве користи. Ипак, и у таквој ситуацији, с дивљења достојном 
упорношћу, он је наставио рад на илустрацијама па бакрорезни пор-
трети, медаље и географске карте, завршени највероватније 1774, 
чине тако остварено илустровано издање књиге једном од најлепше 
опремљених српских књига, све до данас. Као књижевно дело та се 
књига може сматрати зачетком српског историјског романа. О свом 
славном цару ни Руси нису имали боље дело, па је књига већ 1774. 
прештампана у Санкт-Петербургу. Њоме се користио Пушкин, а у 
њој је и Његош пронашао грађу за свој Горски вијенац.

У контекст Орфелиновог књижевног стваралаштва нужно је 
довести и његове уџбенике красописа. Прозни текстови на таблама 
свих Орфелинових калиграфијâ (1759, 1776, 1777/1778), исписани 
српскословенским, рускословенским, немачким, латинским, грчким и 
румунским језиком, поменути су тек успут, а биће неопходно, то не би 
требало да буде спорно, да се и они посматрају као део Орфелиновог, 
ако већ не књижевног, тад свакако бар стваралачког опуса. На тим 
таблама су исписане мудре мисли и моралне поуке које, уз њихову 
основну намену – да послуже у практичном школском раду – ове 
уџбенике подижу на много виши ниво. Ликовна изражајност и вир-
туозност приказаних слова мора се због тога довести у синкретичку 
везу са садржајем текстова отиснутих на таблама. 

Иако није био учен теолог, добру упућеност у начела догмат-
ског богословља, довољну спремност али и смелост да се упусти 
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у теолошку полемику, показује и Орфелинов обимни рукописни 
трактат Књига против папства римскаго. На трагу његове теолошке 
упућености, али и препознавања потребе времена, могућно је ишчи-
тати и жељу да се Библија објави за Србе, док његов лик ангажованог 
интелектуалца јасно израња из Представке Марији Терезији (1780), 
у којој проговара и као демократски оријентисан грађанин који се 
залаже за боље уређење црквених прилика код Срба. Иступајући про-
тив аристократизованог црквеног врха он, међутим, још увек користи 
првенствено теолошку аргументацију. У том спису оставио је драго-
цену грађу за познавање друштвених прилика код Срба у 18. столећу.

Свој издавачки и књижевни рад Орфелин је завршио 1783. у 
Бечу. Ту је, у неколико месеци, издао књиге Искусни подрумар и Вечни 
календар. Намењен виноградарима и винарима, написан према не-
мачком узору, Искусни подрумар је усмерен, сасвим просветитељски, 
на култивисање ових значајних грана пољопривреде. У њега уноси 
и своја властита искуства те, можда прве, описе производње вина у 
Срему. Ни овом књигом ниjе Орфелин остао у границама конвен-
ционалног, нудећи само практични приручник. Пишући о историjи, 
месту и значаjу вина, о распознавању квалитета, уживању у вину, 
исписао jе Орфелин, први код Срба, и странице о васпитању укуса. 

Последња штампана Орфелинова књига, Вечни календар, 
упоређен с малом енциклопедијом, у потпуности је на трагу његовог 
просветитељског програма, овај пут с наглашеном идејом о важ-
ности природних наука. Чини се да је Орфелин, тих година већ 
тешко болестан, осећао како је за њега прошло време великог за-
маха те се окреће стварању књиге која ће свим слојевима његових 
сународника, и интелектуалцима и сељацима, и старима и млади-
ма, бити од најнепосредније користи. При том ни на тренутак не 
заборавља своју основну мисију, ону којој је служио целог живо-
та: ширење знања. На почетку књиге, у предговору, испричао је, у 
основи, своју причу – о ствараоцу који наилази на неразумевање 
средине, а који је све своје снаге и деловање усмерио на корист свог 
народа, све оне разочарано-резигниране речи у којима као да своди 
рачун свог живота. Властито просветитељско усмерење изрекао је 
Орфелин и овде, позивом на помагање школа и учитеља. Указао је и 
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на корист од књига: „Јер читање добрих књига просвећује ум, радује 
срце, упућује ка корисноме и води врлинама“. Календар је, посве у 
духу свог рационалистичког програма, наменио не онима у свему 
вичним, већ „недовољно ученим или онима који немају довољно 
времена за читање одговарајућих књига“. У наставку се, уз додатак 
црквене  и извода из српске историје (начињеног по Јулинцу), по 
први пут у српском друштву проговара у некој књизи о природи 
и свемиру, о астрономији, клими, физици. Доследно је изложено и 
ново схватање времена, дотад поиманог првенствено кроз годишњи 
циклус. Орфелин дефинише одсеке времена почев с појмом „век“ 
и завршавајући са шездесетим делом секунде који назива „терцов“. 
Насупрот томе, опширно се тумаче и традиционални календарско-
астрономски појмови, важни за црквену употребу и одређивање 
покретних празника, који ће кориштење књиге омогућити све до 
краја света, по чему је она заиста, како је то истакнуто већ и у на-
слову – вечна. Чак и број страница ове књиге – 366 – симболично 
указује на максималан број дана у години. Знатан део Вечног ка-
лендара заузима превод и прерада оновременог немачког популар-
ног уџбеника природних наука, прилагођеног за потребе тадашње 
српске читалачке публике. Да прегледно објасни астрономске и 
природне појаве које је помињао у тексту, додао је Орфелин књизи 
и девет својих бакрореза, приказујући, међу осталим, и кристале 
снега гледане под микроскопом. О променама схватања и новом 
разумевању односа према телу говоре и поуке о чувању здравља. 
Орфелин саветује умереност у јелу и пићу, препоручује хигијену – 
редовно јутарње умивање, прање зуба, чешљање, често прање руку, 
дајући и друге корисне препоруке све до рецепта за лечење угриза 
бесног пса. На крају Календара штампао је свој последњи песнички 
састав Молитву пред смрт.

Да је тим делима погодио потребе својих сународни-
ка потврђују и каснија прештампавања ових књига, која су, за 
Орфелина прекасно, утврдила његову књижевну славу. Није доспео 
да заврши Славенски словар па се о предуго загубљеним свескама 
његове рукописне лексичке грађе зна тек понешто. Своје издавање 
још увек чека његов Велики српски травник. 
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У свим разговорима о Орфелину посебну тему представља 
његов, сасвим особен, однос према књизи и његово промишљено 
настојање да она поврх свега буде и лепа, да се и тако истакне њена 
унутрашња духовна драгоценост. У оним временима нико више од 
њега није волео књигу. Сведочанство о томе је и његова библиоте-
ка, једина збирка његових личних ствари сачувана до данас, кроз 
коју се у пуној мери и можда више но другде сагледава Орфелинов 
интелектуални лик. 

Захарија Орфелин издваја се као један од главних актера 
на путу савладавања културне заосталости српског друштва у 
историјским оквирима 18. века. Као онај стваралац који је међу 
првима исказао  књижевно и уметничко опредељење и чије ће 
дело, по много чему, прекретнички означити прелаз према новом 
добу српске културе. По томе се јасно уочава његова, сасвим свесна, 
просветитељска усмереност отворена према новим импулсима који 
су долазили и из Русије и са Запада, те голема активна улога у уб-
рзаном развоју националне културе којем је свестрано доприносио 
у времену кад је та култура и његовом големом заслугом, крупним 
корацима грабила напред. Таква стваралачка ерудиција обележила 
је десетлећа тог историјског времена и у њему с правом чини епоху 
која се може назвати Орфелиново доба. 
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Јован Пејчић

„БЛАЖЕНИЈИ И БЛАГОПОЛУЧНИЈИ
ОД СВИЈУ ЊЕГОВОГА ВРЕМЕНА“

Славено-сербскiй магазинъ Захарије Орфелина или
о почецима српске књижевне критике и есејистике

1.

У на че лу, свако питање почетка сложено је и – по пра ви лу ко је 
се увек при зна је а нај че шће раз ли чи то ре ша ва, о че му од лу чу ју оба-
ве ште ност, угао по сма тра ња и дар за кљу чи ва ња – противречно. У 
ду хов ним обла сти ма овај про блем ве ћи је не го у ег закт ним. У на у ци о 
ли те ра ту ри, у на у ци о умет но сти, то је очи глед ни је не го у дру гим ди-
сци пли на ма. У сва ком слу ча ју, у срп ској књи жев но сти не сум њи во је.

Пи та ње ја вља ња нај ра ни јих ви до ва књи жев но кри тич ке ми-
сли, од но сно пр вих об ли ка исто риј ског про у ча ва ња и син тет ско га 
при ка зи ва ња на ци о нал не књи жев но сти, но си код нас сва обе леж ја 
јед не нео д ре ђе но сти при де фи ни са њу пред ме та ка кву, ре ци мо, у 
обла сти ло ги ке, по сти жу та ко зва ни „вољ ни“ па ра док си: чвр сти на 
оног је сте пред мет не ства ри, ро да (кла се) или су што сти (исти не) 
ус по ста вља се си лом еле ме на та („ак си о ма“) без ја сних пој мов них 
окви ра.
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Ра су ђи ва ње Ђу ре Га ве ле о по че ци ма књи жев не кри ти ке код 
Ср ба пред ста вља у овом сми слу при мер par ex cel len ce: 

Срп ској књи жев ној кри ти ци би ло је на ме ње но да се пр-
ви пут ја ви по ла ве ка ра ни је не го што се до и ста ја ви ла. За 
њу је већ у Ор фе ли но вом Ма га зи ну (1768) би ла пред ви ђе-
на „при стој на пре грат ка“ у ко јој би се – да је пр ви срп ски 
ча со пис имао усло ва за бо љу суд би ну – на ста ви ло са об-
ја вљи ва њем ре фе ра та о нај но ви јим стра ним и до ма ћим 
„об шче по ле зним“ књи га ма. Сем то га, уред ни штво је апе-
ло ва ло на чи та о це да за ову ру бри ку ша љу сво је при мед-
бе и ми шље ња о тек сто ви ма ко ји се об ја вљу ју и у са мом 
ча со пи су, и обе ћа ва ло је да ће та кве при ло ге „дра го вољ но 
от сло ва до сло ва“ уно си ти у „на сто ја шчу ју књи гу“ – под 
је ди ним усло вом: да се из бе га ва ју „пе р со нал не“ увре де, ко-
је би мо гле иза зва ти јав не спо ро ве. Тај апел на ро чи то, ви-
ше не го „из ве сти ја о уче них де лах“ (ко ји ма је већ у пр вом 
бро ју усту пље на ше сти на про сто ра), пред ста вља пр ви по-
ку шај уво ђе ња кри ти ке у срп ску књи жев ност. Ако је по-
ку шај про пао, за јед но са ча со пи сом, са ње го вим пр вим и 
је ди ним бро јем, остао је зна чај пр ве иде је и пр вог пла на. 
То за слу жу је да се обе ле жи и као не су ђе ни по че так срп ске 
књи жев не кри ти ке.1

У по тра зи за ко ре нима српске књижевне критике, 
неодређеност о којој је реч још и да нас ме ња по ло жа је, по ме ра ду-
хов не и вре мен ске гра ни це, пре ко па ва и утвр ђу је те ме ље.

1     Ђу ро Гав ела, „      Почец и с рпске к њи же вне крит ик е“ , предгово р у:    Књижевни  
ис то ричари   и критичари,  I, Ср пс ка књижев но ст у ст о књиг а,  књ. 63,  Н ови 
Сад  /  Бео град   1963, 7. – Вид.: и: Ђ. Гавела, „Књижевност без критике. Раздобље 
од Орфелина до Вука“, Огледи и критике, Београд 1979, 5–15. 
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2.

Ка ко то из гле да, нај бо ље се мо же ви де ти управо на при ме ру За-
ха ри је Ор фе ли на и је ди но га бро ја ње го вог Сла ве но-серб ског ма га зи на, 
„то јест со бра ни ја ра зних со чи ње ни ја и пре во дов, к пол зе и уве се ље-
ни ју слу жа шчих“ (Ве не ци ја 1768), пр вог срп ског књи жев ног ча со пи са.

Го ди не 1905. Ти хо мир Осто јић је на пи сао:

На ше око, пре ла зе ћи пре ко пу ста и нео бра ђе на по ља по-
чет нич ке књи жев но сти ово га се вер но га кра ја,2 не ма ина че 
где да се за у ста ви и да ду же бо ра ви до на за ни мљи вој по ја-
ви Ор фе ли но вој.3

Ова ко је Осто јић, на на чин одре шит и од лу чан, име но вао по-
че так – освит но ве срп ске књи жев но сти.

Три го ди не ка сни је, у члан ку „О ауто ру и узо ру Сла ве но-серб-
ског ма га зи на од 1768. год.“4 Ти хо мир Осто јић, го во ре ћи о де ве том, 
за вр шно ме одељ ку ча со пи са – чи ји оп шти на зив је „Извҍстiя о уче
ны хъ дҍ ла хъ“ – по себ но на гла ша ва, као леп при мер „ши рег по гле-
да и ду бљег раз у ме ва ња за пад не кул ту ре“, Ор фе ли но во „ко рект но 
схва та ње на уч не кри ти ке“.5

Реч је о ру бри ци ко ју Ор фе лин уво ди с на ме ром да, по узо ру 
на „прот чих евро пеј ских на ро дов и об шче ствах“, пра ти: 

что у ко јем об шче ству од на ук при на дле жа шче је ва жно про-
ис хо дит, ка ко ва где о рас про стра не ни ји на ук ста ра ња при ла-
жут се, и ка ква чи не се из о бре те ни ја, ко ја касaјут се ис пра-
вле ни ја на ук и ху до жеств, или об шчег че ло ве че ског жи ти ја, 
а осо бли во ка кве где об шче по ле зне кни ге на свет ис хо дет.6

2  Остојић овде мисли на Српску Војводину у Аустроугарској империји.
3  Т. Остојић, Српска књижевност од Велике сеобе до Доситеја Обрадовића, 
Ср[емски] Карловци 1905, 95.
4  Зборник у славу В. Јагића, Берлин 1908, 681–690.
5  Овај суд Остојић ће поновити у монографији Захарија Орфелин – живот и 
рад му (прир. Владимир Ћоровић), САНУ, Београд 1923, 133.  
6  Славено-сербскiй магазинъ, томъ первый, частъ I, въ Венецiи 1768, 77.
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Ор фе лин да ље из но си да ће „из ве шта ва ти“7 о стра ним књи га-
ма, јер срп ских још увек не ма, али у на став ку наводи са мо књи ге ко је 
су „про шлог ле та на штам па не ра ди пол зе серб ског ју но ше ства“8. 

3.

Пи шу ћи она ко, Осто јић ни је ни слу тио до ко је ме ре ће, у го-
ди на ма што до ла зе, ње го ве ре чи о кри ти ци по при ми ти сим бо ли чан 
сми сао. По ка за ћу, нај кра ће што се мо же, на ко ју су све стра ну су до ви 
Осто ји ће ви, али пре све га са др жај сâмога Сла ве но-серб ског ма га зи на, 
од во ди ли ми сли срп ских кри ти ча ра и исто ри ча ра књи жев но сти.

Ваља овде опоменути се најпре Павела Ј. Шафарика и његове 
постхумно објављене Geschichte der südslawischen Literatur, завршене 
1834, штампане у Прагу 1865 (прир. Јозеф Јиречек), чија је трећа 
књига (Das serbische Schriftthum. Geschichte der serbischen Literatur) у 
целини, што се из наслова види, посвећена српској књижевности. 
Ту Шафарик, у напомени уз библиографски опис Славено-сербског 
магазина, бележи: „На крају се налазе рецензије појединих новоиз-
ашлих с[рпских] дела.“9

Зна ме ни ти тај де ве ти „пре гра дак“ Ор фе ли но вог ма га зи на 
за Јо ва на Скер ли ћа је, на другој страни, нај пре „пре глед књи га и 

7 Желећи да у Српској библијографији за новију књижевност 1741–1867. 
одреди карактер прилога рубрике „О учених делах...“, Стојан Новаковић 
у напомени уз јединицу „41. (Орфелин Зах.) Сла ве но-сербс кiй ма га зинъ“ 
користи управо Орфелинову сигни фи ка тивну реч „извештавати“: „На крају 
[Магазина] стоје извјештаји о неколиким новим српским дјелима“ (вид.: С. 
Новаковић, Библијографија..., Београд 1869, 11; фототипско изд. /прир. Драган 
Бараћ/, Изабрана дела, књ. 16, Београд 2001).
8  Славено-сербскiй магазинъ, 78. – Међу забележенима су: три Орфелинове 
књиге (Латински буквар, Первије начатки латинскаго језика и Первоје 
ученије хотјашчим учитсја књиг писмени славенскими, називајемоје 
Буквар) и по једно дело Василија Дамјановића (о аритметици), Епитом... 
Висариона Павловића Дионисија Новаковића и Краткоје сказаније Теофана 
Прокоповича, са Прокоповичевим животописом из пера Фјодора Милера 
(80–81).
9  Павел Јозеф Шафарик, Историја српске књижевности (прев. Мирјана Д. 
Стефановић / Милана Мразовић), Београд / Нови Сад 2004, 290.
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ча со пи са“,10 за тим „пр ва по ја ва срп ске књи жев не кри ти ке“,11 нај зад 
„књи жев на кро ни ка“.12 У по след њем и крун ском де лу Скер ли ће вом, 
у Исто ри ји но ве срп ске књи жев но сти (1914), оде љак о ко јем је реч 
озна чен је као „пре глед но вих књи га срп ских“.13

Шест де це ни ја ка сни је дру ги исто ри чар, Јо ван Де ре тић, та ко-
ђе ми сле ћи на Ор фе ли но ва „Из ве сти ја о уче них де лах“, на пи са ће: 
„Ов де смо на по че ци ма на ше књи жев не кри ти ке.“14 

Но, де сет го ди на по том, ову ми сао Де ре тић ће зна чај но 
пре и на чи ти:

Иде ја, не име, кри ти ке пр ви пут се код нас ја вља у Сла ве но-
серб ском ма га зи ну За ха ри је Ор фе ли на.15

Нај зад, у про ши ре ној, пост хум но об ја вље ној ње го вој Исто-
ри ји срп ске књи жев но сти, још ма ње је оста ло од пр во бит не тврд ње: 

10 Ј. Скерлић, Српска књижевност у XVIII веку (1909), Сабрана дела (ред. 
Мираш Кићовић), књ. 9, Београд 1966, 234.
11  Исто. 
12  Исто, 235.  
13 Ј. Скерлић, Историја нове српске књижевности (1914), Изабрана дела 
(прир. Јован Пејчић), књ. 1, Београд 1997, 71. – Када, почетком осамдесетих 
година буде заокружавао властиту књижевноисторијску делатност, Милорад 
Павић ће у своме главном делу, Рађању нове српске књижевности (Београд 
1983), у поглављу посвећеном Орфелину, по њему уз Венцловића другом 
најважнијем српском барокном писцу, за „Известија о учених делах“ имати 
само Скерлићеве речи (не казујући, међутим, од кога их узима): „преглед 
новоизашлих књига“ (243).  
14 Ј. Деретић, „Славено-сербски магазин“, Доситеј и његово доба, Београд 
1969, 10. – Четири деценије касније Нада Савковић ће, не пружајући никакве 
посредне или директне доказе, само поновити ту прву тврдњу Јована Деретића 
(вид. њезин приручник Књижевно-историјске основе о српској књижевности 
XVIII века, Нови Сад 2011, 116). 
15 Ј. Деретић, „Предговор“, у: Почеци српске књижевне критике (прир. Ј. 
Деретић), Српска књижевна критика, књ. 1, Нови Сад / Београд 1979, 8. – У 
монографији Почеци српске књижевне критике /1817–1860/ (Београд 1957) 
Драгиша Живковић ниједном се речи не осврће у овом смислу на Орфелина 
или Славено-сербски магазин; за њега српска књижевна критика почиње са 
Вуковом „Првом рецензијом“, дакле 1817. године. – Исто на ствар српске 
критике гледају и њени антологичари Љубомир Петровић (Антологија 
српске критике, Београд 1929) и Зоран Мишић (Антологија српске књижевне 
критике, Београд 1958); обојица своје књиге почињу са Вуком.
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не по ми ње се књи жев но кри тич ка пр ви на,16 ка же се са мо да ма га зин 
до но си и „при ка зе но вих књи га“.17

Про блем пр ве по ја ве срп ске кри ти ке оп се да ће па жњу и дру-
гих књи жев них исто ри ча ра. Пре драг Па ла ве стра је дан је од њих. 
Узи ма ју ћи као нај тач ни је дру го Скер ли ће во од ре ђе ње, из ње го ве 
Срп ске књи жев но сти у XVI II ве ку (али без по зи ва ња на Скер ли ћа), 
а пре ла зе ћи пре ко Де ре ти ће вог ре ла ти ви стич ког ста ва, Палавестра 
ће „скер ли ћев ски“ пре су ди ти:

Пр ви за че ци мо дер не срп ске књи жев не кри ти ке, ко ји се ве зу-
ју за про све ти тељ ско де ло ва ње Ор фе ли но вог ча со пи са Сла-
ве но-серб скиј ма га зин из 1768. го ди не, би ла су „из ве сти ја о 
уче них де лах“, што зна чи при ка зи и освр ти на но ве књи ге…18

За вр шни суд Па ла ве стрин је, ме ђу тим, у нај ма њу ру ку про-
из во љан: ко је у ру ка ма имао Ор фе ли нов Сла ве но-серб ски ма га зин 
и ви део гра ђу де ве то га одељ ка, зна да о „при ка зи ма“ и „освр ти ма“ у 
ствар ном зна че њу ре чи ту не мо же би ти го во ра.19

16   Ваља у овом контексту навести и усамљено мишљење Ђорђа Сп. Радојичића, 
који почетак српске књижевне критике налази у XIII веку, у Теодосијевом 
Житију Светога Саве, заправо – по његовим речима – у „првом књижевном 
портрету“ код Срба. Реч је о Теодосијевом портрету Стефана Првовенчаног, 
у којем животописац износи и свој књижевно-критички суд, по Радојичићу 
први у свеукупној српској књижевности (вид.: „Почеци књижевне критике 
код нас у средњем веку“, Дело /Београд/, V/2, 1959, 289). Свој став Радојичић 
ће доцније проширити тако што ће обележја књижевне критике наћи и у 
написима о језику Григорија Хиландарца и Константина Философа из XV 
века, и такође у тексту Непознатог Сремца, насталом с почетка XVI столећа, 
који казује о Деспоту Стефану Лазаревићу и његовом биог рафу Константину 
Философу (вид.: Ђ. Сп. Радојичић, Развојни лук старе српске књижевности, 
Нови Сад 1962, 210–212). Аргументи Радојичићеви за Драгана М. Јеремића су 
неубедљиви (Мерила раних мерилаца, Врњачка Бања 1974, 2). 
17 Исказ у целини гласи: „Иако су у питању само оскудне, претежно библиографске 
информације, то су опет први прикази књига код нас и као такви зачеци критике 
као форме модерне литературе којој је управо периодика била нужан предуслов“ 
(Јован Деретић, Историја српске књижевности, Београд 2002, 467).
18 Предраг Палавестра, „Схватање и појам критике у српској књижевности“ 
(1984), Наслеђе српског модернизма, Београд 1985, 15 (курзив П. П.).
19 Исту „слободу“ извештавања и интерпретирања, чак „појачавајући“ је и 
„проширујући“, Палавестра преноси и у своју Историју српске критике (I–II, 
Нови Сад 2008; у вези с Орфелином вид.: I, 72).
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Тер мин „при ка зи“, а уз ње га фор му ла ци ју „пи сао је [Орфелин] 
о књи га ма“, упо тре би ће доц ни је и Не над Ни ко лић,20 као и Боривој 
Чалић,21 док ће Мир ја на Д. Сте фа но вић ус твр ди ти да су „Ср би пр ву 
књи жев ну кри ти ку до би ли у XVI II сто ле ћу“, при че му је, ра зу мљи во, 
ми сли ла на За ха ри ју Ор фе ли на и ње гов Ма га зин.22 Сво је ста но ви-
ште она ће, шта ви ше, из не ти, ма ло да ље, у ди рект ном об ли ку:

Пр вим ре цен зи ја ма у срп ској на у ци о књи жев но сти за оно 
вре ме оби лу је по след ња ру бри ка у ча со пи су Сла ве но серб-
ски ма га зин (1768), а све их је, укуп но се дам, на пи сао Ор фе-
лин као уред ник.23

Про мен љи вост ста во ва кад је реч о пој му кри ти ке и ње но ме 
нај ра ни јем ја вља њу код Ср ба јед на ко се, опет, од но си и на дру ге две 
упо тре бље не жан ров ске ре чи: „пре глед“ и „хро ни ка“, с тим што оне, 
за раз ли ку од пр ве, отва ра ју још и књи жев ну, кул тур но и сто риј ску 
пер спек ти ву раз у ме ва ња,24 омо гу ћу ју ћи на тај на чин уво ђе ње дру-
га чи јих ста но ви шта и но вих на уч них при сту па.

20 Ненад Николић, „Орфелин: недовршена модерност“ (2007), Меандри 
просвећености, Београд 2010, 42
21  Боривој Чалић, „Захарија Орфелин“, Трагови у тајању, Вуковар / Загреб 
2014, 44.
22 Мирјана Д. Стефановић, „Књижевна критика“, Лексикон српског 
просветитељства, Београд 2009, 130. – У одељку исте књиге, у којем 
лексикографски представља писце српског просветитељства, о Орфелину ће 
ауторка, међу осталим, написати: „Свестран стваралац енциклопедистичког 
типа, уводио је у српску књижевност нове жанрове /сонет, књижевну 
критику, епиграм…/“ (282; курзив Ј. П.).
23  М. Д. Стефановић, „Књижевна критика“, 131.
24  Иво Тартаља наглашава управо ту особину рубрике: „За генезу књижевне 
историје карактеристично је да се прве критичко-библиографске белешке 
и један позив на истраживање и изношење народних старина јављају у 
Орфелиновом Магазину…“ (Почеци рада на историји опште књижевности 
код Срба, САНУ, Београд 1964, 22).   
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4.

Ми слим ов де на оце ну што до ла зи из обла сти нај бли же књи-
жев ној исто ри ји – са би бли о граф ског под руч ја, на оце ну ко ја је 
ста ри ја од Па ла ве стри ног „од сеч ног“ су да, а у ко јој се децидирано 
из но си да су „Из ве сти ја“ за пра во при мер би бли о гра фи је у нај чи-
сти јем сми слу.25

Но пре Сла ве но-серб ског ма га зи на Ор фе лин је штам пао Сла-
ве но-серб скиј во сточ ни ја цер кве ка лен дар… за 1766. го ди ну.26 

За овај ка лен дар зна мо из Ву ко вог нео бја вље ног пред го во ра 
Да ни ци. Пред ста вља ју ћи гра ђу Ка лен да ра, Вук из ве шта ва:

У ње му је […и поглавље] (3) о књи га ма: а) ка кве су знат не 
књи ге из и шле и по што се про да ју, б) ка ко се раз лич не књи-
ге зо ву по ве ли чи ни ли сто ва и по све зи, и ка ко ва је ко јим 
ци је на и т. д.27

Мало даље, пошто из садржаја Календара наведе наслове за-
бележених руских књига, Вук продужује:

Потом се објављују и српске књиге, н. п. Правила молебная 
святыхъ Сербскихъ Просвҍтителей; Павла Јулинца 
„Краткое введеніе въ Історію происхожденія Славено-
Сербскаго народа“; Сербский букваръ; В. Дамјановића 
аритметика etc.28

С помишљу на ово место у Вуковом извештају, притом 
алудирајући на Деретићев суд донет у хрестоматији Почеци српске 
књижевне критике (1979), Жарко Рошуљ ће приметити:

25  Вид.: Душан Панковић, „Захарија Орфелин као библиограф“, Библиотекар 
(Београд), XXVIII/3–4 (1976), 445.
26  Овом календару изгубио се сваки траг, нико га од данашњих истраживача 
није видео. 
27  Вук Караџић, „О српским календарима“, Даница… (прир. Милорад Павић), 
Сабрана дела, књ. 8, Београд 1969, 524.  
28 Исто. – Ваља приметити да обавештења о Буквару и књизи Василија 
Дамјановића штампа Орфелин, две године касније, и у Магазину.
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Остаје отворено питање да ли се идеја о српској књижевној 
критици јавила у магазину (1768) или календару (1766) 
истог издавача, нашег првог приказивача књига – Захарије 
Орфелина.29

Из Ву ко вог опи са Ор фе ли но вог Ка лен да ра за 1766. го ди ну 
Ду шан Пан ко вић, међутим, за кљу чу је да је ту реч не о при ка зи ма 
књи га, већ о би бли о гра фи ји у кла сич ном зна че њу тог тер ми на, и то 
о пр вој би бли о гра фи ји у срп ској исто ри ји.30

Исти суд за др жа ва Пан ко вић и у ве зи са спи ском књи га штам-
па ним у Сла ве но-серб ском ма га зи ну: „Из ве сти ја о уче них де лах“ 

29  Жарко Рошуљ, „О Историји српске књижевне критике 1768–2007 Предрага 
Палавестре“, у зборнику Историја и теорија српске књижевне критике (уред. 
Милан Радуловић), Београд 2009, 71. – Критика Деретићевог става, кад смо 
већ код тога, има и свој радикалнији вид и долази од Миодрага Матицког: 
„У тежњи да почетак српске књижевне критике веже за Вука Караџића, 
Јован Деретић, по принципу ’пре и после Вука‘, свој приступ дели на следеће 
целине: 1. почеци књижевног мишљења пре Вука; 2. Вукова критика и 3. 
развитак критике и теорије после Вука. Да ’праве‘ критике пре Вука нема, 
он поткрепљује тврдња-ма да ’нема ниједног приказа књиге која би спадала 
у уметничку литературу‘, а истовремено се не пита које би то књиге могле 
бити и које су и какве књиге у жижи интересовања у епохи просвећено-сти, 
каква је у то време критика у гласилима водећих литература, каква се критика 
објављује у тадашњим магазинима који су били узор Орфелиновом Магазину 
и другим српским  гласилима 18. века и првих деценија 19. века. Деретићу не 
значи много ни Орфелинов позив у историјском, како вели Јован Скерлић, 
предговору Славено-сербског магазина (Млеци, 1768), упућеном ’патриотима‘ 
да шаљу своја мишљења и оцене о књигама и другим предметима, већ вели 
да су евидентни рецензентски покушаји тек наговештаји праве критике, јер 
у њима ’нема оцене књига’“ („Почеци српске књижевне критике“, у зборнику 
Историја и теорија српске књижевне критике, 105–106; исто у: М. Матицки, 
Српска књижевна периодике 1766–1850, Нови Сад 2016, 171).
30 Душан Панковић, Српске библиографије 1766–1850, Београд 1982, 
13 (излагање о Орфелину део је поглавља које носи наслов „Почеци“ и 
представља допуњену верзију Панковићевог текста из Библиотекара /вид.: 
нап. 23/). – Поборника Панковићевог става било је у међувремену више. Међу 
њима је Војислав Максимовић: „Известија о учених делах“ он види као први 
библиографски попис књига код Срба („Периодизација и оквири српске 
библиографије“, Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића 
2006, XV, Инђија 2007, 31). Исто уверење, само у другим терминима, изражава 
Миодраг Матицки; по њему, то су „актуелне информације“ о новоизашлим 
књигама (Српска књижевна периодике 1766–1850, 31). 
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има ју, по ње му, „све од ли ке би бли о гра фи је“.31 Пан ко вић иде и да ље 
од то га па увод ни део „Из ве сти ја“, ци ти ра ју ћи га у це ли ни, про гла-
ша ва „пра вим ма лим би бли о граф ским ма ни фе стом“.32

5.

Реч „ма ни фест“ упо тре био је Ду шан Пан ко вић сле ду ју ћи, пр-
во, Јо ва ну Скер ли ћу, а он да, сва ка ко, и Па влу По по ви ћу.33

У Срп ској књи жев но сти у XVI II ве ку (1909) Скер лић је Ор-
фе ли ну оправ да но до де лио ви со ко ме сто. У том окви ру на ро чи-
ту па жњу при ву кло му је „Пре ди сло вiє“ пр вог срп ског књи жев ног 
ча со пи са (али и пр вог ча со пи са на це ло куп ном ју жно сло вен ском 
про сто ру), о ко јем ће ре ћи:

Што je од на ро чи то га зна ча ја у Сла ве но-серб ско мъ ма га зи ну 
то је пред го вор, ко ји је за хва тио це лих три на ест стра на, и 
у ко ме су из не ти раз ло зи за што је ча со пис по кре нут и на-
зна че но у ко ме ће се ду ху уре ђи ва ти. То ни је са мо про грам 
књи жев но га ра да За ха ри је Ор фе ли на, то је је дан ма ни фест 
исто риј ско га зна ча ја, у ко ме су пр ви пут на срп ском је зи ку 
из не те ра ци о на ли стич ке и про све ти тељ ске док три не XVI II 
ве ка, и у ко ме се пр ви пут у срп ској књи жев но сти раз ви ла 
ми сао све тов не кул ту ре, ра да на „об шчу пол зу“ и на „шча-
сти ју че ло вје че ског ро да“, пи са ња на на род ном је зи ку, про-

31 Исто, 14.
32 Исто.
33 Године 1918. Павле Поповић ће о Славено-сербском магазину написати: 
„Мисли и састави у њему чине један манифест просветитељске науке XVIII 
века“ (Југословенска књижевност /прир. Ненад Љубинковић/, Сабрана дела, 
књ. 9, Београд 1999, 51). – Милорад Павић у свему ће прихватити Поповићево 
мишљење: „Идејно, Орфелинов часопис је потпуно у водама нове, 
просветитељске епохе и с разлогом је назван манифестом просветитељства 
у српској књижевности“ (Рађање нове српске књижевности, Београд 1983, 
243). – Вид. у овом смислу разматрање Ненада Николића „Програми 
просвећености Захарије Орфелина и Доситеја Обрадовића“ (/2005/, Меандри 
просвећености, 77–88), и такође, од истог аутора, већ навођену расправу 
„Орфелин: недовршена модерност“, нарочито њено поглавље „Програм 
просвећености у првом српском часопису“ (Исто, 38–45). 
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све те за све ста ле же – све оно што је До си теј Об ра до вић 
доц ни је раз ви јао и про по ве дао. Да За ха ри ја Ор фе лин ни-
шта дру го ни је на пи сао до овај на пред ни и ра зум ни пред-
го вор, за слу жи вао би ча сно ме сто у исто ри ји срп ске књи-
жев но сти и ду хов но га раз вит ка срп ског.34

У Исто ри ји но ве срп ске књи жев но сти (1914) овај Скер ли ћев 
став ја вља се у мир ни јој фор ми већ и за то што је за вр шна ре че ни ца 
из ње га ис кљу че на.35

Али ни су на Скер ли ће ву од лу ку ути ца ли ра до ви Ти хо ми ра 
Осто ји ћа, на при мер онај већ по ми ња ни чла нак о ауто ру и узо ру 
Ма га зи на, пу бли ко ван 1908, о ко јем је Скер лић, уоста лом, од мах пи-
сао у Срп ском књи жев ном гла сни ку.36 Раз ло зи ле же на дру гој стра ни.

6.

Две го ди не по штам па њу Скер ли ће ве Срп ске књи жев но сти у 
XVI II ве ку, да кле 1911, Па вле По по вић је, у Дру штву за срп ски је зик и 
књи жев ност, одр жао пре да ва ње о из во ри ма Сла ве но-серб ског ма га зи на, 
ко је је не ду го за тим и штам пао у Про свет ном гла сни ку. У об ја вље ној 
рас пра ви он је, из ме ђу оста лог, став-по-став упо ре дио Ор фе ли но во 
„Предисловiє“ и „Предувҍдомленiє“ (1755) ру ског ча со пи са Ежемҍ
сячныясочиненiя. За кљу чак до ко јег је до шао не дво сми слен је:

Ми смо овим по ре ди ли, али не ју по али не ју, Ор фе ли нов 
пред го вор пре ма Ми ле ро вом,37 и ви де ли да је наш пи сац 

34  Ј. Скерлић, Српска књижевност у XVIII веку, 231 (подв. Ј. П.). – Скерлићево 
увођење Доситеја ни у ком случају није произвољно; вид. у овом смислу 
одељак „Жанровски контекст Орфелиновог Славено-сербског магазина 
(Венеција, 1768)“ у мононографији Миодрага Матицког Српска књижевна 
периодика 1766–1850, 31–37).
35  Уп. Ј. Скерлић, Историјa нове српске књижевности, 
36  Ј. Скерлић, „Др Тихомир Остојић: ’О аутору Славено-сербског магазина од 
1768. године’“ (1908), Писци и књиге I, Сабрана дела (прир. Мидхат Бегић), књ. 
1, Београд 1964, 95–96.  
37 Фјодор Иванович Милер, покретач и главни уредник часописа Еже
мҍсячныясочиненiя.  
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свој са став пот пу но пре ма ру ском из ра дио, све глав не 
ми сли и ре чи ње го ве узео, од ба цу ју ћи све што је спо-
ред но и ло кал но […], и упра во узео ру ски са став као 
под ло гу свом и ра ши рио га и пре кро јио пре ма сво јој 
по тре би. Ор фе ли нов пред го вор у ства ри је са мо пред-
го вор Ми ле ров пре ра ђен пре ма на шим при ли ка ма.38

Скер ли ћев од нос пре ма По по ви ће вим от кри ћи ма и су ду о 
не са мо стал но сти Ор фе ли но вог пред го во ра Ма га зи ну дво јак је. У 
Исто ри ји но ве срп ске књи жев но сти он, ма да не упу ћу је на по ре кло, 
са же то пре но си По по ви ћев на лаз,39 али не ко ри сти и ње гов крај њи 
суд о вред но сти, ме сту у срп ској кул ту ри осам на е стог ве ка и о зна-
ча ју „Пре ди сло ви ја“ за срп ску књи жев ност епо хе про све ће но сти.40

38 П. Поповић, „О изворима Славено-сербског магазина од 1768“ (1912), Нова 
књижевност, I (прир. Предраг Палавестра), Сабрана дела, књ. V, Београд 
2000, 31. – Безмало шест и по деценија касније, Мирјана Бошков изнеће да 
је Орфелиново „Предисловије“ заправо комбинација чланака „уводног 
и програмског карактера из различитих бројева па и годишта“ руског 
месечника („Захарија Орфелин и књижевност руског просветитељства“, 
Зборник [Матице српске] за славистику /Нови Сад/, 7, 1974, 51). 
39 Иначе, у библиографији уз Историју Скерлић наводи Поповићев рад (вид. 
нав. издање, 423).
40 На концепцију и лик Славено-сербског магазина пресудно је утицао Ми-
леров часопис Ежемҍсячныя сочиненiя, али нипошто само он. У српској 
књижевноисторијској пракси Скерлићевога и Поповићевог доба очито још 
није било наступило време опште научне контекстуализације, поређења и 
провера – који, по дефиницији, подразумевају најшире оквире истраживања 
и преиспитивања. У том је смислу прилог Монике Фин драгоцена допуна; 
идући овим другим путем, М. Фин је размoтрила спољашње и садржинске 
подударности између Орфелиновог Магазина и западноевропских периодика 
XVIII века, првенствено венецијанских часописа La Gazzetta Veneta Гаспара 
Гоција, La Frusta letteraria Ђузепеа Баретија, Magazzino Italiano Франческа 
Гризелинија и Il Giornale enciclopedico Доменика и Елизабете Каминер; успут, 
дотакла се и енглеских часописа исте епохе Magazines и The Spectator, који 
су Орфелину такође могли послужити као узор (вид. М. Фин, „Орфелинов 
Славено-сербски магазин и венецијанска периодика XVIII века“, Зборник за 
славистику /Нови Сад/, 86, 2014, 192–199).
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7.

Шта је Скер лић пре ско чио?
По сле све га што је о Ор фе ли но вом про грам ском уво ду на шао, 

Па вле По по вић опре де љу је се за нов од нос пре ма са др жа ју, жан ров ској 
струк ту ри и исто риј ско-књи жев ној ва жно сти „Пре ди сло ви ја“. Ве ли:

Ор фе ли нов пред го вор имао је у ства ри да бу де прак тич-
ног ка рак те ра, про сто оба ве ште ње пу бли ци о по кре та њу 
ча со пи са и на чи ну из ла же ња, оби чан по зив на прет пла ту 
ско ро. Али, ка ко га је Ор фе лин из ра дио, тај је пред го вор 
не што ви ше. У ње му су не са мо оба ве ште ња прак тич ног 
зна ча ја, не го и ва жне иде је; он се по тим иде ја ма раз вио 
до са мо стал ног есе ја, у ро ду оних ко је ће доц ни је До си ти је 
не го ва ти, и ко ји би мо гао но си ти на слов „О ча со пи си ма“.41

На овај на чин пи сац Пре гле да срп ске књи жев но сти учинио 
је тра ја ње есе ји сти ке код Ср ба дужим за пет на ест го ди на: са 1783, 
у којој Деретић, у Доситејевом Животу и прикљученијима, нала-
зи праформу српског есеја, Павле Поповић спушта се до 1768, до 
Орфелиновог Магазина. Спушта се, заправо, за две и пô де це ни-
је, уколико узмемо да се есеј, опет по Деретићу, јасно потврђује у 
Доситејевом Собранију нравоучителних вешчеј, 1793.

Про у ча ва о ци срп ске књи жев но сти ко ји су до шли по сле Па вла 
По по ви ћа дуго то нису при ме ти ли. 

8.

Пуну пажњу поклониће Поповићевом указивању тек Милорад 
Павић. Појаву „правог есеја“42 у српској књижевности он, следећи 

41  П. Поповић, нав. текст, 27–28 (курзив Ј. П.). 
42 Израз „прави есеј“ Павић је употребио да истакне разлику између 
Орфелиновог „Предисловија“ Магазину и Венцловићевих текстова из прве 
половине XVIII века, међу којима, вели, „има таквих који се баве књижевним 
делом, његовим настанком и структуром, па се могу схватити и као нека врста 
огледа“ (Историја српске књижевности – Класицизам, Београд 1979, 479).  
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Павла Поповића (али не помињући га), везује управо за Орфелина:
Орфелинов часопис Магазин (1768) има већ збирку 
текстова о различитим предметима и неки од њих су 
писани сасвим по угледу на есеје које негују у то време 
руски и енглески часописи. По угледу на текстове из руских 
Ежемҍсячныя сочиненiя Орфелин саставља уводни текст 
свог магазина, који би се могао схватити као представник 
ове врсте. Ту је размотрен проблем књижевног језика, 
ширења књиге, избор подесних публикација и жанрова 
који ће популарисати науку, па се у ствари овај први есеј у 
српској књижевности може схватити као есеј о есеју.43

Поповићеви и Павићеви налази прошли су, међутим, мимо 
Јована Деретића – иако се, као што је случај са почецима српске 
књижевне критике, ни питањем рађања есејистичког дискурса код 
Срба нико није бавио колико он, ни дуже од њега.

За Деретића, једноставно, све је, од пројаве есејизма у 
наравоученијима уз басне до огледа као самодовољног жанра, сли-
вено у Доситејево име.44 По његовој књижевној хронологији, наи-

43  М. Павић, Историја српске књижевности – Класицизам, 479–480 (исто у: М. 
Павић, Рађање нове српске књижевности, Београд 1983, 351–352). У наставку 
Павић подсећа да „Доситеј први у српској књижевности употребљава назив 
за есеј – ’опит‘ позивајући се на Монтењове огледе“ (480). Павић овде мисли 
на члан први главе четврте Совјета здраваго разума (1784), где Доситеј пише: 
„Ми се не находимо поготову никада при нами! вели Монтање у опитам 
књиги первој, г[лави] трећој; никада не живимо у настојаштему минуту“ 
(Совјети здраваго разума. Слово поучително господина Георгија Јоакима 
Цоликофера. Етика /прир. Душан Иванић/, Сабрана дела, књ. 3, Београд 2007, 
96). Парафраза Доситејева долази од ове мисли француског есејисте: „Ми 
никада нисмо под својим кровом, увек смо негде преко. Страховање, жудња, 
надање вину нас ка будућности: и краду нам осећање и разматрање онога што 
јесте, заваравајући оним што ће бити, чак и када нас више не буде“ (Мишел де 
Монтењ, Огледи /прев. Изабела Константиновић/, Београд 2013, 15). 
44 Вид.: Доситеј и његово доба, Београд 1969, 109–120; Поетика Доситеја 
Обрадовића, Београд 1974 (II изд.: Поетика просвећивања: књижевност 
и наука у делу Доситеја Обрадовића, 1989, 141–149); Поетика српске 
књижевности, Београд 1997, 172–175, 269; Историја српске књижевности, 
Београд 2002, 492–496). – Да споменем још да и Деретићева књига о српској 
средњовековној књижевности има поглавље под насловом „Духовни есеји“ 
(Етиде из старе српске књижевности, Нови Сад 2000, 178–180): ослањајући се 
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ме, праформу српског есеја треба тражити у поукама Доситејевим 
из првог дела Живота и прикљученија (1783) и у наравоученијима 
из његове књиге басана (1788). Есеј у разгранатијем смислу појма 
Деретић налази у Доситејевом Собранију разних н[а]равоучителних 
вештеј в ползу и увеселеније45 (1793), делу „у целини састављеном од 
материјала узетог од страних језика“ (што значи да је ту махом реч 
о прерадама туђих текстова). Најзад, есеј као самостални и ориги-
нални књижевни облик Доситеј, каже Деретић, остварује у Мезимцу 
(другом делу Собранија), објављеном 1818, постхумно.46

Новији радови, усмерени првенствено на утврђивање жан-
ровских карактеристика Доситејеве есејистике, окренули су пра-
вац испитивања ка њеним културноисторијским и морфолошким 
коренима.

Пут није нов. Дубље од других заорао га је Миодраг Стојановић 
још почетком седамдесетих година XX столећа.47 Међу његовим 
настављачима, најдаље је досад отишао Војислав Јелић.48

Облике (развој), природу и домете Доситејеве опитне прак-
се Јелић посматра с аспекта „тројне схеме: басна, есеј, расправа“.49 
Есеје Доситејеве ваља стога, по њему, видети најпре у њиховоме 

на излагање Димитрија Богдановића у Историји старе српске књижевности 
(Београд 1980, 185–187) о Епистолијама кир-Силуановим, насталим 1418. 
године, Деретић у својој књизи износи да је то „истинска интелектуална, 
есејистичка проза, најбоља која нам је остала у наслеђе из средњег века“ 
(Етиде из старе српске књижевности, 180). 
45  По Павићу, управо је заглавље Орфелиновог Магазина, „Собраније разних 
сочињениј и преводов, к ползе и увеселенију служашчих“, инспирисало 
Доситеја да изда сопствено Собраније разних н[а]равоучителних вештеј в 
ползу и увеселеније (М. Павић, Историја српске књижевности – Класицизам, 
480).
46  Донекле  је симптоматично што се при одређивању старине есеја Деретићу 
понавља оно што му се догодило у вези са критиком. Тамо је био Вук Караџић, 
овде је први план заузео Доситеј Обрадовић. Но док се онде Орфелин колико-
толико видео, овде се његовоме уделу не назире ни траг.
47  М. Стојановић, Доситеј и антика, Београд 1972.
48 Вид. Јелићеве радове о Доситеју у његовим књигама: Античка и српска 
реторика (Београд 2001, 140–155) и Трагови реторике (Београд 2011, 64–82). 
49  Војислав Јелић, „Есеј Доситеја Обрадовића“, Књижевност и језик (Београд), 
XLIII/3–4, 1996, 25.
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двојаком одразу: једни су, вели, „настајали уз басне као развијена 
наравоученија“, а други, каснији, „састављани [су] као самостални 
есеји“.50 То је дошло отуд, закључује Јелић, што је Доситеј, „градећи 
своје есеје, у свему био ослоњен на правила античке и нововековне 
реторике за састављање хрије, односно расправе“.51

9.

Спора нема, темељ модерног српског есеја учврстио је Доситеј 
Обрадовић. Учврстио – то не значи и да је први камен тог темеља 
његов. Јер није, Орфелинов је. Баш онако како ствар стоји са српском 
књижевном критиком и Вуком.

Парадоксално, утеху у овом погледу пружио је Орфелину 
већ Доситеј. Сада више није реч о критици и есеју нити о њиховом 
српском историјату, него о личности, делу и општем, према томе и 
родоначелничком значају Захарије Орфелина.

У писму Арсенију Георгијевићу од 20. септембра 1786. године, 
на годину и осам месеци од Орфелинове смрти, Доситеј овако, „у 
дитирампском заносу“ – како ће написати Тихомир Остојић – слави 
„првог [српског] просветитеља XVIII века“, свога претечу:52 

Читајући у Плутарху разговор Солона, атинејскога 
законодавца, с Крисом, царем лидијским, у којему философ 
слободно цару у очи каже да он Телона за његову љубов 
к отечеству, а Клеона и Витона за њи[х]ово благочестије к 
матери њиховој, за блаженије и благополучније почитава 
него истога цара за његово бешчислено злато и сребро – 
помислио сам ово у себи: дакле, ако Солон има право (како 
јоште до данас сви просвештени народи признају), наш је 
покојни господин Орфелин блаженији и благополучнији 

50  Исто, 36.
51  Исто.
52 Тихомир Остојић, Захарија Орфелин – живот и рад му (прир. Владимир 
Ћоровић), САНУ, Београд 1923, 7–8. 
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од свију његовога времена сродни[х]. Нека се, дакле, радује 
његова бесмертна и благополучна душа!53

Седамнаест година доцније, у „Предисловију“ Етици, похвалу 
творцу и издавачу Славено-сербског магазина Доситеј ће пророчки 
сажети у исказ: 

Захарије Орфелина име неће међу родом нашим заборавити 
се.“54

У духовноме свету је тако: вредности не нестају и не 
заборављају се, а на времену је да, у сталном своме протицању, од 
једног тренутка наложи чист ред и успостави прави распоред.

53 Доситеј Обрадовић, Песме. Писма. Документи (прир. Мирјана Д. 
Стефановић), Сабрана дела, књ. 6, Београд 2008, 39–40.
54  Доситеј Обрадовић, Совјети здраваго разума. Слово поучително господина 
Георгија Јоакима Цоликофера. Етика, 90.  
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Ђорђо Сладоје

ЗАНАТ ХАЈДУЧКИ
сени Светозара Кољевића

Историја их памти као жестоке момке
Што још трговце страше и збуњују потомке

Тешко је изаћи на крај са том опаком кликом
Па се хајдучки занат не одобрава ником

Још није утврђено шта су и коме криви – 
Склоњени су јатаци и спаљени архиви

Што је у шали знао стари професор рећи
А и нема се коме ни стићи ни утећи

Па онај страшни обред са јарцем у јелику
Још лирске душе баца у жалост превелику

Онда су се уплеле у све слепачке струне
Које би да разлуче просту пљачку од буне

Те је као нерјешив случај стављен ad acta
Све до некога новог старога турског вакта
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БРАНИЛАЦ
Милану Ненадићу

Кад се помуте на Дунаву лађе
Добро би било да се неко нађе

Да брани душине обурване шанце
И ободри младе клонуле пијанце

И тужне наше што се пјесмом даве
Славећ дан прогонства и празник енклаве

Који је решен у намери јасан
Да сруши замак досадом опасан

Ко спас презире утеху и наду
А изрони увек – из ада на аду

И цимне чамац пре но Харон бане
Отуд из магле са банатске стране

Добро би било да још једног нађем
Што зна с очајем уме са безнађем
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ВИНОГРАДАР

Свети Трифуне – сило земна
За васкрсење опет спремна

За чудо божје које врати
И из мртвице живе влати

Али могу ли – шапни Оче
Да се у чокот речи сроче

Да и ја Творца ганем нечим
И барем маглу и мраз спречим

Пре него скончам сам у жици
Док светом тутње коњаници

Не припуштај их рујној лози
Где прислужују млади бози

Ни у виноград умиљати
Који још косом веже мати
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ЗВОНАР

Закључам небеса и земаљску пену
Да нас чују свети и ближњи се прену

На молитву зовем искуп и причешће
Отима се звоно и јечи све жешће

Да разгрне дивљу буку по предграћу
Да пут до храма залутали нађу

А жртвено цикнем нек би се вест чула
О души што се с конца откинула

Па утројим одмах у славу живота – 
Црквењак ме кори док смеши се прота

И са фреске лице очи са иконе
Све у звуку трепти и у небо тоне
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КАПЛАР

Нисам ја оне страшне зиме
Тетуро слеђен с било киме
Него са Краљем Петром Првим
И чинило се – летим врвим
А за мном чума што заскаче
Празне мањерке и шајкаче

Кроз снег и маглу идох идох
И докопах се Крфа Видог – 
Костури коњски смокве Грци
Затисли море српски мрци
Галије вране еполете
А црна пена венце плете

Онда сам негде у Бизерти
Гледо у ледне очи смерти
Ал блага рука спусти завој
И ујагми ме јами плавој
А кад ми у сну у Солуну
Под крила Свети Ђорђе дуну –

Јурнух преко Кајмакчалана
Да стигнем кући још за дана
Иако више не знам коме
Кроз кланце тучце вратоломне
Све гаврановим праћен гаком
Тамо далеко за облаком –

На штули вуку слепом коњу
У моју малу Црнућу Доњу
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ЗДРАВИЧАР

До врага славе и послови
Нека остане мудрост сови
А ми одосмо ко на Тавор
На шљивовицу у Прњавор
Јер тако мора – за тим чезне
Срце које узалуд трезне

Као последњи очајници
Пићемо и у Костајници
На сламке цевке и трубице
Испити до дна јад Дубице
Све питајући за Градишку
И Јасеновац – црну жишку

На душак с ногу и у Српцу
Давећи дивљу звер у срцу
А може грешник и у Крупи
Да се покаје и искупи
И у Приједору напослетку
Наздравити и жедном претку – 

Са Поповићем и Саџаком
И Симеуном чудним ђаком
Уз грохот Оног са дна чабра
Који нас овде једва сабра
И у благој нас држи шаци
Место да то спршти и баци
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АНДРИЈАРАДУЛОВИЋ

Андрија Радуловић рођен је 1970. године у Подгорици, 
гдје је завршио основну и средњу школу.Историју је студирао на 
Универзитету Црне Горе,а факултет разредне наставе завршио 
је на Новосадском универзитету. Војску је служио као морнар у 
Пули 1988/9. Његови родитељи су били Михаило, учитељ, боем и 
политички страдалник Титовог режима, и мајка Десанка (рођена 
Ивановић), професор руског језика и књижевности. Објавио је 
сљедеће књиге поезије: Поглед с Моста (1994), Знак у пијеску (1995), 
Поноћ на Дону (1997), Огњено ребро (1998), Анђео у пшеници (2002), 
Снијежна азбука (2007), Звоно,поема, (2008), Бивше краљевство 
(2010) и Бијела пчела Волта Витмена (2015). Поводом 200 година од 
Његошевог рођења саставио је антологију српских пјесника из Црне 
Горе Језерски врх(2013). Добитник је већег броја књижевних награда, 
а пјесме су му објављиване у домаћим и страним антологијама и 
превођене на двадесетак језика.

Радуловић је један од оснивача Књижевног друштва Његош, 
био је уредник листа Књижевни запис УКЦГ-е,  главни уредник  
часописа за преведену књижевност УКЦГ-е Сквер и гост уредник 
часописа Трг. Основао је пјесничке новине Лесендро. Осим поезије 
пише есеје, афоризме, кратке приче и преводи поезију са руског 
језика. Има звање учитеља шаха и титулу мајсторског кандидата, 
а један је од оснивача Шаховског клуба Михаил Таљ из Спужа и 
прволигашког Шаховског клуба Просвјета из Подгорице. Живи и 
ради у Подгорици и на обали ријеке Зете. 
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ПРВА КЊИГА

Бацио сам поглед
Кроз прозор
И видио себе
У наручју мајке
И виноград
Пун зрелог грожђа
Пчела и лептира

Неко је у предвечерје
Рушио гнијезда ластавица
И с крова
Цијепао страницу по страницу
Моје прве књиге

Нисам му видио лице
Бјежао је низ улицу дугу
И носио јагње заклано
Око врата
Као заставу
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ПЈЕСМА

Јављаш се
Лепршаво
Азурно

Дозиваш
Тајне вирове
Тишину

Тишину
Уклету дубину

Видарице моја
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ТРПЕЗА

Погледај
Рибље кости
Чудн еказаљке
Пуне фосфора и сна
У ноћи плавој
На трпези општој

Погледај
Главу шарана
У којој
Свијетли крст

Чујеш ли весла
Видиш ли мреже
Рибара
И хљеб
Који силази
С неба



71

КЉУЧ

На зиду
Наше старе куће
У вучјој кожи
Кључ
Кован сузом и зраком
На табљи од себра
Стапа вјекове
Снове и сванућа
Кључ мога града

Хтио би он
Заборављен
Да откључа нешто
Између мене и тебе
Између два свијета
Као да је ријеч
Златно руно или струна

А јесен стиже
Преко куће
Ријеке и планине
Преко поезије
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СУЗА

Хеј чардака
У чардаку суза
У сузи драга
Кропи вином
Душу моју

Коњи крилати раседлани
Језде небом
И потковица однесна
Као круна
Пада на кров наш
И плаши роду

Изпепела устајем
И у пепелу грлим
Птицу и вука

Она пред Иконом клечи
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ДОЗИВАЊА

Гледам рибе
Кроз ледену кору
Јелена у скоку
Црне борове
И њихове бијеле
Главе

Дозивам сјенке
Као Чеслав Милош
Над Вислом

Чекам да удари
Велико звоно
У дубоки сан ријеке
Која протиче
Кроз кости
И поезију
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ЖИЦЕ

Куће утонуле
У сан
У жита
Бундеве
Димњаци
Одбршљана и птица
Јагањци облаци лабудови
У жице пали
Раскућени
У боје
И звијезде

Кад изађе дуга
Стижу лађе
На Акропољ
И Дунав
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ЦРНА МАЧКА

Често ми прелази улицу
Поскитана зла срећа

Волио бих
Да ми сједне у крило
Као Аљехину
Кад вучем
Неки важан потез
У животу

Или да преспава зиму
У мом кревету
Као сестра

Само да ми не загребе
По сновима
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ОГЛЕДАЛО

Откад се огледнух
У Еминескуовом огледалу
У Ораовици
Која има
Три куће
И Позориште
Као у Паризу
Несаница ме дави

Како је тек било
Његовој млађој браћи
Кад су стајали пред
Овим мутним огледалом
Благеу
Никити Станескуу
И ЂеоБогзи
Који је видио
Како га пси носе
Улицама Букурешта
И како низ пустињу Бараган
Пада звијезда плава
Као низ Арарат

Моја словенска крв
Огледа се
Под Карпатима
У Ораовици
И јеца
У Еминескуовомогледалу
Као у бунару
Светом и уклетом
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ГРОБАРОВ

Викао је по крчмама
Као Распућин
Не продајте се
За чашу пива
Шаку жита
И гумењаке
Тврдо је вјеровао
У карпатски вјетар
Поезију
И Козаке
Писао је з ашанком
Будио се понекад на гробљу
Код Ћопића
Киша
Миљковића
У парку као Тин Скадарлијски
И његов ортак
Последњи бандит
Рака Драинац
На Пигалу
И Калемегдану
Подзвонима у Будви
У лађи бијелој на Дунаву
Бјеше тврђи орах
Од многих које сретох
У Латинском кварту
И на Арбату
Под липом клетом
Код Ђуре и Прешерна
На сплаву Дон Кихот
Са сломљеним кишобраном
Као са својим жезлом
Лута Београдом
И наздравља из облака
Јаков Гробаров
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РЕЦЕПЦИЈА

ПОЕЗИЈА ЈЕ СВЈЕДОЧАНСТВО

Одавно у животу и у литератури, у друштву, владају при-
вид и фаме, и господари планетарни кич полудуха, који упорно 
ради на загађењу наше душе и земље, и прогони поезију и љепоту 
из свијета.Глас пјесника Андрије Радуловића подиже се као млаз 
свјетлости, буни се и растјерује таму из човјекове куће и душе.Код 
Андрије Радуловића грле се земља и човјек, разговарају памћење и 
жртва, додирују се искон  језика и страва јаве, сударају се љетопис 
вјечности и „пјена дана“.Отуда његови стихови: „Осим пјесника све 
је синтетика као у Америци“.

Радуловићева збирка Огњено ребро, васкрсава закопану цркву, 
птицу, анђела, вука, вилу, црну капу, Светога Саву, Његоша,љубави 
ријеч.Андрија Радуловић има и стих: „Поезија је свједочанство“.У 
овој збирци постоји и пјесма „Ђед“. И та је пјесма, као неки 
затрављени гроб у књизи, и та пјесма са дна јаме, вади, на свјетлост 
истине, ујамљеног ђеда. Радуловић васкрсава ђеда да, испод тра-
ве заборава, извади са дна језика, помирење и кост кости његове 
и наше. Радуловићева збирка и јесте један болни крик, сред ужа-
са заборављања огњених снова и огњених ријечи ( „На мом прагу 
ћути / велика црна птица“.)Радуловићеве ријечи се радују истини, 
и болно и нечујно јекте, као ехо присне а далеке мелодије.Остављају 
отиске и траг−оне су и болне стопе по души пјесниковој и нашој.

Жарко Команин
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ИЗВОРНА ЛИРИЧНОСТ

Ова  књига (Анђео у пшеници) нам открива једног сјајног ли-
ричара класичног кова. То се јасно види у песмама у којима Андрија 
Радуловић „позамљује“ свој глас да би оживео слику песника и пи-
саца које доживљава као своје рођаке по духу− Хемингвеја, Поа, 
Толстоја...Удвостручујући сопствени говор, он успева да истов-
ремено фиксира тачку препознавања другог, и да одржи (лирску) 
позицију ослоњену на одвајкада песнички симболички репертоар 
−ноћ и унутрашњу светлост, песму и бол, Ерос и Танатос.Ако бисмо 
тражили неку још карактеристичнију потврду изворне лиричности 
ове поезије, нашли бисмо је у песмама минијатурама као што су 
„Лесендро“ или „Јесен“, где је у свега неколико стихова скициран 
читав један богати свет људских страсти.

Саша Радојчић

ДИЈАМАНТСКИ СЈАЈ

Пјесник из Подгорице отворио ми је пролаз у лирско 
бајковито поље...Будући у снажној вези са природом, породичним 
стварима, историјом, Андрија Радуловић је упалио на постољу ев-
ропске лирике, почетком овог миленијума, дијамантски сјај једне 
звијезде на црногорском хоризонту, чувајући сјећање и на оног 
краљевића културе са несрећном судбином, Црнојевића!Узимајући 
на себе одговорност вредновања, мислим да је Андрија Радуловић 
велики пјесник. Један пјесник пророчке мисли у универзалности.
Поздрављам те Андрија Радуловићу! Добродошао у велелепни језик 
Еминескуа и под издавачко покровитељство ове европске тврђаве  
румунске културе−града Трговишта.

Ђорђе Коанда (Румунија)
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СНИЈЕЖНА АЗБУКА

Андрија Радуловић је објавио више збирки поезије, стихо-
ви су му превођени на скоро све европске језике, и добио је више 
признања за пјесничко дјело.Радуловић је у свом пјесничком руко-
пису већ доста учинио на свом издвајању и разликовању од дру-
гих. Толико је пропутио у свом пјесничком изразу, да се не може не 
видјети као самосталан и издвојен пјесник данас у нашој савременој 
поезији.По основном тону лирик, али, из чијег се простора не губе 
епски афекти, и пригушена топографија историјског насљеђа. Оно 
по чему се препознаје Радуловићева поезија јесте егзистенцијални 
порив ка реализацији кроз пјеснички језик. У том смјеру видан је 
један примарно афективни однос ка остварењу задатог смисла у 
пјесничком језику. Као друга страна те егзистенцијалне афектив-
ности, осјећа се доживљена несигурност, темељна несигурност 
пјесничке позиције, која умножава сумње, унутрашње полемике, 
што само обогаћује пјеснички доживљај, и умножава семантичке 
нијансе језика на дјелу. Насловна синтагма „Снијежна азбука“ у том 
смислу нам доста наговјештава о природи ове поезије, која жуди да 
споји сновно и реално, и која у реалном проналази разорне сјенке, 
а у неухватљивом и надреалном, извориште неугасивог пјесничког 
Импулса. „И лебди слово/ и златоусти један одметнути стих“(пјесма 
„Чардак“), или ::“Пјесма која тка/ гугутка је на крову/ и пахуља на 
длану“(пјесма „Ковач“).

Радуловић успијева да оствари унутрашњу дистанцу пре-
ма „предмету пјевања“, скривајући себе иза пјесме. „Живим овај 
живот по сјећању/ киша пада/ ништа ново/ а свака кап/ свијет за 
себе“, што је знак прилично поодмаклогпута у пјесничком умијећу, 
и индивидуализацији свог израза...У овој поезији, у различитим 
облицима, појављује се чежња ка прецима, како оним духовним, 
чија је разгранатост широка као поезија, тако и оним историјским, 
природним. И та чежња јесте чежња за разговором, полемичким 
сусретом различитих времена и вриједности, и на крају, чежња за 
духовним Поријеклом, у чему је поезија велики помоћник.

Милутин Мићовић                               
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ОРИГИНАЛНА ПОЕТСКА ПОЗОРНИЦА
 
Модеран у изразу,нов, тематски разноврстан и духовно ра-

дознао, а истовремено, на један особен начин везан за природу, 
традицију и историју свог народа, Андрија Радуловић у својим 
пјесмама васкрсава давно минуле догађаје, појаве и људе. За ту 
пјесничку реконструкцију А. Радуловић у сопственој литерарној 
лабораторији користи разноврсне инструменте да би наново обно-
вио и дотакао дубине језика и бића... Слика свијета, која је остала 
у дјетињим очима и меморији, у овим пјесмама добија уобличену 
форму, чији је градивни материјал сачињен од пажљиво изабра-
них ријечи, из дубоког бунара српског језика и словенске културе.
Пјесме у књизи Снијежна азбука стога су и својеврсни портрети 
пјесникових предака, древних ратника, чаробњака, светаца, мудраца 
и носилаца моралних начела. Као рам за те „портрете“ служи кон-
кретан историјски контекст, обогаћен фантастичним митолошким 
сликама. Истовремено функционишу двије реалности: једна стварна 
и друга имагинарна. Управо стога Радуловићева поезија зрачи не-
ком љепотом магичног реализма.

Будимир Дубак

ИЗМЕЂУ СЦИЛЕ И ХАРИБДЕ

Пјесма памћење,пјесма слика, пјесма врисак, али и кри-
тичко указивање. Скоро увијек Радуловићева пјесма слика и она 
увијек тече у неколико праваца, и остварује се примјереним лир-
ским средствима: минимум ријечи, увијек пробраних,али и пуно 
сугестивних слика. И кад пјева о сату, пекару, хљебу, плавом врту, 
гробљу књига, звијездама, учи Вуку Милошеву, Радуловић пјева 
егзистенцијалном тјескобом и угроженошћу, али живим и рас-
кошним језиком. Његов човјек је пометен савременом збрком и 
ништењем вриједности, а његова брига је исказана иронијским 
отклоном, параболама, асоцијацијама, алегоријом, особеним 
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хумором...То да би се данас од старих Грка једино снашли маратон-
ци и бацачи диска није утјеха већ опомена, горко сазнање да се ред 
и редослијед вриједности измијенио.Ипак, пјесник не пјева безизлаз 
већ потиснуту наду, трагајући за лицем Христовим јер свака је душа 
имуна на земаљски огањ, поручује пјесник. Између огња земаљског 
и слућеног лица Христовог, као између Сциле и Харибде, креће се 
клатно Радуловићеве пјесме, да прене, опомене али и подстакне.

Драгомир Брајковић

НАРОЧИТ И НАОЧИТ ПЈЕСНИЧКИ СВИЈЕТ

Судећи по досад објављеним књигама, по њиховом одјеку 
код нас и у иностранству (не треба заборавити да је овај пјесник 
превођен и сврставан у врло строге и репрезентативне изборе и 
антологије), Андрија Радуловић припада оној ријеткој групи која 
не одустаје и која, гоњена унутрашњим пламеном, објашњава свој 
случај на пјеснички оригиналан начин. У том страсном робовању 
ријечима долази и до самосвојних сазнања и до другачијег 
именовања и гонетања живота и појава свакидашњих. На том путу 
дошао је и до књиге Снијежна азбука.

Милан  Ненадић
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БУЂЕЊЕ ДУБОКИХ МАГНЕТА ЈЕЗИКА

У широком асоцијативном распону између такозваног моти-
ва, на једној, и понашања језика којим га Радуловић осветљава, на 
другој страни, осећа се и господство и господарење стваралачког 
манира овог песника. С обзиром да велики број ових песама можемо 
доживљавати као, како један песник раније рече „грађу за припо-
ветке“, отвара нам се једна занимљива могућност сагледавања на 
који начин песма одржава себе и своју форму, а не одриче се своје 
романескности и приповедности. 

Песник Андрија Радуловић је заљубљеник у његово вели-
чанство−детаљ. И тај детаљ му омогућава да да одговор на изазов. 
А тај одговор јесте светлост језичкога брида. Тај брид понекад 
муњевитом брзином осветли тај детаљ, који од песника тражи, и 
на радост читаоца добија, лепоту буђења дубоких и плодотворних 
магнета језика. То муњевито савлађивање слике, то упијање мотива 
сунђером језика, та готово,добијамо утисак, нехотична способност 
да сваки детаљ говори о целини, да сваки мехурић доноси дах ду-
бине, ставља песника Радуловића у раван оних песника који имају 
привилегију да певају по мери свога дара. То је уједно, по скромном 
уверењу потписника ових редака, и нешто најбоље и најсрећније 
што може да се догоди једном песнику. Да мехурић који је намењен 
запремини његовог гласа не натегне и не препуни крхке и танане, 
једва постојеће зидове тог мехурића, а истовремено да води рачуна 
и пази да га не остави неиспуњена и остави га гладним. Да му не 
остане дужан. Да и у сну зна и пази његову осећајну архитектуру. 
Јер само овлашни додир са границама гласа обећава повлашћен 
положај песника у односу на сопствену амбицију, чије убитачне 
опасности многи песници нису свесни.

 Благоје  Баковић
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СНИЈЕЖНА АЗБУКА

Радуловић досљедно бира најтеже и најсложеније путе-
ве кроз поетско сагледавање људске егзистенције, а то није баш 
увијек њежан и весео призор. Ширина његовог лирског интереса, 
увјерљиво демонстрирана у ранијим књигама, сачувана је и овдје, уз 
додатну ноту концентрације и сажетости. Лексика пјесме је макси-
мално прилагођена свом задатку, прецизна и пробрана, а ритам сти-
ха непогрешиво прати сваки дрхтај поколебане субјективности.У 
Снијежној азбуци његова реторика је до краја индивидуализова-
на, са изразитим личним печатом, и опет веома функционална 
на дубљем нивоу симболне економије.Можда је то основни раз-
лог њене препознатљивости, не само на српском језику којим се 
Радуловић тако успјешно служи него и у све чешћим преводима. 
Добро би било да ову азбуку темељније савладамо.

Желидраг Никчевић

ЛИРСКА ЗИДАНИЦА

Поезија Андрије Радуловића искри као млаз из скровитог гор-
ског студенца. Именован у његовим стиховима као Вучји, касније 
као Бијели, тај студенац спаја мит и збиљу, древно и ововремено, 
свето и свагдање. Овај је пјесник маг поетизације. На своме путу 
−обгрљујући далеке и завичајне просторе − Радуловић је ходочас-
ник с попутнином. У његов лирски завежљај стали су стари Грци и 
Букефал, Едгар Алан По, Витмен и Џугашвили, Леонардо и „Икар 
из Црне Горе“, владика који није љубио ланце, Сократ, Црњански, 
Кјеркегор, Достојевски, Брехт, Попа, Борхес, млади Хармс, Чаплин, 
Лучијан Блага, Мандељштам, Кафка...и још читав низ именова-
них и неименованих међаша.Науми нашег пјесника,међутим, 
с ону су страну постмодерних ерудита −„прерађивача“ васко-
ликог књижевног наслеђа. Као што из Радуловићеве пјесничке 
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„географије“ у којој се преплићу простори и топоси исходи снажно 
увјерење о јединствености свијета – заправо о пјесниковом „дому“ 
који је тамо гдје он крочи – тако су и претходно споменута и друга 
имена вид имплицитних посвета а, у основи, и несвакидашњи гра-
дивни „материјал“ његова стиха.Сам тај стих особита је варијанта 
лирске зиданице.Низ пјесама отвара се, наоко наивно и невино, по-
пут дјечјих набрајалица. Ријечи се нижу као да капљу, једна по једна, 
поступно добијајући замах, убрзање. Потом се отварају сугестив-
не слике а све заједно прелива у складну, ефектну целину. Андрија 
Радуловић је, нема збора, промишљен мајстор лирског умијећа 
што подједнако подразумијева сажетост, брзорекост и притајену, 
ненаметљиву поетску нарацију.

Срба Игњатовић
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Бранко Летић

АПОКАЛИПСА „ГРЕШНОГ ГЕОРГИЈА“

Ђорђе Нешић, Чекајући Створитеља, Слово, Врбас 1995.

У збирци Чекајући Створитеља Нешић је лирски тематизо-
вао   ратне године у Славонији између 1990, када је штампао збирку 
Сурогати  (Рад, Београд), и 1995,  када је објавио ову апокалиптичну 
слику рата (Слово, Врбас). Њеним насловом сугерисао катаклизму 
библијских размера у  којој је човек само беспомоћна и заведена 
жртва. Грађански рат је доживљен као сукоб космичких сила, попут 
оног у Његошевој Лучи микрокозма: Створитеља апострофираног у 
наслову, великог Творца како би рекао Његош,  и одметнутог Витеза 
Таме, чије су оргије тема велике фреске рата, збирке као целине, коју 
је Нешић конкретизовао мноштвом детаља, засебних  песама: оне 
зраче бројним асоцијацијама важним за рецепцију ове збирке на 
три значењска нивоа – поетског доживљаја историјске и савремене 
стварности, библијског подтекста поетском доживљају и уметнич-
ких матрица поетски представљене апокалиптичне стварности.
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Поетски доживљај стварности 

Сви велики песници истичу да се поезија храни реалним. И 
у Нешићевој поезији  је параболично повезана историјска и сав-
ремена стварност, архетипска и актуелна судбина српског народа 
у Славонији. Још је Антун Матија Рељковић, просветитељ 18. века, 
опомињао Славонца да су њихови стари  „српски штили и српски 
писали.“ У циклусу „Светилишта“, закључном у збирци Чекајући 
Створитеља, Нешић указује ко су били ти „стари“ и како у њиховој 
судбини „на библијску све личи причу / о прогоњеном и гоничу.“ 
Прогоњени, „стари“ из матице Србије зауставили су се у митској 
„Даљ-планини“, тада „празној чаши“ њима досуђеној заветним гла-
сом: „Ваша је ово земља, ваша вода и шума. /Нађите овде спокој, не 
пожелите друма.// Овде садите липе и заројите пчеле./ Нека се одавде 
само ласте и роде селе.// И кад будете једном чврсте  домове дигли,/ 
Не  заборавите ко сте и одакле сте стигли. //Будите кротки и вредни 
ко заједнице мравље. //Не заборавите никад на слатко православље.“  
Параболичну везу потомака са тим прецима чувала су све до савре-
мене катаклизме светилишта: Манастир Преображења Господњег 
у Даљ-планини, где су се муке прогоњених предака преобразиле у 
Светлост, као и прогогоњени Господ на Тавор планини: „Данас је 
свето Преображење/ И место ово, до јуче нам страно,/ Преобрази 
се у вечно светилиште. // Ту агаренске руке понижење/ Неће нас 
стићи. Од Бога  је дано/ Да душа овде молитву ми иште.“  То тавор-
ско светло у Даљ-планини, до тада пустој, зрачило је и из других 
српских светиња у Славонији, неких још из времена Велике сеобе: 
нпр. манастира светог Николе у Ораховици, где је „грешни скитач“ 
Стефан Раваничанин писао „потресни извештај о свом времену“ 
(Р. Поповић), а „грешни Георгије“, наш песник Нешић, о савременој 
„скрби и беди“ као наставку вечне приче о „прогоњеном и гоничу“ 
: „И гониће нас довека,/ Нестаће нашег човека./ Остаће само гробо-
ви.“ Ту причу потврђује и судбина храма светог Николе у Вуковару, 
барокне грађевине из 1690, у којој сада, 1991, „Не висе иконе/ И не 
чује се звоњава/ Кроз прозоре од поњава.“ Славонија је колевка 
потоњих Срба. То сугерише и доживљај завичајне реке као велике 
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мајке: „После мајчине твоју смо сису сисали // у твоме блату проте-
зали смо удове/ на бајиру ти зобали црне дудове“). („Стара Драва“).  
У духу епских стихова „Морава нас вода отхранила / Морава нас 
вода нек сахрани“, и Нешић, лирски потомак епског претка, моли 
прамајку, Стару Драву, да својој несрећној деци „издуби у кориту 
земунице“, „и припреми (нам) лињаке штуке шаране / за парастосе 
за даће и за саране.“  Поентом „у теби све завршава и све почиње“, 
Нешић потврђује заветни благослов досељеним Србима: „Нека се 
одавде само ласте и роде селе.“

Библијски подтекст 

 На библијски подтекст, занимљив сегмент Нешићеве поезије, 
упућује апострофирање Створитеља у наслову збирке и очекивање 
да од хаоса који је начинио Витез Таме поново успостави поредак и 
врати човеку одузету душу, али и експлицитни помен библијске при-
че о „прогоњеном и гоничу.“ И у Нешићевој поетској причи осећа 
се аналогија између песника, жртве Мефистове оргије – „Утекох и 
записах /Аз- грешни Георгије“ –  и писца библијске апокалипсе, коме 
је наређено: „Напиши дакле шта си видио, шта је, и шта ће бити“ 
(Откровење Јованово: 1, 19). То што је видео и доживео, Нешић 
је „записао“ у циклусима „Предели“, „Град“, Створења“, „Људи“ и 
„Светилишта“: обједињени они садрже лирски уобличену библијску 
апокалипсу. Експлицитној библијској мотивацији: „И погледа Бог 
на земљу, а она бјеше покварена, јер свако тијело поквари пут свој 
на земљи“ (Откровење Јованово 1: 6,12), аналогна је имплицитна, 
метонимијска, у Нешићевим стиховима: „Све чега год се рука такне 
/ у прах се распе на земљи сахне / без боје облика и без звука /(...)/ 
под стопалима ствари се  круне / Свет се распада смрди и труне.“ 
Као што и из стихова „Древним гласом дуси зборе / Из Содоме и  
Гоморе“ допире ехо библијски доживљеног страдања Вуковара.

У обе апокалипсе, библијској и песниковој, „адски јахачи“ 
су метафоре Смрти. Као библијски пророк, и Нешић опомиње: 
„посетиће нас четири коња /чујеш ли њихов кас/  али не дебела не 
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преко Бегеја / ови ће зобати нас.“ У његовој поезији визуелно је мар-
киран „искежени адски косац“, који призива асоцијације на псалам-
ску слику човека – да је трава, а конотиран је и јахач с мерилима у 
руци, метафора глади, у песми „Пијац“: „на голим тезгама голо ниш-
та:/.../ иза тезге је зубата зима/ продаје ништа све узима.“ Све је у 
знаку барокног истицања свеопште смрти у слици ширења гробаља, 
која су „и на паркове пипке пружила /.../ цео су Град смрћу окужи-
ла.“  Апокалиптично предсказање у Откровењу Јовановом (6, 15) „.. 
и силни, и сваки роб, и сваки слободњак, сакрише се по пећинама 
и по камењарима горскијем“, посебно одзвања у Нешићевој песми 
„Миш“: „цео град избушен / а где је твоја рупа / у овој пакленој 
студи // ево ти моје душе / цвокотаћемо скупа / цијучи да не полу-
дим.“  Једини путоказ изгубљеном бићу у свеопштем мраку јесте 
преостала свелост старих задужбина. Иако пострадале, јер „иконе у 
њима више не висе / и /не чује се звоњава кроз прозоре од поњава“, 
оне као и Небески Јерусалим у библијској апокалипси још пружају 
„Материјала Онога / за степениште до Бога.“

Уметничке матрице 

Наравно, све су то занимљиве идеје и значајне теме на којим је 
заснована ова Нешићева поезија. Оне би и остале само то, да Нешић 
није богомдани песник, алхемичар који уме да им удахне живот и  
снагу попут великих уметника. Неке и сам спомиње као узоре, нпр. 
у натуралистичкој слици кад „кокош развлачи црева / леша наче-
тог с пупка“, он каже: „мешам јаву и кошмар / и једну адску слику / 
Хијеронима Боша.“ („Кокош“). Већ та ауторска напомена обавезује 
читаоца да се обавести о холандском ренесансном сликару апока-
липтичних тема, о његовим визијама Раја, у слици „Врт уживања“, и 
Пакла, у слици „Последњи суд.“ То су велика платна, у форми трип-
тиха, с много призора, ситних детаља, који илуструју „врт уживања“ 
у светлим бојама срећних лица, и поноре пакла, слике страдања 
грешника, с много натуралистичких призора мучења и искежених 
демонских створења, све у експресионистичким бојама крви, тела, 
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ватре и дима. И у Нешићевој поезији се доживљава та антитеза: 
рај је конотиран светлошћу засјалом у Даљ-планини и пројекцијом 
будуће Славоније у благосиљању вредне и кротке „заједнице мравље“, 
узгајивача липа и пчела, божанских атрибута, и градитеља „чврстих 
домова“, будућег Града. Њима су супротстављене експресионистич-
ке, понекад и натуралистичке слике рата, денотативне у дехумани-
зованом хронотопу.  И Нешићева збирка је велика фреска српске 
Славоније грађена као полиптих из пет слика, циклуса. Свака од тих 
слика  по песниковом поетичком начелу „спаја форму, веже садржај“ 
у „истински склад.“ („Буре“). Тако прва слика, Предели, римованим 
дистисима сугерише отворену славонску   равницу, а различитим 
метром стихова топониме о којим пева. Друга слика Нешићевог 
полиптиха, Град, сва је у сонетима, поетским грађевинама од два ка-
трена и два терцета, који се уздижу на  уређеној равници римованих 
дистиха. Трећа слика Створења, у којој је тема разрушени град, сва је 
у минираним сонетима, аналогији порушених грађевина, од којих су 
преостали само завршни терцети, у једном случају само последњи. 
Четврта слика, Људи, опет је у сонетима, класичним од два катрена и 
два терцета или у варијанти три катрена и закључни дистих. Сада су 
сонети затворена форма прикладна теми смрти (уп. Ногову збирку 
Сонет и смрт) (СКЗ, 2017), сандук у коме се чува (храни) успомена 
на покојника. Само је једна песма у овом циклусу у форми „стан-
це“, састављене од осам осмерачких катрена: станца је стара форма 
и првобитно је значила „собу“ што одговара Нешићевом наслову 
„Спаваоница“. Њеном садржају прилагођен је јампски ритам и паро-
дични тон за оживљавање карикатуралних скица суманутих ликова 
у ратној спаваоници. Пет песама последњег циклуса „Светилишта“, 
у различитој су строфичној и метричкој форми, адекватној ратом 
обезличеном и дисхармоничном свету.

Сваки део великог полиптиха има снагу фантазмагоричних 
Бошових слика, посебно његових следбеника експресиониста с по-
четка 20. века: стиховима и ритмом дочарана је динамика ратног 
разарања, вртлог експлозија, пожара и дима: „Љуљају се темељи, / 
У небо лете кровови“ // „Уместо кише с небеса, / У ватромету вели-
ком, / Падају људска телеса / изровашена челиком.“  Реални ратни 
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призор доживљава се као ружна слика лошег уметника: „Она румена 
полукугла / што пламти доле, у дну видика / посматрана из овог 
угла,/ ко кичерајска да је слика! // То није сунце на заласку / Нити је 
лепо како се чини / То посматрају кроз гас-маску / Они што стоје у 
близини“: њих, паликуће, у песниковој имагинацији питају пламени 
језици: „Зашто?“  

И Нешић слика поетским средствима, попут Хијеронима 
Боша, Мефистове оргије, пировање демонских сила. На њиховој је 
трпези „оно што се не мези“ и „оно што се не сиса“, што призива 
у свести „девети круг пакла.“ Око те Мефистове трпезе, са које је 
побегао „грешни Георгије“, пирују слуге Витеза Таме: „искежени ад-
ски косац“, „шејтан (што) дува у мех“, „зубата зима“, „месари душа“, 
„разјапљене чељусти таме“; односно, дијаболизирана „створења“, 
као што је хиперболизирани „комарац-џелат“ у копачком риту, а  
испод рушевина, писац каже „из доње разине“, хтонског хронотопа 
палог човека, пацов који „мрда брцима“, миш који „цијуче“, шиш-
миш с изврнутом перспективом реалног света, кокош која „развлачи 
црева /леша начетог с пупка“, итд. Обезличеност света сагледаног 
„из доње разине“ појачава се метонимијама свеприсутне смрти: срп 
„искеженог адског косца“, јахач апокалипсе, мерило грехова у руци 
другог јахача, ченгеле за грешнике, гас-маска скривених пиромана, 
„кашикара“ што сели невине са земље на небо, рука-убице и стопало 
мучитеља, чизма војника, гусеница (тенка), итд. 

Једном речју: песникова душа је огледало за читаочево 
фокусирање ратних призора, фантазмагоричних по облицима и 
бојама. Зато је разумљива његова чежња за катарзом, изражена 
ускликом: „да ми је бити, бар једно вече,/ прозор кроз који Дунав 
тече.“ 

 

                                                          
  



95

Ранко Поповић

ЗАВИЧАЈНИ ТЕМЕЉ НЕШИЋЕВЕ ЛИРИКЕ

Три су пјесничке књиге заштитни знаци лирике Ђорђа 
Нешића. Збирке Чекајући Створитеља и Харонов чамац временом, 
које су тако моћно посвједочиле, добијају профетску снагу 
сличних књига из српске духовне традиције, међу чије су корице 
пресељавани расијани народ и изгубљене постојбине, а збирку 
Граница исписује болноотрежњујућа и повремено горкоиронијска 
свијест која је спознала лице и наличје рата и мира, пораза и побједе, 
свијест која се стално ломи између жала и поруге, између жабље 
и птичије перспективе. Нешићеве славонске ратне слике носе 
сирову снагу апокалиптичних Бошових визија и метафизичку језу 
Далијевих испражњених облика, као што његови мирнодопски 
пејзажи и портрети заре утјешном и болном меланхолијом сјећања 
на једно друго вријеме, кад се свијет око себе гледао без пукотине 
у срцу. Склоност ка активирању старијих слојева пјесничког 
насљеђа, савршено пригушивање патетичног тона, лакоћа владања 
строгим и захтјевним формама, тачан и сведен израз, те освојен, 
самосвојан ритам – све су то особине које овог пјесника потврђују 
као ствараоца који припада самом врху савремене српске поезије. 
Примјетна је и наглашена склоност оним облицима који својим 
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формалним назначењима унапријед кодирају хоризонт очекивања, 
како би онеобичења била што ефектнија; отуда у овој поезији то-
лико здравица, серената, легенди, молитви, скаски, химни, поруга, 
пасторала, записа, елегија, балада, соната, апотеоза, ода и 
поскочица. Нешић је истовремено пјесник хришћанског духовног 
утемељења и ту црту своје стваралачке самосвијести испољава с 
великим осјећањем мјере, сразмјерно ријетко, али тим умјетнички 
убједљивије. 

Одмјерен у мисли, са обликотворним умијећем које свједочи 
највишу мјеру умјетничке самосвијести, лирски ломан, али крајње 
прецизан у слици и исказу, Ђорђе Нешић је данас незаобилазан 
стваралац на оној линији српског пјесништва која је дијалог са 
свеукупним духовним насљеђем свог народа сматрала и сматра 
првим условом самоостваривања. Потврђује то и вишекратно 
награђивани избор Нешићеве поезије Боље је бити у мањини, 
обогаћен са двије руковети нових пјесама и пажљиво осмишљен у 
дванаест компактних краћих цјелина, од којих свака носи знаковит 
двочлани наслов. Трагом тих наслова, као својеврсних путоказа, 
читамо пјесникову завичајну географију коју је он узнио у високе 
сфере духа, у лирске просторе универзалних зрачења и значења. 
Активирање таквих мотива природно је упослило дијалекатски 
језик родног поднебља, што је најдјелотворнији начин памћења 
угроженог завичаја, а колико је пјеснику то важно, најбоље показује 
најнеобичније дјело у његовом књижевном опусу, завичајни рјечник 
Лук и вода, поетско у својој основи, којим се у име будућих покољења 
завјетно брани од пријетеће црне рупе заборава. Тај поетско-лекси-
кографски подухват јединствен је у новијој српској култури, а засад 
се може само замислити какво би се благо дало сабрати кад би још 
понеки српски пјесник кренуо Нешићевим трагом. 

Ријеч је о обимној књизи од близу шест стотина страница, у 
другом допуњеном, латиничном издању загребачке Просвјете из 
2012. године подијељеној на једанаест абецедно уређених тематских 
подручја, овим редом:  Кућа, сокак, село, град; Фамилија, религија; 
Обичаји, мајсторлуци; Лије, њиве и рогачи; Од чокота до бурета; 
Зелен, марва и живина; Воде, рибе, аласина; Хидроними, топоними; 
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Кошта, пиће, рецеписи; Картароши и сиграње и, на крају, Диван. 
Овај Завичајни рјечник с ушћа Драве у Дунав, који географски по-
крива Источну Славонију и Барању, а већином извире из говора 
Нешићевог родног Бијелог Брда, настао је, како пјесник образлаже 
у уводним напоменама, „из жеље да се неке емоције, слике, успоме-
не и сазнања сачувају у ријечима“, а с увјерењем да ће им „ту бити 
најсигурније“ и да ће „тако бити поштеђене пепела, прашине и за-
борава који на крају падну по свему“. Основни стваралачки порив, 
дакле, није научни већ поетски, оснажен Елијадеовим увјерењем 
по коме се свијет, у крајњој анализи, указује као језик, мишљењем 
Исидоре Секулић да је људима завичај тамо где други људи око њих 
разумеју до краја и до дна што они кажу, те једним Цесарићевим 
лирским фрагментом на исту тему, из пјесме Заборављена ријеч: 
Из драгих уста нека ријеч,/ Што годинама мирно спава/ У црној 
сјени заборава,/ Одједном у теби се прене/ И сине сјајем успомене. 
Циљ је био, опет према пјесниковој тврдњи, стварање једног репре-
зентативног лексичког избора, првенствено на темељу могућности 
литераризације појединих одредница. Стандардна научна апаратура 
овдје је у другом плану: као неизбјежан чинилац језичког колорита 
уважен је акценат, док се аутор није бавио етимолошком природом 
ријечи, осим што је напоменуо да су поред домаћих ријечи очеки-
вано најфреквентнији германизми и хунгаризми, а у нешто мањем 
броју присутни су и турцизми.

Нешићев рјечник завичајног језика великим дијелом је 
заиста литераризован у високом степену, тако да се поједине 
одреднице читају као изузетно занимљиво вишеслојно штиво, 
што је случај и с Вуковим Српским рјечником. Један слој текста 
литераризован је управо на темељу Вукове прозе, којој су придру-
жени Орфелинов Искусни подрумар, Миланковићеви мемоари и 
поједина Чајкановићева дјела. Од сличних извора ту су још исто-
риографски, етнографски и антропогеографски извори, односно 
дјела Димитрија Руварца, Славка Гавриловића, Милана Чордашића, 
Фридриха фон Таубеа, Душана Поповића, Стјепана Сршана, Зденка 
Винског, Мирка Тишме, Мила Недељковића и Мирка Марковића, 
махом научна проза која се односи на источнославонску и барањску 
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област. Усмено књижевно насљеђе представља подразумијеван и не-
заобилазан извор, а чести су и умјетнички прозни одломци из опу-
са Александера Роде Роде, Ђорђа Оцића, Данила Киша, Чедомира 
Вишњића и Срета Батрановића. Што се поезије тиче, рјечник садржи 
читаву једну раскошну антологију пјесама или стихованих фрагмена-
та, почевши од Анакреонта, Алхеја, Хајама и Ли Таи Поа, преко Вијона, 
Бодлера, Петефија, Илића и Змаја, па до Ујевића, Андрића, Ћопића, 
Тадијановића, Цесарића, Григора Витеза, Попе, Душка Радовића, 
Раичковића, Душка Трифуновића, Бране Петровића, Мирослава 
Антића, Љубивоја Ршумовића, Милосава Тешића, Ђорђа Сладоја и 
Благоја Баковића. И сам аутор заступљен је са читавом једном руко-
вети пјесама; пјесник Нешић био је од велике помоћи лексикографу 
Нешићу при толковању појединих одредница. А у том толковању чи-
тав је низ нијанси и сваки детаљ је веома важан; то је један сложен мо-
заик текстуалних јединица од сваке руке. Прецизан научни податак 
ту се допуњава поетизованим назначењима, когниција се здружује 
с интуицијом, љетописни фрагменти с лирском евокацијом, док су 
хуморна обасјања обавезни зачин свега тога.

Ево како то изгледа на карактеристичним примјерима. 
Одредница бирцуз је једна од оних чије тумачење захтијева 
повелик текст, што је директно узроковано значајем институције 
коју одређује, а која се синонимно означава још и као биртија, 
гостиона, крчма, кафана. Вријеме о коме је ријеч су шездесете и ране 
седамдесете године двадесетог вијека, златно доба бирцуза и чарди, 
док их не потисну модерни кафићи. Оквир за слику времена чине 
бројни и разнолики знаци: радничко самоуправљање с темељним 
черупањем друштвене имовине, инострани кредити, „пионири 
малени, златна омладина, радне акције, фармерке из Трста, трчање 
штафете, путовања Галебом, несврстани као трећа свјетска сила...“,  
па онда први велики хитови Бијелог дугмета и Рибље чорбе, Кишов 
Пешчаник, филмови црног таласа, Вибови афоризми... „Сеоски бир-
цуз налази се обавезно на ћошку, у центру села. Школски је примјер 
натурализма, а ехо романтизма и племенитих побуда остао је тек 
у називу – Бијели голуб, Мали рај, Багремов цвијет...“ Неколико 
дрвених столова с карираним столњацима, трајно флекавим, 
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мјестимично прогореним цигаретама; алуминијске пепељаре, 
пећ бубњара, олајисани под, клозет чучавац... Па дежурни кар-
тароши, љубитељи идиличних друштвених игара какве су белот, 
ајнц, фербл, шнапсл и рауб,  мрзовољни кафеџија и неколике феле 
гостију: нервозни, мршави пијачи оштрих пића; флегматичне, трбу-
шасте пивопије; веселе винопије; са међутиповима: бетонирцима, 
пресјекачима и сваштопијама. „Ту је, наравно, и сеоски фантаста 
који куња у ћошку или се препире са својом удвојеном личношћу.“ 
Елем, све на свом мјесту и како треба.

Ко хоће да сазна како бива на сеоској слави о Светом Николи 
љетном у Бијелом Брду, или о Ђурђевдану у Боботи, Спасовдану 
у Трпињи, нека прочита тумачење ријечи кирбај. Значи исто што 
и сабор, збор, вашар, панађур, с тим што то народно весеље у 
славонско-барањској варијанти има неке своје специфичности, пре-
тежно гастрономске. Углавном, свесрпски карактер таквог славља 
потврђује конац који дјело краси, онај час који сеоске силеџије 
чекају цијелу годину да намире старе рачуне. Све исто као у пјесми 
Рајка Нога О Петрову дне, осим врсте ножева; Славонци, наиме, 
преферирају свињарско-чобанске брице. У истој овој одредници 
Нешић демонстрира узорно списатељско мајсторство у обликовању 
дијалога двије славонске снаше уочи кирбаја, док крече кућне фа-
саде, показујући колико му је тај завичајни свијет у крви и како 
га до у танчине познаје. Таквих фрагмената у овом рјечнику има 
на више мјеста и она непогрешиво одају руку поетског љетописца 
који би и у прози могао бити једнако успјешан. (Пошто је у поме-
нутом примјеру познавање свијета славонске равнице првенствено 
познавање његовог језика, вриједи навести и примјер одреднице 
Даљ, заправо онај њен дио у коме Бјелобрдац говори о Даљцима, ху-
морно потврђујући древно правило грандиозности малих разлика: 
А то, как` говоре – каки ј` то диван? Ни своје име не знају рећ` как` 
спада, већ кажу: Ми Доаљци. Троава, глоава, воангла – так` нико 
на овом бијелом свијет` не говори. Свима б` се увукли у гус`цу, а 
стално се нешт` од нас поносе.)

Нешићево органско познавање завичаја лексикографски је 
посебно убједљиво у оним случајевима кад је оснажено лирском 
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снагом евокације дјетињства и младости, или посебне личне 
наклоности која у језик улива страст. Такве одреднице (најчешће 
у одјељцима Воде, рибе, аласина, затим Хидроними, топоними и 
Кошта, пиће, рецеписи) препознајемо као најупечатљивије мотиве 
из пјесникових збирки: Бијело Брдо, Стара Драва, Осијек, Дунав, 
Вуковар, Ердут, чокот, виноград, подрум, буре, вино, чамац и вес-
ло, свињска маст, шљивовица... У опширном тумачењу одредни-
це рибе с почетка читамо готово чист философски став: Жудња за 
божанским одвајала је човјека од једне од четири основне космичке 
силе – силе гравитације – и дизала га у ваздух, а жудња за праликом, 
за апсолутом, вукла га је на и под воду. Нешто даље у тексту долази 
фрагмент који није било могуће саставити без покрића личне ала-
ске страсти: Дамар искона осјетиће свако ко у свануће или смирај 
дана забаци удицу с мамцем на глатку површину воде. Осјећај 
среће, радости или лудости благослов је бога Ероса. Осим што је 
стари риболовац, Нешић је и искусни подрумар, човјек који зна 
око чокота и мошта, а богами и око шљивовог кома. То је разлог 
да се дубље вјерује и његовој лирици, рецимо толико садржајној 
Химни шљивовици: Есенцијо сунца, насушности земље,/ У твојој 
жестини демон ватре дремље. // Весник си слободе, дрешилац 
свих уза/ И spiritus movens у долини суза./ (...) Разрешнице туге, 
видарко болова,/ Лакша од лептира, тежа од олова,// Ћилибарска 
сузо распетога Христа,/ Дугиним бојама свет у теби блиста! 

Тако, редом или напрескок, гдје је отворимо, чита се ова 
драгоцјена књига у коју је стало много читалачког искуства 
и стваралачке инвенције, а најприје много искрене љубави и 
посвећености. Њоме је Ђорђе Нешић на јединствен начин вратио 
свој пјеснички дуг завичају. Као и све у њој, и наслов је како ваља 
и требује. Лук и вода. У први мах рекло би се: ништа. А заправо, 
бесцјен благо, и једно и друго, нарочито друго. Тако је некако и с 
језиком. Ко му, осим пјесника и завјетованих на ћутање, зна цијену?
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Душко Певуља

КЊИЖЕВНЕ И КУЛТУРНОИСТОРИЈСКЕ ТЕМЕ 
МИОДРАГА М. ВУЛИНА

 Главне своје књиге и претежнији дио научне каријере 
Миодраг М. Вулин1 посветио је проучавању живота и дјела Петра 

1  Миодраг М. Вулин рођен је 6. јула 1930. године у селу Дујаковци на Змијању. 
Основну школу завршио је у Бунаревима (Горње Ратково). Нижу гимназију 
и Учитељску школу завршио је послије Другог свјетског рата у Бањалуци. 
На Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за југословенске и 
светску књижевност, дипломирао је 1964. године. Докторску дисертацију 
под насловом „Петар Кочић: живот и дело“ одбранио је на Филозофском 
факултету у Сарајеву 1976. године. Као учитељ радио је у Уништима (Босанско 
Грахово), Љубачеву и Крупи на Врбасу (Бањалука). Обављао је дужност 
директора основне школе у Рибнику (1955–1958) те предсједника општине 
Добрња (1958–1961).  Радио је као професор Учитељске школе у Бањалуци 
и виши стручни сарадник Музеја књижевности у Сарајеву (1966–1971). Од 
1980. до 1992. године био је запослен у библиотеци Педагошке академије у 
Сарајеву. По избијању грађанског рата у Босни и Херцеговини Миодраг М. 
Вулин долази у Бањалуку гдје до 1995. године  ради као научни савјетник 
у Институту за историју. Од 1995. године до пензиоисања био је професор 
на Филозофском факултету у Бањалуци, на Одсјеку за српски језик и 
књижевност, гдје је предавао „Културну историју Срба“. Миодраг М. Вулин 
је објавио близу стотину чланака, студија и расправа и сљедеће књиге: Петар 
Кочић: писац и дело (1980), Отаџбина 1и 2 (1991), Кочић и Србија (1994), Кочић 
и српски Пијемонт (2000), Ствараоци и дела (2000), Кочићева епска дикција 
(2003) и Руски класици (2006). Миодраг М. Вулин упокојио се у Бањалуци 12. 
јула 2008. године.
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Кочића. Мало је у српској науци о књижевности аутора који 
су истраживачки и стваралачки били усмјерени ка једном пис-
цу, као Вулин према творцу Јазавца пред судом. Између писца и 
његовог тумача постоји дубља повезаност условљена припадношћу 
заједничком завичајном поднебљу. О човјековој неодвојивости од 
завичајног свијета Вулин је писао: „Одисејство и антејство носимо 
у себи као нешто што нам одређује животну стазу, отвара и затвара 
круг. После свих лутања завичајна Итака постаје и остаје једино 
извориште, упориште и уточиште“.2 Кочићево дјело је у средишту 
разматрања сљедећих Вулинових књига: Петар Кочић: писац и дело 
(1990), Кочић и Србија (1994), Кочић и српски Пијемонт (2000) и 
Кочићева епска дикција (2003). Прва Вулинова књига Петар Кочић: 
писац и дело настала је преобликовањем текста његове докторске 
дисертације, одбрањене у Сарајеву 1976. године. У њој је аутор иска-
зао интересовање за Кочићев књижевни опус, за његов живот, кул-
турни рад и политичку дјелатност, као и за шири духовни и друшт-
вени контекст времена у коме је овај писац стварао. У наредним 
књигама он није мијењао приступ Кочићу; започета истраживања 
није знатније проширивао, већ их је новим чињеницама допуњавао 
и другачијим увидима продубљивао. Миодраг М. Вулин био је 
једноличан научник, није прихватао мијене које су обиљежиле 
књижевну науку у другој половини двадесетог вијека, али је био 
темељит и поуздан у  подручју које је једном дефинисао и са великом 
истраживачком страшћу обрађивао. Припадао је позитивистичкој 
школи српске књижевне и културне историје која је своје резултате 
темељила на архивским истраживањима и чињеницама. Тумачећи 
Кочићево књижевно дјело Вулин никад не губи из вида важне 
појединости из пишчеве биографије, а према потреби, сагледава и 
шири друштвени и политички контекст с краја деветнаестог и по-
четка двадесетог вијека.

Вулин је у више радова о Кочићу истицао његову припадност 
знаменитој генерацији српских стваралаца која је снажно обиљежила 
наречено раздобље. Ријеч је о нараштају који је књижевност схватао 
као национално и социјално важну дјелатност; ту њену димензију, 

2  Миодраг М. Вулин: Ствараоци и дела, Бањалука 2000. године, стр. 5.
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упркос томе, није претпостављао високо постављеним естетским 
мјерилима. Тај период обиљежили су, поред Кочића, приповједачи 
Бора Станковић, Иво Ћипико и Светозар Ћоровић, пјесници Алекса 
Шантић, Јован Дучић и Милан Ракић те неприкосновени књижевни 
критичари Богдан Поповић и Јован Скерлић, да у свим жанровима буду 
поменути само најистакнутији и они којима Вулин поклања знатнију 
пажњу. Најзад, треба поменути и Српски књижевни гласник, водеће 
књижевно гласило овога времена, по коме се оно понекад и назива.3

 У основи Вулиновог приступа дјелу и раду Петра Кочића 
може се издвојити неколико линија и истраживачких путања. 
Једна од доминантних је праћење пишчевог развојног пута, од ра-
них пјесама насталих на подлози романтичарског насљеђа, у којем 
Кочића посебно привлачи необуздани бајроновски Јакшићев дух, 
преко златног доба, бечког периода у коме настаје већина главних 
приповједачких остварења из трију збирки С планине и испод плани-
не, до приповијетке „Кроз мећаву“ у којој Кочић, након двогодишње 
скоро потпуне одвојености од основне вокације и неспокојног 
лутања, „достиже свој уметнички врхунац“. Покретањем Отаџбине 
1907. године, тачно примјећује Вулин, наступа нова етапа у пиш-
чевом животу, заокрет са далекосежним импликацијама, када ће 
„поетска реч бити подређена борилачкој, књижевност захтевима 
историјског тренутка, а улога ствараоца националном и социјалном 
трибуну“4. Уз све наведено Вулин подвлачи и оно што се ни у једној 
анализи Кочићеве поетике и естетике, али и животних свјетоназора, 
не може мимоићи. Млади писац, већ у бечким студентским данима, 
у предавању „О лирици Ђуре Јакшића“ формулише начела која ће 
слиједити током читавог свога, трагично рано прекинутог живота. 
Сматрајући да се истинска умјетност само животом може обес-
мртити, тијесном везом са свијетом стварности, он се опредјељује 
за јединство човјека, писца и патриоте, спрегу „у којој наслућујемо 
неизбежну будућу драму у  неминовном распињању између ства-
ралачког чина и бурне животне датости“.

3  На примјер, видјети текст Милана Богдановића „Епоха Српског књижевног 
гласника“, Скерлићева споменица, Београд 1964. године, стр. 76–78
4  Миодраг М. Вулин: Петар Кочић: писац и дело, Сарајево 1990. године, стр. 530.
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Кочићево дјело, које стреловито настаје практично у 
једном стваралачком интервалу, на раскршћу вијекова и смјени 
књижевноумјетничких концепата, Вулин посматра у свјетлу по-
етичког синкретизма више чинилаца, не занемарујући ни његов 
књижевноисторијски значај: „У Кочићевом уметничком остварењу 
присутни су тонови реалистичког, романтичарског, епско-лир-
ског, импресионистичког, историјског и сатирично-хумористичког 
доживљавања живота и света, израженог језиком и стилом модерног 
писца који је, заједно са Бором Станковићем, оживотворио и пре-
образио традиционалну српску приповетку почетком нашег века“5.

Испитујући Кочићев стваралачки поступак, у више својих 
значајних радова, Вулин помно анализира његове главне ликове, 
који, уз све разлике које међу њима постоје и животне ситуације у 
којима се налазе, „освајају и плене магичном снагом своје истини-
тости“. Управо због тога, упркос преданости политичкој борби за 
права свога народа, у Кочићу је „писац увек био јачи од бунтовника, 
стваралац од трибуна“6. Вулин је овим својим запажањем близак ста-
новишту Јована Кршића који је Кочића видио као најнационалнијег 
писца међу својим савременицима, који је „најдубље осетио тего-
бе народа [...]  јер се само на њима уметнички као и политички 
инспирисао“7. Тај књижевни национализам, према Кршићу, није 
умањивао главна умјетничка својства Кочићевог књижевног дјела.8

5  Исто, стр. 533.
6  Исто, стр. 
7 Јован Кршић. “Смисао књижевног дела Кочићева“, Преглед, свеска 153, 
Сарајево 1936. године, стр, 486. 
8 Кочићев књижевни национализам, знатно прије Кршића и Вулина, још за 
пишчева живота, Бранко Лазаревић тумачи битно другачије. Лазаревић сматра  
да се Кочић непрестано кретао на опасној граници између патриотизма и 
умјетности. Онда када је вјешто балансирао на тој граници или пак нагињао 
ка умјетности, исписивао је своја највриједнија књижевна остварења. Када је 
превагнуо патриотизам, што је по Лазаревићу случај са Кочићевом књигом Јауци 
са Змијања, висока умјетничка обрада је устукнула пред тенденцијом. Садржај 
дјела није развијен, умјетнички уобличен, већ је дат као материјал, необрађено 
градиво. Кочићево помјерање од књижевности ка патриотизму означило је, каже 
аутор Импресија из књижевности, још једно кретање: од оптимизма и животног 
витализма ка песимизму. Све то резултирало је мање вриједним и умјетнички 
неувјерљивим дјелима: Бранко Лазаревић: Импресије из књижевности и 
позоришта, Сабрана дела, књига 1, Београд 2003. године, стр. 69–70. 
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У више наврата  Миодраг М. Вулин оглашава се у перио-
дици и дневној штампи краћим текстовима поводом различитих 
Кочићевих годишњица; пише о Кочићевом Развитку, пишчевом 
односу према Младој Босни, о занимљивим чланцима етнолога 
Милана Карановића о Кочићу и његовом Змијању, напосљетку, по-
ред свега другог, објављује и опширан прегледни текст о рецепцији 
Кочићевог дјела до 1990. године у српској и југословенској науци о 
књижевности9.

Изузимајући писце из „мостарског књижевног круга“, Дучића, 
Шантића и Ћоровића, са којима је Кочић био у блиским духовним 
и пријатељским односима, Вулин у посебним текстовима пише о 
Кочићевим контактима и сарадњи са Јованом Скерлићем и Јованом 
Цвијићем. Двојица истакнутих српских научника метонимијске су 
личности оне Србије на коју мисли Вулин у књизи симболичког 
наслова Кочић и Србија, свом животном и завјетном дјелу. Кочићев 
однос са Скерлићем и Цвијићем Вулин анализира превасходно на 
основу њихове преписке и блискости националне идеологије коју су 
горљиво заступали. У том смислу Вулин се посебно детаљно осврће 
на Скерлићеву расправу „Обнова српске родољубиве поезије“ и 
Цвијићев рад „Анексија Босне и Херцеговине и српско питање“10.

Када је ријеч о Вулиновим текстовима културноисторијског 
карактера, примјетно је да се он, у једном дијелу, држи трага који 
је у својим нелитерарним текстовима назначио Петар Кочић. 
Занимљив Кочићев чланак о Гаври Вучковићу Крајишнику Вулин 
развија у обимну и истраживачки широко засновану студију у којој 
детаљно оцртава позорницу на којој се одигравао бурни животни 
пут једне по много чему упечатљиве личности. Сродан наведеном је 

9  Види: Миодраг М. Вулин: “Писана реч о Кочићу: поглед на литературу“, 
Путеви, број 1, Бањалука 1990. године, стр. 89–121. 
10 Вулин је у расправи „Кочић и Цвијић“ цитирао завршни дио Цвијићевог 
рада „Анексија Босне и Херцеговине и српско питање“ и посебно се на 
њему задржавао. Тај закључни дио  гласи: „Српски се проблем мора решити 
силом. Обе српске државе морају се поглавито војно и просветно најживље 
спремати, одржавати националну енергију у завојеваним деловима српског 
народа и прву, иоле повољнију, прилику употребити да расправљају српско 
питање с Аустро-Угарском“; Миодраг М. Вулин: Кочић и Србија, Бањалука 
1994. године, стр. 211.
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и Вулинов рад о Васи Пелагићу, који је по својој беспоштедној борби 
за духовне слободе српског народа у Босни и Херцеговини веома 
сличан Крајишнику. Њихове трагичне животне путање садрже у 
себи „печат фаталне балканске судбине у крилу тамног вилајета“.11

Треба посебно издвојити и Вулинову расправу „Змијање и 
Змијањци“, која је, сасвим извјесно, иницирана импулсима из Кочићеве 
умјетничко-документарне прозе „Змијање“. Вулинова расправа обли-
кована је вјештом синтезом научно доказаних чињеница и знамења која 
долазе из богатих слојева легенди о овој области. Прве кораке у етно-
графском испитивању Змијања започео је почетком двадесетог вијека 
Петар Кочић, кога је на тај посао подстакао и најосновнијим упутама 
опремио Јован Цвијић. У обимном тексту „Змијање и Змијањци“ аутор 
најприје разматра питање откуда и откада Змијање, пишући затим о 
положају и границама ове области, њеној аутономији, археолошком 
насљеђу, његовим становницима, карактеролошким обиљежјима и 
најважнијим духовним препознатљивостима.12

Миодраг М. Вулин написао је монографију о Кочићевој 
Отаџбини и у посебној књизи сачинио библиографију бањалучког 
и сарајевског издања овог часописа. Након другог протјеривања из 
Сарајева Кочић, на Видовдан 1907. године, у Бањалуци, са групом 
сарадника, покреће Отаџбину. Ово гласило имало је два живота: 
бањалучки, од основања до забране (март 1908), и сарајевски, од 1911. 
до Сарајевског атентата. Својим наглашено опозиционим односом 
према аустроугарској окупационој власти Отаџбина је, каже Вулин, 
извршила снажан утицај на ширење слободарских идеја и подизање 
борбеног духа код народа, нарочито међу сељацима. Иако политички 
лист, Отаџбина је објављивала прилоге из књижевности и разнов-
рсне критичке те хроничарске текстове и биљешке. Због тога Вулин 
наглашава двоструки значај овога гласила, политички и културни.13

11 Миодраг М. Вулин: Ствараоци и дела, стр. 231.
12 Ова студија је најприје објављена у Зборнику Матице српске за друштвене 
науке 1985. године. Касније је више пута допуњавана, незнатно мијењана 
и објављивана на више мјеста. Посљедњи пут у књизи Ствараоци и 
дела. 
13  Миодраг М. Вулин: Отаџбина I, Сарајево 1991. године, стр. 257–259.
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Треба посебно издвојити Вулинову расправу о поетичким 
препознатљивостима и књижевним сродностима између српских 
парнасоваца Милана Ракића и Јована Дучића, као и текст у којем 
се проблематизује Скерлићева негативна оцјена поезије Владислава 
Петковића Диса. У Скерлићевом виђењу пјесника Утопљених душа 
Вулин издваја критичарев идеолошки радикализам и подвојеност 
вриједносних мјерила. Разумијевајући естетички смисао песимиз-
ма читавог низа великих српских стваралаца (Петра Петровића 
Његоша, Јована Стерије Поповића, Боже Кнежевића и Милана 
Ракића), Јован Скерлић је радикално оспорио исте такве моменте у 
поезији Владислава Петковића Диса и Симе Пандуревића. То није 
и једина недосљедност аутора Историје нове српске књижевности 
на коју Вулин указује у своме тексту. Ако се упореде поједини 
Скерлићеви текстови са Дисовим пјесмама које оспорава, видјеће 
се да пјесник и критичар готово истовјетно доживљавају сумор-
ну атмосферу времена и моралну атрофију друштва у којем живе. 
Међутим, закључује Вулин: „Оно што је [Скерлић] дозвољавао себи 
није другима“. Дисову поезију Скерлић је итекако разумио и није је 
оспоравао са естетског становишта већ због тога што је „национал-
не интересе за себе и за друге стављао изнад свега“.14

У опусу Миодрага М. Вулина издваја се књига Руски кла-
сици (2006). Она излази изван круга његових главних научних 
преокупација, а другачија је и по типу текста, који је есејистичког 
карактера. Вулин у пет огледа пише о Достојевском, Пушкину, 
Пастернаку и Шолохову, а у учесталим компаративним аналогијама 
износи запажања о Тургењеву, Љермонтову, Толстоју и Буњину, из 
чијих дјела доноси и одабране цитате. Наведена књига, прије свега је 
израз читалачке фасцинације руском књижевношћу и есејистички 
исписан дневник читања њених репрезентативних дјела. У аналитич-
ким фрагментима којима су премрежени Вулинови огледи о руским 
класицима примјетна је његова склоност ка разматрању обликовања 
појединих ликова, као носилаца знаковитих умјетничких порука. Да 
су Вулина превасходно привлачили сложени ликови најбоље се види 
из исказа главног јунака Доктора Живага Бориса Пастернака, који је 

14  Миодраг М. Вулин: Ствараоци и дела, стр. 184
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издвојен и детаљно анализиран: „Какво непоправљиво ништавило 
треба човек да буде па да у животу игра само једну улогу, заузима 
само једно мјесто у друштву, представља увек једно исто“15. Овај 
исказ, према Вулиновом мишљењу, рјечито открива претпоставке 
на којима израста главни лик Пастернакове романескне творевине, 
али и слојевитост и велики мисаони распони  Доктора Живага.

Током свога радног вијека Миодраг М. Вулин је обављао више 
различитих послова. Посљедњих десетак година био је професор 
„Културне историје Срба“ на Одсјеку за српски језик и књижевност 
Филозофског факултета у Бањалуци. Његови студенти најбоље 
знају са колико посвећености је обављао тај посао, како је својим 
темпераментом, самосвојним приступом и специфичним вербал-
ним способностима на њих остављао снажан утисак. Односом 
према професорском позиву, доласком на факултет увијек у исто 
вријеме и знатно прије предавања, беспријекорном елеганцијом и 
усправним ходом, он није био човјек свога већ времена са почетка 
двадесетог вијека које је са ријетком опсесивношћу проучавао и 
чији је заљубљеник био.

15  Миодраг М. Вулин: Руски класици, Источно Сарајево 2006. године, стр. 118.
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Марија Кнежевић

СИМБОЛИЧКИ БРИД ЋАМИЛА СИЈАРИЋА

Размишљајући о умјетничкој транспозицији Мојковачке 
битке и о томе како да стваралачки рукопис добије на значају као 
универзални изказ, Сијарић се старао да своју визију овог догађаја 
сведе на „њену суштаствену супстанцу, на њен врх, на њен брид“, 
како је сам говорио, на симболичко значење које би наткрилило 
фактографију. Сијарић је у свом науму недвосмислено успио дајући 
епопеју као нешто што има значај и вриједност по себи, али и у 
односу на носиоце неких других значења. Колективно биће народа 
јесте оса романа, односно његовог епског тока, а појединачна пси-
холошка преламања учесника основни су постулат модерног, пси-
холошки изнијансираног прозног израза који свему даје љепоту и 
вјеродостојност. 

Прије него ће „скочити у ужас“ Сијарићеви епски јунаци, 
именовани као и они који то нису, преживљавају сву људску дра-
му тренутка гдје се јунаком постаје тако што се засужњи најприје 
сопствени страх, тако да се људска и херојска егзистенција показују 
у савршеном јединству. „Скок у ужас“ Сијаревићевих јунака није 
ништа друго него дијалектички „скок у живот“, у простор изнад и 
преко својих могућности. Братска се рука по завјету пружа. Завјетно 
опредјељење постаје ствар избора изван којег нема живота, а сваки 
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јунак „и збори и твори“. Овако дата литерарна егзистенција одгова-
ра колективном патосу стварне егзистенције која не допушта инди-
видуалне испаде. Онолико колико колективно биће подржава ову 
идејну основу, истичући сами морални вис историјског догађаја, то-
лико јој величину славе индивидуални литерарни профили, чија је 
литерарна егзистенција формирана у односу на њу. Монументално 
средиште романа допуњују и они који о том средишту знају мало, 
посредовано или не желе да знају ништа, јер се оно доживљава као 
препрека ка остварењу сопственог циља. На овај начин гради се 
регистар изузетих вриједности које као носиоци реалне енергије 
настоје да пронађу сопствени пут. Индивидуално несвјесно при-
казано је изражајним средствима, али као непримјерено ситуацији 
бива жртвовано архетипском обрасцу колективног несвјесног како 
би се ирационална очекивања привела равни реалног догађања. 
Овакво понашање колективног бића и духом и тијелом сеже својим 
поријеклом у много веће дубине од косовског завјета, јер је он 
сам настао са свијешћу о неписаним законима који су зауздавали 
самовољу у људским заједницама античке Грчке. 

Несумњиве вриједности у роману Мојковачка битка Ћамила Сијарића

Наративни ослонац романа „Мојковачка битка“ Ћамила 
Сијарића, како се и из наслова може закључити, јесте сам историјски 
догађај који је узет као несвакидашњи подухват, али и као 
несумњива вриједност сама по себи и у односу на све друго. Све то 
„друго“ омогућава контекст у којем се поменута вриједност не само 
укорјењује, већ се тај доживљај појачава на рачун вриједности које 
се не одричу као вриједности, већ се свјесно жртвују оној која је 
важнија и која их једино условљеном негацијом потврђује. 

Осим самог подвига који је окосница епске линије 
приповиједања, имамо и лирски интониран приповједни ток који 
својом паралелом омогућава увид у „подређене“ вриједности. 
Митска подлога епског нивоа романа ствара амбијент у којем  раз-
личити планови приповиједања бивају обједињени у јединствену 
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цјелину која свједочи читав низ значења осим основног - о смис-
лу и значају самог историјског подухвата који је нужност. „Епска 
тема није једнодимензионална. Она је разуђена стањима јунака, 
њиховим сновима и фасцинацијама, сугестивним доживљајима и 
симболизацијом мјеста радње. Интимне драме јунака су иманентно 
својство ратног романа или визије рата као трагичног искуства.“1

Судбинском дешавању вриједност приписује чињеница да је 
оно истовремено и избор, дакле, освијешћена реакција на насталу 
ситуацију уз спремност да се иде до коначног исхода. Тиме постаје 
завјетна истина и дубоко свједочанство једног народа. Величину 
жртве и дубину могућег моралног суноврата немогуће је сагледати 
без другог поменутог тока који, наизглед безазлено, лајтмотивски 
једнолично, у приповијест уводи елементе који само привидно 
одударају од основне теме. Иако ни једног тренутка не доводи у питање 
смисао самог догађаја изводећи на „сцену“ цијелу патријархалну 
породичну заједицу Црне Горе која и присуством, и мишљу, и еп-
ским реминисценцијама потпомаже отпор оружано и бројчано 
надмоћнијем непријатељу, аутор од самог почетка па до краја суге-
рише антиратни квалитет и природу овог остварења. Рат је импера-
тив наметнут споља потпомогнут ароганцијом физичких могућности 
и расположивог искуства непријатеља, али не и ауторитетом више 
вриједности која наткриљује сваку појединачну вриједност, па и жи-
вот сам као такав. Осим негације рата успостављена је и уочљива по-
средна афирмација живота чија се љепота и значај само индиректно 
признају, али се стварно не афирмишу. Одсуство афирмације живо-
та узроковано је објективном потребом да се он стави у функцију 
остварења изабраног циља, а да се све његове бројне друге одлике 
ставе по страни у име завјетне обавезе Црне Горе према Србији, у име 
„испружених руку“ за које се не зна да ли ће се икада саставити, а што 
не мијења првобитно опредјељење које је у досадашњој књижевној 
критици већ препознато као косовски завјет, који се и у самом дјелу 
интертекстуално појављује.

1 Лидија Томић: „Епско и лирско у романима Бихорци и Мојковачка битка 
Ћамила Сијарића“, у:  Нарацијски токови : о књижевном стваралаштву 
Ћамила Сијарића, ЦАНУ, Подгорица, 2008 године. стр. 41. 
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Живот као непатворена вриједност

Могло би се рећи да у Мојковачкој бици постоје ликови који 
симболизују живот и његове вриједности у најчистијем стању, а 
да се, истовремено, не доводе у питање кључне вриједности са-
мог историјског догађаја, већ се о њима на можда неочекиван на-
чин свједочи. Такви ликови-симболи су Умка и Рафаило, наравно, 
уз уочавање битних разлика међу њима. Обоје су одметници од 
општеважећих неписаних норми колектива којем припадају и 
обоје понесени младошћу коју је пресрео један велики рат. Оба лика 
су на свој начин трагична - Умка у коначном билансу универзал-
них људских вриједности које се „покопавају“ јер им није вријеме, 
Рафаило зато што је право на живот претпоставио вриједностима 
које баштини колектив којем припада. Испред њихове младалач-
ке „запетости“ и спремности на живот,  Умкине дјевојачке жудње 
и Рафаилових снова и планова за будућност, испријечио се мо-
нументалан захтјев времена који је иоле освијешћеним чланови-
ма колектива читљив из предања и као такав незамјењив. Они су, 
међутим, недоступни зову свако своје традиције, при чему је Умка 
као лик више освијетљена споља, осим на почетку романа, док је у 
Рафаиловом случају дата слика његовог турбулентног унутрашњег 
живота. 

* * *

Умка је, као и Дафина у Сеобама Милоша Црњанског, „не-
батли руком пресађена биљка“2. Та „небатли рука“ је ничија дру-
го до Деспинина чији сан, и не знајући сасвим зашто, као уклети 
сањају ликови из њеног најближег окружења, и уз то је “за њом, као 
замамљено јагње за курјаком, газила Умка“3. Измичући из заједнице 
којој припада, Умка креће на пут „којим не иду срећне жене“. Она је 

2  Момчило Настасијевић: „Лагарије по ноћи“, у: Проза, Горњи Милановац, 
1991. године, стр. 75.
3  Ћамил Сијарић: Мојковачка битка, Цетиње, 1994. године, стр. 21.
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на различите начине у профилисању лика упоређивана са птицом, 
а њена постеља са гнијездом. Њена рањивост је на тај начин врло 
суптилно приказана, али и несагледивост намјераваног лета и његов 
трагичан исход, јер „не погађа циљ птица, него јато”.4 Отуђујући 
се од своје породице улази у несигурни свијет испреплетан туђим 
интересима и потајним жељама, а све то у контексту Великог рата. 
Прича о Умки апсорбовала је и дешавања из неколико протеклих го-
дина, када су Турци у Балканским ратовима протјерани са Балкана, 
као и промјене које се догађају увијек кад се сударе „два страшна 
символа“. Она репрезентује мијене овог типа, а да тога уопште није 
свјесна. То најбоље виде њена браћа размишљајући о сестрином 
бјекству: „И све што би тада смислили испадало је на једно: да је 
турско вријеме прошло и да је сада у Бихору Црна Гора; да им је 
ушла у саму кућу да их похара с оне стране с које су најосјетљивији 
– женске“.5

Егзотична својом љепотом, а још више специфичним 
патријархалним васпитањем, од самог почетка примила је на себе 
трагику којој нису дорасли ни они који је ка томе воде, ни они који 
је загледају и о њој причају, али ни онај због којег се, наизглед, све то 
чини. Као ехо понављају се ријечи које је тако профилишу. Њен крај 
се повезује са крајем битке гдје се они који су извојевали побједу 
коју нико није очекивао приземљују на неприличан начин, као да 
се жели рећи да ни таква љубав, младост и љепота, ни такав пре-
галачки подухват немају премца. Након Мојковца, сви су подвизи 
појединачни и мали. 

Сматрамо да Умка симболизује и сам стваралачки прин-
цип за који адекватнији лик Сијарић није могао наћи у ондашњем 
социјалном контексту црногорског изразито патријархалног друшт-
ва, гдје се женска љепота појављује искључиво у изворном стању, 
неријетко удружена са спартанским врлинама, док о одњегованој 
љепоти којој су придружене љепота говора, геста, хода и женственог 
држања у Црној Гори оног времена тешко да може бити ријечи. 
Естетски идеали похрањени су за нека друга времена и то је оно 

4  Зоран Арсовић: Шта (пре)остаје, Београд–Торонто, 2015. године, стр.26.
5  Ћамил Сијарић: Мојковачка битка, стр. 17–18.
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што Деспину чини анахроном у односу на вријеме романа, а њен 
непримјерено суверени сан извором трагике Умке и њене породи-
це. На крају романа, пробуђен из колоплета тога сна, Радич је се, 
са становишта новог животног искуства, одриче као проклетства.  
Деспинино нелегитимно „снијевање“ компатибилно је са Видаковим 
свједочанством о народу Црне Горе којем ратови не дају да се оства-
ри у свим људским димензијама. 

То што се Умка пореди са јагњетом коначно употпуњује 
слику трагичног лика и нарочито одабране жртве заодјенуте 
љепотом, моралном чистотом,  уз недостатак животног искуства и 
непосједовање свијести о сопственој трагици, али и несвакидашњом 
енергијом којом исијава њено биће, њена тек дозрела женственост. 
Сагледавајући историјски догађај са довољне временске дистан-
це, Сијарић је могао да Мојковачкој бици обезбиједи шири митски 
контекст додјељујући јој модел античке жртве и њен значењски ек-
вивалент. Ако је у историјским списима и надахнутим бесједама 
Мојковачка битка упоређивана са Термопилском, а то чини и нара-
тор Мојковачке битке, онда се може рећи да је Сијарић нашао поет-
ски начин да то учини жртвујући јој своју, не мање лијепу Ифигенију 
коју на Балкану нема ко да спаси и тиме њена трагика постаје дубља, 
као што и јуначки подухват политичким маневром бива компроми-
тован. Када се овако сагледају ликови, престаје да чуди несразмјер 
у еманацији енергије ослобођене из сопственог бића код Умке и 
Радича. Умкина енергија одговара искључиво поетској замисли ау-
тора према којој је она пандан енергији саме битке. Љубавни занос је 
Умкино својство, док Радич за Деспинину обману зна много раније 
док пребира по својим мислима као да сам са собом разговара: 

„Да ти шапнем кроз мрак: ја немам куће. А ако Деспину за 
то питаш, она ће ти рећи да имам дворове – све му танки дворови, 
све му златни прагови, а оно нијесу златни прагови, него не знам 
ни има ли прага на колиби у коју те водим, о душо моја. Ако питаш 
Деспину, она ће ти рећи да те тамо чека моја мајка – каква мајка него 
права краљица, па све свилу суче а злато упреда, а ја ти немам ни 
оца ни мајке, о душо моја, па те тамо нико неће срести (...), а тамо 
те не чека ни један врт, ни у врту једно старо дрво, ни под дрветом 
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ни длан хлада – ни земљице толико да цвијет забодеш; не чека те, а 
идеш, идемо тамо ја и ти, а ни сам не знам куд идемо, то зна Деспина. 
Она је луда. А кад је луда, лако јој је, а са њом, душо, полуди и ти па 
ће и теби бити лако“6. 

Ова његова исповијест остаје у њему самом. Из ње се не фор-
мира одговор на Умкину судбину, већ се навршава чаша њене коби. 
Радич се увијек налази у простору конвенционалног. Пробој кон-
венционалног обрасца починила је Деспина посредством Рабрена. 
Из тог грешног дјеловања Деспининог ослобађа се дотад спутан и 
затомљен Умкин емотивни потенцијал. Преко ликова који „знају“ 
само дио укупне приче, мислећи да испуњавају сопствену судбину, 
Умка стиже на Мојковац, на мјесто свог страдања.  

Комбинујући културолошке и религиозне обрасце два типа, 
православног и муслиманског, Сијарић нам индиректно саопштава 
да одласком Турака, са Балкана није отишао и Оријент. Кроз лико-
ве, обичаје, али највише кроз евокативан језички израз, он траје 
цијелим током романа дајући му тон свог специфичног рафинмана. 

      

* * *

Слика Рафаила који је снажно пригрлио свој животни дамар 
савршено је компатибилна са сликом његовог стрица који је тре-
бало да буде извршилац казне над њим. Рафаилово несвјесно биће 
буни се против самара који му је намијењен и бира да буде убијен. 
Природа његове реакције видљива је и разумљива само ако се сагле-
да са естетског становишта које „дозвољава“ мишљење да је учинити 
оно што је тада учинио Рафаило готово подједнако ирационално као 
што је било стати на мегдан неупоредиво надмоћнијем непријатељу 
оличеном у аустроугарској војсци. Није код њега у питању страх, или 
бар није само страх. У питању је самовоља. Његово је опредјељење 
одапето у погрешном правцу. Готово је немогуће не осјетити на-
клоност према Рафаилу у тренутку када се обраћа стрицу и креће 
на пут за који мисли да му је последњи и, што је најгоре, пут који је 

6  Ћамил Сијарић: Мојковачка битка, стр. 27..
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исувише кратак из визуре његовог непотрошеног живота. Његово 
дезертерство и оно што такав поступак повлачи као последицу 
представљају један давно утврђен узрочно-последични низ. Начин 
на који се спрема за суочење са смрћу истински је дирљив, апстрахо-
ван од епског контекста романа. Појединачно страдање Рафаилово 
приказано је као укидање цијелог свијета, а слика долази из свјесног 
нивоа његове „личности“7. 

Насупрот њему дата је слика стрица који, и прије него се 
разријеши ова драмском напетошћу прегнантна  ситуација романа, 
оставља утисак недораслости чину који треба да услиједи. Нејак и 
запуштен, не дјелује као неко ко ће остати доследан крајњим кон-
секвенцама јавне осуде, већ сам постаје онај који се „опоганио“ из-
вршивши самоубиство. То што каже да би га „најрадије истукао, 
па га онда убио“ уводи у игру и размишљање о казни смрћу као 
прејакој, а самог Рафаила као незрелог за позив са којим је суо-
чен.  За неко друго вријеме ова би мјерила била важећа, али не и 
за Мојковац. Самовлашће над животом у лику Рафаила открива 
сву сложеност личности суочене са несвакидашњим изазовима и 
упознаје нас са различитим нивоима људске свијести. Нигдје ек-
сплицитно није речено зашто је Рафаило одабрао стрица Тадију 
да буде извршилац, али се на основу свега што је у психолошкој 
мотивацији једног и другог лика дато може претпоставити да се 
на страну живота ставило психолошко несвјесно, у овом случају 
индивидуално несвјесно, Рафаиловог бића. Последње ријечи које 
пред њим изговара извојевале су побједу над стрицем Тадијом 
који је својом смрћу „откупио“ какав-такав живот, али живот, свог 
синовца.  

Побјегавши са Мојковца Рафаило губи статус достојан 
човјека и постаје „онако нешто“. Запаливши своју и стричеву кућу, 
он покушава да раскине везе са прошлошћу и да се „некако удјене у 
свијет“, али сваки његов покушај остаје на нивоу нелегитимности, у 
оквирима сопственог маштања и снова у којима га, такође, поједини 
призори опомињу да нити он припада њима, нити они њему.  

7 Израз личност користимо условно, јер није ријеч о животном, већ о 
литерарном постојању.
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Претпостављамо да је ова осујећена егзистенцијална могућност 
толико изнијансирана да покаже шта пориче и зарад чега се одриче 
човјек оног времена на Мојковцу бирајући борбу на живот и смрт 
и постајући чест једне славне епопеје. 

Литерарна егзистенција Радича Мемића

Није име неаутентично, већ сувише старо име за овог за 
ондашње прилике ученог момка, али цијела његова литерарна 
екгзистенција изгледа тако. Радич Мемић, учитељ, најближи је 
ономе што је сам Ћамил Сијарић у својим размишљањима назвао 
„трећим човјеком“ у селу. Први је у селу био хоџа, други поп, кад 
наиђе, а трећи човјек био је ђак, по Сијарићевим ријечима. Ипак тре-
ба имати у виду функционалну оправданост лика. Чак и примјесе 
ауторовог alter ega можемо наћи у њему. Једну малу количину „за-
висти“ према онима чије памћење није дохватило образовање и који 
самим тим нису постали некакве табле по којима се пише и брише, 
региструјемо у концепцији овог лика. Он је ту да из учитеља постане 
нешто друго - да види, да запише, да прихвати или не, али увијек 
„када треба“. Увијек у контексту и изван њега у исто вријеме, што је 
парадоксално, али је тако. Једино такав може се вратити на почетак и 
бити поново и само учитељ. Разнородност улога не допушта да било 
која од њих превлада и изазове дубља и снажнија осјећања, иако 
је у укупности његовог лика Мојковац изазвао промјене. Његова 
„пропустљивост“ не дозвољава значајније присуство симболичких 
вриједности у њему самом. 

До симбола се уздиже Умка. Изузета из своје средине, она 
добија универзалне вриједности. Она је симбол живота који се при-
носи на жртву не зарад хира, већ зарад истински виших циљева, 
али је трагика у томе што су и те вриједности које она оличава 
неизмјерне и непоновљиве. Осим тога, она симболизује и сам ствара-
лачки принцип који је морао бити уписан у биће јунака Мојковачке 
битке, али је тај принцип ушао у регистар изузетих вриједности о 
којима, између осталог, овај роман говори. 
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Као антиципација тренутно скрајнутих вриједности може 
се разумјети и сан Вука Мандушића у „Горском вијенцу“, у чему 
се може осјетити један од бројних елемената сродности између 
Његошевог и Сијарићевог дјела, а о којима је детаљније писала 
Јасмина Ахметагић8. Куполом овог само привидно нелегитимног 
сна Његош је надсводио цјелокупно лирско стваралаштво својих 
следбеника. Од тог момента до данашњег дана и „во вјеки вјеков“.

Видак – видилац из дубине предања

У рeцепцији романа као цјелине, у којој се народ као вино-
вник догађаја доживљава готово као једно биће, индивидуализова-
ни ликови приказани су као мање или више интегрисани у цјелину 
приповијести без обзира на чињеницу да ли о њима свједочи лир-
ски или епски глас наратора, јер свакако је ријеч о једном нара-
тору који свој тон и садржај приповијести модулира зависно од 
тога шта и у којем тренутку акцентује. Један од ликова захваљујући 
којем је постигнут највећи степен кохезије дјела и на синхроном и 
на дијахроном плану јесте старац Видак. Начин на који овај јунак 
„улази“ у причу, како „проноси“ крст начињен од пушке и сопстве-
ног тијела, како обавља свој дио посла везан за Мојковац и како, 
коначно, завршава свој живот свечано одјевен, са унуцима обуче-
ним тако да изгледају „као да су сјели у цвијеће“,  формира поуздану 
митску нит неопходну за разумијевање етоса и етноса народа Црне 
Горе. Ево како се, виђен очима учитеља Радича, Видак „одваја“ од 
каменитих масива црногорских брда:  

„Погледом је хватао далеке планинске врхове низ Црну Гору, 
модре и црвене као крваве – од сунца на изласку. Чинило му се да 
немају свога краја у ширини, ни своје границе у висини, ни свога 
постанка у времену... Чинило му се да те планине и нијесу земља и 
камен, него неки живи и тврди створови који су се некад давно ту 
обрели, и остали да трају – и он, гледајући их још сањивим очима, 

8  Jasmina Ahmetagić: Gorski vijenac kao podtekst Mojkovačke bitke Ćamila Sijarića, 
Priština (Leposavić).
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видје како се један њихов дио покрену – видје живе шкрапе, живе 
усјеклине, живе громобојине, видје главу старца, устријељену сун-
чаним зраком, и због тога као крваву. (...) Имала је у себи нешто од 
онога (...) што имају повјеснице...“9

Оно што је фрагментарни исказ или елементарни призор 
на другим мјестима у дјелу, из Видакове визуре постаје прича о 
етногенези народа. Оно што је њему, Видаку, рекао некакав Грк, 
заробљеник на Скадру: „Ви сте народ бистар за учење. Само вама 
не дају ратови да учите; не стижете, вели, од ратова да учите...“, сам 
Видак проширује на укупност живота, па каже: „Ми смо народ готов 
на женидбу, само не стижемо да се оженимо – не дају нам ратови. (...) 
Ми смо народ готов на весеље, само не стижемо да се веселимо – не 
дају нам ратови. Ми смо народ готов на плакање, само не стижемо да 
се исплачемо – не дају нам ратови. Ми смо народ готов на пјевање, 
само не стижемо да се испјевамо – не дају нам ратови.“, позивајући 
се, потом, поново на Грка: „Нас нико од Грка боље не познаје.“10 Исти 
исказ понављаће Видак више пута у роману. Његов говор у роману 
ослања се на звучне слике у којима се мијешају радост и туга, пјесма 
и жални јецаји, као израз једног аутентичног људског постојања. 

Имајући у свом срцу постојану ријешеност да се свом сили-
ном и до посљедњег човјека боре на Мојковцу, Сијарићеви јунаци 
остали су запањени пред сопственим успјехом:

„Хтјели су да се много веселе, али за то немаху вјештине, и 
сви они који су почињали да пјевају, брзо су престајали са пјесмом 
и настављали да ходају по снијегу или да стоје на једном мјесту – 
као што на гумну стоје вршиоци послије вршидбе и гледају у куп 
жита: колики је; нијесу умјели да дају име том огромном купу пред 
којим су стајали – не рекоше ни побједа, ни слава, ни славље, нити 
ишта друго што би томе било слично, а осјећаху све то: пело им се 
до самог грла и заносило их...“11

Ове ријечи звуче као одјек на Видакове и одговор на њих. 
„Скочивши у ужас“ нису знали, нису ни најмање сумњали, јер су 

9   Ћамил Сијарић: Мојковачка битка, стр. 27.
10 Исто, стр. 50–51. 
11 Исто, стр. 365–366.
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себе безрезервно давали тренутку којих их је одабрао и за који су 
здушно приклонили своје главе, да ће након свега пасти у амбис ап-
сурда и да ће се неочекивана загонетка испријечити пред њима онда 
када „цио свијет узимаху под око: да га поправе, да му додају оно 
што он нема и одузму од онога чега има превише, а све према некој 
својој мјери, и жељи – и правди...“12. Дакле, прије него што ће знати 
шта су учинили кад чују „од вјешта гуслара“, Сијарићеви јунаци са 
Мојковца имали су представу о сопственом подвигу, о достојанству 
ситуације, али тиме ће се мјерити тек оно што је услиједило. Као што 
је дао слику јунака који у свом подвигу превазилазе себе, Сијарић 
је суптилно дао увид у кратер апсурда који се пред њима отворио 
након што им је војна команда саопштила да се војска распушта.  

Много пута прегажена, прекопана рововима и изрована гра-
натама, заливена крвљу сопственом и непријатељском, до јуче тако 
блиска, иако страшна, ћудљивим одлукама државног и војног врха, 
планина се претвара у нешто друго, у тешку и тамну загонетку: „Као 
плећа лава стајала је пред њима планина.“13 Посебан статус за нас 
има изабрано поређење „као плећа лава“, дакле, не као нешто бар 
дјелимично познато из живота или предања, већ као својеврсна 
сфинга, постојана у својој неразрјешивој загонетности и у свом 
трајању подједнако. Призор мрачном тајном запосједнуте планине 
јесте разлог да Сијарића сматрамо визионаром, поготово зато што 
се она  простире и до нашег времена, тајна у коју је давно посијано 
сјеме раздора за народ у Црној Гори. Ипак, наведена ситуација није 
се појавила ниоткуда. Она је најављена у дијелу романа у којем 
војници добијају иконе. „Toкoм свoг пoхoдa вojници су jaкo глaдни 
и умoрни, aли умeстo хрaнe нa пoклoн oд крaљицe Mилeнe им стижу 
икoнe свeтaцa. Зaштитнa улoгa икoнa кoja je зaснoвaнa у трaдициjи 
прaвoслaвљa, у кoнтeксту рoмaнa je дoнeклe пaрoдирaнa.“14 Слажемо 

12 Исто, стр. 366.
13 Исто, стр. 369.
14 Надија Реброња: „Историја и традиција у роману Мојковачка битка Ћамила 
Сијарића“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 45/2, Београд 2016. 
године, 355–365.
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се да је ријеч о пародији и по нашем запажању не јединој, али је по-
требно разјаснити њен правац и смисао. 

Икона има значајно мјесто у Сијарићевом роману, појављује 
се више пута и увијек у другачијем контексту али са битном уло-
гом, јер њена семиотика даје свјетлост сегментима са којима се 
значењски допуњује, а цијелој поетској замисли пружа контину-
итет. У конкретној ситуацији војници заиста показују разочарање 
поклоном краљице Милене услед исцрпљености и глади, иако су их 
загледали за радозналошћу која је наликовала дјетињој. Оно што 
се дешава када им Учитељ протолкује  какви су то свеци, далеко је 
од безазленог прихватања ситуације. Свеци, сада као „машински“, 
лакше су узимани у руке, провјеравани, поређени са онима које су 
виђали у цркви... Иако православни народ Црне Горе у периоду о 
којем је ријеч није познавао понајбоље православне црквене об-
реде, његово поимање иконе кореспондира са завјетним одзивом у 
души због којег су се и нашли на Мојковцу. Стога се пародијски тон 
односи на краљевску породицу. Јунаци на Мојковцу завјетовани су 
косовским завјетом. То је тај невидљиви зов који их без бојне трубе 
и декрета окупља на судбоносном мјесту. Стога ни „машински све-
ци“ не могу бити што и иконе које су виђали у црквама  - „прозор у 
онострано“15, а „оно што су они у себи крили остајало је изван сваке 
мјере, изузев оне произвољне: да је светац моћан или није моћан“16. 

Приповијест о породици Карадашић такође постаје јаснија 
кроз причу о путовању породичне иконе из главне собе до мјеста 
за гредом на тавану. Да је Сијарић сјеме страдања ове породице још 
раније стваралачки осмислио и везао њену судбину за судбину Црне 
Горе јасно је када се уочи етимолошка блискост породичног имена 
и имена Карадаг, како су Турци називали Црну Гору. Заједнички 
коријени и православног и муслиманског живља на простору Црне 
Горе, виђени на овај начин, „читају“ завјет из исте повјеснице. 

„И управо сплетом ових двију компоненти: с једне стране, 
опредељењем за историјско-легендарно-симболичко-поетизовани 
Мојковац, који је са својом лимско-тарском околином више но и 

15 Видјети: Флоренски: Иконостас, Никшић, 1990. године.
16 Ћамил Сијарић: Мојковачка битка, стр. 92.
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један други крај у Црној Гори или Србији мјешовито структуиран, 
с крајностима које по свом усијању превазилазе и чисто црногорске 
и чисто санџачко-србијанске ослонце, и, напоредо с тим, или с дру-
ге стране, тежњом да се закорачи на другу обалу, с десне на лијеву 
страну Лима, из помало обезличеног Бихора у предио херојске 
Бојне њиве, која ће послужити за ново пишчево поприште и као 
могућност за провјеру и потврду стваралачке потенције – Сијарић 
је досегнуо највишу мјеру свог талента и своје етичке ширине.“17

Закључак

Из спреге мотива у оквиру фабуле, гдје сваки сегмент има 
свој одзив на ширем плану, преко ликова, језичких и стилских 
еманација, настаје лијепи и смислени свијет овог дјела. Сијарић је 
своју Мојковачку битку створио на начин како је створио и лик 
старца Видака, видећи истовремено и лик и позадину. Постепено се 
овај вис издвајао међу свим познатим и ослободио своју визуелну 
и звучну препознатљивост и постојаност у Сијарићевом поетском 
виђењу. Повјесница и модерни психолошки дискурс надмећу се кат-
кад равноправно у изражајности, па и онда када се расплету догађаја 
наизглед нема шта додати. Они настављају да трају у дубоком раз-
говору о смислу постојања. Пред апсурдом, они сами нису апсурдни. 
Симбол и његов контекст откривају нам узвишену љепоту изабра-
ног средишта, али и љепоту других могућности које се гасе за рачун 
оне која је једини прави одговор на позвање упућено једном народу, 
позвање  које га религиозно успоставља у изворном значењу ријечи,  
упркос његовој простодушности. Завјет није завјет ако се завјетна 
веза не обнавља. 

17  Радомир Барјактаревић: „Два романа Ћамила Сијарића“, у: Мостови, број 
26, 1975. године, стр. 48.
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Наталија Лудошки

ЈЕДАН НЕПОЗНАТИ, РАЗГОВОРЉИВИЈИ АНДРИЋ

Познато је да се Иво Андрић ретко и невољно разоткривао 
пред јавношћу. Тврдећи да „писaцговори својим делом“, сâм је радо 
читао дела нефикционалног, ауторефлексивног карактера (писма, 
дневнике, мемоаре, интервјуе)у којима је у првом плану ствара-
лац, а не уметнички артефакт. Док истраживачиналазе да„Андрић 
није желео да даје интервјуе или да разговара о себи, о свом жи-
воту и делу и да на тај начин остварује јавни публицитет,“1 своју 
затвореност пред новинарском и читалачком радозналошћу пи-
сац је објашњавао уверењем: „Мислим да човек мора имати дара 
за интервјуе као и за сваки други посао. Једноставно, човек зато 
треба да буде рођен. Ја их никада нисам давао, чак ни кад сам до-
био Нобелову награду. То не значи да не волим интервјуе. Ја их радо 
читам [...] Знате, људи се разликују. Што се тиче интервјуа са мном, 
ја их не могу давати из простог разлога јер не могу да дам оно што 
немам.“2 Стога их je избегавао, били су изнуђени силом прилика, 

1 Радован Вучковић, „Разговор против воље“, поговор књизи сабраних 
разговора Иве Андрића, Писац говори својим делом, Београд 1994, стр. 361–362.
2 „Мале тајне великог неимара“, (разговор водила Гордана Брајовић за 
Недељне новости од23. 7. 1967),  Писац говори својим делом, стр. 124.
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а писац остајао неумољиво крут и шкрт на речима. Ни мајстори 
интервјуапопут Бранимира Ћосића и Драгослава Адамовића – нису 
се осевапили.  

Један од ретких који је успео да Андрића отвори и разгово-
ри, јесте потписник интервјуаобјављеног 17. новембра 1934. године 
на другој страни петог броја часописаИдејеза књижевност, поли-
тичка и друштвена питања.3 У разговору под насловом „Понекад 
се питам да ли то није нека врста мистичне казне за нас који смо 
преживели?“, открива нам се један распричани,друкчији Андрић. 
Наш најомиљенији књижевник, како га најављује уредник, Милош 
Црњански, у псеудонимом сакривеном новинару, М.М–лић-у, очи-
то је нашао сабеседника којем с пуним поверењем казује и оно о 
чему је касније невољно говорио или одбијао да говори,односно 
оно о чему је ретко питан: националистичким заносима босанске 
омладине пре рата.4

У уводу разговора с Андрићем, објављеном у часописуИдеје, 
истакнуте су кључне чињенице везане за писца и његово деловање.5 

3 Највећим делом 5. број Идеја посвећен је Андрићу. На првој страни 
објављена је пишчева фотографија, следи разговор, одломци из његових 
есеја (2. и 3. страна), најава о изласку књиге Разговори с Гојом на 3. страни (уз 
коментар: „Књига есеја г. Иве Андрићабиће занимљива појава можда још ове 
књижарске године“); поменут је и на последњој, 4. страници, у „Прегледу књига 
и часописа“, поводом изласка приповетке „Јелена, жена које нема“ у Српском 
књижевном гласнику 1. новембра. Како је унапред спрeмано неколико бројева, 
вероватно је темат уприличен поводомАндрићевог рођендана, 9. октобра. 
Уредничке планове недељника покренутог 6. октобра пореметило је убиство 
краља Александра I Карађорђевића 9. октобра, чему је посвећен други број од 
13. октобра. Прва три броја изашла су континуирано на осам страна, потом је 
начињен прекид, па се четврти број, уместо 27. октобра, појавио 10. новембра, 
на свега четири странице.
4 Андрић је у Сарајеву био председник Друштва напредне српскохрватске 
омладине, које ће касније бити названо Млада Босна. У разговору Све је у 
животу мост (који је водио Ludwig Thoms за SaarbrückerZeltung, објављеном 
7. 11. 1961), на питање о револуционарној делатности у Босни пред Први 
светски рат, одговориће: „Ах, то није било ништа. Као ученици били смо 
затварани. Тако што дешавало се у Дунавској монархији.“ Писац говори 
својим делом, стр. 91.
5 У књигама сабраних интервјуа с Ивом Андрићем,Писац говори својим 
делом (приредио Радован Вучковић, Библиотека Разговори с писцима, БИГЗ 
– СКЗ, Београд 1994) и Разговори (приредили Радован Вучковић, Жанета 
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На почетку новинар наводи два податка којима је мотивисан разго-
вор и из којих исходи његов ток: „Иво Андрић је, већ у првој младости 
запажен у националистичкој омладини пре рата, али и као песник у 
борби за ̓ модернуʼ, у Загребу, у књижевним круговима“.6 Потом сле-
ди запажање о ратним годинама, када је „са још неколико наших ин-
телектуалаца хрватских[...] тамновао и чамио у интернацији све до 
године 1917. са оном поноситом, пасивном издржљивошћу у патњи 
која је главна црта наших Босанаца.“Отпуштен из интернирања због 
болести, „играо је видну књижевну улогу, у оној групи наших људи у 
Загребу који су те године почели да издају и уређују тамо књижевни 
и националистички часопис ʼКњижевни југʼ са једним данас једва 
схватљивим успехом код читалачке публике“. Констатује,даље, но-
винар како је Андрић својом књигом песничке прозе Ex Ponto „дао 
савршен израз духовног расположења наше омладине за ратних 
страдања“, а каснијим приповедним збиркама „створио једно ново 
лице увек занимљиве Босне.“ 

Након био-библиографских напомена, заокружених подаци-
ма о Андрићевој дипломатској служби, указано је на његове навике 
и описан амбијент у којем је разговор вођен: „Самац, навикао на 
хотелски живот у туђини, г. Иво Андрић дочекао нас је, и у Београду 

Ђукић Перишић, Биљана Ђорђевић Мироња, Сабрана дела Иве Андрића, књ. 
20,  Штампар Макарије – Нова књига, Београд – Подгорица 2011), пренет је 
и овај Андрићев интервју. Но, ни у једном од ових издања није прештампан 
уводни део с обиљем чињеница,новинарских запажања и квалификација о 
Андрићу.Прва од ових књига садржи библиографске податке о разговорима, 
док је у другој библиографија изостала. Изостао је у другом издању и поговор 
приређивача („Разговор против воље“), док је напомена унеколико коригована. 
У обе приређивачке напомене констатовано је: „Прво, ретки су, са изузетком 
оног из 1934. године у Идејама, разуђени интервјуи са Андрићем из разлога 
који су већ наведени у поговору.“ Завршетак реченице („из разлога који су 
већ наведени у поговору“) изостао је у издању Разговора (будући да нема ни 
поговора). Иако је на крају „Напомене уз ово издање“  у књизи Разговорина 
стр. 345 речено: „На крају сваког интервјуа наведена је публикација у којој 
је објављен и година објављивања. Испред текста наведена су имена аутора 
уколико су позната“ –наслов публикације је изостао.
6 Сви наводи из Андрићевог разговора преузети су из фототипског издања 
часописа Идеје за књижевност, политичка и друштвена питања, приредили 
Миливој Ненин и Горана Раичевић, Андрићев институт, Задужбина Милоша 
Црњанског, Вишеград – Београд 2016. Текст интервјуа налази се на 42. страни.
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у хотелској соби ʼЕксцелзиораʼ.У његовој соби ред је скоро мана-
стирски. Књиге, путнички ковчези, ништа више. На једној књизи 
бројанице од ћилибара. Кроз прозор виде се кровови Врачара, шу-
марци у Топчидеру, дрвореди његових редовних усамљеничких 
шетњи.“

 У две реченице сажет је кроки саговорника: „Тамног лица, 
коштуњав, када скине наочари погледа не само дубока, него и угасла, 
песник Иво Андрић и расно представља босанског меланхолика. 
Његов мир и уздржљивост, његов начин општења носе на себи траг 
оне праве оријенталне отмености, много трајније и сигурније, него 
снобизам нашег ʼкултурногʼ и ʼзападњачкогʼ типа.“ 

Послеопаске: „Андрић пуши, али, и то је карактеристично, 
врло ретко. Тада дубоко удише дим, наслађује се мирисом дувана, 
замишљен и скуп на речи“, отпочиње дијалог. Писац најпре открива 
да је „читао са интересом досадашње књижевне интервјуе Идеја“,7 да 
би одмах затим исказао сумњичавост у вези с намером да се путем 
интервјуа публика непосредније упознаје са ствараоцима: „Искрено 
да вам кажем, ја не верујем да овај род књижевних исповеди може и 
код нас да се развије до оног степена до кога се развио код Француза 
и западних народа уопште. На овом нашем Балкану постоји један 
урођен стид од свега што носи личан печат и један готово сујеверан, 
инстинктиван страх од фиксирања својих намера, ма и за догледно 
време и за посве извесне ствари. Видећете, са тим фактором ћете 
морати рачунати.“ Андрићево уверење о менталитетском склопу 
нашег света, могло би се односити и на њега самог.  

„Осетивши да наша питања неће моћи лако да га учине 
говорљивијим, ми спомињемо прво прошлост, његове другове, његов 
живот на Бистрику у лепом Сарајеву, где се школовао, и омладину 
по аустријским гимназијама“, казује новинар очито добро упућен у 
детаље Андрићевог младићког живота.Тако,вешто навођен, у даљем 
токуразговора, интровертни писацуказује управо на оне биограф-
ске податке и ставове који кореспондирају с концептом часописа 

7 До тада су у недељнику Идеје објављени интервјуи с Миланом 
Ракићем,Драгишом Васићем и стручњаком за ауторска права,Густавом 
Базалом.Први је потписан иницијалом Т.,  друга два: иницијалом М. 
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утемељеним на југословенској националистичкој идеји.8 Читав 
интервју своди се на Андрићева сећања и изјаве. „Постављајући ми 
та питања ви будите у мени сећања,“ вајка се писац: „А то је по-
сао за који најмање и најређе налазим времена.“ Даље, формулише 
уверење о свом револуционарно-песничком покољењу: „Можда ће 
наши потомци рећи за нас, као једну од основних карактеристика: 
ʼТо су били људи који се нису губили у сећањима.ʼ Заиста, живот 
нам није допуштао да се много обазиремо у натраг. Кад нисмо гле-
дали напред ми смо гледали у себе.“ 

Оцењујући своје учешће „у акцији националистичке ом-
ладине“ врло значајним („за индивидуалну судбину и духовни 
развитак“),али и врло скромним („по стварној активности и тежини 
личне жртве“), памтећи та времена као „светла и далека“, Андрић 
казује: „Као нека велика страст, као најбољи део живота. Ја не 
сумњам да ће некад неко скупити и у једном уметничком делу опи-
сати ту омладину која је била заиста величанствена својом страш-
ном жељом и неутољивом жеђи. Жедни смо били и жељни свега. 
Жељни достојнијег, ширег, бољег живота кога смо наслућивали иза 

8  „Слику односа Црњанског и Андрића, међутим, немогуће је скицирати ако 
се заборави на то да је разговорима несклони Андрић један од најлепших 
својих интервјуа објавио 1934. године управо у Црњансковим Идејама, које 
су касније противници бунтовног банатског Србина (посебно Марко Ристић 
и Мирослав Крлежа) називали фашистичким и које су представљале и 
главни аргумент и сметњу његовом повратку у земљу после Другог светског 
рата. Ову одлуку Андрићеву могли бисмо тумачити и као пријатељски гест, 
али он то сасвим сигурно не би урадио да није сматрао да је ово гласило 
настало на таласу покушаја његовог колеге Милоша Црњанског да одбрани 
државу – Краљевину Југославију (која је упркос многобројним манама 
ипак била држава словенских народа и боља од оне у којој су рођени) – од 
деструктивних активности комунистичког интернационализма и хрватског 
правашког сепаратизма и да је, ако је и био национално обојен, овај лист 
бранио достојанство југословенске нације. Оно што је двојицу писаца, на 
самим почецима њиховог познанства уједињавало до краја, јесте идеја онога 
што неки данас називају „интегралним“ југословенством, идеја о заједничкој 
држави народа окупљених око Србије и њених слободарских војевања и 
традиција. И Црњански и Андрић управо су – захваљујући искуствима у 
Првом светском рату – доживели преображај од естетског у политичко 
биће, усвојивши за цео живот идеју о јединству југословенских народа.“ 
(Видети:Горана Раичевић, „Милош Црњански и Иво Андрић: прича о једном 
пријатељству“, Свеске Задужбине Иве Андрића, год. 34, св. 32 (август 2015), 
стр.301–302).
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граница државе у којој смо живели, жељни праве отаџбине, праве 
школе и праве науке. Та жеља, разапињала нас је и носила у нашем 
често наивном и неуравнотеженом раду и образовању. Лежала је 
у нама стално, као експлозив, смртоносна и за друге и за нас саме. 
Од наших жеља до њиног остварења била је непрелазна даљина. 
Делила нас је једна стварност. У толико горе по стварност! Ми смо је 
презирали и ниподаштавали са факирском преданошћу, безумном 
вером и видовитошћу...“ 

Наконсентиментално интониране исповести, следи запажање 
новинара о саговорнику који „с болним осмехом“ наставља „да 
прича сасвим интимне анегдоте о својим друговима, да би их још 
више уздигао у нашим очима.“ Разговор се наставља Андрићевим 
казивањем о суморној атмосфери у аустроугарским гимназијама и 
власти на издисају која је изгубила „сваку везу с духовним животом 
народа“. 

Видећи у предратном Београду Пијемонт, Андрић сведо-
чи: „Тадашња Србија вршила је на нас велик и пресудан духовни 
утицај. Нарочито преко књижевности. После балканских ратова тај 
се утицај проширио и продубио. Осећајући доживљаје и тумачећи 
их инстинктивно и правилно, у нама се дизао понос и расла вера у 
будућност, а са њом и наша активност.“ Преломна 1914. је „покосила 
и распршила“ читаву ту генерацију која се више није могла „сабрати 
ни придићи“: „Понајбољи су изгинули, помрли, по тамницама или 
у рововима. Нико није издао ни изневерио. Ја заиста не знам шта 
би требали ми  који смо преживели да учинимо, па да им одамо 
достојну почаст[...] То нису били зли фашисти ни мрачни борци, 
него весели младићи који су волели живот, уметност, науку.“

На новинарски коментар: „Додирујете питања о утиску који 
је у свима нама оставио рат. О томе смо, г. Андрићу, баш хтели да 
поведемо разговор,“ уз опаску: „Песник се приметно трза“, Андрић, 
настављајући, поред осталог, казује: „Ах, те године 1912, 1914, 
први и најтежи кораци нашег ослобођења [...] Са сваким даном, 
са сваким сатом и сваким новорођеним дететом велики доживљај 
наше младости бива све светлији и све легендарнији, али и све 
даљи и неразумљивији. Тиме и ми бивамо  све више усамљени и  
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неразумљивији. Оно што је за нас било неочекивано чудо, постало 
је посве природна основица колективног и личног живота нових 
нараштаја. То је природан ток историје, али нико од нас не може да 
се отме једној нарочитој меланхолији: да живимо своје страдање 
више од свога живота и својегодине глуве борбе и патње више од 
година радости и одмора. То је била fiera melanconia о којој пева 
Торквато Тасо. То је меланхолија нараштаја коме је било дато да 
заокрене кормило историје. П о н е к а д  сe п и т а м, д а  л и  т о  н 
и ј е  н ек а  в р с т а  м и с т и ч н е  к а з н е  з а  н а с  к о ј и  с м о  п 
р е ж и в е л и ?“

С пијететом гледајући на херојску жртву своје генерације, ра-
зочаран у послератну стварност,  Адрић вели: „...ми из 1914 године, 
упиремо данас један другом поглед у очи и са жаром, али и са том ду-
боком меланхолијом, тражимо ОНО НАШЕ ИЗ 1914 ГОДИНЕ, што 
је изгледало страшно, дивно и велико, као међа векова и раздобља, а 
што полако нестаје и бледи као песма која се више не пева или језик 
који се све мање говори[...] И док нас траје ми ћемо у себи делити 
свет по томе на којој је ко страни био и чиме се је заклињао 1914 
године. Јер то летo, лето 1914 [...]то је наша права судбина.“

Наком подужег, занесеног монолога, следи коментар: „Били 
смо успели. Андрић је говорио брзо, што није његов обичај, пла-
ховито и скоро гласно.“  Разговор се наставља, „сасвим другим 
тоном“, о есејима и белешкама које Андрић под псеудонимом Р. 
Р.објављује у Српском књижевном гласнику: о Св. Франциску, Гоји, 
Петрарки, Боливару. А о есеју о Његошу (написаном тих дана у 
форми предавања у корист подизања споменикаличности која, по 
његовом уверењу, то заслужује више од свих јер је „била све оно 
што је најлепше и најтеже бити: песник, владалац и свештеник“),о 
том, трагичном јунаку косовске мисли,Андрић ће рећи: „Његош 
је на своме духу носиостигмата косовске борбе и патње: тескоб-
ну минуту Лазаревог избора, сву страхоту Милошеве смртонос-
не одлуке, сву тежину косовске клетве коју су нараштаји морали 
искупљивати. Али Његош је оличење не само наше него и опште 
балканске трагике. Трагична је свака балканска егзистенција XIX 
века која је пробуђена на бољи, духовни живот, јер је успела само 
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да сагледа око себе сав јад и ужас тешких наслеђа[...] Нема ни једног 
проблема који је мучио нашег просвећеног човека XIX века а који 
Његош није промучио или бар наслутио у свом животу или у својим 
делима...“Гласно размишљајући, Андрић излаже суд и о Његошевим 
писмима, „која по оригиналности и дубини мисли као и по лепоти 
израза спадају у најлепше што је код нас мишљено и казано.“ Своју 
опсесију Његошем Андрић поткрепљује показујући новинару своје 
обимне исписе и забелешке о њему.

Финале разговора посвећено је актуелном књижевном тре-
нутку, а опширни монолози сведени на шкрте одговоре; „и шта да го-
воримо публици о књижевности? Ми јој дајемо књижевност саму, ко-
лико можемо и како умемо. Ви знате Гетеову реч: Bilde, Künstler, rede 
nicht!“На питање о „нашим књижевним приликама“ одговориће: 
„Могу вам рећи, јер видим да вас то интересује, да моја страст за 
књижевни посао још расте. Живећи, по дужности годинама у ино-
странству, ја сам набављао све што су код нас објављивали. Жудио 
сам да не изгубим додир са својом земљом и народом и духовним 
струјањем у њему.“Дипломати, који је године провео у иностранству, 
постављено је и питaње о земљи која је на њега оставила „најдубљи 
утисак“, на које „без оклевања“, следи одговор: „Шпанија“ – чији на-
род и уметност ваља боље, и у Београду, познавати.

А на завршно питање шта тренутно ради, Андрић даје ла-
конски одговоркоји је касније, много пута, поновио: „Од како знам 
за себе чини ми се да ʼрадим и спремамʼ један те исти рад. Делови 
тога рада објављују се и добијају име приповетке, песме, есеја итд.“ 
Интервју, уз који је објављен и одломак под насловом „Његош“9 и 

9  Порука о етички прихватљивој борби као основном принципу човечности, 
начелу и средству одбране хуманитета („борби непрестаној“, „страшној борби 
с својим и с туђином“), генерацијски усвојена у формативним годинама, 
пред Велики рат, као основа Андрићеве идентификације с Његошем, дубоко 
укорењена у пишчевој свести, инкопорирана је у читаво његово дело. У 
моменту када почиње да се бави том непоновљивом личношћу „Продубљено 
интересовање за Његоша у огледу о ʼтрагичном јунаку косовске мислиʼ 
подстакнуто је првенствено све видљивијим тенденцијама дезинтеграције 
југословенског духовног и политичког реалитета“, налази Слободан Калезић. 
(Видети: „Андрићев Његош“, предговор књизи Иве Андрића Његош као 
трагични јунак косовске мисли, „Григорије Божовић“,Приштина, 1995, стр. 31).
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фрагмент из текста „Разговори с Гојом“,10 окончава се изјавом о ско-
ром публиковању књиге есеја.Колико у разговору, толико пишући 
о личностима чије га судбине и дела заокупљају, Андрић указује на 
основе своје поетике и животне филозофије.11

Да је разговор са М. М–лић-емдуго и добро памтио, 
потврђује писац деценијама касније. На запажањеновинара, који 
подсећаАндрића да је „у листу Идеје“ изнео „горку истину“ о томе да 
је између босанских гимназијалаца у аустроугарским гимназијама 
и њихових професора постојао „јаз без моста и прелаза“, Андрић 
одговара: „И сад могу да одговорим истим цитатом: ʼУместо свега 
онога за чим смо жудили и гинули у духовној пустињи гимназије, 
они су нам пружали школски сунђер, креду и непробављиву хартију. 
А на универзитет смо дошли као измучени људи, прерано сазрели 
на ватри своје жудње...ʼ Добро је, ипак, што сте и тај мој предратни-
разговор негде пронашли.“12 Тај „предратни разговор“ био је и први-
опширни интервју који је потоњи нобеловац до тада уопште дао.13

У разговору за Идеје, осим заменице првог лица множине коју 
Андрић употребљава говорећи о кругу напредне босанске омлади-
не којем је припадао, уочљиво јеи једно подразумевано микојим је 
обележена релација новинар – писац, штонаводи на слутњу да су 
се лицем у лице нашле личности између којих влада пријатељско 
поверење и уважавање,сабеседници којиједан другом импонују. 
Много шта у њему: увид новинара у рецепцију часописа Књижевни 

10 Текстови су потом интегрално објављени у Српском књижевном гласнику: 
„Разговор са Гојом“ (н. с. књ. 44, бр. 1, стр. 1–15); „Његош као трагични јунак 
косовске мисли“ (н. с., књ. 45, 1935, бр. 5, стр. 348–365).
11 У монографији Писац и прича – Стваралачка биографија Иве Андрића 
(Академска књига, Нови Сад 2012) Жанета Ђукић Перишић не помиње овај 
разговор, као ни чињеницу да су фрагменти „Разговора с Гојом“ и есеја о 
Његошу, премијерно публиковани у Идејама.
12  Књига Косте Димитријева Разговории ћутања Иве Андрића објављена је 1976, 
а овде наведен извод преузет је из књиге Писац говори својим делом, стр. 207.
13 Једини дотадашњи Андрићев„интервју“ (сведен на једно питање – и 
исцрпан одговор о утисцима о Дубровнику) објављен је у листу Дубровачка 
трибуна (год. 3, бр. 121, 15. октобар 1931), под насловом „Скривена и 
неисцрпна богатства старога града“. (Видети: Библиографија Иве Андрића 
(1911–2011), Задужбина Иве Андрића, Српска академија наука и уметности, 
Библиотека Матице српске, Београд –  Нови Сад 2011).
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југ, познавање Андрићеве говорне динамике, истоветан доживљај 
рата („велики доживљај наше младости“),спремност да открива 
„интимне анегдоте“ о личностима из свог „младобосанског“ круга, 
свест о важности домаће књижевности како би се сачувала спона 
„са својом земљом и народом и духовним струјањем у њему“, па и 
сама форма комбинованог интервјуа (који по свему личи на оне 
објављиване у Времену 1932. у оквиру анкете Где живи најсрећнија 
жена Југославије),14 подстичеуверење да се иза шифрованог новинар-
скогпотписа крије давнашњи пишчев пријатељ – Милош Црњански.

Већ од првог сусрета,децембра 1918. у Загребу, двојица мла-
дих писаца који су делили визију о ослобађању од туђинске стеге 
и уједињењу у велику јужнословенску заједницу,постали су вео-
ма присни, што документује колико њихова преписка,15 толико и 
Андрићева писма упућивана на друге адресе (нарочито почеткомд-
вадесетих година).16 Отпочевши сарадњу окупљени око Књижевног 
југа, по преласку у Београд, 17 сећа се Андрић, Црњански га повезује 

14 Видети: Где живи најсрећнија жена Југославије, Народна књига / Алфа, 
Београд 2000.Бавећи се тим делом новинарског опуса Црњанског, Софија 
Кошничар, уз остало, налази: „Пажљивом анализом дискурса поменутих 
разговора, запажа се да је Црњански, у њиховом обликовању за штампани 
медиј, доследно користио хибридну, управо за њега специфичну варијанту 
интервјуа, која на суптилан начин обједињује особености интерпретативног, 
наративног, репортажног интервјуа и интервјуа портрета. Тако се у једном 
те истом интервјуу јасно препознају и преплићу одлике мање-више свих 
поменутих подврста основног новинарског жанра.“(„Кроки реторичко-
жанровских карактеристика интервјуа Где живи најсрећнија жена Југославије“, 
Иперборео међу женама: женски интервјуи Милоша Црњанског, Филозофски 
факултет, Нови Сад 2013, стр. 93–94).
15 Видети: Миливој Ненин, „О доследности и још понечем“, Дело Милоша 
Црњанског, (радови са Округлог стола одржаног 12. IX 2018.  новосадском 
огранку САНУ), уредник Миро Вуксановић, Огранак САНУ у Новом Саду, 
Нови Сад 2018, стр. 95–106.
16 И по Андрићевом уверењу документација и преписка су „прави и 
најбољи пут за осветљавање“ личности писца.(„Разговори и ђутања Иве 
Андрића“,Писац говори својим делом, стр. 229).
17  Покушавајући да објасни због чега је напустио Књижевни југ (часопис који 
је уређивао, а чијој се редакцији придружио и Црњански) и Загреб, Андрић 
се сећа: „Ми млади били смо непомирљиви противници Аустро-Угарске, а 
за уједињење јужних Словена. Ми смо с одушевљењем дочекали крај рата 
и стварање југословенске заједнице. Али, убрзо нас је захватило охлађење, 
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с часописом Дан.18 Осим у редакцији тог првог модернистичког 
часописа код нас, виђају се и међу писцима у кафни „Москва“, и 
организујуу „Групу уметника“. Црњански, међу првима, критички 
афирмишеEx Ponto. „У овим записима што су песме, у овим пес-
мама што су записи чини ми се да почиње нова историја наше 
душе“,19 казаће о књизи која га је „много занела“.20 Од пролећа 1919. 
са службом у Риму, Андрић Црњанском поверава посредовање 
с издавачима и старање о хонорарима. Године 1920, као посебна 
књига у издању  часописаДан, који уређује Црњански,штампана је 
Андрићева прва приповетка Пут Алије Ђерзелеза;ангажује се иоко 
штампања другог, ћириличног издања књиге Ex Ponto, коју објављује 
Цвијановић.Писма сведоче да се и Андрић обавезао и спрамао да 
пише о Црњанском, па изневерио. Но, одужиће му се у пролеће 1921: 
„срдачно ће га примити као свог госта у Риму, а затим ће га донекле 
пратити на његовом заљубљеничком путовању кроз Тоскану“.21

Нема сумње да помињући у разговору за Идеје„поноситу 
меланхолију“ Торквата Таса, Андрић зна кога има пред собом; 
у разговорима двојице у младости присних бића могло је бити 
речи и о ренесансном песнику коме је, касније, у књизи Код 

јер то није била заједница какву смо ми желели и очекивали, и јер су многи 
наши идеали били изневерени... Како је ʼКњижевни југʼ, поред осталог, имао 
и улогу да пружа подршку у књижевном и уметничком, па и ширем виду око 
тог уједињења, та сврха је почела помало да бледи...Друго, што због здравља, 
што због средине која је за мене била нова и у много чему различита од оне 
босанске, ја у Загребу нисам могао ухватити корен и остати. Ја ту нисам имао 
никог свога, било је тренутака кад сам падао у очајање и по сваку цену желео 
да одем...“ (Љубо Јандрић, Са Ивом Андрићем: 1968–1975, СКЗ, Београд 1977. 
Наведено према књизи Писац говори својим делом, стр.261).Видети о томе и 
литерарна сећања Црњанског („Послератна књижевност“,ЛетописМатице 
српске(год.103, књ.320,св. 2 (мај1929), стр. 193–205). 
18 „Разговори и ћутања Иве Андрића“,Писац говори својим делом, стр. 209.
19  Милош Црњански, Есеји,Нолит, Београд 1983, стр. 100.
20  Приказ Андрићеве прве књиге Црњански штампа најпре у Књижевном југу 
(свеска бр. 8, 16. април 1919), потом, још похвалнију критику, у новосадском 
дневном листу Јединство(28. јуна 1919); коначно, у последњој свесци часописа 
Дан (11/12 марта 1920)прештампава нешто модификован приказ објављен у 
Књижевном југу.
21 Видети: Недељко Јешић, „Неодужен дуг младог Андрића Црњанском“, 
Млади Црњански, Народна књига / Полиграф, Београд 2004, стр. 247.
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Хиперборејаца,посвећено читаво поглавље.Опет, Његош, колико 
Андрићева, толико је и тема Милоша Црњанског.22 И Андрићево: 
„Ви знате Гетеову реч“, имплицира добро познавање новинара-
сабеседника.А именујући Андрића са– „песник“ – интервјуер, може 
бити, евоцира заједничке стваралачке почетке, доба када суједан 
другом посвећивали стихове: Црњански „Другу Иви Андрићу“ – 
„Етеризам“, Андрић Црњанском 1922. песму, необјављену за жи-
вота,  „М. Ц.“23 Колико држи до песама друга с којим се састајао у 
редакцији Дана посведочиће Црњански коју годину раније утексту 
„Послератна књижевност“: „Од оних стихова, од оне прозе, па чак и 
драме (!) које ми је читао у оној малој кући у улици Браће Недића, на 
жалост, није објавио ништа.“Бележи Црњански и детаљ који упућује 
на то да је у Загребу познавао једног другачијег младића у односу 
на оног који је приспео у Београд: „Повлачећи се све више у себе, 
Андрић је све више ћутао при дискусијама...“24

Док писац Ембахда, уз Андрићево име, редовно бележи: „мој 
пријатељ“, нобеловац до смрти чува рукопис песме „Принциповом 
Споменику“ (у Лирици Итаке штампану под насловом „Спомен 
Принципу“).

„Волим сусрете са људима. Волим разговоре, али не 
интервјуе,“25 изјавиће већ времешни Андрић. Један од таквих сус-
рета и разговора био је и овај с Црњанским објављен у часопису 

22 Песма Црњанског посвећена Његошу с малим варијантним разликама јавља 
се под два наслова. Насловљена „Његош“, штампана је 1918. у загребачком 
Савременику (XIII,  стр. 330), потом у Лирици Итаке 1919, па у Времену (20. 
септембар 1925, V, 1348), када је објављен и чланак „Његошев гроб: свирепа 
успомена из доба окупације“. Под насловом „Његош у Венецији“, песма 
је публикова најпре 1966. у Сабраним делима (Просвета, Матица српска, 
Младоста, Свјетлост). Есеј „Размишљања о Његошу“ штампан је 1925. у 
тематском броју Српског књижевног гласника(н. с. XVI, 7, стр. 568– 572).
23 Видети: Јован Делић, „Милош Црњански и Иво Андрић у лирском дијалогу“, 
Иво Андрић: мост и жртва, Православна реч – Музеј града Београда, Нови 
Сад – Београд 2011, стр. 176–193.
24 „Послератна књижевност: литерарна сећања“,Летопис Mатице српске, 
1929, CIII, књ. 320, 2, 3. (Наведено према: Милош Црњански, Есеји, изабрао 
Јован Христић, Нолит, Београд, 1983, стр. 84).
25 „Мале тајне великог неимара“, Писац говори својим делом, стр. 126.
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Идеје1934. године.26 Писци различитих темперамената,27 идеолошки 
и поетички – и после Другог великог рата, када им се путеви и суд-
бине у потпуности разиђу –остају у дослуху.

26 И репортажу-разговор „Са песником нашег ослобођеног Југа“ (сусрет са 
Ракићем, Идеје, бр. 1), потписан са Т., водио је „несумљиво Милош Црњански“. 
(Видети: Јован Пејчић, Завет и чин:Милан Ракић на Косову 1905–1912, 
Службени гласник, Београд 2006, стр. 187). Пејчић је уверен да се уредник Идеја 
у свом часопису користио и другим псеудонимима.
27 Говорећи о природи, којом је детерминисано деловање, Андрић објашњава: 
„...једноставно, нисам ја рођен за ове послове. Ни за интервјуе,“ упућујући, 
потом, на писца супротног темперамента: „А, ето, Црњански јесте. Док ја 
никад не одговарам критичарима, са њима се Црњански чак и спорио пред 
судом. Таква му је природа [...] Да, никада ја нисам полемисао, јер немам за 
ову врсту посла ни воље ни времена. А то је, понављам, све у вези са природом  
и гледањем на ствари. Поједини наши писци као, рецимо, Црњански, цео век 
полемишу. Значи, то им је у крви. И, видите, Црњанском полемика лежи...“ 
(„Разговори и ћутања Иве Андрића“, Писац говори својим делом стр. 188, 
189). 
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Милка Рисовић

ЛИКОВИ И ПОРТРЕТИ

(О неким аспектима иманентне поетике
Андрићевог романа Омер-паша Латас)

У шта да се поуздам ја који тражим сталности? У камен или дрво или 
човјечије срце што ропски дрхте у вјетру и неизвјесности?

                                                                                   Иво Андрић

Писац као иконобранитељ

Посљедњи роман Иве Андрића Омер-паша Латас, представља 
читав конгломерат поетологемана одређен начин присутних у 
претходним остварењима, стога се може сагледавати као изузет-
но сложен, али и погодан „материјал“ при испитивањупишчевих 
поетичких начела. У склопу иманентнопоетичког система самог 
романа индикативан је и вишеструко функционалан лик сликара 
Вјекослава Караса. Откривање и уграђивање поетичких одредница 
у мозаик иманентнопоетичког система постепено маркира контуре 
ауторовог стваралачког бића, његово поимање смисла, могућности и 
функције стварања, те исцртава јединствен поглед на свијет. Наиме, 
поетика имплицитно постављена у дјелу своју пуну потврду добија 
контекстуализацијом. Присутно је извјесно сагласје експлицитне и 
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имплицитне поетике, иако, очекивано, имплицитна поетика нади-
лази експлицитну.Писац је посредством проблематизације ликов-
ног стваралаштва изнио сопствене ставове о књижевности, односно 
умјетничком стварању уопште. Сходно томе, откривају се извјесне 
поетичке споне између посљедњег Андрићевог романа и појединих 
дјела која су му претходила.И поред става да писац не треба гово-
рити о себи и сопственом стваралаштву, Иво Андрић је у своја дјела 
уграђивао „јасне мисли о пјесничком умијећу“1.

Омер-паша Латас, „роман ликова и портрета“2. представља 
својеврсну проблематизацију ликовног стваралаштва и визију 
вјечног човјековогпрегнућа зааутентичним умјетничким изра-
зом. Поимање умјетничког стварања, као неподношљиве потребе 
за љепотом и савршенством,утискивања склада у земни немир, 
пронаћи ће пуну потврду у творачким хтијењима и ограничењима 
неоствареног сликара из Хрватске, Вјекослава Караса. Тако ће 
Андрић још једном признати сопствену приврженост слика-
ном и вајаном ликууправљеном да заблиста над пролазним и 
земаљским:Рођен са душом иконоборца у себи, осећајући одувек 
ликове као нешто што је противно смислу и духу нашег живота, 
дакле грешно и недопуштено, ја их у исто време волим дубоко и 
неизлечиво. Та љубав за вајан или сликан лик живи у мени упоре-
до са урођеном склоношћу иконоборца. И као вечито немирне 
теразије, у мени претеже час прва, час друга од ове две склоности. 
Према томе, и свет ми се указује под два разна и противна вида.3 
Наведена поетологема није само признањељубави према ликовима, 
уз истовремено присуство иконоборства,с обзиром „да се драма 
стварања увек догађа на раскршћу двеју људских тежњи: у простору 
између љубави за лик као икону и духовне страсти да се лик пот-
чини смислу“4,него свједочанство увијек присутних антиномија и 

1 Младенко Саџак, Иманентне поетике, Бања Лука: Арт принт, 2008, 163.
2 Радован Вучковић,Велика синтеза. О  Иви Андрићу, Београд: Алтера, Ниш: 
Филозофски факултет, 2011, 474.
3 Иво Андрић, „Ликови“, Стазе, лица, предели, Сабрана дела Иве Андрића, 
књ. 10, Просвета–Београд, Младост–Загреб, Свјетлост–Сарајево, Државна 
заложба Словеније–Љубљана, Мисла–Скопје, 1978, 163.
4  Никола Кољевић, Иконоборци и иконобранитељи, Београд: Нолит, 1978, 9.
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подвојености у свијету и у човјеку, карактеристичних за цјелокупно 
Андрићево књижевно стваралаштво. Стога опозиције Исток–Запад, 
духовно–материјално, реално–сањано, добро–зло, прича–ћутање, 
попут жртве и приче, митопоетичких стубова његовог романеск-
ног свијета, препознајемо као обједињујуће елементе унутар његове 
интегралне поетике. 

Милан Радуловић истиче да су ликови Андрићевог посљедњег 
романа „изглобљени и измештени из вере, нације, културе, природ-
ног живота, чак и из реалне историје, иако у њој учествују или је 
пасивно трпе. Они су психолошки расточени, амбивалентни, и онто-
лошки неизвесни, сенковити. [...] Од свих Андрићевих дела чини се 
да је овај роман у свим својим деловима и појединостима написан из 
најтамнијих дубина пишчевог бића“. 5 Реалистичко приповиједање 
утемељено на дубинским слојевима архетипске мисли6 формира 
аутентичну митопоетску стварност егзистенције читаве галерије 
ликова, који бивствујући у свијету свакојаких зала, као протаго-
нисти или објекти земаљских неправди (понајчешће и једно и дру-
го), сањари неког бољег свијета, прекрајају данетрајања, који нису 
и дани живота.Као да та лица смјештена у просторно-временску 
одредницу, мимо сопствене воље и избора, истовремено обзнањују 
цјелокупну историју човјечанства – кроз људску патњу и страдање 
несхватљиву суштину умјетности, као и све управљено ка љепоти и 
вјечности: Звезданог неба и људског лица никад се човек неће моћи на-
гледати. Гледаш и гледаш, и све је виђено а незнано, познато а ново. 
Лице то је цвет на тој биљци која се зове човек. [...] Откако знам 
за себе, човеково лице је за мене најјаче осветљени и најпривлачнији 
делић света који ме окружује. [...] У њима су за мене уцртани сви 
путеви света, све помисли и сва дела, све жеље и потребе људске, све 

5 Милан Радуловић, „Сенке Истока, привиди Запада“, у: Зборник радова: 
Андрић између Истока и Запада, АНУРС, Бања Лука, 2012, 81. 
6 Архетипском подлогом Андрићевог књижевног стваралаштва подробно су 
се бавили Петар Џаџић (Митско у Андрићевом делу: храстова греда у каменој 
капији, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.) и Јован Делић 
(монографија Иво Андрић – мост и жртва, Нови Сад: „Православна реч“, 
Београд: Музеј града Београда, 2011.),свакако,  значајан је и допринос Бранка 
Летића („Архетипски слојеви у роману На Дрини ћуприја“, у: Зборник радова: 
Андрић између Истока и Запада, АНУРС, Бања Лука, 2012.).
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могућности човекове, све што га држи и диже, и све што га трује и 
убија; све оно о чему човек машта, а што ретко бива или никад неће 
бити, добива у њима, најпосле, свој облик, име и глас.7

Mеђузвјездана скитница

Међу сјајним звездама на овом 
најзаморнијем угарку, изгубљен. 

                                 Томас Вулф

Лик Вјекослава Караса, несрећног сликара из Хрватске, ви-
шеструко је функционалан унутар дјела. Поред тога што се у вези 
с њим откривају животне историје сарајевског сераскера, његове 
супруге Саида-хануме и Ахметаге, пашиног кавеџибаше,писац по-
средством њега, као сликара-умјетника, барем дијелом, освјетљава 
тајне сопствене стваралачке визије. Син сиромашног кројача 
из Карловца, рано препознат као први илирски таленат, одлази 
на усавршавање у Рим и Фиренцу, гдје почиње историја његовог 
неуспјеха и неостварених могућности. Како је у почетку много 
обећавао, добио је заштиту и признање италијанског амбасадора, 
те позитивне критике њемачког сликара Овербека и данског вајара 
Торвалдсена. Међутим, временом, Карас почиње да се губи у ве-
ликом и несхватљивом свијету умјетности, губећи понајприје сва-
ку везу са стварношћу: Млади сликар је радио, али се при том све 
више удаљавао од света, губио из вида и свет и сваку потребу везе 
са њим. Изгледало је просто као да је с временом заборавио и због 
чега је дошао у Рим и ко га је послао тамо. То је вређало мецене. А 
поред тога, уместо очекиваних великих слика за олтаре и сјајних 
портрета истакнутих личности, од њега су стизали фини женски 
ликови или необични италијански пејзажи, лаки и малени одблесци 
неразумљивих снова и чудне стварности8(109).Неспоразум између 

7  Иво Андрић, „Лица“, Стазе, лица, предели, 173–174.
8 Сви наводи из Андрићевог романа Омер-паша Латас биће дати према 
издању: Иво Андрић, Омерпаша Латас, Сабрана дела Иве Андрића, књ. 16, 
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умјетника и његових „добротвора“, који су очекивали блештава 
крупна дела која би одговарала њиховим схватањима укуса и лепо-
те, прецизно илуструје проблем меценатства, комплексност односа 
умјетника и друштва, али и увијек присутну опасност претјераног 
удаљавања умјетника од стварности. Такозвани добротвори не про-
налазе слух и разумијевање за могући неуспјех умјетника јер је по 
њиховим схватањима свакој промени требало тражити разлог у 
школи и утицају, а не у оку, у мисли и осећању ученика. Они нису 
слутили да се тај „први хрватски“ сликар и узалудно тражи и по-
степено губи у великомсвету, у борби без исхода и изгледа, и да је, 
као што често бива са првенцима сваког рода и плода, осуђен да 
буде жртвован(110).

Проблем односа између умјетника и друштва продубљује се 
Карасовим доласком у Сарајево како би израдио пашин портрет за 
будуће генерације и вјечност. Наратор с много увјерљивих детаља 
освјетљава појаву Вјекослава Караса очима једне заостале и прими-
тивне средине: Свет се јатио на прозоре иза мушебака и показивао 
га прстом као прокажено створење, неку мешавину од варалице, 
мађионичара и крвника. За њим су на одстојању ишла деца и по-
сматрала га са мржњом, страхом и љубопитством при његовом 
чудном раду(104). Придошлица и сабласт, још један у низу Омерових 
хирова,Карас је унапријед осуђен на презир,9 јер, природно,нико није 
могао ни да наслути да је тај странац, сликар из Хрватске, и сам 
несрећан човек, бродоломац који је, по сложеним законима умет–
ничке судбине, дошао да баш овде, у овој побуњеној, исцрпеној и 
разграђеној земљи тражи себи неки излаз – ни он сам не зна какав 
– и спас којег нема. (107)Говорило се, шапатом, причало и препри-
чавало како странац вештак преноси пашин лик, све црту по црту, 

Просвета–Београд, Младост–Загреб, Свјетлост–Сарајево, Државна заложба 
Словеније–Љубљана, Мисла–Скопје, 1978. (У тексту ће бити означени бројем 
странице у загради.) 
9  Слична судбина задесићеслона Фила, необичног љубимца једног крвника и 
тиранина, везира травничког, из Андрићеве„Приче о везировом слону“. Као 
примјер још једне жртве тоталитарног режима, несрећни слон био је објекат 
махалске мржње и презира, и све што је било намијењено везиру, а усљед 
страха нереализовано, обрушило се на њега.
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на платно као девојке кад „прегледају“ и преносе вез са старе чеорме 
на своје везиво. Тако седи, кажу, Омерпаша и „не смије оком да треп–
не ни прстом да макне“, јер би се иначе цела враџбина покварила, 
и ко зна шта би било тада и од паше и од сликара; а како који дан 
пролази и радња напредује, све га је више на оном платну. Кад посао 
буде завршен, паша ће остати на слици као жив и тако се потпуно 
удвостручити(103–104).Вјечита тежња ка цјеловитости бића, по-
средована аутентичним умјетничким чином, попут слутње живота 
достојног човјека, не бива препозната у овоме свијету.То, нешто, то 
што се зове сликар – невјероватна појава чудна изгледа и сумњива 
заната збуњивала је свет и изазивала свакојака тумачења(105).

Посебан акценат стављен је на сагледавање тог непознатог 
човјека, необичног изгледа и загонетног занимања, неразумљивог па-
шиног оруђа,у тумачењу махалског бесједника и пророка, књишког 
човјека и тумача свакојаких знамења, Шаћир Софре:Сликање овог 
света, то је покушај да се он задржи у својој пролазности и овеко-
вечи. Луд, безбожан, опасан покушај. Стога човек и не сме да сли-
ка ни да ваја ништа од тих пролазних створења, ни људских ни 
животињских, јер је то противно божјој вољи и одговара сатан-
ским тежњама и намерама. А онај ко то чини, тај је зао чаробњак 
и сихирбаз, ђавољи ортак и помоћник, и тако ће му и бити како 
ради (106). Било је то разумљиво и прихватљиво тумачење сваком 
правовјерном човјеку, муслиману, с обзиром да хришћнанство 
признаје сликан и вајан лик, и свима који сунејасно замишљали 
нечисте ствари и враџбине (103).Уједно, Андрић на овај на-
чин истиче проблем прихватања одређеног умјетничког дјела у 
једном историјском тренутку, колико оно одговара захтјевима, 
очекивањима и потребама друштва. 

Непризнати сликар-умјетник,бачен у живот-тамницу, 
Сарајево, проклету авлију, босанскиDeposito, попут Травника, или 
Вишеграда, до краја утопљен у варљиви свијет умјетности, неук тех-
ници живота, удостојен спознаје да га је могуће само стваралаштвом 
надићи, а истовремено „дарован“ немогућношћу уобличењасве се 
више губио, као слаб пливач у бескрајном мору, у свету уметности 
који је добро осећао и јасно сагледао, али није могао да га обухвати 
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ни савлада(110).Случај Вјекослава Караса представља проблем 
усамљености ствараоца у друштву и васиони:Кад се све сабере, и у 
Сарајеву и у Травнику наишао је до сада на једног јединог човека са 
којим се бар понекад и бар донекле могло разговарати и о нечем што 
је изван и изнад потреба и непосредних интереса свакодневног живо-
та(137). Свијет умјетности потпуно га је обузео, отргнуо од живота 
и стварности, не пуштајући и не откривајући сопствене тајне ходни-
ке духовне и егзистенцијалне сигурности – могућности уцјелињења 
умјетничке личности, јер његова стваралачка визија не досеже ми-
лост уобличења:А за лепоту пределâ осетљивији је него икад. Губи се 
у њима и хтео би да се поистовети са сваком лепотом коју му очи 
виде, а ње има свуда и у свако доба дана. Гледа је, и осећа неопходну 
обавезу да је задржи на платну. А толико је тога свуда унаоколо да су 
два ока и једна рука исувише мало. Све би хтео да ухвати, и заувек: 
те сенке које су веће и дубље него у другом свету, љубичасте сутоне, 
мрке брегове и љупке пропланке на њима, оморике на сивој стени 
које и усред најтоплијег летњег дана као да носе мало магле око себе, 
муслиманска гробља, чиста, бела и радосно разасута по падинама 
као стада – све би хтео, али не може ни на што да се реши, само 
се у мислима носи са том лепотом коју би требало насликати, а у 
ствари сâм се губи у њој. (113–114)Тако се и умјетност обзнањује у 
својој привлачној двојности између обмањујућег и свеспасавајућег, 
проклетог и благодатног. Наглашавањем Карасовог нездравог одно-
са према стварности Андрић проговара о сопственом односу према 
реализму,10 а није без значаја ни његов поглед на Вуков однос према 
стварности.11 Самим тим, у сликару, усљед тог нездравог односа, 

10 Уп. Јован Делић, Иво Андрић – мост и жртва, Нови Сад: „Православна 
реч“, Београд: Музеј града Београда, 2011,139.
11 Андрић је сматрао да је Вук, реалиста прије реализма, јасно осјећао 
савремену стварност – „као човек и као књижевник, он је и живео и радио 
не губећи никад везе са њом“, док су „други српски књижевници бродили 
мутним водама и магловитимкрајевима, пишући дела по садржини својој 
исто тако далека свакој стварности као што им је језик далек језику народа.“ 
Стога, „добар део Вукове величине лежи управо у природи тог односа“. 
Само је на тај начин могуће остварити утицај на друштво и стварност. 
Такође, истицао је Вуков озбиљан приступ књижевном занату, истрајност 
и снагу његове стваралачке личности као ријетко усклађену синтезу акције 
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иза сваког великог заноса и чежње за обликовањем – уклапањем 
унутрашњих представа у хармонични мозаик свесвјетија,остајала 
је велика потиштеност као ружан мамурлук, тешка сумња у себе, 
страх од свега око себе и жеља да се бежи из куће, из града, или из 
живота(111). Тиха туга која постепено обара и духовно и тјелесно, 
будући да су закони опредмећења неухватљиви, необјашњиви и не-
доступни простој људској логици.

Потпуно је јасна Андрићева порука – умјетник никада не 
смије превише да се открива и то је једини услов његовог опстанка 
у друштвеној средини, зато не треба да чуди што у његовом чувеном 
есеју „Разговор са Гојом“, својеврсним поетичким трактатом у фор-
ми приповијетке-есеја, стваралац бива окарактерисан као „сумњиво 
лице“, одметник у вишем смислу речи, маскиран човјек у сумраку, 
путник са лажним пасошем.12 На тај начин писац упозорава да су 
маска илажни пасош, као једна уиграна техника живота, пресудни 
чиниоци стваралачког успјеха, с обзиром да је стваралаштво „исто 
тако обраћање људима, друштву, овоме свијету, спуштање ствара-
лачкога акта наниже. И ту човјек треба да буде искусан, треба да 
овлада искуством у свему, не само ‘искуством’ [=умјетношћу, прим. 
ред.] у посебном смислу, него и у науци, у социјалном и моралном 

и контемплације. (Видјети: „O Vuku kao piscu“, Umetnik i njegovo delo, 
SabranadjelaIveAndrića, knj.13, Svjetlost–Sarajevo, Prosveta–Beograd, Mladost–
Zagreb, DržavnazaložbaSlovenije–Ljubljana, Misla–Skopje, Pobjeda–Titograd, 
Sarajevo, 1981,76–90; „Vukov primer“, Isto, 102–105.)
12 „Овај свет је царство материјалних закона и анималног живота, без смисла 
и циља, са смрћу као завршетком свега. Све што је духовно и мисаоно у 
њему, нашло се ту неким случајем, као што се цивилизовани бродоломци са 
својим оделом, справама и оружјем нађу на далеком острву са посве другом 
климом, насељеном зверовима и дивљацима. Зато све наше идеје носе чудан и 
трагичан карактер предмета који су спасени из бродолома. Оне носе на себи и 
знаке заборављеног другог света из којег смо некад кренули, катастрофе која 
нас је овде довела, и сталне, узалудне тежње да се новом свету прилагоде. Јер, 
оне су у непрестаној борби са тим новим, њима у суштини противним светом 
у ком су се обреле, и у исто време у сталном преображавању и прилагођавању 
том свету. Отуд је свака племенита мисао странац и патник. Отуд неизбежна 
туга у уметности и песимизам у науци.“ („Razgovor sa Gojom“, Istorija i legenda, 
SabranadjelaIveAndrića, knj.12, Svjetlost–Sarajevo, Prosveta–Beograd, Mladost–
Zagreb, Državnazaložba Slovenije–Ljubljana, Misla–Skopje, Pobjeda–Titograd, 
Sarajevo, 1981, 26–27.) 
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стваралаштву, у техници живота.“13 Зато су Андрићеви умјетници 
понајчешће усамљени, издвојени – Аска тражи удаљене пашњаке, 
неимар моста на Жепи живи изван села, а као пуна потврданаве-
деног издваја се Његошев случај. Ријеч је о ствараоцу, владици и 
владару, странцу и прогнанику, који је, по Андрићевом сопственом 
признању, понајвише утицао на његово књижевно обликовање, и 
који је читавог живота мирио велику и снажну мисао са захтјевима 
овога свијета, очекивањима „страшнога племена“:Гете који се родио 
под другом звездом и живео под сасвим другим приликама, али који је 
такође познаои целог живота решавао проблем: Како да се измире 
два непомирљива света, свет мисли и свет акције, дао је песнику ово 
коначно одређење: „Нећеш увек остати усамљен, израдићеш себе за 
друштво, и поступати исто као што други поступа.“

Између Гетеовог: „...и поступати исто као што други посту-
па“ и Медаковићевог припростог „те се окрене и он придржавати 
се оногашто сав свет почитује“ нема никакве разлике. То је вечни 
и једини прави процес мирења виших духова са светом и животом, 
преко бола, преко жртава и личних одрицања.14 Једино је на тај начин 
могуће сачувати осјећај дубине и поријекла призива и неокрњеном 
велику мисао која проналази сужено поље одјека у овоме свијету.

Чежња за загрљајем сталности и пуноће

Познато је да је Андрић на посљедњем роману радио веома 
дуго. Са ликом Омер-паше Латаса сусрео се у току бављења док-
торском дисертацијом, а касније, између два свјетска рата, док је 
био обузет феноменом званим Џем-султан, правио је биљешке и о 
Латасу. Ако се узме у обзир да је први фрагмент романа објављен 
1950. године, није тешко претпоставити Андрићеву стваралачку 
посвећеност лику сарајевског сераскера, али и увијек пратећу муку 

13 НиколајБерђајев, Опитесхатолошке метафизике, Богословскифакултет 
Српске православне Цркве, Београд, 2000, 161–162.
14 Ivo Andrić, “Njegoškaotragičnijunakkosovskemisli”, Umetnik i njegovodelo, 
SabranadjelaIveAndrića, knj.13, Svjetlost–Sarajevo, Prosveta–Beograd, Mladost–
Zagreb, DržavnazaložbaSlovenije–Ljubljana, Misla–Skopje, Pobjeda–Titograd, 
Sarajevo, 1981, 26
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умјетничког обликовања тог лика.15  Самим тим, евидентно је његово 
поистовјећење са Латасовим портретистом, Вјекославом Карасом. 
Архетипску ситуацију писања о писању Андрић је представио по-
средством проблематизације ликовног стваралаштва. Како одређену 
унутрашњу представу, безобличну материју, обликовати у цјелину 
пуну склада и смисла? Носити визију дуго у себи, натапати је смислом 
и значењем, до оне жуђене тачке белог усијања– заогртања духов-
ног материјалним− рађањем израза, форме. Но, писац објелодањује 
умјетника као поприште борбе оваплоћења стваралачког акта,а 
само је одређенима, по човјеку несхватљивим законима васељене и 
људске судбине, дата могућност уобличења унутрашње визије, док 
други заувијек остајуна болној и непрелазној граници између ду-
ховног и материјалног, смисла и облика,без потребне обликотворне 
енергије ка вајању крајњег израза.Стваралачка замисао, сликарски 
или књижевни лик као унутрашња представа, кроз мукотрпан про-
цес оваплоћења, бива подведена под законе овога свијета, материју, 
технику, истовремено зависна од умјетниковог дара изображавања. 
Андрић наглашава немогућност спољне реализације свега лако и 
једноставно реализованог у унутрашњем атељеу. 

У том смислу, индикативно је најкраће поглавље романа, 
„Слика“,ефектно и смислено уклопљено у општу идејну и формал-
ну конструкцију дјела. У овом поглављу-есеју Андрић проговара 
управо о том вјечном проблему умјетности – односу умјетничке 
замисли и њеног остварења.16 Тек након пар сусрета са Хајрудин-
пашом, тадашњим цивилним гувернером у Босни, Карас је у свом 
унутрашњем атељеу већ имао његов готов портрет. Немогућност 
уобличења унутрашње замисли проузроковаће болну истину о 
несразмјеру стварне и унутарње галерије: [...]његов атеље је празан, 
са нешто започетих и недовршених слика, док је далеко већи број 

15 Уп. Радован Вучковић, Исто, 466–473.
16 „Право говорећи, ја сам увек највише желео једно: да све што видим могу 
да опишем, и да све што осетим умем да изразим.“ (ИвоАндрић, Знакови 
поред пута, Просвета, Београд, 2007, 225.) „Одувек је постојао у мени јаз 
између слике која се рађа и развија у мојој машти и израза који она жели да 
нађе у мојим речима на хартији. (Он, вероватно, постоји у сваком човеку који 
пише.)“ (Исто, 301.) 
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оних које, као већ давно потпуно израђене а људском оку невидљиве, 
испуњавају његову „унутарњу“ галерију.

Стваралачка прегнућа Вјекослава Караса откривају низове 
поетологема које стоје у дубоком сагласју са извјесним, јасно ек-
сплицираним поетичким ставовима садржаним у Андрићевој 
есејистичкој прози. Однос сликара и модела, односно писца и 
књижевног лика, проблем односа умјетника и стварности, однос 
умјетности и стварности – умјетност која краде од живота, функција 
умјетничког дјела, утицај умјетности на друштво, проблем ствара-
лачке сујете, само су нека од питања на која Андрић посредно даје 
одговоре. Свакако, промишљање о наведеним феноменима, издваја 
низове потенцијалних поетологема.

Прије сусрета са моделом, сликар осјећа његово присуство. 
Латас је невидљиво присутан попут свих великих тема умјетности 
и свих великих људских чежњи. Током изображења његовог лика 
умјетник и модел почињу да се подробније посматрају. Међутим, и 
један и други су видјели само пашу, његов лик намијењен потом-
цима и вјечности: Омер је негде у дну те замагљене даљине јасно 
видео себе онаквог каквим се сам замишља и каквог би желео да га 
види сликар и да га доцније гледају сви људи на слици(134). Битно 
је примијетити како човјек попут паше схвата изузетну важност 
чињенице на који га начин сликар види и доживљава, од чега зави-
си како ће га касније сви људи видјети – условљеност преображаја 
стварности од стваралачког бића самог умјетника, од његовог ока, 
мисли и осјећаја. 17 Отвара се питање ко се коме потчињава. Паша, 
одједном зависи од, ни мање ни више, ништавногсликара који је 
видео само своју разапету хартију и на њој још непостојеће контуре 
пашиног лица у једном одређеном тренутку у коме би требало да 
су сви тренуци; назирао је као у даљини слику какву би он хтео да 
ухвати и задржи, док се она стално помера, саставља и раставља, 
трепери и таласа као вода која непрестано тече, одлази и долази, 
увек нова и увек иста, и близа и неухватљива(139, подвукла М. Р.). 
Латасов ликмитски се губио и нестајао свједочећи истину о томе 

17 Једнако се у „Разговору са Гојом“ јавља став како портрет није слика самога 
себе, него „слика једног твог погледа“.
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како је највриједније оно до чега се стиже тешком муком и крајњом 
посвећеношћу.Кроз видљиво приказати невидљиво – скривени, 
унутрашњи лик као одраз духовне стварности и изображеног и 
оног који изображава, по мјери дарованог и хтијења сопствене душе. 
Дати се нечему свим бићем или се уопште не дати, трећег нема. Јер, 
без истинске посвећености и самозаборава, тешко да се може замис-
лити откривање обриса вјечности. У томе је сјеме највећих домета.18 
Наведена поетологема вишеструко је индикативна. Задржаћемо се 
на сликаревом хватању одређеног тренутка у коме би требало да су 
сви тренуци приликом изображавања пашиног лика.Свеодређујући 
моменат у најиспуњенијој тачки бескраја. Наглашава ли аутор 
овдје сабијање и сажимање као сопствени поетички принцип, који 
понајбоље илуструје, у поетичком смислу најзначајнији, Андрићев 
есеј „Разговор са Гојом“.19 Тренутак у коме су сви тренуци, згуснут 
покрет који садржи у себи све друге покрете –није ли то крајњи 
идеал сваког умјетничког дјела.

Сликање је игра са привиђењима, лов на немирне линије, при-
ликом чега Карас изговара тешко разумљиве ријечи уз синхрони-
зоване покрете главе и тијела, потпуно одсутан и сав преображен 
(140). Као да процес стварања умјетничког дјела прати склад између 
духа и тијела. Сликарева одсутност и својеврстан вид издвојености 
из стварности испрва пашу вријеђа и љути. Тиранин и крвник, Латас 
сагледава сликара као слаботињу и биједу, а сликање као просјачење: 
Слика, значи: напола просјачити. Тако живи и умреће тако, шака 
јада, гладан и жедан, жељан свега, хватајући оно што од живо-
та уз пут отпадне, не имајући снаге да ма шта отме од њега и 
присвоји. И то, ето, гамиже светом, тражи нешто, нада се нечем; 

18 Портретисање Латаса зауставило је, барем накратко,Карасову стваралачку 
кризу. Евидентно је на основу описаног процеса изображавања пашиног 
лика да је сликар задржао здрав однос према стварности и створио, према 
писаним свједочанствима, најбоље дјело своје стваралачке биографије: „ Иако 
о томеАндрић не говори у роману, знано је да је Карасов портрет Омер-паше 
Латаса, док још није био изгубљен, оцењен као његово најбоље сликарско 
остварење [...]. (Радован Вучковић, Исто, 473.)
19 „А ја кад портретишем човека, ја му видим минут рођења и самртни час. И 
тако су та два тренутка близу један другом да не остаје, стварно, између њих 
места ни за шта, ни за један дах или покрет.“ („Razgovor sa Gojom“, 24.)
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изгледа као да и не осећа празнину свога постојања. (141, подвукла 
М.Р.)20 Међутим, присуство необичног умјетника и необјашњива 
потреба за заносом, пашу је све више увлачила у игру привиђења 
и неостварљивих снова, па се и ониспрва лагано, па све јаче њихао 
као на таласима, потпуно занесен(142).Мијења се његов однос и 
према сликару и према сликању, али и виђење сопственог положаја: 
Није обичан посао сликати, ни неважна ствар сликати се! То је 
чудо. Рађаш се поново, настајеш, растеш, уживаш, патиш, болујеш, 
стариш: све – само не умиреш него, напротив, биваш трајан у својој 
пролазности, готово вечан, тврд и стваран каквог те нико не зна, 
а какав си одувек потајно желео да будеш(144). Паша је живио са 
својим портретом увијек присутан међу бројним посматрачима 
сопственог лика преображеног и измењеног за вечност(144). Сликар 
и модел – изгубљени сваки у свом заносу, гледајући се и не видећи сеу 
динамичном и комплексном процесу изображења. Портретисање и 
занос принудно се прекидају оштром Латасовом ријечју: „Доста!“ и 
непредвиђено утканим посљедњим ударцем кичице – изразом сли-
каревог гњева и немоћи. Овим се отварају битна поетичка питања о 
проблематици умјетничког стварања. Посљедњи удар кичице сим-
болична је аргументација немоћног и нијемог револта против сва-
ке спољашње, ванумјетничке – идеолошке или, можда, политичке, 
присиле и контроле, која надилази сопствене оквире прелазећи у 
сферу умјетности. Свакако, посљедњи потез кичице значи недовр-
шеност, непотпуност, обиље неисказаног, али и коначно разилажење 
умјетника и његовог дјела, које наставља да живи сопственим жи-
вотом. Колико стваралаштво мијења самог умјетника? Може ли се 
умјетношћу побиједити тиранија? Може ли магија умјетности дове-
сти до преображаја стварности? На крају, ко је Андрићев умјетник? 
Као одговор на посљедње питање прихватићемо став Милана 
Радуловића: „Уметник је за Андрића прволик универзалног човека. 

20 Од живота, као најчистијег вида стварности, умјетност краде и узима, а 
такав однос увијек се, прометејски, скупо плаћа, зато се у свјетлу Андрићеве 
поетике, умјетности објављује као својеврстан вид жртве. Слично 
проналазимо и у његовој медитативној прози: „На свакој књизи која значи 
добро уметничко дело могло би се написати: 'Отето од живота, мога и 
вашега'.“ (Знакови поред пута, 229.)
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Зато протолик свих имагинативних јунака које је он васкрсао својим 
имагинативним делом јесте управо уметник.“21Међутим, „уметник 
за Андрића није само онај ко ствара видљива уметничка дела, него је 
то и сваки човек који је запоседнут и вођен сопственом уобразиљом, 
маштом, сновима, више но својим природним нагонима и практич-
ним умом или интересима.“22 Занимљиво је напоменути да Гастон 
Башлар истиче сањарије у дјетињству као предуслов умјетничког 
стварања, што је превасходнозначајно у случају Омер-паше Латаса.

Представљањем умјетничког чина као ритуала који почиње 
сваког дана у исто вријеме, уз неразумљиве ријечи праћене по-
кретима тијела напријед-назад,својеврсну игру и магију, Андрић 
наглашава митске, односно ритуалне, коријене умјетности и 
цјелокупне културе.Присутна је свијест о култури утемељеној на 
жртвеном обреду. Као да се и сама тајна живота објављује у жртви 
и самозабораву стварања. Самим тим, Андрић доводи у везу ства-
ралаштво, гријех и искупљење. У дубокој вези с тим јесте његов 
приповједни поступак – имплицитно митологизирање (Петар 
Џаџић).Реалистичко приповиједање, као резултат здравог одно-
са према стварности,утемељено на историјској и митској подлози, 
управо је оно што одређује Андрића као приповједача. У том случају, 
позивање на његов експлицитни исказ како је тек у легендама сад-
ржана права историја човјечанства23,потврдиће начин израде 
књижевног текста  у правцу имплицитног митологизирања.Исто 
тако, саму композицију дјела можемо посматрати као симболичну 
представу људског живота назначену насловима првог и посљедњег 
поглавља као „Долазак“ и „Одлазак“. Круг који значи затвореност и 
безизлаз, циклично понављање, док истовремено открива бескрај 
вјечности. Смисао.

Проблем оваплоћења ликовне имагинације, неухватљивост 
жуђеногтренутка заокружења умјетничког израза, нису били 
једино Карасово проклетство. Вјечно сниван идеал љепоте и ис-
конска чежња за пуноћом љубави потхрањивали су његове разорне 

21 Милан Радуловић, Исто, 84.
22 Милан Радуловић, Исто, 84.
23 „Razgovor sa Gojom“, 23.
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илузије, а затим га, неумитно, низводили у нимало прихватљиву 
збиљу. Сиромах и патник, понајвише жељан клете женске љубави, 
Карас је у лику Саида-хануме, пашине супруге, с којом је водио дуге 
разговоре, као учитељ њене кћери, видио неочекивано остварење 
давнашњег сна.24 Ликови посљедњег Андрићевог романа неоства-
рене су личности, немоћни и нестабилни, неуравнотежени, а као 
такви у потпуној немогућности остварења својих стремљења и 
хтијења. Смјештени у процјепу између реалног и сањаног, између 
онога у шта се не уклапају контурама бића и онога жуђеног, а не-
остваривог, бивствују у увјерењу да не постоје, и не могу постојати, 
овакви какви су и овде где су, него да је све то необичан сан који неко 
трећи снива о њима (279). Присуство сераскерове жене осјећао је 
истовремено као рај и највећу муку, занос пред тајном уз мисао о 
сопственој ништавности, гдје су се истина и привид љепоте откри-
вали као суштинска потреба његовог стваралачког бића: Лепота. 
Тајна, неухватљива, раскошна лепота жене, коју би требало на-
сликати. Срећан онај коме то поље за руком, а још срећнији који у 
тој слици уме да види оно што је, а не звезде и облаке луде, опасне 
обмане! Лепота, највећа од свих варки човекових: ако је не узмеш – 
нема је, ако покушаш да је узмеш – престаје да постоји. И не знаш 
да ли то она привлачи нас својом снагом или је то снага која извире 
из нас и ломи се, као вода о камен, тамо где сретне лепоту(177).25 
Неухватљива тајна љепоте,која поред себе допушта једну једину 
могућност: непостојањe,26 представља један од обједињујућих 

24 Као да изнад Карасове стваралачке чежње лелуја поетска визија 
Растка Петровићаопредмећена стиховима:

Био си пуста справа за премештање стварности
Да ли ћеш наићи притом на лик? спокојством да те угости,

Да спречи онај крик опори ужаса
Негде далеко у вечности (...)

(„Преиначења“)
25 „Лепота – то је варка и замка на човековом путу, једно од необјашњивих 
проклетстава његовог постојања. [...] Тако је то што називамо лепотом само 
привид, али привид који уништава и брише све, па и највише и најснажније 
стварности, а своје дворце-привиђења зида на ничем и од ничега, на тлу 
пустиње коју је сам створио.“ (Знакови поред пута, 318–319)
26 “Мостови“, Стазе, лица, предели, 213.
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елемената Андрићеве поетике.Овдје нам се, такође, умјетничко 
дјело, у фројдовском смислу, открива као опредмећен либидо, додир 
Ероса и Танатоса – воља која се супротставља смрти. У Травничкој 
хроници проналазимо мисао како се и сањана љепота плаћа, а пот-
врду нареченог илустоваће Османов кобни сусрет са осмејком ле-
поте као откровењем, и судбина пашиног главног кувара, званог 
Костаћ, Костаке Ненишану, који ће жудећи љепоту призвати злочин 
и смрт, с обзиром да су око љепоте увекили мрак људске судбине или 
сјај људске крви.27

Међутим, пред Саидом, несрећницом изгубљеног идентитета, 
сликар је био попут земље или вјетра, човјек без имена и презимена 
и било какве људске потребе, пред кога је могла изнијети сву горчи-
ну свог живота, без страха да би то могло проузроковати нежељене 
посљедице. Њихова проклетства су се препознала и, као у огледалу, 
почела се откривати једно другом. Своју разорну страст Карас је 
попут унутрашњег блага, које се открива ради другога и стреми ка 
другоме, излио пред Саиду, овога пута, под видом сажаљења. На 
тај начин сликар још једном постаје жртва сопствене уобразиље 
пред несхватљивом синтезом љепоте и несреће. И овдје је потреба 
за причом један од начина заваравања живота-крвника – прича која 
хармонизује биће и трансцендира живот. Прича као мост, као на-
сушна потреба. 

Превладавање бесмисла

Извјесне имплицитне и потенцијалне поетологеме у сагласју 
са јасно експлицираним поетичким ставовима,као носиоцима пое-
тичке самосвијестипреко којих дјело објашњава само себе, свједоци 
су вјечних питања и преиспитивања о смислу, функцији и начину 
умјетничког стварања. Објашњавањем одређених иманентнопое-
тичких теза не откривају се искључиво поетичка опредјељења ау-
тора и унутрашња граматика одређеног дјела, већ се на својствен 
начин склапа мозаик његове интегралне поетике. Свака се поето-
логема савршено уклапа у мозаик цјелокупног поетичког система 

27 „Razgovor sa Gojom“, Umetnik i njegovo delo, 18.



152

С
ТУ

Д
И

ЈЕ
 И

 О
ГЛ

ЕД
И

   
М

ил
ка

 Р
ис

ов
ић

чувајући истовремено сопствени смисао. Стваралачке интенције 
пашиног портретисте, Вјекослава Караса, отвориле су пут аутору 
ка стварању низа поетологема о проблематици књижевног ства-
ралаштва.Какав је смисао умјетности у човјековом универзуму, 
као обитавалишту патње, муке и страдања? Носе ли Андрићеви 
несрећни и неостварени умјетници-сањари поруку како ни 
умјетност не дарива излазом и спасењем? Међутим, може ли так-
ва порука бити посљедња ријеч човјека који је управо умјетношћу 
преноси? Или нам се, ипак,умјетност објављује као најпунији од-
говор на студен и на свјетлост овога свијета,вјечна људска тежња 
за превладавањем коначности,његошевски речено, као покушај да 
свака ријеч, сваки удар кичице пронађе искру у вјечности. Утјеха 
за сва зла којима нас живот дарује. 

Откривамо ли ствараоца који саучествује у болу човјечанства 
усљед његове палости и огреховљености и састрадава у свеколикој 
патњињеговој? Ствараоца у коме обитава читава галерија ликова, 
ризница неисказаних фрагмената и вјечна недопричаност једне 
цјеловите приче.28 Глас који свједочи суштинско стремљење и болну 
жудњу бића: с овог света / ход и мисли дићи.29

28 „Некад сам помишљао да бих могао издати нарочиту књигу под насловом 
Снови и помисли. Дакле, одмах и наслов, и то без књиге. У тој књизи био би 
објављен бар део оног света који живи у нама, а који никад не износимо у 
нашим књигама ни у нашим разговорима са ближњима. Наравно да то нисам 
никад остварио и да је та књига остала у свету „снова и помисли“.“ (Знакови 
поред пута, 316.) „Вечита је уметничким животима добро позната разлика 
између замишљеног и постигнутог, између оног што би један писац хтео да 
створи и оног што стигне да оствари; она за сваког писца представља само 
њему познати, некад мањи некад већи терет и стални извор незадовољства са 
самим собом.“ („Nešto o Njegošu kao piscu“, Umetnik i njegovo delo, 56.)
29 Стихови из пјесме „Жеђ савршенства“.
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Горан Гојковић

АСКЕТСКА КИНЕЗИОЛОГИЈА ЦРКВЕ

Елемeнти за основу хришћанске антропологије:
човјек као икона и подобије

Када говоримо о појму кинезиологије у склопу православне 
онтологије, морамо имати на уму два кључна момента: i.) стварање 
свијета ни из чега, и ii.) човјеково кретање ка спасењу (Есхатон). 
Дакле, оно што мора бити јасно (да не би дошло до забуне да ана-
лизе које слиједе представљају сувишна расправљања) јесте да 
је цјелокупни свијет по учењу Цркве у кретању, али то кретање 
је специфичније од чисто медицинско-анатомске концепције 
кинезиологије у уобичајеном поимању, одн. истраживању исте.

Човјек и (његов) свијет

Хришћанска космологија је начелно антропоцентрична. 
Стварање свијета по хришћанском схватању претпоставља Христа, 
одн. Месију/Спаситеља као Богочовјека. Шта то значи? Значи то, 
да је све створено за Христа и у Христу. По светописамској ријечи, 
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„Њиме је саздано све, што је на небесима и све што је на земљи, све 
је Њиме и за Њега саздано.” (Кол. 1, 16). Свијет се не може објаснити 
без човјека, нити је уопште могуће безлично (аморфно, у било ком 
смислу) постојање природе. Дакле, цјелокупно постојање свијета 
претпоставља човјека. Као што наговијестисмо, Христос је Син 
Божији. Међутим, то не умањује улогу човјека (тј. човјечанске при-
роде) у постојању творевине, јер је Христос истовремено и човјек. 
Другим ријечима, творевина не може постојати мимо човјека, али 
у његовом есхатолошком савршенству, што тада претпоставља 
Христа као Богочовјека. Како би ово требали схватити? Наиме, да 
бисмо могли разумјети улогу човјека у постојању свијета, као и шта 
подразумијева хришћанство под тим да је човјек створен по икони 
и подобију Божијем, најпре треба да видимо у чему се састоји не-
опходност јединства природе у Христу као Сину Божијем. 

Бог је створио свијет слободно, из небитка. То значи да, прије 
него што је био створен, свијет није постојао ни у каквој форми. 
Накнадна спекулација бл. Августина или Дунс-Скота (што ће се 
много касније рефлектовати у Спинозиној диференцијацији између 
natura naturans и naturanaturata), представља досљедно ерминев-
тичко учитавање, а које је инкомензурабилно са догматима Цркве. 
Постојао је једино Бог. Између Бога и створене природе постоји 
апсолутна разлика суштина, природа. Свијет није створен из (од) 
Божанске природе (суштине), нити из било које претпостојеће при-
роде, духовне или ма које друге. Створен је ни из чега. По суштини, 
свијет је апсолутно одијељен од Бога. Ова посљедња констатација со-
бом подразумијева да је створена природа окружена Ништавилом.1 
И у односу на почетак стварања, као и у односу на крај стварања, 
између Бога по природи и створене природе не постоји никаква 
природна веза. С друге стране, будући да је створена природа саз-
дана ни из чега, она је и прожета Ништавилом, небитком. Суштина 

1 Отуда ће такви философи, попут Хајдегера (Heidegger) и Сартра (Sartre), 
сасвим исправно (али у дијаметрално супротном правцу од става Цркве) 
бити опсједнути ништатности ништавила онога Ништа. С друге стране, 
руски епигони (попут Соловјова и Берђајева) сљедоваће Бемеу (Boehme), одн. 
позном Шелингу (Scheling), учећи о Ништавилу као некаквом Urgrundu који 
је неминовна основа Битка, одн. Свијета као таквог.
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свијета је „некадашњи небитак” (Атанасије Велики). Свијет, нарав-
но, постоји (и) послије стварања, али ако се то постојање природе 
темељи на њој самој, онда она може сваког часа и да престане да 
постоји.2 Постојање свијета апсолутно не зависи од његове природе, 
већ једино од воље Божије. Створена природа, дакле, нема никак-
вих сила у себи које би могле да је држе у постојању, мимо воље 
Творца. То што свијет постоји не зависи од његове природе, већ од 
воље Божије.3 По учењу хришћанских Отаца, ниједна природа, па ни 
створена, не може постојати безлично, мимо личности. Личност је 
та која је носилац постојања природе. Природа постоји у личности, 
на начин на који постоји и личност.4 Поред тога што природа не 
може постојати мимо личности, створена природа, која је због своје 
створености смртна, претпоставља, ради свога постојања, вјечну не-
створену Личност у којој би постојала без краја. Ово подразумијева 
да је природи у есхатолошком смислу, тј. ради њеног савршенства, 
потребна Личност Бога Логоса у коме би постојала. У противном, 
природа не може постати бесмртном јер ниједна створена личност 
не може бити носилац бесмртности, зато што је и сама створена, а 
самим тим и смртна. Природа, дакле, није створена бесмртном, већ 
је створена да у Личности Бога Логоса постане бесмртна. На крају, 
и сам израз бесмртан садржи у себи појам смрти која је превладана, 
побијеђена. 

2  Барем хипотетички – овдје не мислимо на некакве катаклизмичке верзије 
масовног уништења, атомског рата, итд. – него у онтолошком смислу.
3  Због чега ово говоримо? Из простог разлога што неки богослови (нарочито 
протестантске провенијенције) погрешно сматрају да је свијет створен, у 
односу на свој почетак, из небитка, али као вјечан те да се та инхерентно-
свјетовна вјечност садржи у његовој природи. Другим ријечима, они сматрају 
да је Бог стварајући природу ни из чега, створио једну вјечну природу – тј., 
такву која не би била вјечна, већ ју је створио вјечном); која је – сљедствено 
− иако се разликује од вјечне Божанске природе, ипак и сама вјечна. Ако би 
то било тако, онда би то по аутоматизму значило да је Бог створио другог 
„Бога” поред себе, што је апсолутно парадоксално и неприхватљиво. Из овога 
би такође произилазило и да се Бог по стварању свијета више не брине о 
њему, о његовом постојању, зато што му је то постојање дао једном заувијек 
кроз природу, што такође не може бити прихватљиво, осим у некаквој пара-
лајбницовској верзији „престабилиране хармоније”.
4  Ср. Јован Зизјулас, Од маске до личности, Ex Oriente lux, Ниш, 1994. 
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Из тога разлога је Бог све што је створио учинио то са 
намјером да буде у Личности Бога Сина који је Вјечна Личност. И 
само на овај начин, тј. у Личности Бога Сина, може створена при-
рода да буде бесмртна. Ову чињеницу − да је Бог створио свијет 
са намјером да буде у Личности Сина − потврђује и учење Цркве 
да је Бог створио свијет слободно, из љубави. Јер, љубав Божја 
према свијету и човјеку није нити осјећање, нити било шта дру-
го. Она је, по ријечима Св. Писма, Личност Сина Божјег. Бог љуби 
свијет у и преко Сина. Љубав Божја према свијету, одн. чињеница 
да је Бог створио свијет у Сину, најприје се показује кроз стварање 
свијета и човјека, а затим и у Новом Завјету кроз оваплоћење 
Христово. Стварање свијета је, по учењу Старог Завета, а на основу 
тумачења Св. Максима Исповједника, праслика отјеловљења Логоса 
Божијег. „Рече Бог да буде и би” − приликом стварања, представља 
својеврсно оваплоћење Логоса Божијег прије реалног оваплоћења 
и прасликује очовјечење Бога Логоса у Новом Завјету. Стварање 
свијета је осуштаствљење љубави Божије и жеље Божије да свијет, 
иако створен, постоји вјечно, али у Личности Сина. Догађај који пак 
у Старом Завјету посебно указује на то да је Бог створио свијет са 
намјером да овај буде возглављен („рекапитулиран”) у Личности 
Бога Логоса јесте стварање човјека. Човјек возглављује цјелокупну 
природу и даје смисао свему што постоји. На тај начин, стварање 
човјека иконизује сједињење свега у Сину Божијем који је истовре-
мено и савршени човјек.5

 На основу оваплоћења Сина Божијег, као и његовог васкрсења, 
Црква закључује да је Бог све створио кроз Личност, и у Личности 
Сина, кроз Логос и у Логосу-Христу, и да створена природа није 
по себи бесмртна, већ бесмртност остварује у Христу. Посебно на 
основу васкрсења Христовог постаје јасно да свијет није бесмртан 
по себи, по својој природи, већ да је бесмртност природе могућа 

5 Зато је Св. Максим Исповједник тврдио да је оваплоћење Логоса, Сина 
Божјег, догађај који је узрок постојању свијета, и да без њега свијет не би 
могао да постоји. Оваплоћење Логоса, дакле, није догађај који је само везан 
за гријех првог човјека: догађај оваплоћења Логоса или, како то Св. Максим 
каже, Тајна Христова, узрок је самог стварања свијета и почетак је и крај – 
циљ свега створеног.
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једино ако буде у Личности Христовој: једино је у васкрслом Христу 
природа превладала смрт и постала бесмртном. Међутим, Спаситељ 
свијета, без кога свијет и не може постојати, постао је човјек (Јн. 
1,1−14.), „нови Адам”. Тиме је потврђено да је и човјек спаситељ 
свијета и да без њега створена природа не може да постоји. Наравно, 
основ постојања природе је једино савршени човјек, а он је Исус 
Христос. Први човјек, Адам, није био савршен, већ је био икона 
савршеног човјека, тј. Христа. Истинити спаситељ, у чијој лично-
сти природа може да постоји бесмртно, јесте Христос. Христос је 
пак прави, истинити човјек, за разлику од првог Адама који то није 
био, зато што је личност Христова личност Сина Божијег. Шта ово 
значи? Наиме, по учењу Св. Отаца, дефинисаном на IV Васељенском 
Сабору у Халкидону (451. год.), Христос је Син Божји, савршен Богу 
Оцу по Божанству и савршен нама људима по човјечанству, у свему 
подобан нама људима, осим гријеха. Он је Син Божији, превјечно 
рођен од Оца, међутим, ради нашег спасења постао је човјек.  Дакле, 
Христос је као Вјечна Личност, Син Божији, узео у себе људску при-
роду и родио се, постао је и савршен човјек. У Христу, личност није 
људска, већ Божанска, али то не умањује Христово савршенство као 
човјека. Напротив, једино је Христос прави човјек, зато што у Њему 
не постоји људска личност, већ Личност Сина Божјег и у Личности 
Сина Божијег људска природа постоји на божански начин − као 
савршен човјек. Тачније речено, човјек у Христу је постао Бог. 

У контексту онога што је речено у вези намјере Божије да се 
све створено сједини у Христу Сину Божијем који би, поставши 
човјек, постао читав свијет у малом, можемо закључити сљедеће: да 
се бесмртност створене природе на овај начин, сједињењем свега у 
једно(м), остварује управо на основу јединства природе. Смрт није 
ништа друго до ли раздвојеност, расточеност цјелине, распаднутост 
једнога, пад свијета у „дубоки мрак”.6

Наиме, на основу учења Св. Отаца, личност је носилац 
постојања природе (Зизјулас). По себи, личност је израз за однос. 
Личност не може постојати сама за себе. Израз Ја извире из односа 

6 Παναγιώτη Νελλά, Η περί δικαιώσεως διδασκαλία Νικολάου του Καβασίλα, 
Καλογεροπόυλου, Πειραιάς, 1975, σ. 81.
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према Ти, односно постојање једне личности везано је за заједницу 
са другом личношћу. Но, заједница, из које извире личност, темељи 
се на слободи. Без слободе нема личности, већ само постоје ствари. 
Притом, под слободом треба разумјети ону слободу која се изра-
жава као љубав према другом, јер само кад некога волимо, онда га 
чинимо личношћу, онда је он за нас личност, односно постоји за 
нас и од његовог постојања зависи и наше постојање. У зависности 
пак од тога са ким је једна личност у заједници љубави, зависи и 
идентитет те личности.7

7 Овдје је мјесто да се осврнемо на Левинаса, пошто је данас у православљу 
општа помама за његовим учењем. Но, оно се апсолутно не може узети као 
компатибилно са православљем. Зашто? Тзв. неопатристичко богословље, 
одн. „концепција” неопатристичке синтезе, поставила је, као један од кључних 
начела те и такве синтетизације, проблематику другога, одн. другости, 
из једне аскетске   перспективе која је апсолутно различита од поменуте 
проблематике, која по аутоматизму алудира на Левинаса, одн. Бубера. Опозит 
хајдегеровском, одн. Хусерловом философему извођења – у крајњој инстанци 
– другога из Ја, први пута се јавља у личности Мартина Бубера. Насупрот 
феноменолошкој струји у свим варијантама (које укључују, наравно, и 
Сартра), код Бубера је други, у извјесном смислу, „са-конститутиван” ЈА, ако 
се посматра кроз призму структуре постојања, те се и други и ЈА (као са-
конститувни моменти, дакле) разматрају као, на такав начин позиционирани, 
да су они једнаке примордијалности. Међутим, оно што је апсолутно 
проблематично (и, као такво, неприхватљиво са неопатристичке тачке), 
јесте то што код њега, уз сво наизглед библијско схватање односа други–ја 
(ЈА–ТИ), примарна онтолошка категорија се пребацује на оно између „Ја” и 
„Ти”. То, у крајњој инстанци, доводи до таквог промашаја да, за Бубера, да се 
тако изразимо, „Ја” никако не постоји због „Ти”, него због односа−са−Ти, што 
је управо огроман промашај који се реализује у стављању онога-између као 
коначне, основне онтолошке категорије. Са друге стране, Бубер у анализи 
ЈА–ТИ односа, кроз цјелокупно своје дјело чини имплицитним зависност од 
другог („Ти”) од интенционалне позиционираности „Ја”, које – у зависности 
од тренутне интенције – даје примат ономе „Ја” над „другим” („Ти”), које друго 
може бити, или ТИ, или ТО, - што он и чини на почетку књиге „Ја и Ти”, гдје 
се налази врло опасна тенденција „става” којим Бубер оперише, што доводи 
до тога да се човјек, ако „Ја” жели да га проматра као „То” (а не „Ти”), може 
посматрати као објекат. Cp. Martin Buber, I and Thou, transl. by Ronald Gregor 
Smith, Kindle Book, London, 2013.
Код Левинаса већ имамо другачију (позитивнију) ситуацију,  пошто код њега 
другог не конституише „сопство” (као што је то у Хусерловом случају), нити 
категорија „одношења” (како је, видјели смо, код Бубера), – него он другост 
схвата у смислу апсолутне друг(ачиј)ости. А управо ово „апсолутно” значи 
да се Други (са капитализацијом почетног слова!) не може „изводити” на 
било какав начин, одн. на основу било чега (другог) доли себе самог. Управо у 



160

С
ТУ

Д
И

ЈЕ
 И

 О
ГЛ

ЕД
И

   
 Го

ра
н 

Го
јк

ов
ић

Природа коју носи једна личност, душевна или тјелесна 
енергија има онтолошки садржај, тј. сачињава егзистенсијални факт 
само као природна енергија наспрам личносне. Разликовање тијела 
и душе никако се не односи на начин на који јесте човјек, већ на 
семантичку диференцијацију резултанти природне енергије. 

Дакле, везаност Христова за Бога Оца, као и за Духа Светога, а 
по оваплоћењу и за друге личности које су са Њим у заједници, чини 
да се природа сједињена са Сином јавља као заједница многих лич-
ности, као тајна Христова − Црква. Син Божији је и по оваплоћењу, 
као човјек, везан за Бога Оца и Духа, и зато и створену природу у 
себи уноси у заједницу Свете Тројице. И не само то, створена при-
рода се на овај начин обожује, постаје бесмртном и постоји на бо-
жански начин, као Бог који је заједница личности − Света Тројица. 
Једно свељудско искуство може да нам помогне да разумијемо за-
што је личност, као заједница са другом личношћу, као што је Логос 
Божији, Христос, који узима створену природу у своју личност и 
приноси је Богу Оцу, толико потребна да би свијет опстајао. 

Са стране човјека, личносно остварење космичког ероса 
(о-логосење еросне космичности творевине), не представља ниш-
та друго доли пројављивање еросног праобраза божанског жи-
вота, тј. иконе тројичног Прототипа. У оној  мјери у којој човјек 
еросну узајамност цјелокупне творевине рекапитулира у личносну 
усмјереност ка Богу, он постаје простор те билатералне агапијске 
дјелатности, простор свијета који је уједно и простор Божији. 
Другим ријечима, постаје пројава јединственог начина постојања, 
а што представља ерос Тројичне Заједнице.

Ово искуство нам, дакле, показује да није природа нешто 
што може да постоји само по себи, без-лично, нити је исто кад нам 

томе је чувено Левинасово одбијање онога општег „постојања” („Il y a”), што 
– као „суштинско” – заробљава, узаптива Другог: Други, као она категорија 
која има примат над свијешћу, јесте управо та и таква категорија која 
поставља, даје идентитет ономе „Ја”. И само до овдје Левинас има сличности 
са патристичким богословљем. Одавде на сцену ступа par excellence Јеврејин 
са позиције Талмуда: врло је битно да Левинас апсолутно одбацује било какав 
вид кинонијске могућности (тј. заједничарења, Заједнице) за другост уопште.
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једна вољена личност нешто слободно дарује, или кад то ми сами 
узимамо. Да је тако, онда би свака ствар постојала и била иста за 
нас и прије него што постане везана за једну личност коју волимо 
и која нам је слободно даровала ту ствар. Напротив, ушавши у лич-
ну, љубавну заједницу као слободно дарована, да се тако изразимо, 
ствар за нас постоји, и не само да постоји већ постаје једна конкрет-
на ствар, попут једне личности. Зато она постаје незамјењива, па кад 
је изгубимо, као да смо изгубили све. С друге стране, када се прекине 
заједница са вољеном личношћу, тада се за нас и ствари изгубе и 
врате у анонимност, па се и свијет уопште помрачи у нашим очима 
све дотле док поново не заволимо некога. 

Овај примјер, иако недовољан да искаже сву тајну Цркве, као 
заједништва Оца и Сина и у Њему сједињених људи Духом Светим 
у остварењу бесмртног постојања свијета, може бар мало да нам 
одшкрине врата у разумијевању проблема стварања свега у Христу, 
Сину Божијем, ради бесмртног постојања свијета. У приношењу 
природе Богу од Христа Сина Божјег, Који то чини кроз Литургију, 
остварује се њено постојање, тј. Бог општи са природом слобод-
но као са Својим свијетом. Ако дубље размотримо учење Цркве о 
стварању свијета кроз Христа и у Христу, доћи ћемо до закључка да 
не само да свијет не може да постоји без Личности Христа већ да се 
без личности, схваћене као заједнице у љубави, не може објаснити 
нити разумјети ни учење Цркве да је свијет створен ни из чега. 

Смрт, као догађај потпуног престанка постојања једног бића, 
трагичан је и „последњи је непријатељ” творевине само онда ако тај 
догађај посматрамо у односу на једну вољену личност која умире. У 
противном, смрт је у природи нешто обично, па чак и пожељно за 
њу, јер она на тај начин и постоји. Смрт у природи не представља 
апсолутно непостојање једног бића, већ промјену његове форме 
постојања. Ово догађање, међутим, сагледано кроз једну вољену 
личност која је угрожена смрћу, јавља се као апсолутни губитак 
бића и опасност уништења цјелокупне природе. Исто то важи и за 
почетак постојања једног бића. Ако рођење једног бића није плод 
љубави личности, онда оно не долази на свијет као нешто потпу-
но ново и друго у односу на све остало што постоји, већ је само 
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другачији начин постојања већ постојећег.8 Но и ово важи само под 
условом да личност разумијемо онако како су о њој говорили Свети 
Оци, прије свих Кападокијци, у контексту објашњења Тројичног 
Бога као Личности. То значи да личност извире и постоји само у 
заједници љубави са другом личношћу. Само у заједници љубави 
личност је апсолутна и непоновљива. Када волимо једну личност, 
тада у њој видимо као постојећи читав свијет и то као једну личност. 
Свијет који се пројављује за нас у личности коју волимо и за коју 
смо онтолошки везани, јесте једини реално постојећи свијет за нас. 
Такође, кад се изгуби вољена личност, онда се за нас губи све, па и 
ми као личности. 

Дакле, можемо да констатујемо сљедеће: јединство свих ство-
рених бића у Христу не укида њихову различитост. Напротив, раз-
личитост и непоновљивост личности управо извире из јединства са 
другом личношћу. У односу на свијет и његово постојање ово значи 
да, ако се свијет нађе мимо Личности Јединородног и многољубљеног 
Сина Божијег, тј. ако се човјек нађе мимо Црквене заједнице, одно-
сно ако не постане Црква, онда он за Бога и не постоји (Мт. 25,12). 

Θέωσις (Обожење) тијела као кинезиолошки акт Бога

Терминологија „обожења/е”9, кориштена у списима 
источнохришћанских Отаца Цркве, позајмљена је највећим дијелом 
из јелинске философске традиције, ипак само учење о обожењу 
има библијско порекло. Представа о људима као „боговима“, учење 
о образу и подобију Божијем у човјеку, тема усиновљења Богу, 

8  Што је основ Хајдегеровоге (Heidegger, Martin) концепције бачености (die 
Verfolenheit).
9 Управо због тога било је неопходно повезивање антропологије са 
христологијом која је, опет, онтолошки немогућа изван тријадолошких 
димензија. На тај начин је показано да антропологија није само теоцентрична, 
нити просто антропоцентрична (као у хуманизму), него управо 
христоцентрична. А христоцентричност антропологије значи, и Бог и човјек 
као суштина у јединству заједничарења у Заједници, која је немогућа изван 
Цркве као Богочовјечанског Тијела на земљи. Само на тај начин могуће је 
доћи до смисла човјековог живота у овоме свијету – Θέωσις-а. 
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причасност човјека Божанској природи и Божанском бесмрћу – све 
је то ушло у основу светоотачког учења о обожењу.

Учење о обожењу човјека оваплоћеним Богом налази се већ 
код Иринеја Лионског, по чијим ријечима је Син Божији „постао оно 
што и ми, да би нас учинио оним што је и Он“, „...Логос Божији је 
постао човјек, и Син Божији – Син Човјечији“, говори Иринеј, „да би 
човјек, сјединивши се са Сином Божијим и задобивши усиновљење, 
постао син Божији“. Другим ријечима, благодарећи Богооваплоћењу, 
човјек по „усиновљењу“ постаје оно што је Син Божији по природи. 

Суштински говор о обожењу потиче од учења о Богу као 
Тројичном, а што значи да Бог није Суштина која постоји без својих 
Енергија. По православном богословљу, Бог је Јединица у Тројици 
и Тројица у Јединици. По Оцима Цркве, Бог је свепрожет божан-
ском љубављу према Својим створењима, те кроз ту и такву екста-
тичку љубав Он излази, креће се ка да би се сјединио са Својим 
створењима10, а што представља основу обожења које се у времену 
и повијести реализује у Оваплоћењу.

Тема обожења у Христу је задобила даље развиће у радови-
ма Климента Александријског и Оригена. Терминологија обожења 
употребљавала се и међу Никејцима IV стољећа, посебно ју је 
употребљавао Атанасије Александријски, коме је пало у удио да учење 
о обожењу изрази у још краћој (= лаконскијој) форми него што је то 
учинио Иринеј: „(Логос) се очовјечио да би смо се ми обожили.”

Међутим управо код Григорија Богослова тема обожења 
постала је централна и управо послије њега она ће постати срж 
свог религиозног живота хришћанског Истока, и идеја око које ће 
се вртјети основна питања догматике, етике и мистике. Ниједан 
хришћански богослов прије Григорија није употребљавао термин 
„обожење“ (theōsis) тако често и досљедно, као што је то чинио 
он; и у терминолошком и у концептуалном смислу отишао је да-
леко испред својих претходника у непрестаном враћању на тему 
обожења. Већ у његовом првом јавном наступу теме образа Божијег, 

10 Archimandrite George, Abbot of the Holy Monastery of St. Gregorios of Mt. 
Athos, The Deification as the Purpose of Man’s Life, Holy Monastery of St. 
Gregoios, Mt. Athos, 1997., p. 35–36. 
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уподобљења Христу, усиновљења Богу и обожења човјека у Христу 
постају основне.

Циљ богооваплоћења, говори Григорије у 2. Бесједи, био 
је „учинити (човјека) богом и саудиоником вишег блаженства.” 
Својим страдањима Христос је обожио човјека, помијешао људски 
лик с небеским. Квасац обожења је учинио људско тијело „новим 
мијешањем”, а ум, примивши у себе тај квасац, „помијешао се са 
Богом, обоживши се Божанством.”11

Богословским бесједама Григорије суштински прецизира 
Атанасијеву формулу: човјек је постао бог „онолико колико” је Бог 
постао човјек. На тај начин, успоставља се директна веза, не само 
између оваплоћења Бога и обожења човјека већ и оне мјере у којој је 
Бог постао човјек и човјек постао Бог. Григорије је то прецизирање 
учинио као противстав Аполинаријеве јереси: ако Бог није постао 
потпуни човјек, онда ни човјек не може потпуно да постане бог. У 
једној од пјесама написаних против Аполинарија, Григорије иде још 
даље и ставља Богооваплоћење у директну зависност од обожења 
човјека: „Бог је онолико (постао) човјек, колико мене чини од човека 
богом.” Вјера у пуноћу људске природе у Христу, овим, предпоставља 
вјеру у Христа као потпуног човјека са умом, душом и тијелом.

Учење о учешћу тијела у обожењу једна је од основних разлика 
хришћанске идеје обожења од њеног неоплатоничарког двојника 
– Плотинове идеје о тежњи човјека да постане бог. У Плотиновој 
философији је немогуће обожење тијела: материја увијек остаје зла 
и непријатељска свему божанском.12 Григорије насупрот томе тврди 

11  Формуле Иринеја и Атанасија јављају се у Григоријевим списима у разним 
модификацијама: „Будући Бог, Ти си постао човјек, помијешавши се са 
смртнима; Бог си био отпочетка, а човјек постао касније, да би мене учинио 
Богом након што си постао човјек”; „(Христос) ме је начинио Богом кроз 
своју људску природу”; „(Логос) бјеше Бог, али постаде човјек, као ми, да би, 
помијешавши се са земнима, сјединио Бога са нама”; „Као човјек, (Логос) 
предстоји за моје спасење…, док ме не учини Богом силом свога очовјечења“; 
„Пошто човјек није постао Бог, Сам Бог је постао човјек…, да би преко 
примљеног пресаздао даровано, поништио осуду свецијелог гријеха и кроз 
Умртвљеног умртвио умртвитеља.”
12  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.
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да је у Христу тијело обожено Духом; Бог који се оваплотио, „један 
из двају супротних – тијела и духа, од којих један обожује, а дру-
го је обожено.” На овај начин и тијело сваког човјека, достигавше 
обожење у Христу постаје преображено и обожено.

Видимо да је за Григорија Христов искупитељни подвиг по-
стао залог обожења свега човјечанства и сваког човјека. Али на 
који начин се идеја обожења оваплоћује у живот? Какав је пут ка 
обожењу за конкретног хришћанина?

  Овај пут је најпре кроз Цркву и тајне.13 По Григоријевом 
учењу, Црква је једно тијело, „сједињено и свезано хармонијом 
Духа… савршено и достојно самог Христа – наше главе.”  У Цркви 
је човјек призван да са Христом сахрани себе, са Христом да вас-
крсне, Христа да наслиједи, постане син Божији и да се назове бог.”

Обожење настаје захваљујући љубави човјека према Богу. По 
Григоријевим ријечима, „љубав према Богу јесте пут ка обожењу.” 
Врхунац тога пута је сједињење с Богом, које и јесте обожење: 
„Ја – Христово наслеђе; постао сам храм и жртва, али касније ћу 
бити бог, када се душа помјеша с Божанством.”14 Аскетски начин 
живота такође поспјешује обожење. Григорије говори о монасима 
(дјевственицима) као о онима који усходе на врхунац обожења кроз 
духовну и тјелесну чистоту:  „И око свјетлоносног Цара предстоји 
непорочни небески хор – то су они који хитају са земље да би били 
богови, то су христоносци, слуге крста, презиратељи света, мртви 
за земно, који брину о небеском, свјетлост свијету, јасна огледала 
свјетлости.”15  Али уздржање није неопходно само за монахе: сваки 
хришћанин треба да буде у некој мјери аскета, уколико жели да до-
стигне обожење. Пут ка обожењу се на крају налази и у молитви, ми-
стичком искуству, усхођењу ума Богу, стајању пред Богом у молит-
веном созерцању. „Шта желиш да постанеш?”, обраћа се Григорије 
својој души, „Желиш ли да постанеш бог – бог који свјетлоносно 
стоји пред великим Богом, који ликује с анђелима? А (ти) иди 

13 Што ће најјасније изнијети св. Јован у својој Љествици.
14 PG. 35,976; PG. 35, 892.
15 PG. 37, 538.



166

С
ТУ

Д
И

ЈЕ
 И

 О
ГЛ

ЕД
И

   
 Го

ра
н 

Го
јк

ов
ић

напред, рашири крила и узнеси се увис.”16 Кроз молитву и очишћење 
ума човек стиче вештину дјелимичног богопознања, које постаје све 
потпуније по мјери приближења циљу – обожењу.

Дакле, обожење је по Григоријевом схватању врхунац 
богопознања када несхватљиви Бог постаје схватљив онолико коли-
ко је то могуће за људску природу. Обожење је такође и циљ читавог 
„тајноводства” хришћанске Цркве. Оно је за хришћанина крај морал-
ног и аскетског подвига. Оно је врхунац молитвеног подвига и мистич-
ког живота (сваког) хришћанина; на овом врхунцу настаје сједињење 
човјека са Богом. Обожење је спасење свецијелог човека, преображење 
и пресаздање његовог ума душе и тела. Постајући богосличан, човјек не 
чини добро једино себи, исто тако он јавља Ријеч Божију и другима.17 
Самим тим, сваки хришћанин може да омогући достизање коначног 
циља свега – спасења човјечанства, обновљења и преображења свијета, 
усхођења свих спасених у „слављеничку (торжествујућу) Цркву”, 
сједињења људи с Богом, есхатолошког обожења свега створеног бића.

.

Аскетика − Кинезиологија духа

Као што смо до сада дјелимично могли да увидимо, учење о 
људском тијелу јесте тема која је претежно заокупљала не само Оце 
Цркве него и древну јелинску мисао у цјелини. Оно што ћемо сада 
покушати да прикажемо јесте учење о људском тијелу кроз аскезу и 
вјежбање, а које је директно повезано са људским тијелом. 

Ἂσκησις – вјежбање потиче од јелинског глагола ασκούμαι = 
оно у чему се вјежба човјек који има (неки) циљ; одн. у смислу пра-
вославне онтологије: подвижништво као вјежбање душе и тијела у 
врлини (увијек морамо имати једну ствар на уму када је онтологија 
Православља у питању, а то је да се она не може одвојити од арето-
лошких – врлинских – претпоставки. Отуда значење ријечи упућује 
на човјеково вјежбање које иде ка стварном циљу за који је овај на-
значен, у онтологији Цркве, конкретно, ка спасењу.)

16  PG. 37, 934.  
17  Сл.39, 10, 21–24; SC 358; 168–170.



167

Појам аскезе (јел.: Ἂσκησις) се у протекла два и по миленијума 
користио у широком спектру значењâ. Изворно значење је, доис-
та, у смислу вјежбања као припреме за атлетско натјецање, док се 
у философском миљеу појављује у VI стољећу прије Христа (кон-
кретно код тзв. питагорејаца, гдје се термин користи да би се њиме 
упутило на метод/пут специфичне умне анагогије, умног успона 
ради прочишћења душе.)

Истовремено са питагорејским развијањем, јавља се аскетски 
мотив и у будизму, који (појам) се развија кроз крајње сложено учење 
медитација и аретолошких вјежби на путу ослобађања од пролаз-
них (материјалних) препрека које нас бремене егзистенцијалним 
трабантима смрти, попут бола и патње, према највишем стању 
тзв. просвјетљења, Нирвани, тј. стању у коме живот протиче у 
специфичној ванегзистенцијалној концепцији унутрашњег мира 
ослобођеног од вањског свијета.

Код Платона аскетика значи морално дјеловање приликом кога 
се душа уздржава од тјелесних ствари, а да би се оспособила анагогији 
ка прије-тварном свијету вјечних идеја. Киници су под аскетиком 
подразумијевали апсолутно минимизирање уопште животних по-
треба, у чему су им – уз одређене незнатне варијације – сљедовали 
и стоици. Отприлике на истом трагу се развија појам аскетике и у 
раној хришћанској традицији, у којој је она сматрана важним сред-
ством стремљења ка трансцендентном (уз пропратне радње, као 
што су: молитва, пост, одрицање од свег тјелесног, и тд.) − а све ради 
прочишћења душе и постизања (одн. достизања) светости. 

Такође, све велике религије (јудејство и ислам) практикују раз-
личите облике аскезе, тако да је то генерални религијски феномен.

Аскеза је нераздвојиво повезана са цјелокупним животом 
човјековим.18  До сада је показано да Црква не потцјењује тијело и да 
оно, према њеном учењу, има изузетну вриједност, у том смислу да 

18  И то не само када је у питању сотириолошка компнента онтологије Цркве: 
аскеза је уско везана за човјека уопште – да би постигао одређени резултат, 
спортиста свакодневно вјежба; војник се свакодневно обучава; научник 
непрестано истражује да би дошао до одређених резултата, итд. Сљедствено 
реченом, аскеза је уско повезана са људским животом и живљењем уопште, те 
нико ништа не може постићи без труда, вјежбања.
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се не потцјењује, али нити прецјењује. Тијело своју вриједност има 
психосоматском (душевно-тјелесном) устројству битка човјековог. 
Да бисмо схватили шта аскеза јесте у Православљу, износимо оно 
што слиједи.

Да бисмо схватили шта је православна аскетика, треба пре-
цизно да одредимо шта се под тим подразумијва, јер је танка линија 
која води у друге, неправославне врсте аскетика или пара-аскетике.

На почетку смо показали да се данас по правилу запада у 
крајности претјеривања када је однос према тијелу/тјелесности у 
питању: многи претјерују до те мјере да одлазе у обожавање тијела 
(тзв. тјелопоклонство), док други долазе у крајност манихејске при-
роде, одн. иду до те мјере да негирају/презиру тијело. Са оне стране 
поменутих крајности, у Православљу је тијело на високом степену 
вредновања, те се аскеза као таква сврстава (као што смо горе при-
казали) у par excellence  перспективу обожења, одн. освећења.

Психолошки аспекти аскетске онтологије Цркве19

Начин на који Оци схватају спознају Битка јесте, како личнос-
на особеност, јединственост и несличност, одн. оно како личносне 
пројаве.

Оно што ће бити основ православне аскетике, јесте једно спец-
ифично схватање свијета као космоса, одн. љепоте, а што је управо 
оно што се назива божанским еросом (Ареопагитски списи). Но, 
управо у овој еросној димензији, љепота за којом се тежи (љепота у 
онтолошком смислу), човјеку открива трагичност уопште људске 
неиспуњености, онтолошке дефицитарности, те немогућности 
човјека да адекватно одговори на призивање љепоте, одн. радикал-
на немогућност човјека да реализује заједницу са логосом свијета. 
Отуда, нереализована љепота представља трагику постојања која 
(трагика) диектно представља узрок појаве аскетике.

19 Ср. за оно што слиједи: Μ. Μπέγζος, Ψυχολογία της θρησκείας, Ελληνικά 
Γράμματα, 1996
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Управо у аскетици имамо извјесни трансфер са строго естет-
ског ка етичком поимању логоса свијета. Наиме, да би се човјек 
реално срео са истинском свјетском љепотом, која не представља 
никакву фатаморгану, него је реалан факт,20 он треба да се одрек-
не трансформације љепоте у некакав вид хедонистичке идолатрије 
тијела. И управо у овоме имамо један од главних акцената аскетике: 
одрећи се своје индивидуалне природе тиме што ће се умртвити 
сопствене индивидуалне тежње (или склоности), које љепоту ди-
ректно повезују са биолошким, нагонским тежњама ка уживању.

Но, аскетика никако не значи елиминисање чулности уоп-
ште. Наиме, путем чулâ човјек управо долази у контакт са свијетом 
уопште.Дакле, и Оци Цркве се слажу са ставом нововијековне 
философије да преко чула ми добијамо информације и комуници-
рамо са свијетом. С друге стране, управо су чула та која на извјестан 
начин конкретизују тежњу чула за уживањем, у ком случају се 
манифестује апсолутизација сопственог јаства као сврхе уопште. 
Управо због тога, „доба слике свијета” коју нам чула пружају уопште 
не одговара ономе што називамо истином свијета: љепота тог ис-
тог свијета трансформише се у пуки објект који је ту само да пружа 
задовољство индивидуалној самодовољности.

Да би био у стању спознати истинску љепоту свијета, човјек 
нужно мора да се одрекне физичких захтијева коју му намеће његова 
биолошка ипостас тијела. Но, то спознавање није у некаквом еписте-
молошком смислу, него у смислу спознаје личносне љепоте тијела. А 
управо то и такво одрицање претпоставља оно што називамо аске-
тиком, ἀσκήσις: врста подвига, онако каквог га је установило црквено 
искуство руководећи се својим конкретним практичко-тјелесним 
пројавама, засновано је на порицању уопште индивидуалних жеља, 
а све то са циљем да се личносне могућности човјека ослободе, а које 
могућности су могућности заједнице (заједничарења) и жртвено-
љубвеног (не тек љубавног, које алудира на пожудну карактери-
стику грешне ипостаси) саможртвовања у самоприношењу. А то 

20  Св. Климент Александријски ће експлицитно рећи: „Тјелесна љепота није 
привид.”, PG 8, 557 C.
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самоприношење је крсно, одн. крстолико.21 Крсно самоодрицање, 
тако, представља једини начин, одн. могућност за човјека да увиди 
истину ствари изван уобразиље феномена.

Аскеза води ка знању из разлога што познање истине 
представља управо егзистенцијалну реализацију, a интелектуални 
напор. Хришћанска аскетика сублимирана је у вољно-динамичком 
од-говору егоцентризма индивидуалности које је директно упућено 
ослободилачкој дјелатности психолошког ЈА од индивидуалне 
самосталности. Циљ аскетике, одн. аскезе, јесте порицање воље 
индивидуалне природе да би се остварила слобода личности, тј. 
егзистенцијално самопревазилажење индивидуалности у личносној 
заједници. Стога је управо циљ аскезе личносна заједница са Богом, 
а та заједница представља егзистенцијалну могућност човјека једино 
због тога што се Бог дарује човјеку у екстатичком самоприношењу 
еросне доброте, која се реализује једино у факту божанске 
благодати.22A oстварење благодати могуће је једину у Цркви, по-
што једино Црква свијету супротставља личносну јединственост 
човјека, онако како се она реализује у чињеници подвига, одн. лич-
носног односа.

Кинезиологија религијске свијести

Прихватање Предања Цркве као општег критеријума и регула-
тора у религијско-психолошком истраживању чини се да се на први 
поглед супротставља „научном” и „објективном” карактеру који би 

21 Св. Максим Исповједник ће експлиците рећи, а a propo аскетике, сљедеће: 
„Све оно што је видљиво, јесте везано за Крст.”, PG 90, 1108 B. Наравно, ово 
нема никакве везе са данас врло актуелном Молтмановом (Jürgen Moltmann, 
1926-) теологијом Великог петка, у којој он са протестантске позиције 
трансформише раног Хегела, одн. његову спекулативну верзију Великог петка 
из раног списа Вјера и знање (1802 год.), гдје се фокусира на тзв. Теологију 
крста. Ср. сљедећа дјела: Jürgen Moltmann,Raspeti Bog: Kristov kriz kao temelj i 
kritika krscanske teologije, Ex libris, Rijeka, 2005; Jürgen Moltmann,Teologija nade: 
istrazivanje o utemeljenju i posljedicama krscanske teologije, Ex libris, Rijeka, 2008. 
Cp. Siu-Kwon Tang, God’s history in the Theology of Jürgen Moltmann, Peter Lang, 
Bern-Berlin-Frankfurt a.M., 1996.
22 Св. Максим Исповједник, PG 90, 369 A; PG 90, 1292 B.
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то истраживање требало да има као своју битну претпоставку. Из 
тога разлога, у прошлости је долазило до озбиљнога спора око про-
блема односа између извора откривења и религијско-психолошког 
истраживања. Протестантски богослови Е. Трелч и Георг Вобермин 
нашли су се међу првим истраживачима религијско-психолошке 
тематике23, који су нагласили потребу за неутрализацијом мијешања 
субјективних вриједносних судова истраживача религијско-
психолошког усмјерења у његове увиде, путем тражења неког 
објективног критерија. По Трелчу, наука о религији не може да се 
темељи једино на емпиријској психологији, будући да се тамо не ради 
само о простим фактима него о гносеолошком садржају тих факата. 
Он, дакле, неодвојиво повезује сваки религијски душевни феномен 
са његовим вриједносним садржајем, којега се овај ни на који начин 
не може лишити. Тако је покушао да одреди „важећи закон”, као 
објективни критеријум вриједносног садржаја религијских душев-
них феномена. А тај закон схвата се на кантовски начин и заснива 
се на рационализму, који је сам Трелч окарактерисао као „априорни 
рационализам”. Али у том случају, он се у потпуности удаљава од 
хришћанскога откривења, остајући постојано у рационалистичком 
мишљењу. Зато Вобермин, мада и хвали Трелчов покушај да дефи-
нише објективни критеријум вриједносног садржаја религијско-
психолошких феномена, одбацује његову теорију, уводећи као такав 
критеријум откривење које садржи Свето Писмо. Вобермин, као 
протестант, формулише и одговарајућу теорију, која носи снажну 
боју његове конфесије. Ипак, неке црте његове теорије достојне су 
озбиљне пажње, чак и од православног истраживача религијско-
психолошких феномена, будући да је немогуће не сагласити се са 
Вобермином у томе да је без узимања откривења у обзир, немогућа 
дефиниција религиозне свијести. Лишавање религијског психолош-
ког искуства сваке идеје, која има везе са тим темељним извором 
хришћанске вјере, наводи на закључке који су далеко од истине. Зато 
Вобермин правилно наглашава да идеја откривења чини саставни 

23   Ernst Troeltsch, The Absoluteness of Christianity and the History of Religions, 
Westminster John Knox Press, 1971; The Christian Faith: Based on Lectures Delivered 
at the University of Heidelberg in 1912 and 1913, Fortress Press, Minneapolis, 1991.
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елемент религиозне свијести. Према томе, нема апсолутно право ри-
мокатолик који је упорно полемисао са тим Воберминовим гледиш-
тима. Вундерле је јасно нагласио да у потпуности осуђује мијешање 
философије религије са религијско-психолошким увидима, јер 
психологију религије сматра искључиво науком о фактима, која нема 
никакве везе са општим аксиолошким проблемом. Сагласно римо-
католичком концепту лични вјерски доживљај појединца никада се 
не може сматрати извором из којег се формира садржај вјере, него 
је, напротив, откривењем Божијим објективно дат и Црквом изло-
жен садржај вјере темељ и критеријум практичног живота вјерних. 
Ко живи у духу римокатоличке вјере, он од себе у субјективном 
искуству зрачи више или мање јасно објективни садржај вјере. 
Психологија религије нема регулативни карактер, т.ј. никада се под 
њеним утицајем не могу формирати догмати вјере. Али и Вобермин, 
коначно, саглашавајући се са референтним гледиштем Јулијуса 
Кафтана, слаже се са Вундерлеом у томе да суштина хришћанске 
религије, која у Исусу Христу препознаје самооткривење Божије, 
не треба да се одређује према нашем индивидуалном случајном ис-
куству, него, напротив, то искуство треба да се оријентише према 
откривењу хришћанске вјере и да буде њиме регулисано.

У сваком случају, како су досад показала религијско-
психолошка истраживања, а како вјерује и Вундерле, психологија 
религије, схваћена као наука о фактима, не може да постигне 
жељени циљ, који је управо долажење до увида од објективне и све-
опште важности. То што Вундерле оспорава, утицај психологије на 
садржај вјере, може се само под једном претпоставком избјећи – 
под условом да њено дјело увијек остане под контролом критерија 
откривења. Иначе, сваки вјерски душевни феномен не може бити 
тек „душевни феномен”. Сам по себи он мора бити нешто више 
од тога. Уз то, то је „истина” коју просто религијско-психолошко 
истраживање не може да појми, која се изражава кроз поменути 
феномен или, другим ријечима, његова „вриједност”, чији је он но-
силац. Религијско-психолошко истраживање, које не узима у об-
зир ту аксиолошку компоненту, под изговором „научне” акрибије, 
лишава се пресудних чинилаца своје научне оријентације, што су 
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досадашње датости откривења, и исцрпљује се у безизгледном на-
пору да дође до неке религијско-психолошке истине. Јер, како било, 
та наука има за коначни циљ прецизирање и дефинисање истине. 
Као истраживање усмерено ка стицању познања, она је неизбјежно 
повезана са проблемом објективне религијско-психолошке истине. 
Она стога не може бити објективна, ако је ограничена на психо-
лошку структуру доживљаја и игнорише крајње знање које се њиме 
изражава и проживљава.

На основу свега што је до сада изнесено, може се закључити да 
и религијско-психолошко истраживање треба да карактерише све 
што карактерише истраживање психологије познања. У вези са тим, 
достојно је пажње гледиште фон Варге. По њему, тек када се другим 
путем понуди и обезбједи истина, моћи ће психологија познања да 
започне своју мисију која се састоји у томе да научно представи, 
сагласно поимању истине која се даје са друге стране, манифесто-
ване душевне функције. Дакле, тек када се обезбједи истина из из-
вора откривења, моћи ће психологија истине да обави свој посао, да 
детаљно представи поједине манифестације и динамизме душевних 
функција у односу према истини коју пружа откривење. Тако изгле-
да објективно и научно истраживање. Отуда, Предање Цркве, било 
као теоријски материјални садржај у изворима Откривења, било као 
доживљај и пракса у току њене историје, садржи темељ за вођење 
научног и објективног религијско-психолошког истраживања.

Религијско-психолошка важност списа аскетских отаца

На основу свега до сада реченога, јасно се изводи закључак 
да пут који води религијско-психолошко истраживање до његовога 
коначног циља, а то је систематско излагање онога што се збива при-
ликом вјерских доживљаја, нужно мора да прође кроз пространу 
област Предања Цркве, у којем открива не само теоријски материјал 
„регулативног” карактера него и проживљено религијско искуство, 
као живи израз правилног живљења хришћанских истина. Посебно 
списи Отаца Цркве, у којима се налазе опис и представа њихових 
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вјерских искустава, чине важан религијско-психолошки извор за 
проучавање здравог вјерског доживљаја. У вези са тим нико не може 
да порекне непроцјењиву религијско-психолошку вриједност поме-
нутих текстова, будући да се у њима излажу класични примјери пра-
вилног вјерског живљења. А чињеница да се тамо ради о вјерском 
искуству из прошлости не само да не умањује њихову вриједност 
него, напротив, даје тим отачким текстовима огроман религијско-
психолошки ауторитет, будући да религијско-психолошко 
истраживање савремене облике вјерског доживљаја једино уз помоћ 
искуства које је сабрано у поменутим споменицима може успеш-
но испитати и допунити. Још је поодавно психологија која се ба-
вила вјером указала на врло велики значај текстова из прошлости 
(посланица, календара, аутобиографија итд), у којима је садржано 
вјерско искуство. Тврдња психолога који су се тиме бавили, према 
којој је креативан напредак научне психологије религије постижан 
једино изучавањем савременог живог човјека, а не историјским 
истраживањем, очигледно има за циљ искључивање предања из 
религијско-психолошког истраживања, углавном из разлога кон-
фесионалног увјерења. Јасно је да превиђање религијских тексто-
ва из прошлости и изучавање искључиво савремених религијских 
доживљаја нужно уводи религијско-психолошко изучавање у сло-
жене заблуде унутар субјективног, а далеко од објективне реалности 
Божанственог Откривења. Међу оним отачким текстовима у којима 
се ризничи аутентично религијско искуство, односно класични об-
лици вјерског доживљаја, прво мјесто несумњиво припада спи-
сима трезвоумних отаца Цркве, твораца „мистичког богословља” 
Православне Цркве. Разлог томе је што су ти Оци као први и 
главни предмет занимања увијек имали бригу о души. Спасавање 
душе кроз трајно и непрестано општење са Богом представљало је 
њихово једино дјелање. Тако је све што су мислили или чинили те 
аскете имало за искључиви циљ духовно обдјелавање и очишћење 
душе. Даље, они су крајње подробно испитали свој душевни жи-
вот. Сав њихов живот представљао је стални и неуморни напор 
испитивања тајне сопствене душе. Непрестаном самоудубљеношћу 
и сагледавањем дубина своје душе, они су постали опитним и 
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непревазиђеним зналцима религиозне душе. Може се безусловно 
тврдити да су је они испитали и упознали као нико од оних који су 
се до данас њоме позабавили. С друге стране, проживјели су гото-
во апсолутно досљедно вјерске истине Божанственог Откривења. 
Живот трезвоумних отаца у пустињи, далеко од сваког компромиса 
или кривотворине хришћанске савјести, био је апсолутно аутен-
тично вјерски. Све што су проживјели као хришћанску истину или 
Божју вољу проживјели су, када се узме у обзир и људска слабост, са 
апсолутном досљедношћу. Оци су, дакле, својим списима обухвати-
ли, између осталог, и своје лично подвигом стечено искуство о свим 
аспектима и пројавама вјерскога живота. Открили су се искрено и 
без оклијевања, предавши нам опис и анализу вјерских доживљаја 
од непроцјењиве вриједности.

Ово што је наведено већ довољно оправдава покушај 
религијско-психолошког коришћења списа аскетских отаца Цркве, 
у којима је садржано њихово непосредно вјерско искуство. Али, 
како се само собом подразумијева, покушај такве употребе свих 
досад сачуваних трезвоумних списа за формирање потпуне и 
свеобухватне слике „мистичког” доживљаја веома је тежак, и то 
углавном због бројности тих списа. Иначе, први покушај не би 
неопходно морао одмах имати свеобухватни карактер, будући да 
трезвоумна књижевност још није ни одговарајуће филолошки и 
теолошки изучена. Такво научно истраживање, као теолошко, сва-
како треба да претходи комплетном и систематском коришћењу 
трезвоумних списа, како би и будући религијско-психолошки увиди 
који би из њега могли да произађу стекли неоспоран научни ауто-
ритет. Зато смо расудили као исправно да религијско-психолошко 
истраживање ограничимо на текстове једне конкретне збирке, а 
који свакако репрезентују дух трезвоумне књижевности.

Као такву збирку оцјенили смо ону коју је саставио свети и 
премудри Отац Цркве наше Никодим Светогорац, а која носи на-
слов Добротољубље. Та збирка, свакако, можда и не садржи најбоље 
међу трезвоумним списима. Ипак, велики број писаца и текстова 
које она обухвата, као и опсег историјског периода који покрива 
(III–XV стољећа), несумњиво доприносе репрезентативности цијеле 
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збирке и допуштају покушај њихове религијско-психолошке упо-
требе за састављање слике „мистичког” доживљаја.

Такође, треба истаћи чињеницу да се у текстовима 
Добротољубља и уопште трезвоумним списима ради махом о ми-
стичким вјерским доживљајима, што ни на који начин не умањује 
њихов огроман религијско-психолошки значај, будући да тип поме-
нутих доживљаја чини управо класичну форму вјерског доживљаја. 
Најбољи и класични тип вјерског доживљаја припада мистичком 
богословљу, односно „мистици”.24 А и ако не могу сви хришћани 
то доживјети, него је тај дар остављен тек за малобројне, ипак се 
његова вриједност као класичног нимало не умањује. Јер, сагласно са 
сотириолошким учењем Православне Цркве, постоје, како је позна-
то, међу вјернима различити степени оправдања и освећења, а који 
зависе од њихових субјективних услова. Није, дакле, свима свише 
дата једнака могућност за једнообразно и једнолико проживљавање 
хришћанских истина. Са друге стране, међутим, како је лако 
разумјети, низ различитих ступњева духовнога живота има свака-
ко почетак и крај, односно свој апсолутни и свој крајње релативни 
облик, између којих су распоређени остали нивои. Тако мистички 
вјерски доживљај представља апсолутну, односно аутентичну и кла-
сичну форму доживљаја. Према томе, мистички вјерски доживљаји 
увијек имају првостепени религијско-психолошки значај.

Резултат(и) православне аскезе

Претпоставка да је личносна непосредност једина и искључива 
доживљајна могућност када је у питању искуство живота као онога-
трајног, те да је суштинско-природни циљ односа човјека спрам 
свијета трајност, у том случају однос јесте нормалан ако и само ако 

24 Наводнике стављамо, пошто у Православљу не постоји никакав вид 
мистике источњачког типа нити булажњења тзв. теософије или антропософије 
краја XIX и почетка XX стољећа. Наводна (исфорсфирана) ревитализација 
тих тзв. учења у данашње вријеме, представља ништа друго до ли феномен 
тежње ка ексцентричности, а што је само привлачност пластичности тих и 
сличних учења.
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је лич(ност)ан. Личносни однос човјека према свијету превазилази 
(трансцендира у квалитативном, онтолошком смислу) природну 
индивидуалност и објективну онтичку пројавност. Отуда, аскетика 
представља крајње динамично и дјелатно неприхватање човјека да 
се потчини нужности самоодржања индивидуе, те да свијет потчи-
ни индивидуалној жељи. Аскетски однос човјека према свијету на 
тај начин преноси ек-статички (исходитељни) нагон самоодржања 
индивдуе изван природе, тј. на територију признавања личносног 
при-су(т)ства.

Православна аскеза показује да човјек путем ње стиче смисао 
живота. То због саме чињенице да су највећи проблеми који човјека 
окупирају управо они које називамо егзистенцијалним,тј. они који 
собом носе проблематику питањâ живота и смрти. Без одговора 
на ова питања, човјек се осјећа и јесте неиспуњен, с једне стране, 
а са друге, он увиђа да проблем није изван њега, у творевини, него 
управо у њему. Отуда је аскетски приступ суштински.

Насупрот индивидуалном нивоу аскетског дјеловања, на 
социјалној разини аскеза чини да и друштво (не само Црква као 
Заједница) живи у миру. То стога што сви социјални проблеми 
происходе од људи који немају (или су изгубили) смисао (Виктор 
Франкл ће рећи да је, отуда, основни проблем савременог свијета 
изгубљеност смисла живота): када људи изгубе смисао живота, 
а самим тим и унутрашњи мир, онда они сву бесмисленост, или 
приписују друштву/заједници, или у заједницу/друштво транспонују 
своје незадовољство и смисаону дезоријентисаност. Човјекова лич-
ност је нераскидиво повезана са друштвом, одн. заједницом, те се 
на социјалном нивоу јавља извјестан реципроцитет (напомињемо: 
овдје се ради о теоријској равни аргументације која нема, или скоро 
никада нема, везе са реалним стањем у друштву), тј. када је човјек 
(душевно) здрав, онда је већа вјероватноћа да и друштво буде здраво 
и смисаоно.

Трећи моменат је онај који се све чешће јавља у озбиљним 
теолошким студијама у свијету и код нас, а то је еколошка пробле-
матика.25 Човјек без контроле, поред аутодеструкције, врши насиље 

25 Ecumenical Patriarch Bartholomew, Encountering the Mystery: Understanding 
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и над природом, не схватајући и не приступајући јој као божијој 
творевини. Насупрот томе, аскетика представља однос према тво-
ревини који је хармоничан и који изискује пажњу, те управо тиме 
ствара позитивну перспективу одношења ка/према творевини/
природи као дијелу човјека, који је и сам дио природе као Божије 
творевине. А то одношење се одвија у Цркви: Црква афирмише 
човјекову слободу кроз достигнуће исте у личносности у којој се 
(личности, дакле) надилази Пад, кенозис природне индивидуал-
ности, што не представља никакву промјену по аутоматизму, него 
чињеницу динамике постепеног преумљења (покајања). Управо 
у тој и таквој динамичкој егзистенцијалној промјени (боље рећи: 
измјени, пошто је ријеч о онтолошкој измјени битка човјековог) су-
блимиран је цјелокупни смисао хришћанске аскетике. Управо та и 
таква измјена (посматрајући гносеолошко-онтолошки) омогућена 
је из простог разлога што је елиминисана немогућност природе да 
оствари екстатички однос заједнице са Богом: личност човјекова 
више није заточеник егзистенцијалних граница природне инди-
видуалности, већ је у могућности да остварује претпоставку своје 
егзистенцијалне плироме у динамичким координатама природног 
јединства Бога и човјека.

Да покушамо резимирати: циљ православне аскетике не 
представља манихејску борбу духа против материје, одн. не-
какву антитезу између рационалне логосности и елемената у 
бићу човјековом које традиција именује „бесловесним” (тј. наго-
ни). Напротив, аскетика представља динамично превазилажење 
аутономије природе која (аутономија) јесте per se алогосна, бесло-
весна, а таква јесте из разлога јер се не про-јављује кроз дијалог 
личносног односа и заједнице. Насупрот увријеженом мишљењу 
(ма која религија да је у питању, не само Православље), аскетика се 
не супротставља природи, него противприродној аутономности и 

Orthodox Christianity Today, ed. by Richard B. Steele, Seattle Pacific University, 
USA, 2008.; Ecumenical Patriarch Bartholomew,On Earth As In Heaven: 
Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, ed. by 
John Chryssavgis, Orthodox Christianity and Contemporary Thought (FUP), 
2010; Elizabeth Theokritoff, Living in God’s Creation: Orthodox Perspectives on 
Ecology (Foundations), New York University Press, 2007.
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самодовољности индивидуе, а што се у крајњој линији изражава као 
супротстављање а-логосности не-односа. Управо аскеза – да се тако 
изразимо – присиљава аутономизовану природну вољу да се потчи-
ни личносној вољи Заједнице и одношења. Ово присиљавање при-
роде врши се да би човјек постигао слободу личности од природе, 
реализовање његове слободе која представља личносну особеност 
природе, другим ријечима – да би човјек превазишао алијенацију 
личности и њеног претварања у аморфну и безличну индивидуу 
„заједничке природе”.26

26  Χρήστος Γιανναρᾶ, Tὸ πρόσωπο καὶ ὁ ἔρος, Δομος, Αθηνα 1979., σ. 376.
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Станиша Тутњевић

ШТЕТА КОЈУ САМ НАНИО
ПРЕДСТАВЉАЊУ КЊИЖЕВНОСТИ У ЕРС

(писмо Бранку Летићу, новоименованом руководиоцу 
Стручне редације за књижевност ЕРС)  

I
УВОД

Како сам се укључио у рад на 
обради књижевности у ЕРС

Драги мој Бране, 
Не вјерујем да ће бити неке озбиљне анализе првог тома 

Енциклопедије, па Ти као новом „шефу“ Стручне редакције 
за књижевност и језик желим пренијети нека своја искуства 
и запажања. Мој ангажман на Енциклопедији  почео је још у 
априлу 2008. године, након састанка код мене у Инстититу на 
коме су били Р. Михаљчић, С. Реметић, Љ. Зуковић,  Р. Вучковић 
и Р. П. Ного. Од тада сам ја практично преузео координицију 
рада Стручне редакције за књижевност. Иако сам тај посао 
прихватио неофицијелно, ипак не могу избјећи одговорност за 
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начин како је већи дио књижевности представљен у првом тому, 
а не одбијам ни признања за која не бих могао рећи да их нисам 
добијао. У  првом тому мој статус „озваничен“ је у списку уредника 
стручних редакција, гдје поред Љ. Зуковића као номиналног уред-
ника за књижевност, у загради, без договора са мном, али свакако 
у најбољој намјери, стоји и моје име. По броју обрађених јединица 
са мојим потписом у првом тому просјечан читалац свакако ће 
закључити да сам ја ту био нека важна, вјероватно и најважнија 
чивија. Тако је углавном и било, иако тада ја још нисам био члан 
Академије. Негдје у љето те године, као што знаш, када сам једном 
ногом већ био прекорачио њен праг, врата ми је испред носа затво-
рио знаш ко, због чега је наш благородни Вучко био љут „као рис“. 
Ја сам, међутим, у неком немуштом статусу наставио да радим за 
Енциклопедију, а ништа се није промијенило ни када сам крајем 
2012. године био примљен. Без икаквих званичних надлежности 
(и принадлежности!) ја сам овај посао водио све до пред сами крај, 
називајући сам себе у шали лажним царем Шћепаном Малим, јер 
сам радио изолован од Централне редакције која је утврђивала 
и спроводила концепцију Енциклопедије, одобравала азбучник и 
завршене одреднице. Због исхода иницијативе о моме превођењу у 
радни статус, нажалост, нисам до краја завршио све што сам запо-
чео, па Ти у прилогу шаљем оно нешто мало што би се евентулано 
још могло уврстити у други том.

Кад сам добио први том ЕРС прво сам хтио да видим како је 
заступљена књижевност. Уистину сам се зачудио када сам угледао 
накнадно убачену обраду Јукићевог часописа Босански пријатељ. Ја 
сам поодавно већ био брижљиво пребрао све босанскохерцеговачке 
листове и часописе и обрадио оне који су на било који начин могли 
да се назру у хоризонту српске културне и литерарне традиције. 
По том основу обрадио сам и просрпски оријентисан муслимански 
лист Гајрет. И сам знаш да је Босански пријатељ изразито хрватски 
часопис настао као одјек илирског покрета у Босни, сјећаш се коли-
ко се Б. Ћорић њиме бавио и знаш да га је објавио као другу књигу 
Јукићевих Сабраних дјела 1973. године. И сам си послије његове 
смрти преузео да завршиш дјела фра Грге Мартића. Да је имало 
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икаквог основа и Ти и ја бисмо тај часопис ставили на прво мјесто, 
јер је уосталом и био први часопис у БиХ уопште. Зачуђен откуд тај 
чисто хрватски часопис у Енциклопедији у чијем наслову се налази 
Република Српска, похитао сам да видим није ли, можда, накнадно 
унесен и највећи муслимански часопис Бехар. Није га било. Онда 
сам примијетио да је у Енциклопедији заступљен, и то са сликом, и 
наш исписник са студија Исмет Бекрић, Бањолучанин који од 1992. 
живи у Словенији (у прољеће те године срео сам га у Бањој Луци – 
било је то избјегличко крижање: ја сам тада „изашао“ из Сарајева, 
а он је ускоро „отишао“ у Словенију!) „Нема теорије“, што рекли у 
Сарајеву, да бисмо Ти и ја заборавили нашег блиског друга са студија 
да смо мислили да име Републике Српске у наслову Енциклопедије 
подразумијева заступљеност и муслиманских и хрватских писа-
ца. Након тога примијетио сам и неколико познатих хрватских и 
муслиманских имена из свих области науке и умјетности. Док сам 
трагао за одговором откуд они ту, коначно ми је пукло пред очима 
тек када су ме из Академије замолили да направим одредницу за 
Енеса Дураковића, јер се већ убрзано припрема и други том који 
обухвата слово Д. Знаш га као и ја, заједно сте радили на факултету, 
а мене је с њим везивало још и сиротињско дервентско дјетињство, 
и из истих разлога као и И. Бекрића, ни њега ни у којој верзији не 
бисмо заборавили. Тек тада сам схватио да у Енциклопедију улазе 
и сви Муслимани и Хрвати, који су рођени или су некад живјели 
на територији данашње РС! Постало ми је јасно да се и Босански 
пријатељ овдје нашао вјероватно зато што је његов уредник И. Ф. 
Јукић рођен у Бањој Луци, а да би Е. Дураковић требало да уђе у 
наредни том зато што је рођен у Пољу испод Дервенте! Кад се узме 
у обзир да је један од оснивача и први уредник Бехара, Сафвет-бег 
Башагић, рођен 1870. године у Невесењу, да је други суоснивач и 
каснији уредник Едхем Мулабдић послије учитељске школе служ-
бовао у Брчком, те да је трећи суоснивач Осман Нури Хаџић за 
вријеме Другог свјетског рата био котарски предстојник у Босанској 
Дубици и у Бањој Луци, испада да је било основа да се и овај цен-
трални, прво муслимански па потом, од 1907. године, хрватски ча-
сопис, нађе у ЕРС.
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Критеријуми за 
азбучник ЕРС

Критеријуми за Читаво вријеме ја сам радио ослањајући 
се на писмене Критеријуме за азбучник Енциклопедије Републике 
Српске које нам је на поменутом првом састанку у Институту оста-
вио Михаљчић. Они се, видим на сајту Академије, касније нису 
мијењали. У току рада нисам био у прилици нити ми се чинило да 
за тим има потребе да пратим како се замишљена, тада ми се чини-
ло доста торзична концепција ЕРС, остварује у другим областима. 
Како су Критеријуми били више формалистички и првенствено 
служили као упутство за практични рад, ја сам подразумијевао да 
су неки суштински аспекти у вези са циљем, значајем и каракте-
ром Енциклопедије претходно већ разјашњени. У Критеријумима 
се, као прво, Енциклопедија  најављује као „незаобилазан приручник 
који говори о прошлости и садашњости Републике Српске“. Потом 
се прецизира да се „у азбучник уносе личности које су оствариле 
значајне утицаје за развој науке, културе, књижевности, умјетности, 
привреде, политичког и другог живота на територији Републике 
Српске“. Даље се каже да су то: 

• личности рођене у Републици Српској а афирмисине у 
земљи или иностранству,

•  личности које живе или су живјеле на територији 
Републике Српске,

•  личности које су рођене или живе на територији 
Федерације БиХ,

• личности из других држава (иностранства) које 
су својим дјеловањем и радовима у прошлости и 
садашњости утицале на укупни привредни и друшт-
вени развој,

•  најзнаменитији Срби рођени ван територије 
Републике Српске и БиХ.

На крају се уз поменуте категорије личности додају „и устано-
ве које су у прошлости и садашњости дјеловале и знатније утицале 
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на укупан развој на територији РС“ (подвлачења су моја, и овдје, 
и даље). 

Уочљиво је да се од овако неуобичајено широко, вишесмис-
лено и вишеслојно разрађених критеријума суштински ни у чему 
не одступа ни у „Предговору“ првом тому, иако су ту формулисани 
сажетије и нешто другачије. Ту се појам територија  РС  именује 
као простор РС, али се томе појму не даје другачији смисао. Каже 
се да „ЕРС одражава укупност збивања на простору Републике 
Српске“, уз назнаку да су тиме обухваћене и садашњост и прошлост 
РС: „у Енциклопедији су приказана суштинска питања у вези са 
прошлошћу и садашњошћу Републике Српске“. И још прецизније: 
„Садржај ЕРС одражава историјски развој и савремена збивања на 
простору Републике Српске“. 

Истовремено, изостављен је појам територија Федерације 
БиХ, а уводи се појам простор Босне и Херцеговине и сусједних 
земаља. Изостављени су и „најзнаменитији Срби“ рођени изван 
БиХ, што, наравно, не значи да за њих није било мјеста по другим 
основама, а посебно по основу тзв. општег карактера ЕРС о коме ће 
касније бити ријечи.  

Уочљиво је да се у Критеријумима ни у једном другом случају, 
осим у случају знаменитих Срба, не помиње национални иденти-
тет оних који могу да уђу у ЕРС. У свакој од поменутих категорија, 
дакле, могла би да се нађу лица свих националности. Тиме је ство-
рена претпоставка за мултиетнички карактер Енциклопедије, мада 
то нигдје није назначено. Мало ко би могао претпоставити да се у 
епицентру енциклопедијског пројекта у чијем се наслову налази 
име Републике Српске, крије било шта друго осим српског нацио-
налног идентитета. То, наравно, нисам могао да претпоставим ни 
ја и зато сам своју пажњу усмјеравао првенствено на оне литерарне 
чињенице које изравно или посредно носе печат српске књижевне 
свијести у БиХ. Ја сам се, као што знаш, доста бавио културно-
књижевним питањима Босне и Херцеговине и знам да су највећи 
научни ауторитети, међу којима и учени Владимир Ћоровић, то 
рјешавали кратко и једноставно: основни критеријум био је мјесто 
рођења, а корективни – боравак у БиХ и допринос њеном развоју 
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у властитој области стварања и рада. Нисам мислио да је могуће 
другачије поступити ни у пројекту ЕРС: основни критеријум – Срби 
рођени у БиХ, корективни критеријум – остали ствараоци који су у 
БиХ дјеловали у знаку и под окриљем српске националне традиције. 
То сам досљедно и примјењивао у области књижевности. Стога сам 
заиста био изненађен када сам видио шта се све ту нашло и ко је 
заступљен у првом тому. 

Двополна структура ЕРС:
а) афирмација РС б) утицај
на догађаје на простору РС:

Из „Предговора“ сам сазнао да национални предзнак испред 
побројаних категорија оних који могу ући у Енциклопедију није без 
разлога изостављен, и да је већ тада, изгледа, било пројектовано 
да ће у њој бити заступљене „личности свих националних припад–
ности које су оставиле трага у историјском, културном, духовном 
и другом насљеђу или оне које су својим дјеловањем афирмисале 
Републику Српску“. Иако је објава о мултиетичком карактеру ЕРС 
у првом дијелу реченице на првом мјесту, није мање значајно ни 
оно што се каже у њеном другом дијелу, гдје се указује на извјесно 
раслојавање садржаја ЕРС, и то, видјећемо, управо на етничкој осно-
ви. То заправо значи да се ова Енциклопедија заснива на двополном 
начелу. 

Прво, примарно начело (неовисно о томе што је овдје поме-
нуто као друго!) односи се на оне личности и садржаје који значе 
афирмацију РС и које као такве природно имају позитиван предзнак 
и значење. Њих сачињава све оно што је у прошлости и садашњости 
доприносило стварању и успјешном развоју РС. Ти садржаји очито 
имају предзнак српског националног идентитета и њихови про-
тагонисти  су, наравно, првенствено Срби, али и други који су на 
било који начин доприносили остваривању српских националних 
обиљежја и интереса у БиХ у оквиру РС. Друго начело остварује 
се заступљеном грађом која се односи на објективне историјске 



189

догађаје, личности и процесе који нису доприносили афирмацији 
РС, али су реално постојали и утицали на свеукупна збивања на про-
стору РС. Јасно је да тај слој садржаја ЕРС није саставни дио српске 
слике свијета о историјском развоју и савременим  збивањима 
омеђеним границама РС. (У истом значењу појмови афирмација, 
утицај и значај помињу се и у Критеријумима за азбучник ЕРС).

Почетна замисао очито је била да се ова два нивоа садржаја 
РС међусобно не искључују него надопуњују. Неки историјски 
процеси и личности које се појављују по страни од токова српске 
националне свијести овако или онако често могу допринијети 
потпунијем сагледавању и ситуирању српске стране свијета реа-
лизоване путем ЕРС као државног пројекта РС. Међутим, има и 
објективних историјских чињеница, односно личности које немају 
ни позитивне ни негативне предзнаке у односу на РС, па као такве 
на овом мјесту зато и нису неопходне. На крају постоје чињенице 
јавног и културног живота које су примарно одређене идентитетом 
и националним интересима Хрвата и Муслимана у односу на РС, 
и у прошлости, и у садашњости, а богами, и у будућности. Шта год 
ко мислио и желио, ту се тешко може говорити о неком њиховом 
неутралном статусу и функцији у ЕРС, а још теже о неком допри-
носу који дају афирмацији РС. Гледано из перспективе и прошлости 
и садашњости, тај аспект садржаја ЕРС, каква год улога да му је 
намијењена, ипак је више у негативном и антагонистичком него у 
објективном односу према њеном основном садржају обједињавања 
и афирмације српског националног идентитета у оквиру РС, на-
равно уколико то прихватимо као примарни циљ овог пројекта. У 
вези с тим нужно се поставља питање какву функцију те чињенице 
имају у овој Енциклопедији и с којим мотивом се уносе у њу? Свака 
одредница у овом енциклопедијском приручнику доста поуздано се 
може каталогизовати по припадности једном од ова два слоја ЕРС 
(афирмација РС и утицаји на догађаје на простору РС) и на основу 
тога се лако може заузети став о њеној оправданости на овом мјесту. 
Овдје, наравно, нема потребе, а ни времена и простора да се врши 
таква селекција, него се то оставља корисницима ЕРС. 
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ЕРС у односу на друге
сличне енциклопедије

На скали поређења са ранијим приручницима ове врсте 
наша Енциклопедија дјелује као недосљедно и асиметрично изве-
дена реплика сепарата Енциклопедије ЈЛЗ који се односи на Босну 
и Херцеговину, објављеног коју годину прије минулог грађанског 
рата! У поређењу пројекта ЕРС са другим енциклопедијама на бив-
шем југословенском простору, поменутим у „Предговору“ првом 
тому, требало би имати на уму и њихову судбину. Велики дио њих, 
као што се зна, није приведен крају, што се односи и на најважнији 
и најпотпунији узорни југословенски лексикографски приручник 
из књижевности Лексикон писаца Југославије! То је свакако поучна 
чињеница коју је при заснивању пројекта ЕРС требало имати на 
уму. Посебно је поучно поређење са првом и могло би се можда 
рећи до сада најфункционалнијом и најчувенијом Станојевићевом 
Народном енциклопедијом српско-хрватско-словеначком. Зашто? 
Прво зато што се бавила једном тада тек створеном новом држа-
вом која је, истина, дуго била припремана и која је и територијално 
и дугим богатим историјским развојем земаља које су у њу ушле 
била спремна за енциклопедијску обраду. Новостворена држав-
на форма у БиХ била је и РС и лако је било уочити која искуства 
Станојевићеве енциклопедије се могу а која не могу искористити за 
њено енциклопедијско представљање. Прије свега јасно је било да на 
кључно питање синхроније и дијахроније, које се тиче садашњости 
и прошлости, није било могуће одговорити на исти начин, јер РС 
ни у једном погледу практично до самог оснивања није било могуће 
замислити и најавити. Друга поучна ствар у вези са Станојевићевом 
енциклопедијом јесте њен обим и вријеме које је било потребно да 
се припреми и објави (1925−1929). Чињеница да је настала већ у 
првој деценији новостворене државе свједочи да је за њом постојала 
велика потреба, а обим од четири тома указује да су неопходност 
за оваквим приручником и вријеме потребно за његову израду, као 
међусобно повезане и условљене чињенице, били веома добро син-
хронизовани. Иста таква неопходност појавила се и за ЕРС: било 
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је, исто тако, веома битно да се појави што прије, а то је природно 
било могуће остварити само уколико се њен садржај сведе на реа-
лан обим. Од три битна критеријума на којима је заснован успјех 
Станојевићеве енциклопедије у случају ЕРС два су се потпуно отела 
контроли и тиме угрозили и смисао и значај првог: за готово читаву 
деценију рада објављен је само један том, а ове године ће, надамо се, 
изаћи и други, док је ипак неизвјесно колико ће томова укупно бити 
и када ће читав посао бити завршен. На прво питање колико томова 
је предвиђено није одговорено ни у Критеријумима за азбучник ни у 
„Предговору“ првом тому, али се на његовим промоцијама помиње 
укупно пет томова. Ако је за прва два слова потребан један том, 
за преосталих 28 слова, колико год међу њима има и оних којима 
почиње веома мали број имена и појмова, опредјељење за пет томо-
ва ипак се чини помало нереалним. То се говори због тога што се на 
промоцијама сасвим изричито помиње да се за оваква издања рок 
завршетка не прецизира. Тешко је предвидјети ко ће бити жив а ко 
неће у тренутку када овај пројекат буде окончан, али се сасвим ре-
алном чини претпоставка да ће се у међувремену већ умногоме из-
губити или измијенити смисао и потреба за овим послом, тим прије 
што његов почетак и крај због протока времена више вјероватно 
неће довољно личити на исти посао. Индикативна је чињеница да је 
Македонска енциклопедија (2009) стала у два тома,  да је Бошњачки 
биографски лексикон пројектован на три тома, те да ће, Хрватска 
енциклопедија Босне и Херцеговине (2009, 2015), предвиђена као „ви-
шесвешчана едиција“, с обзиром на то да се други већ објављени том 
завршава словом Ј, највјероватније имати четири или пет томова и 
да ће с обзиром на оно што је до сада објављено, у догледно вријеме 
стварно бити и завршена.  

При утврђивању концепта ЕРС углавном су преузета иску-
ства поменутих ранијих енциклопедијских подухвата са бившег 
југословенског простора, укључујући и недовољно прецизирано 
схватање шта је то заправо енциклопедијски приручник истов-
ремено и општег и националног карактера. У Критеријумима за 
азбучник речено је да је ЕРС замишљена као лексикографско дјело 
општег типа, а у „Предговору“ првом тому да је конципирана „као 
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национална енциклопедија општег типа“. Ту уочавамо упадљиву 
сличност са концептом раније већ засноване Хрватске енциклопедије 
Босне и Херцеговине по коме се она именује као „национална (хрват-
ска), али и опћа енциклопедија Босне и Херцеговине“ у којој је тај 
њен карактер примијењен на заиста својствен начин: општа знања 
о БиХ, тј. о Муслиманима, а посебно о Србима могу се уочити само 
са великим повећалом!   

Иако је у ЕРС акценат са општег типа у току рада, на срећу, у 
великој мјери већ помјерен према националном карактеру, њен оп-
шти карактер чини ми се и даље је остао недовољно и нејасно де-
финисан, пренаглашен, нефункционалан и у доброј мјери заклонио 
оно због чега је овај пројекат првенствено и заснован. РС је, ипак, 
нешто ново и другачије у односу на државе које су биле предмет по-
менутих енциклопедијских приручника. Све су то државе које су и 
територијално и посредством различитих форми државности имале 
извјесну синронијски и дијахронијски сагледиву традицију са при-
родним континуитетом „садашњости“ и „прошлости“, што када је у 
питању РС није случај. Јер, РС је један од два државна облика Босне 
и Херцеговине која има вишевјековну историјску прошлост као и 
остале државе са југословенског простора, при чему истовремено 
постоји и Србија као матична држава свих Срба која у најважнијим 
стварима под својим окриљем обједињава и синхронизује све тежње, 
интересе и културне и духовне вриједности читаве српске национал-
не заједнице. Стога би се у нашем случају очекивао енциклопедијски 
приручник који ће одговарати таквом положају РС у српском свијету, 
којим би се првенствено јаче него до сада освијетлио и боље пред-
ставио српски национални идентитет у БиХ. 

Слични хрватски и 
муслимански пројекти

Ја сам подразумијевао да се прави енциклопедија чији је ос-
новни смисао да се њоме оправда, подржи и што боље утемељи 
државност Републике Српске као изнуђене државне форме Срба 
у Босни и Херцеговини. Мислио сам да ће она, поједностављено 
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речено, бити инструмент дубље, темељне државне, политичке, 
културне, књижевне и духовне сукцесије Босне и Херцеговине на 
коју су Срби, као што је познато, мимо своје воље били примора-
ни. То је колоквијално и сликовито речено значило оно што сам 
Ти, драги Бране, већ писао у задњем писму: да ми који у изради 
Енциклопедије учествујемо, у име Републике Српске озбиљно и 
одговорно, настојећи да не дирамо у туђе, настојимо да извршимо 
попис „српске робе“ у „дућану“ званом Босна и Херцеговина „од 
Кулина бана до нашијех дана“. 

Хрвати и Муслимани су умногоме већ и тада били поодмак-
ли у означавању оног што сматрају сопственим идентитетским до-
приносом у хиљадугодишњој историји Босне. Мислио сам да је то 
што су они већ били урадили и настављали да раде требало да буде 
подстицај да исту или сличну ствар, макар и са извјесним кашњењем, 
урадимо и ми. Стога сам сматрао да је овај пројекат веома добар и 
потребан и стога сам здушно настојао да се надокнаде заостајања 
и импровизације које су обиљежавале дотадашњи рад на обради 
књижевности. Колико сам на први поглед могао да примијетим 
пројекат обједињавања чињеница националног идентитета Хрвата 
води Матица хрватска (Лексикон хрватских писаца БиХ, Хрватска 
енциклопедија Босне и Херцеговине, едиција Хрватска књижевност 
БиХ), а код Муслимана Бошњачка заједница културе „Препород“, 
Институт за бошњачке студије (Бошњачки биографски лекси-
кон, Бошњаци – енциклопедијски пресјек, Бошњачка књижевност 
у 100 књига) и БАНУ – Бошњачка академија наука и умјетности, 
основана у Новом Пазару. Код нас су нешто радили Просвјета 
и Друштво чланова Матице српске у РС, нисмо имали среће са 
оснивањем правих националних института, нити са едицијом 
Српска књижевна традиција у БиХ, па је највећи терет примила на 
своја плећа наша највећа национална институција – АНУРС.   

Немам баш добар увид у све то што су урадили Муслимани 
и Хрвати, али кад је већ дошло до чега је дошло мислио сам да 
је оправдано да и Срби саберу и континуирају свој допри-
нос укупном историјском развоју БиХ. У том правцу сам и 
усмјеравао заступљеност књижевности у Енциклопедији. 
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Колико сам успио да видим, у муслиманским пројектима и 
приручницима националног карактера ове врсте најважнији 
критеријум су муслиманска имена, а Хрвати су, као и у свему, и 
у овом случају његовали примјерну хигијену у маркирању оно-
га што се може сматрати хрватском националном традицијом 
у БиХ, до те мјере примјерну да у Хрватској енциклопедији 
Босне и Херцеговине која се именује као „својеврстан хрватски 
поглед на Босну и Херцеговину“, никако и нигдје није споме-
нуто име Јована Дучића, послије Андрића свакако највећег 
писца из Босне и Херцеговине свих времена. 

Хрвати и Муслимани
 у ЕРС

Након првих спознаја о карактеру наше Енциклопедије, ради 
пробе сам, на најмањем узорку, детаљније погледао како су у првом 
тому заступљени Хрвати. Одмах су ми за око запела два истак-
нута хрватска и култна југословенска умјетника који су значајно 
обиљежили епоху идеје југословенства и борбе против фашиз-
ма, Антун Аугустинчић и Вјекослав Афрић. Постављати питање 
њиховог мјеста у било којој енциклопедији, поготово из перспек-
тиве трагичног српског историјског искуства са фашизмом, некоме 
може изгледати као недопустиви недостатак доброг укуса. Али кад 
боље размислим, таква два великана на читавом југословенском 
простору и нису били баш ријетка и усамљена појава, а онај фраг-
мент стваралаштва и једног и другог који је у своје вријеме настао 
на тeриторији данашње РС, тешко може да има ту тежину на ос-
нову које би обавезно требало да се нађу на овом мјесту. Ни један 
ни други нису рођени на данашњој територији РС, нити у БиХ, па 
се претпоставља да је траг који су оставили на простору РС мо-
рао бити заиста уочљив. Аугустинчић је са Вањом Радаушом 1932. 
израдио споменик П. Кочићу у Бањој Луци, а 1960. био је аутор 
Споменика палим Крајишницима на Шехитлуцима (Бањ Брдо) по-
ред Бање Луке, а В. Афрић је поред импресивних резултата у об-
ласти сценских умјетности на читавом југословенском простору, 
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наступао у Бањој Луци 1930/31, док је у сезони 1956/57, поставио 
и израдио сценографију за двије представе. У односу на све оно 
што су и један и други постигли то заиста није много и свакако 
заслужује да се негдје и на неки начин помене, али је питање ко-
лико има смисла давати толики простор за опис њиховог укупног 
животног и умјетничког пута само на основу тога. Како је под мјеру 
територијалног критеријума стављено све у овој Енциклопедији 
штета је што се у њој није нашло и име Богдана Богдановића, ауто-
ра два очито значајнија споменичка комплекса од Аугустинчићевог: 
први је споменик у Јасеновцу, али који ваљда „покрива“ и сјећање 
на злочине који су се дешавали и с ову страну Саве, на простору 
РС, а други је Партизанско гробље у Мостару, који, нажалост, ни 
једним дијелом није припао РС, али је у једном периоду био једно 
од најзначајнијих културних средишта Срба, и то не само у Босни 
и Херцеговини. Аугустинчић и Афрић су, међутим, само  врх хрват-
ског „леденог бријега“ у овој српској Енциклопедији. Ако оно што 
су радила ова два великана представља значајне утицаје на развој 
културног и умјетничког живота на територији Републике Српске, 
онда је штета што „стваралачким“ тумачењем овог критеријума за 
заступљеност у ЕРС нису узети у обзир и многи други ствараоци и 
познате личности. 

Ту налазимо и неке друге хрватске интелектуалце који 
не испуњавају ни један од прокламованих услова за улазак у 
Енциклопедију: нити су рођени на данашњем подручју РС, нити су 
ту икад живјели и оставили било какав стваралачки траг, при чему 
њихов рад и углед сам по себи, наравно, не би требало доводити у 
питање. Ту је  прије свих уважени југословенски историчар Иван 
Божић, рођен у Макарској (1915−1977), професор Филозофског фа-
култета у Београду, редовни члан ЦАНУ и дописни члан САНУ, који 
је учествовао у писању Историје Југославије и Историје српског наро-
да, а посебно је значајан по раду на историји Црне Горе. Ту су потом 
Паво Анђелић, археолог и историчар, рођен у Коњицу који је научну 
каријеру остварио у Сарајеву и истакнути сарајевски историчар 
Анто Бабић, рођен код Травника који такође нема никакве везе са 
територијом РС. Ту је, нећеш вјеровати, и наш Јожа Баотић, рођен у 



196

П
ВО

Д
И

  С
та

ни
ш

а 
Ту

тљ
ев

ић

Костречу код Орашја које је припало Федерацији БиХ, који је, као 
што знаш, лингвистику, истина, студирао код Милке и Павла Ивића 
у Новом Саду, али је читаву научну каријеру остварио у Сарајеву. 
Ту су и познати биолог из Земаљског музеја Жељка Бјеличић Павић, 
рођена у Варешу, и Иван Анђелић, правник и лексикограф, рођен у 
Коњицу, као и његов презимењак Невен Анђелић, рођен у Загребу, 
млади мултиетнички оријентисан сарајевски новинар који је као 
такав када је рат избио потражио хљеба у бијелом свијету. Никога 
од њих без великих тешкоћа није могуће довесту ни у формалну а 
камоли у суштинску везу са РС. (Успутно падају ми на памет неки 
значајни новинари Срби из БиХ којих овде нема: Милан Андрић, 
пионир у жанру ТВ репортаже на Сарајевској телевизији, Младен 
Арнаутовић, главни и одговорни уредник студентског листа Наши 
дани, дугогодишњи директор Танјуга и дописник са Кубе). 

Једна група Хрвата заступљена је по формалном 
територијалном критеријуму рођења и то је једина чињеница 
њиховог утицаја и значаја за РС. Најбоље су „прошли“ историча-
ри међу којима се посебно истичу археолози, општинске комшије 
Алојз Бенац, рођен на Плехану код Дервенте и Ђуро Баслер, рођен 
у Сијековцу надомак Босанског Брода, које то једино и везује за 
РС. Узорну научну каријеру имао је и историчар Стјепан Антољак, 
рођен у Добоју, који осим што је почео гимназију у Сарајеву касније 
није имао везе ни са БиХ, ни са РС. У Дервенти је рођен Звонко 
Биљецки, геодет и картограф који је послије гимназије образовање 
и каријеру наставио у Хрватској. Једино рођењем за РС (Босански 
Нови) везан је и Антун Будак који је успјешну медицинску каријеру 
завршио као редовни професор Медицинског факултета у Загребу. 

Један број хрватских интелектуалаца осим рођења оставили 
су и неког стваралачког трага у „прошлости“ и „садашњости“ на 
подручју данашње територије РС. Мато Андрић, рођен у Гаревцу 
код Модриче, члан Хрватског друштва ликовних умјетника од 1982. 
године, осим на многим другима мјестима имао је самосталне из-
ложбе и на „простору РС“: у Модричи и Босанском Шамцу. У лику 
бискупа фра Марка Бенлића, рођеног око 1609. године у Бањој Луци, 
и информативном обрадом појма Босне Сребрене и Бискупске 
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конференције Босне и Херцеговине за коју се у новије вријеме везују 
имена Винка Пуљића и Фрање Комарице, заступљене су даља „про-
шлост“, као и „садашњост“ католичке цркве у БиХ. Представу о њој 
употпуњује и име теолога Миленка Аничића, рођеног у Пећнику 
код Модриче, који је прво био жупник у Равској код Приједора и 
у Прњавору, а пар година пред рат и у току рата постао канцелар 
бањолучке бискупије. Типичну босанску католичку свећеничку 
каријеру имао је Велимир Блажевић, рођен у Драгочају код Бање 
Луке који се послије многих вјерских послова и дужности 2000. 
године скрасио у самостану Петрићевац на ободу Бање Луке. На 
свој начин правници Драго Баго, рођен у Читлуку код Посушја, и 
Ана Бакарић Миховиловић, рођена у Загребу, били су ангажовани 
осамдесетих година на тек основаном Правном факултету у Бањој 
Луци. (О значају тога податка свједочи и чињеница да се предавач-
ка референца Драге Баге у Бањој Луци у Хрватској енциклопедији 
Босне и Херцеговине уопште и не помиње!) Итд. На исти начин 
заступљени су Хрвати и у свим другим областима живота, од кул-
туре и умјетности до свих врста спорта, друштвених и струковних 
организација, итд. 

Још потпуније, наравно, заступљени су Муслимани/Бошњаци 
чија је улога у прошлости била важнија самим тиме што су били 
бројнији и на данашњој територији РС и у читавој БиХ, али за оно 
што хоћу да кажем довољан је и хрватски примјер. А хоћу да кажем 
ово: чак и „уз разумљиву превагу садржаја из културе, традиције и 
историје српског народа“ у првом тому ЕРС, која се у „Предговору“ с 
правом не покушава умањити или прикрити, сума чињеница наци-
оналног идентитета Муслимана и Хрвата у „укупности збивања на 
простору Републике Српске“, о којој се говори у „Предоговору“, овај 
енциклопедијски приручник са именом РС у наслову чини мултиет-
ничким у пуном смислу те ријечи. На то се у позитивном смислу сас-
вим јасно указује и у „Предговору“. Не мисли нико, наравно, да у овој 
Енциклопедији не би требало бити никога осим Срба и ничега што 
није српско, него на то да у вези с тим не постоји јасна концепција 
која би подразумијевала субординацију и степеновање грађе на 
начин да се у епицентар стави први прстен српског идентитета у 
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БиХ који подразумијева обједињавање и континуирање цјелокупне 
српске националне традиције у БиХ, а да се побочно у другом или 
трећем прстену по јасно смишљеном концепту пласира грађа дру-
гих националних традиција која се не може и не смије заобићи.      

Мултиетнички концепт ЕРС

Збуњен сам и у себи тражим одговор на питање зашто се 
један енциклопедијски приручник исте или сличне намјене у нашем 
случају толико разликује од оних које праве Муслимани и Хрвати?! 
Да ли је то само зато што у наслову наше Енциклопедије стоји име 
Републике Српске, а у њиховим нема државног имена? Сви же-
лимо исто: да на једном мјесту на најрепрезентативнији начин у 
континуитету прикажемо укупан допринос сопствене националне 
традиције у БиХ. Како и зашто они то могу да постигну држећи се 
првенствено садржаја и континутета чињеница сопственог нацио-
налног идентитета, а ми не можемо?! Да ли је проблем у томе што 
смо ми изабрали државни, а они национални критеријум и зар се 
национални критеријум, можда још и боље, не може остварити под 
државним покровитељством? 

Сам себи не вјерујем, драги мој Бране, да се ја, којега бије 
глас да сам „слаб Србин“ и млитави „мултиетничар“ коме се, дубо-
ко сам убијеђен, управо због тога у два наврата, а ти знаш када, од 
кога и како, пред носом затварају врата Академије, сада појављујем 
као неко ко поставља питања у вези са националним концептом 
најзначајнијег научног пројекта Академије. За оне који знају како 
ствари стоје, ја сам свакако посљедњи Мохиканац у српској кул-
тури и науци о књижевности од кога би се очекивало да критич-
ки преиспитује мултиетнички концепт ЕРС. Ти знаш да се ја, уп-
ркос упадљивој резерви и дистанци највећег броја својих колега, 
деценијама бавим књижевношћу Босне и Херцеговине и да сам 
тај књижевни корпус који је за многе измишљена и непостојећа 
категорија, настојао да освијетлим и са државно-територијалног, и 
са покрајинског и са завичајног и, наравно, са националног аспек-
та. Уосталом, све то сам недавно објавио на једном мјесту у књизи 



199

Босански књижевни лонац (2013), у чијој си промоцији у Бањој 
Луци и Ти учествовао. Указивао сам како је изгледала писменост и 
књижевност у средњем вијеку, када је и докле књижевност у БиХ 
текла у одвојеним националним токовима, како су почела међусобна 
књижевна приближавања и прожимања још од аустроугарског пе-
риода, а посебно између два рата и послије ослобођења 1945. године, 
и шта се са свим, па и са књижвношћу и културом десило деведесе-
стих година прошлог вијека. Ни у једном тренутку, наравно, нисам 
доводио у питање национални карактер литерарног стваралаштва 
у БиХ, али сам истицао и све друге његове аспекте, указујући да је 
укупну књижевност у БиХ могуће разграничити само условно, а 
не до краја и без остатака. То сам настојао примијенити и у овој 
Енциклопедији, покушавајући да критички и одмјерено издвојим 
све оно што фактички спада у српску књижевну традицију или је 
настало под њеним окриљем и покровитељством. Испоставило се, 
међутим, да концепт ЕРС није такав и да се једино ја, као одавно 
провјерени „мултиетничар“, супротстављам мултиетничком карак-
теру ЕРС! С обзиром на то да сам, када је у питању књижевност, 
на реализацији тога пројекта и сам значајно, може се, чак, рећи и 
пресудно партиципирао са другачијом, у неким стварима и супрот-
ном почетном концепцијом, покушавам да Ти разјасним у чему се 
састоји поменути неспоразум. 

II
КОНЦЕПCIJA ЕРС: 
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ДРЖАВНА ТЕРИТОРИЈА ИЛИ ФУНКЦИЈА ДРЖАВЕ

Територија, прошлост,
садашњост РС  

На основу Критеријума за азбучник усвојених пред почетак 
рада и онога што сада срећемо у „Предговору“ првом тому уочљиво 
је да у концепту ЕРС доминирају двије ствари: а) територија одно-
сно простор РС и б) прошлост и садашњост РС. Циљ ЕРС био је 
да се попуни тако дефинисан оквир државности РС. С те стране, 
све је у реду под претпоставком да је назначени државни оквир РС 
реално дефинисан, како то на први поглед изгледа. Простор одно-
сно територија РС је статична, фиксна категорија и то не изазива 
никаква додатна питања. Најчешће употребљаван појам садашњост 
РС, дефинисан и као савремена збивања на простору РС такође не 
изазива било какве дилеме. Кључно питање везано је за појам про-
шлост РС, умјесто кога се употребљава и појам историјски равој, 
мада би, строго гледано, под њеним историјским развојем првен-
ствено требало подразумијевати развој од настанка па надаље, да-
кле не прије него што је настала. 

Повезивање садашњости и прошлости „на простору РС“ као 
начин артикулисања њене државности путем овог енциклопедијског 
пројекта, отвара неочекивано велики број тешко рјешивих питања. 
Са становишта мултиетничког садржаја, на примјер, „садашњост 
РС“ је сасвим нешто друго у односу на „прошлост РС“. Уосталом, 
нема потребе да главу забијамо у пијесак: РС као дражавни облик 
српског народа у БиХ и настала је управо као посљедица драма-
тичне нужности за етничким, територијалним, а самим тиме и 
културним разграничењем! Оно што је настало у РС након њеног 
оснивања сасвим је другачије од онога што је било на географском 
простору који данас заузима РС! Оно што је настало у савременој 
историји РС у свему, па и у националном погледу, представља једну 
заокружену, закониту, изнутра повезану цјелину, а оно што је не-
кад настајало и развијало се на њеној данашњој територији само 
је фрагмент односно исјечак ранијег историјског развоја Босне и 



201

Херцеговине, уобличен по сасвим другачијим критеријумима и 
у сасвим другачијим политичким и националним околностима. 
Као дио шире цјелине тај фрагмент, колико год да су ту у већини 
живјели Срби, објективно нема нити може имати неко кохерентно 
унутрашње структурно устројство. То није прошлост РС, него само 
један неодвојиви дио прошлости Босне и Херцеговине. Формално 
спојене у један идентитетски квалитет „садашњост РС“ са њеним 
постојећим, суженим  мултиетничким садржајем, на једној, и „про-
шлост РС“, са сасвим другачијим моделом мултиетничког живота 
на томе простору у ближој и даљој прошлости, на другој страни, у 
већој мјери упућују на дисконтинуитет него на контиунуитет. Због 
тога се такав начин конституисања и континуирања идентитета РС 
у ЕРС тешко може сматрати одрживим. 

Синхронија – дијахронија:
територија – историја   

Овдје, наравно, није прилика да се сва питања која произилазе 
из Критеријума, „Предговора“ и њихове реализације у првом тому 
озбиљније укрсте и суштински расправе, али пошто се питање про-
шлости и садашњости РС спомиње у више наврата оно очито има 
кључни значај у концепцији ЕРС и зато захтијева посебну пажњу. 
Ради се, наравно, о кључном питању синхронијског и дијахронијског 
дефинисања појма Република Српска о коме се суштински, изгле-
да, приликом заснивања овог пројекта није на тај начин довољно 
размишљало. Синхронија као једновремено приказивање неке 
појаве, у овом случају је садашњост РС, а дијахронија, као начин 
сагледавања те појаве у континуитету, овдје је прошлост РС. Ко 
год шта мислио или желио, РС сигурно има не само сопствену 
садашњост него и извјесну будућност, али је велико питање да ли, 
било у државном, било у територијалном погледу, она може бити са-
гледавана и тумачена у кључу прошлости како се тај појам схвата у 
концепцији ЕРС. Ко је икада, од вазда до 1992. године, могао и да по-
мисли да ће Срби у БиХ имати такав облик сопствене државности?! 
Има ли, дакле, РС прошлост било у државном, било у географском, 
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односно територијалном погледу, или макар у изведеном виду или 
симболичном и метафоричком значењу? 

Правити енциклопедијски приручник РС са синхронијског 
становишта, тј. са становишта садашњости, узимајући у обзир 
све оно што се у свим областима дешавало од њеног настанка па 
надаље, а чега ипак није мало, и те како би имало сврхе, али у овој 
ситуацији ни приближно не би имало онај значај који се од овог 
пројекта очекује. Темељно питање је, дакле, питање дијахроније, од-
носно питање континуитета са свим што је данашњем идентитету 
РС претходило и што је потребно суштински повезати са данашњим 
ликом РС. То је веома тешко разрјешиво питање. 

Територијални аспект РС је неспорна константа: то је гео-
графски простор на коме се она налази. Њена државна, политичка 
и културна прошлост у првом тому ЕРС подразумијева оно што се 
историјски формално може повезати са тим географским просто-
ром. Питање је, међутим, да ли то у себи садржи било какве прет-
поставке за конституисање и функционисање неког идентитетског 
садржаја, обликованог у складу са тим простором? Све говори да 
се територија као јасно утврђен атрибут Републике Српске (на 
исти начин као и територија Федерације БиХ), може сагледавати 
само ововремено. Иако је то једна од најбитнијих претпоставки за 
постојање РС, она суштински не може за себе да веже неке дру-
ге битне идентитетске културне, духовне, па и књижевне карак-
теристике Републике Српске. Територија као статичан појам који 
се не може сагледавати у перспективи и континуитету зато и не 
може бити критеријум на који би се могли аплицирати неки битни 
садржаји са друге територије или из неког другог времена. 

Осврнимо се на вијековима грађен идентитет Босанске 
Крајине, Херцеговине, па и Посавине и Подриња као састав-
них дијелова РС који сваки за себе има мање или више уочљив, 
и синхронијски и дијахронијски, формат идентитета. Мораће 
вјероватно, још много воде да протече Савом, Врбасом, Уном, Дрином 
и Неретвом док РС не добије такав синхронијски и дијахронијски 
вид препознавања који одавно имају ове покрајине РС. Ту прије све-
га треба имати на уму да на овај формалистички начин остварена 
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веза између садашњости и прошлости, односно између територије 
РС и историје која се односи на ту територију, која се примјењује 
у првом тому ЕРС, још увијек ни приближно не покрива укупан 
српски национални идентитет у БиХ. Један и територијално већи и 
по много чему важнији дио српског националног идентитета (због 
Сарајева и Мостара као културних центара), асиметричан у одно-
су на „територију“, „садашњост“ и „прошлост“ Републике Српске, 
остаје у другом плану. Колико је државна територија у оваквим 
стварима релативна потврђује питање: како епитетима које у себи 
носи државни простор РС успоставити континуитет са свим оним 
што представља српски национални идентитет у преосталом дијелу 
БиХ, наравно и у прошлости и у садашњости? Ту је, наравно, овдје 
нађен трули компромис: симетрија територија – садашњост – про-
шлост РС као окосница концепта којим се испуњава садржај појма 
Република Српска накнадно и више механички проширује се и на 
тај дио српског националног идентитета. Али то је већ изузетак од 
правила који има већу тежину од свега што произилази из тога пра-
вила. Таквих изузетака биће још, што упозорава на то да нешто није 
у реду са тим правилом. 

Пројектована прошлост РС  

Не треба сумњати да је и установљавање овако замишљене 
прошлости РС било мотивисано најбољим намјерама, с циљем да 
се што уочљивије укаже на често чак и грубо оспоравану чињеницу 
постојања РС. Чини се, чак, да се овом, пројектованом прошлошћу 
РС наивно и „лукаво“ покушава афирмисати РС као примјер за-
окружене грађанске мултиетничке државе са свим потребним атри-
бутима, укључујући и „богату“ прошлост, разуђену садашњост, а 
на основу тога свакакао и сасвим извјесну будућност. Сопствена 
„прошлост РС“ могла би се схватити и као вид дистанцирања од 
државне организације Босне и Херцеговине на начин да се њена еви-
дентна вишевјековна историјска прошлост овим појмом „дијели“ 
на исти начин као и њена садашњост. Прошлост се може дијелити 
и разграничавати, али не на територијалном него на националном 
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начелу. Могло би се рећи да се прошлост РС овдје конституише у 
преносном смислу – као изведени,  замишљени фрагмент историјске 
прошлости БиХ који се географски односи на територијалне оквире 
РС. То је апстрактни, накнадно обликовани исјечак историјских 
збивања на простору данашње РС који као самосталан и кохе-
рентан квалитет никад није постојао нити је из више разлога 
могао постојати. Стварању таквог квалитета није погодовала ни 
разуђеност и некохерентност територије РС на којој су акумулира-
ни доста разнородни културолошки обрасци. Стога „производња“ 
овакве, географске прошлости РС очито не доприноси њеном већем 
легитимитету. Напротив, с обзиром на етнички несразмјер између 
садашњости и тако замишљене, мултиетничпке  прошлости РС, 
прије би се могло рећи да је легитимисање државности РС тако 
схваћеном прошлошћу у самом старту нелегитимно.  

III
ПРСТЕНАСТИ ИДЕНТИТЕТ РС

Насељена мјеста  
изван РС

Концепт ЕРС у основи се заснива на прстенастом и асиме-
тричном уобличавању државног идентитета РС. Први прстен об-
ухвата идентитет који настаје повезивањем садашњости и про-
шлости на територији коју обухвата РС. Из данашњости у томе 
партиципира првенствено српска страна свијета реализована кроз 
државне атрибуте и структуре РС, која се потом доводи у конти-
нуитет са сасвим другачијом, мултиетничком сликом свијета из 
„прошлости РС“, територијално маркираном само једним фраг-
ментом историјске прошлости БиХ. Први, примарни прстен свога 
националног идентитета и своје државности у оквиру РС, према 
овом концепту, Срби, дакле, остварују мимо цјеловите српске на-
ционалне традиције у БиХ. Она се појављује тек у другом прстену, 
примјеном изузетка од правила, а потом се све то спаја са српским 
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националним чињеницама из „иностранства“, у трећем прстену.     
То се, чак, конкретније односи на садржаје са друге територије, 

него на садржаје из другог времена. Јер, у обједињавању чињеница 
српског националног идентитета које се налазе изван простора РС 
чак ни принцип изузетка од правила не даје довољно добре резул-
тате. Узмимо као примјер само обраду насељених мјеста у РС, што је 
вјероватно, будући да има и истраживачки карактер, најзначајнији 
резултат овог лексикографског пројекта. Обрађена су сва насељена 
мјеста у РС гдје је раније и живио највећи дио Срба, по начелу изузет-
ка од правила обрађена су и нека мјеста из Федерације, као што је, на 
примјер, Босанско Грахово. Али и у многим другим мјестима одувијек 
су живјели и Срби и историја настанка и развоја тих мјеста незамисли-
ва је и без њиховог доприноса. Њих сада тамо углавном више нема. С 
обзиром на то да нису обухваћена нашим енциклопедијским пројектом 
и да су овакви пројекти Муслимана и Хрвата другачији, постепено ће 
у историји ишчезавати сваки траг да су ту икад и постојали. Свакоме 
је јасно с каквим тешкоћама би се требало изборити да се обраде и 
та мјеста, али је, наравно, претходно требало усвојити такав концепт 
у коме она имају равноправан третман са онима у РС. У другачијем 
концепту Енциклопедије тим мјестима би можда требало дати и при-
оритет! Ми исцрпно пописујемо сва насељена мјеста у РС, полазимо, 
наравно, од њихових имена из којих се често види које је станов-
ништво ту раније претежно живјело, остављамо провјерене пода-
тке о „кретању“ тога становништва посебно уочљивом у најновије 
вријеме што је свакоме јасно шта значи, јавно објављујемо чињенице 
о девастацији вјерских објеката, што је такође јасно шта значи, а пре-
пуштамо нечијој туђој бризи, да не кажем забораву, све те ствари из-
ван „простора РС“. Поука: погледати Хрватску енциклопедију Босне 
и Херцеговине! Уосталом, питање је да ли је ово на овакав начин и 
требало радити, поготово ако се узме у обзир претпоставка када ће 
ЕРС бити завршена. Очито би било ефикасније да је на вријеме овакве 
теме требало прогласити примарним националним интересом и об-
радити их у оквиру посебних хитних пројеката.  

Остали видови српског идентитета изван РС  Насељена мјеста 
изван РС су, наравно, само један примјер. На тај начин ће вјероватно 
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у празном простору остати и неки црквени објекти у Федерацији 
БиХ, републичке научне и културне установе, споменици културе, 
школски објекти, разна удружења и много чега другог у чијем раду 
су учествовали сви народи БиХ, а Срби дуго времена и највише. У 
вези с тим треба имати на уму да су Срби све до шездесетих година 
прошлог вијека били најбројнији народ у БиХ и да су још од аустро-
угарског периода у свим областима живота у БиХ предњачили све 
до седамдесетих година прошлог вијека. Познато је да су Муслимани 
послије Берлинског конгреса 1878. и аустроугарске окупације Босне, 
били и емотивно, и психолошки и привредно депресирани и да су 
с великим тешкоћама прихватали нове западне форме породичног 
живота, образовања, културе и привређивања, због чега су тек у 
другој половини двадесетог вијека у пуној мјери у свим областима 
достигли стандарде цивилног живота којим су у БиХ живјели Срби 
и Хрвати. Хрвати су били знатно малобројнији од Срба и Муслимана 
и њихов допринос развоју БиХ је био лимитиран том чињеницом. 
На другој страни, већ у аустроугарском периоду, формирала се 
бројна и економски јака српска грађанска класа која је доминирала 
у свим областима живота. Послије Првог свјетског рата српски на-
ционални елеманат у повољнијим условима још више је напредовао, 
а значајно појачање у неразвијеној Босни опет су највише чинили 
Срби из осталог дијела земље. Глад за кадровима и продуктивном 
радном снагом приликом обнове ратом порушене земље послије 
ослобођења 1945. године опет је задовољена највишње кадровима 
из Србије и у мањој мјери из Хрватске. Учитељи, професори, љекари, 
судије, инжењери, економисти, културни радници и умјетници из 
Србије за дуго времена били су веома уочљиви у БиХ и значајно 
су допринијели развоју свих области привредног и културног жи-
вота. Њихова доминација у свим видовима организованог живота 
била је толика да се у кадровској политици званично одустајало 
од критеријума стручности за рачун пропорционалне националне 
заступљености на штету Срба. Читава та продуктивна српска на-
ционална енергија, која је посебно била сконцентрисана у Сарајеву 
као главном граду, али и у другим већим привредним и културним 
центрима као што су Мостар, Зеница и Тузла, на исти начин као и 
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у малим срединама, остала је изван „простора РС“. Најистакнутији 
међу њима заступљени су у ЕРС у другом прстену српског иденти-
тета, али свакако не у мјери у којој су заступљене такве ствари са 
територије РС. Ту стваралачку енергију је, наравно, тешко дефи-
нисати, а још теже изоловати и приказати у једном оваквом лек-
сикографском приручнику, али се у томе очито није баш много ни 
настојало с обзиром на његов концепт заснован на територијалном 
принципу. Уочљиво је, на примјер, да се ту нашло неколико људи из 
бањолучке фабрике Руди Чајавец, „брез разлике вјере“, што рекао 
Кочић (Исмет Блентић, на примјер), али је очито да је уз Блума из 
сарајевског Енергоинвеста, било и других српских кадрова у вели-
ким привредним системима у читавој БиХ који нису заостајали за 
бањолучком фабриком. 

Прстенасти идентитет
и књижевност

Недостаци прстенастог облика српског националног иден-
титета посебно су уочљиви у књижевности. Позната је ствар да 
се у оваквим приручницима поједине области да би се што боље 
и лакше могле сагледати и доћи до изражаја, третирају а понекад 
чак у посебним сепаратима и објављују као издвојене цјелине. Када 
је у питању област књижевности та цјелина је доста уочљива: на-
кон мог свеобухватног синтетичког текста о књижевности БиХ од 
почетака до данашњих дана, којим су обухваћени сви значајнији 
српски, хрватски, муслимански и јеврејски писци и листови и ча-
сописи (треба само погледати како тај синтетички текст изгледа у 
Хрватској енциклопедији Босне и Херцеговине, гдје готово 90% грађе 
чини хрватска литерарна традиција!), слиједи појединачна обра-
да свих писаца и књижевних појава и појмова који конституишу 
српску књижевну традицију у БиХ. У том цјеловитом континуи-
раном књижевном корпусу, наравно, нема хрватских и муслиман-
ских писаца. Јер, уколико би се узимали у обзир и ти писци такав 
корпус би очито имао еклектички карактер и сам по себи изнутра 
из више разлога не би био одржив. За то се побринула и банална 
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чињеница да у данашњем књижевном животу РС практично готово 
да и нема муслиманских и хрватских писаца, што се у будућности 
очито неће битније промијенити. Тако бисмо дошли у ситуацију да 
се из савремене доста богате књижевности у РС у којој је допри-
нос хрватске и муслиманске књижевности минимално заступљен, 
континуитет успоставља са дијелом муслиманског и хрватског 
књижевног стваралаштва из ранијих периода насталог на разуђеној 
територији на којој се данас налази РС, одакле би се онда контину-
итет успостављао према српској књижевности у преосталом дијелу 
БиХ. Не треба подсјећати да је исто тако и у Федерацији БиХ када се 
ради о српским писцима, гдје у Сарајеву као од раније најважнијем 
књижевном центру БиХ, ипак још увијек постоји једна мала из 
ранијег периода заостала књижевна колонија која ће у будућности 
постепено ишчезнути. Овакво континуирање књижевних корпуса 
у БиХ заиста се тешко може сматрати цјелисходним. 

Јер, књижевност Муслимана/Бошњака и Хрвата који су некад 
рођени или живјели на данашњем простору РС и у садашњости и 
у прошлости објективно је могуће и нужно сагледавати из друге 
перспективе и у другачијем контексту и оквиру – изван државно-
територијалних атрибута РС. На исти начин тај оквир није ни 
државно-територијална форма Федерација БиХ за коју је везан 
највећи број муслиманских и хрватских писаца из БиХ. Контекст 
у коме се адекватно може сагледати и тумачити хрватска и мус-
лиманска књижевна традиција, укључујући и оне њене сегменте 
било кад настале на територији данашње РС, подразумијева њихово 
посматрање у контунуитету муслиманске/бошњачке и хрватске 
националне књижевности у читавој БиХ, с тим што се хрватски 
књижевни ток може посматрати и сам за себе и у саставу укупне 
хрватске књижевности. 

IV
ФАКТИЧКА И ФУНКЦИОНАЛНА ДРЖАВНОСТ РС И ЕРС 
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Српски национални  идентитет у БиХ 
или идентитет државе РС 

Из свега произилази да у центру овог енциклопедијског 
пројекта није била идентификација српског националног иденти-
тета у читавој БиХ, него првенствено приказ РС као државне форме. 
РС као државу, зна се, одређују њена територија и њена држав-
на функција. Оне се очито не поклапају, јер је државна функција 
ипак много свеобухватнија пошто се не завршава на границама 
територије РС као дијела БиХ! Дословно, да не кажем буквал-
но везивање државне функције РС за њену територију чини ос-
нову концепта ЕРС и одатле произилазе и сва њена ограничења, 
укључујући и дилеме о њеном мултиетничком карактеру. На први 
поглед такав концепт овај пројекат чини сасвим оправданим и пре-
стижним не само са становишта људских права и политичке ко-
ректности него и са методолошког становишта којим се постиже 
логичан циљ да се изради енциклопедијски приручник којим ће 
се направити снимак „историјске прошлости и садашњости РС“ и 
тако на прави начин афирмисати њена државност. Међутим, чини 
се да то на тај начин ипак није оствариво. Како је могуће у једном 
оваквом енциклопедијском приручнику дати праву слику о држав-
ности РС? Какав и који је то садржај из кога би се могле повући 
одређене синхронијске и дијахронијске вертикале према основним 
идентитетским карактеристикама и вриједностима којима би се РС 
као државна форма српског народа у БиХ могла идентификовати, 
објаснити и у крајњем случају оправдати? Шта је, дакле, оно што 
бисмо без великих дилема могли поставити у темеље Републике 
Српске? 

Одговор на то питање требало би потражити у једном дру-
гом питању: како и зашто је РС створена? Шта год ко мислио 
Република Српска је изнуђена државна форма створена као вид 
заштите српских националних интереса у БиХ. Под њеним кро-
вом, обједињава се и под њено покровитељство ставља свеукупна, 
државна, друштвена, политичка и културна  традиција Срба у БиХ. 
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То се, наравно односи и на књижевност. Та њена функција је, дакле, 
очито изнад њене територије. Она је пресудна и зато једино она 
и може бити најважнији инструмент, критеријум и оквир у коме 
се представљају све вриједности на којима се утемељује РС. Стога 
се функција државе РС да обједињује, синхронизује, одржава, чува 
и обнавља свеукупне српске националне ресурсе у БиХ, а не њена 
територија, намеће као најбитнији критеријум заступљености 
појединих садржаја (процеси, појаве, догађаји, личности, и сл.) у лек-
сикографском приручнику који у своме имену има име те државе. 
Природно је да у оквиру те функције Републике Српске књижевност 
треба да се обликује искључиво у складу са књижевним законима 
којима није својствен било какав а посебно неки асиметричан кон-
тинутет заснован на територијалном принципу. Та функција државе 
се из свог данашњег реалног времена на законит и јасан начин про-
теже и на прошлост: уз помоћ и под окриљем државне функције РС 
у БиХ, а не на основу њене државне територије, врши се извјесна 
сукцесија државног и културног садржаја БиХ као посљедица ми-
нулог грађанског рата. Помоћу ње се врши преношење српског 
националног идентитета са Босне и Херцеговине на Републику 
Српску. Државна функција, а не територија је гарант обједињавања 
и очувања свега што чини српски национални идентитет и интерес 
у БиХ. 

Фактичко и функционално значење 
имена Републике Српске у наслову ЕРС
 
Овдје коначно долазимо до основног питања: како се може 

и како би требало тумачити име Републике Српске у називу ЕРС? 
Постоје двије могућности. Једна подразумијева фактичко, а друга 
функционално схватање државности РС која треба да се афирми-
ше овим лексикографским приручником. Чини ми се да је до не-
споразума дошло због тога што је између ова два могућа облика 
артикулације државности РС до кога нам је толико стало, изабран 
онај који је скопчан са многим, већ назначеним дилемама, а да се 
није водило рачуна да постоји и други, којим би се све то лакше 
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могло превладати и објаснити. Први облик подразумијева фак-
тичко, конкретно представљање државе РС са свим чињеницама 
којима се она легитимише, а други полази од функционалне улоге 
РС, као облика државне организације Срба у БиХ, коју она има у 
обједињавању, заштити и промоцији свих српских националних 
атрибута и интереса у БиХ од почетака до данашњих дана. У фак-
тичком представљању Републике Српске држава је предмет који се 
доказује сам по себи и сам за себе, а у функционалном она је сред-
ство којим се доказује садржај из кога државност РС произилази 
и којим се дубље утемељује. На основу првог концепта ствара се 
слика државе РС са њеном организацијом, државном инфраструк-
туром и установама, а на основу другог се помоћу државе доказују 
и под исти кров стављају чињенице вишевјековног присуства Срба 
у БиХ које се уграђују у темеље РС као првог одвојеног и самостал-
ног облика српске државности на томе простору. У преплитању и 
субординирању фактичке и функционалне државности Републике 
Српске основно је шта се којим од ова два метода постиже и којим 
се успјешније разрјешавају разне дилеме које се у овако сложеном 
послу појављују. 

Једна од кључних је и стално помињана „прошлост РС“. 
Колико год суочавање фактичког и функционалног аспекта држав-
ности РС изгледало као питање шта је старије кока или јаје, чини 
се да неки приоритети ипак постоје. Без дилеме се може рећи да је 
то у овом случају управо прошлост, када није постојала РС, јер је у 
њој настало свеукупно духовно и културно насљеђе Срба у БиХ из 
кога се изводи, на коме се утемељује и којим се оправдава њихово 
право на РС као сопствену државну форму у БиХ. Фактички аспект 
представљања државности РС првенствено се односи на садашњост, 
тј. на вријеме од када је она настала до данас, и њоме је практично 
немогуће на прави начин представити оно што се суштински може 
сматрати прошлошћу РС на начин како сам је напријед покушао 
дефинисати. Прошлост РС у фактичком облику „на простору РС“ 
чак ни условно не постоји – њена прошлост је прошлост Срба у 
читавој БиХ, а до ње се овдје, видјели смо, долази изузетком од пра-
вила. Питање прошлости РС, дакле, не може се ријешити фактичким 
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аспектом њене државности који се остварује у садашњости, али се 
свеукупна српска национална традиција настала у прошлости без 
тешкоћа може обухватити функцијом државности РС. Јер, културни 
и духовни суверенитет РС не престаје на њеним границама и он се 
успјешно може обједињавати, бранити и чувати само функцијом 
државности која је изнад тренутног, данашњег, фактичког држав-
ног пејзажа РС. Концепцијом ЕРС која је првенствено заснована 
на фактичкој државности РС, акценат се са прошлости помјера на 
садашњост, иако се прави идентитет ипак првенствено гради у про-
шлости. Предност функционалног аспекта реализације државно-
сти РС уочљива је и на другим примјерима. Сва питања идентитета 
првенствено извиру из прошлости, више о себи сазнајемо и суштин-
ски се утемељујемо функцијом прошлости него фактом садашњости, 
историјске чињенице и њихова функција не застаријевају, а факти 
којима се поткрепљује функционисање данашње државе РС у свим 
детаљима промјенљиви су и нестални, итд.  

Због тога се афирмација државе РС, као основни циљ ЕРС, 
успјешније и увјерљивије остварује функцијом него фактичким 
описом њене организације у данашње вријеме. Јер, примарни за-
датак ЕРС не би, ваљда, требало да буде представљање државе РС 
него „попис“ цјелокупне државне, политичке, културне и духовне 
„имовине“ Срба у БиХ коју они уносе у своју тек стечену државност 
исказану Републиком Српском. 

 Шта је прошлост РС?

Када је у питању предметно односно фактичко предстваљаље 
државности РС, примијењено у првом тому, ваља рећи да је оно 
извршено веома професионално, свеобухватно, исцрпно и доку-
ментовано. Пописане су све битне, па чак и неке небитне чињенице 
којима се потврђује да РС има све потребне органе, организације и 
институције и да успјешно функционише као држава до најситнијих 
детаља. Пописана су сва насељена мјеста, научне и културне уста-
нове, вјерски објекти, школе, болнице, домови здравља, библиотеке, 
струковна и умјетничка удружења и савези, спортске организације 
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и клубови (набројано је чак осам појединачних атлетских клубова 
и два аеро клуба!), државне агенције, аутопутеви, итд., итд. Овако 
ажуран и детаљизиран фактички приказ свих државних садржаја и 
функција РС у коме доминирају актуелни, живи подаци и чињенице 
повремено добија карактер билтенског прегледа, који није у саглас-
ности са природом капиталног енциклопедијског пројекта, засно-
ваног на одабраним, провјереним и трајно одрживим културним и 
цивилизацијским вриједностима. Реализација таквих пројеката, зна 
се, обично траје доста дуго. У нашем случају већ до сада изгубљено 
је веома много времена и ни у наговјештајима се не назире крај овог 
великог посла. Зато се чини да је исцрпно и детаљно представљање 
државности РС на овај начин ипак у већој мјери требало саобра-
зити тако схваћеном енциклопедијском приручнику. Јер, садашњи 
исцрпни дневни подаци о државној организацији и функционисању 
РС прилично су подложни промјенама и реално неће моћи издржа-
ти терет који им на дужи рок намеће статус енциклопедијског при-
ручника, тим прије што би морали да се нађу у логичном и одржи-
вом континуитету са садржајем посљедњег тома ЕРС, за који нико 
не зна када ће, а можда и да ли ће уопште бити објављен. Тек смо на 
прва два слова: од аматерских друштава којих овдје заправо и нема 
(посебно позоришта), преко бициклистичких и боксерских клубова 
и друштава, до рафтинг, тениских, стонотенисерских и шаховских 
клубова и организација које ће се наћи под наредним словима, су-
више је велики временски распон који треба премостити до коначне 
фактичке слике о РС.

Представљање фактичког идентитета РС, као што се види, 
значи опис њене државне „садашњости“, а њен дубљи суштин-
ски идентитет ипак се утемељује у „прошлости“, али не прошло-
сти како је схваћена и реализована у првом тому. Прошлост РС је 
све оно чиме су Срби партиципирали у хиљадугодишој државној, 
политичкој, културној и укупној духовној историји читаве Босне 
и Херцеговине. То је ваљда првенствено и требало бити предмет и 
садржај ЕРС. 

ЕРС и етничко разграничење
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У вези са државним идентитетом РС посебно се намеће 
питање мултиетничких садржаја у ЕРС. Без икакве дилеме овдје 
се нужно морају наћи сви мултиетнички садржаји у свим области-
ма који представљају чињенице развоја РС од њеног настанка до 
данашњег дана у оној мјери и на онај начин како реално постоје. 
О неким материјалним и нематеријалним споменицима културе 
хрватског и муслиманског народа на подручју РС, уосталом, РС као 
држава дужна је да се брине и да их штити од пропадања и заборава, 
што је дужност и Федерације БиХ када је у питању српско културно 
насљеђе. Међутим, то је веома осјетљиво питање на које је могуће од-
говорити на различите начине. Културна добра Муслимана и Хрвата 
у РС било је, можда, могуће препустити и њиховој лексикографији, 
као што су и они наша већ препустили нашој, али је било могуће 
наћи начин да се укључе и у ЕРС, с тим што је све то требало добро 
простудирати и свакако у предговору на прави начин објаснити 
и оправдати. То и многе друге ствари можда је било могуће при-
казати и у синтетичкој одредници о Босни и Херцеговини, или у 
посебним примјереним одредницама о Хрватима и Муслиманима 
у „садашњости“ и „прошлости“ РС, или на неки трећи или четврти 
начин до кога би се дошло у темељним разговорима о концепцији 
Енциклопедије. 

Ово питање није нимало безазлено, јер је РС настала усред 
једног тешког и крвавог грађанског рата послије кога је извршено 
историјско разграничење народа Босне и Херцеговине и на држав-
ном, и на политичком, и на културном, и на духовном, па чак и на 
емоционалном плану. Шта год ми мислили да ли је до свега тога 
смјело и морало или није морало и смјело да дође, чињеница је да је 
то један веома далекосежан процес „тежак“ неколико вијекова. Јер и 
поред свих узбудљивих, драматичних и трагичних, али и позитив-
них, плодотворних и свијетлих примјера и искустава заједничког 
живота народа који више од хиљаду година заједно живе у Босни и 
Херцеговини, ово је до сада највеће и најсудбоносније разграничење 
међу њима, прво на територијалном, а потом и на свим другим 
плановима. То сигурно не може остати без посљедица и на укупну 
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културу памћења на којој почивају национални идентитет и на-
ционална традиција појединачних људских јединки, али и чита-
вих људских заједница на овом простору. У дубини свијести ових 
људи и њихових колектива оправдано или неоправдано дошло је, 
нажалост, до оштрих и темељних некотролисаних помјерања и 
антагонизација са неизвјесним исходом, које упућују на велики 
опрез у представљању наше „садашњости“ и наше „прошлости“. 

Уосталом, није никаква тајна да далеко највећи број мусли-
манског и хрватског свијета у БиХ Републику Српску не доживљава 
као своју праву државу, него као државни провизориј за „нужни 
смјештај“, кад већ нема бољег, што се, наравно, односи и на Србе 
у Федерацији БиХ. Питање како се Муслимани и Хрвати осјећају 
у РС, односи се и на ЕРС, тј. да ли су они задовољни тиме што се 
њихова „садашњост“ у РС уклапа у слику РС која се овдје даје и 
да ли им одговара да се та њихова садашњост ставља у контину-
итет само са једним фрагментом њихове националне прошлости 
омеђеним границама територије РС. Јер, њихова прошлост је да-
леко шира и потпунија и не завршава се чак ни у границама БиХ, 
него се шири, посебно када су у питању Хрвати, и на далеко већи 
простор. Колико они овај енциклопедијски пројекат могу осјећати 
сопственим вјероватно свједочи и чињеница да међу онима који су 
учествовали у његовој изради нема ниједног муслиманског имена, 
а сасвим је вјероватно да ни Хрвати нису учествовали у његовој 
реализацији. 

Уколико сами Хрвати и Муслимани у начелу с одобравањем 
гледају на овакав концепт ЕРС, онда је могуће да нису задовољни 
због нечега другог – због тога што им је дата улога икебане, те да 
„разумљиву превагу садржаја из културе, традиције и историје 
српског народа“, о којој се говори у „Предговору“, виде и тумаче 
само као још један од доказа своје неравноправности у РС. Чини 
се као да смо ми ту своју „разумљиву превагу“ српског садржаја 
над осталим националним садржајима у РС установили по угледу 
на Хрватску енциклопедију Босне и Херцеговине која обухвата „све 
догађаје, појаве, особе и појмове који творе прије свега хрватску 
повијесну, културну и географску супстанцу Босне и Херцеговине, 
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а једним дијелом и особе и податке из других националности“. Ни 
прије свега хрватски критеријум када је у питању БиХ (а другима 
оно мало што преостане!), ни разумљива превага српских иденти-
тетских чињеница када се ради о РС, ипак нису лако разумљиви за 
језик науке – прибјегавање таквим рјешењима или је још један од 
доказа уочљивог историјског ревизионизма карактеристичног за 
велики дио хрватске науке, или је знак недостатка чврстих и јасних 
критеријума, што је случај са ЕРС. 

Јер, да су ти критеријуми на почетку били јасно утврђени, 
сада се не би постављало и једно такво деликатно питање као што је 
заступљеност најистакнутијих хрватских и муслиманских политич-
ких првака и војних руководилаца у ЕРС који су итекако утицали 
на процесе и догађаје у вези са настанком и опстанком РС. Ако су 
већ заступљени неки Хрвати и Муслимани који нису рођени нити 
дјеловали на простору РС, онда се оправдано поставља питање ка-
кав је статус те муслиманско-хрватске државно-политичке номен-
клатуре којој РС очито нити је лежала нити данас лежи на срцу. Ако 
су ту народни херој Хасан Бркић и трагично страдали предсједник 
СИВ-а Џемал Биједић, на примјер, питање је зашто можда нема 
и Мате Бобана, најзначајнијег хрватског политичара из минулог 
грађанског рата, тим прије што је ту мање познат Иван Анђелић 
који је само један од оснивача ХДЗ-а. Али то је већ „опасан терен“ 
који би у овој прилици било најбоље оставити по страни. 

Чињеницу да многи Муслимани и Хрвати својевољно и радо 
дају податке о себи да би ушли у ЕРС, не би требало погрешно схва-
тати у смислу да се они ту осјећају као „код своје куће“, него као 
чињеницу живота на коју нису могли нити сада могу да пресудно 
утичу. То се, наравно, односи и на неумољиву чињеницу да у исто 
вријеме када излази први том ЕРС, муслиманске и хрватске наци-
оналне институције у БиХ праве сопствене лексикографске при-
ручнике у којима се налазе ови исти људи. 

Није и не може бити спорно да је циљ ЕРС од почетне замисли 
до објављивања првог тома био и остао афирмација РС у сваком 
погледу и на свим плановима. Очигледно је и то да је све што је до 
сада на том плану рађено, укључујући и поменуте критеријуме и 
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њихову практичну примјену у првом тому, било рађено са најбољим 
намјерама и подређено томе циљу. Мени се, међутим, чини да то 
претходно можда ипак није до краја промишљено и осмишљено 
и да идентитет РС какав израња из првог тома ЕРС многима неће 
изгледати онаквим каквим су га замишљали и очекивали. 

V
КЊИЖЕВНОСТ У ЕРС 

Начела за заступљеност
књижевности у  ЕРС

Као што видиш, драги мој Бране, концепција и њена 
реализација у првом тому ЕРС отвара многа веома важна питања на 
која није тако лако одговорити. У таквим околностима ја нисам сма-
трао да морам да поступим „по наређењу“ Критеријума за азбучник 
којима сам располагао, који уосталом и нису били мултиетнички 
„центрирани“ као у „Предговору“ за који нисам могао знати какав 
ће бити, него сам покушао дефинисати сопствени приступ који би 
био најприхватљивији за представљање књижевности у ЕРС. 

Како оно што је до тада било урађено у области књижевности 
ни приближно није задовољавало професионалне захтјеве које је 
изискивала заступљеност књижевности у ЕРС, ја сам покушао сам 
за себе да разријешим и јасно дефинишем најважнија питања и ди-
леме које треба отклонити како у даљем раду не би долазило до 
неспоразума. Закључак до кога сам у својим размишљањима дошао 
налази се у посебном писму које сам ја написао, а из Академије је 
послато писцима с молбом да нам доставе податке о себи. Мотив 
за моје посебно, додатно писмо био је тај што је у ранијем анкет-
ном листу Академије недостајало управо то: шта је и каква је то 
енциклопедија у којој ће се они наћи. То сам урадио из разлога што 
сам знао да има наших људи који нису баш били склони да се ту нађе 
њихово име, а у току рада су се индиректно, а неки чак и изјавно 
томе противили. Из истих разлога то своје објашњење ставио сам 
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и на уводном мјесту азбучника за књижевност за слова А–Д који је 
због дорада и информација шта је урађено а шта није, циркулисао 
између мене и Академијиних служби. То су биле напомене које су 
за мене биле кључне за даљи рад, а које други с којима сам кон-
тактирао у мору свих других ствари очито нису ни примјећивали. 
Након тога сам направио и техничка Интерна упутства за обраду 
одредница из области књижевности која сам доставио Академији 
и другим обрађивачима с којима сам ја сарађивао. (У прилогу Ти 
достављам и то писмо писцима и Интерна упутства, да ако Ти као 
новом уреднику за књижевност у нечему буду могли помоћи). Како 
на конкретне резултате мога рада које сам достављао Академији 
није било концепцијских примједаба, мислио сам да сам на правом 
путу. Сада када пред собом имам први том, испоставило се да ја 
ипак нисам потпуно схватио концепцију Енциклопедије и да сам 
тиме за област књижевности изгледа направио и извјесну штету, 
мада мислим да она није велика и битна. Да се та штета убудуће не 
би акумулирала и увећавала, одлучио сам да детаљније објасним у 
чему је ствар, тим прије што сам ја у својој глави био замислио један 
битно другачији концепт Енциклопедије. 

У вези с тим ја сам још од раније био сам за себе рашчистио 
како би се ова област могла третирати у свјетлу настанка Републике 
Српске као државне форме српског народа у БиХ. Још 2004, знат-
но прије него што је почео рад на Енциклопедији, ја сам у књизи 
Тачка ослонца објавио текст под насловом „О појму књижевности 
Републике Српске“, који сам унио и у књигу Босански књижевни ло-
нац (2013), гдје су и сви остали моји текстови о књижевности Босне 
и Херцеговине. Ту сам, између осталог, коментарисао антологије 
Радивоја Микића („савремене српске поезије РС“), Миленка 
Стојичића („савремене српске приповијетке РС“) и Богомира 
Ђукића („савремене српске књижевне критике РС“) указујући на 
чињеницу да је тешко говорити о српској књижевности РС, макар 
се под тим подразумијевала и читава српска књижевност у БиХ, јер 
би то значило да постоје још и хрватска и муслиманска књижевност 
РС које би по тој логици морале да обухвате сву хрватску и мусли-
манску књижевност у БиХ или макар те књижевности у РС, о чему 



219

би заиста тешко било могуће говорити. Од свих могућности највише 
ми се чинила немогућом могућност конституисања књижевности 
РС засноване на територијалном начелу. А управо је државна 
територија, односно простор РС, као што видиш, добио централно 
мјесто у првом тому Енциклопедије.  

У складу са мојим таквим спознајама, ја сам одмах на почетку 
мога рада на Енциклопедији у поменутом писму писцима и на по-
четку азбучника за књижевност за слова А–Д  био јасно дефини-
сао платформу за начин како ће књижевност у њој бити обрађена. 
У њој се управо прави одступ од територије РС као примарног 
критеријума и тежиште помјера на функцију државе РС. Ја сам од 
самог почетка размишљао шта би требало да значи и како да се 
схвати име Републике Српске у наслову Енциклопедије. Да ли се она 
ту налази као објекат или као субјект, тј. да ли се ради о фактичком 
или функционалном представљању државе Републике Српске. Ја 
сам се опредијелио за ово друго и то дефинисао на овај начин: 

„Књижевна грађа у Енциклопедији неће бити пласирана у 
виду уског и парцијалног географско-државног и политичког ок-
вира Републике Српске, него као слика укупне српске књижевне 
традиције у Босни и Херцеговини: име Републике Српске у на-
слову Енциклопедије, када је у питању књижевност, појављује 
се у функцији обједињавања и државног покровитељства над 
цјелокупним књижевним насљеђем Босне и Херцеховине које на 
овај или на онај начин вијековима учествује у стварању српског 
националног идентитета. 

Оквир и обим књи жев не гра ђе об у хва ће не овом 
Енциклопедијом треба да чи ни укуп на срп ска књи жев на тра ди ци ја 
у Бо сни и Хер це го ви ни од нај ста ри јих вре ме на до данас. Исто вре-
ме но, у тај оквир улазе и дру ги књи жев ни ства ра о ци, пој мо ви и 
појаве ко је је јед ним ди је лом или у цје ли ни мо гу ће са гле да ва ти као 
са став ни дио укупног срп ског кул тур ног, књи жев ног и ду хов ног 
про сто ра чи ји се иден ти тет на тлу Бо сне и Хер це го ви не ис ка зу је на 
са мо сво јан и са мо ста лан на чин или у до ти ца ји ма и про жи ма њи ма 
са оста лим кул тур ним и књи жев ним традицијамa. Узе те су, да кле, 
у обзир чи ње ни це срп ске књижевно сти ко је су на ста ле у Бо сни 
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Хер це го ви ни или се пори је клом, ре цеп ци јом или на не ки дру ги на-
чин мо гу са гле да ва ти у хо ри зон ту срп ске књи жев не тра ди ци је на 
том просто ру. Под ра зу ми је ва се да ову чи ње ни цу тре ба има ти на 
уму, а према потреби и наглашавати и при об ра ди по је ди них ен ци-
кло пе диј ских једи ни ца.“ 

Мислим да си уочио, а ја сам Ти за сваки случај и подвукао 
двије ствари. Прва је да сам се ја мало оградио од начина како ће 
у Енциклопедији бити обрађене друге области, наглашавајући да 
о дефиницији коју сам дао треба водити рачуна само „када је у 
питању књижевност“. То није било без разлога јер ми формали-
стички критеријуми које сам добио, а у којима доминира ријеч 
територија, нису баш улијевали повјерење и очекивао сам да ће се 
у даљем раду, када се практично појаве многа питања, доћи до више 
изнијансираног и у свему уравнотеженог концепта. Друга уочљива 
ствар је то да овдје нису били предвиђени муслимански и хрватски 
писци ма гдје да су рођени или живјели, осим у случају ако су на овај 
или на онај начин стварали у знаку српске књижевне традиције и да 
ће се то кад год је могуће „наглашавати и при обради“. У дијелу обра-
да које сам ја радио за први том имају само два Муслимана: М. Бегић 
и Х. Диздар (Хрват Мато Блажевић већ раније био је обрађен), али је 
успут дато објашњење и зашто. За Бегића се каже да се „његова науч-
на и књижевна активност одвијала првенствено у оквиру и у знаку 
српске књижевне традиције“, а за Х. Диздара да је „између два рата 
претежно био усмјерен према српској националној и књижевној 
традицији“. Иза таквих мојих ставова увијек стоји могућност двојне 
па и тројне идентитетске припадности писаца који пишу на нашем 
језику. 

Послије свега уочљиво је да ја нисам схватио, а тиме ни по-
штовао критеријум Енциклопедије о државно-територијалној 
књижевној припадности Хрвата и Муслимана у Републици Српској! 
Неспоразум је очито био у томе што се у писменим критеријумима 
које сам добио каже да у Енциклопедију улазе „личности које живе 
или су живјеле на територији Републике Српске“ као и „личности 
које су рођене или живе на територији Федерације БиХ“ али сам 
ја подразумијевао да су те личности Срби или да на неки начин 
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припадају и српској култури и књижевности.  
„Штета“ коју сам због тога направио још није „процијењена“, 

мислим да стицајем околности није велика, али се о њој мора водити 
рачуна због наредних томова. Колико сам ја на брзину могао видјети 
у првом тому, моја најугледнија „жртва“ је Сафвет-бег Башагић („Од 
Требиња до бродскије врата // није било Срба ни Хрвата“), који је 
рођен у Невесињу и који би да сам био у току праве концепције ЕРС 
за мене био највеће, непремостиво искушење с обзиром на то да до-
бро знам ко је и када од Муслимана прихватао српску или хрватску 
националну идеју, а ко је трајно био уздржан и према првом и према 
другом. Ту је и Салих Алић (Бијељина, 30. септембар 1906 − Загреб, 
11. март 1982), који се, иначе, још у међуратном периоду очитовао 
као хрватски писац, али је сигурно да би се нашао још који примјер. 
Потенцијалне жртве мојих критеријума у другом тому су наш по-
менути колега Енес Дураковић, као и моја земљакиња пјесникиња 
Јозефина Даутбеговић Крајиновић (24. фебруар 1948, Шушњари, 
Дервента  – 27. децембар 2008, Загреб), мада вјероватно ни они нису 
једини. Према неправди у односу на оне Србе које сам Ти у прилогу 
већ навео да нису обрађени, то је ипак занемарљиво. 

Општи и национални
карактер ЕРС

Могло би се рећи да је, формално гледано, изјвесна „штета“ 
представљању књижевности у првом тому нанесена и због неспо-
разума о карактеру ЕРС као националној енциклопедији општег 
типа. То је, наравно, у најужој вези са односом и омјером општих 
знања с једне и чињеница националног карактера у ЕРС, с друге 
стране. Колико год у свему не можемо бити задовољни оним што 
је на том плану у Србији урађено, може се сматрати да ипак већ 
постоји довољно приручника у којима се свијест Срба о себи даје 
и у контексту општих знања и чињеница људске цивилизације и 
културе, те да нема посебног разлога да се све то сада у ЕРС на 
овај или онај начин понавља и тиме на неки начин ипак засјењују 
национална знања Срба о себи самима у БиХ, због којих је ЕРС и 
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покренута. Уосталом, Срби на срећу одавно имају своје централ-
не матичне националне институције, као што су Матица српска и 
САНУ, које се српском традицијом у контексту општих знања у свим 
областима, па и у лексикографији, одавно већ баве. Општа знања 
у свакој енциклопедији веома је тешко ускладити, уравнотежити 
и субординирати и између себе, а поготово у односу на основну, 
примарну концепцију и циљеве сваке енциклопедије појединачно. 
Еклектичност па чак и произвољност ту су, нажалост, неизбјежне 
појаве и колико год то било неумјесно рећи, њих доста има и у 
овом, првом тому  ЕРС. Руку на срце, сваки појам који је ту обрађен 
заслужује дужну пажњу и свака обрађена личност заслужује 
поштовање, као што га заслужују и они који су те обраде профе-
сионално обавили. Али, на другој страни, умјесто њих или поред 
њих, било је могуће унијети још много појмова и много значајних 
личности, на исти начин како је и оне који се ту налазе било могуће 
изоставити. То је, уосталом, проклетство сваког енциклопедијског 
приручника! 

Али, ипак, тим проклетством се не оправдава чињеница да се 
овдје могу наћи личности, и Срба на једној, и Хрвата и Муслимана 
на другој, и осталих на трећој страни, који нити су рођени у БиХ, 
односно у РС, нити имају било какве везе са српском националном 
традицијом. Та категорија догађаја и личности могла би се, евенту-
ално, покрити оквиром општих знања, могућег утицаја на збивања 
„на простору РС“ или критеријумом знаменитих Срба. Али колико 
год су то личности или збивања вриједна сваког поштовања, без 
великог устезања ту категорију било би могуће сматрати доста 
произвољном, а самим тиме и непотребном. 

Све ово Ти, драги Бране, „разјашњавам“ због тога што такве 
ствари ја нисам узимао у обзир када је у питању област књижевности. 
И лингвистика, и ликовна умјеност, и археологија, и историја, на 
примјер, а и неке друге области знања добро су се „окористиле“ 
таквом грађом. Иако је, аналогно томе, било могуће унијети и нешто 
више књижевне грађе, мислим да штета за нашу област није велика 
и да то можда ни убудуће не би требало чинити. Али важно је да се 
то има на уму и да се о томе озбиљно поразмисли и поразговара. 
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Знаменити Срби

Посебно треба скренути пажњу на најистакнутије лично-
сти српске историје и културе изван БиХ. И њихов избор, могло 
би се рећи, извршен је доста стихијно и готово случајно. На првом 
мјесту су они који немају никакве фактичке везе са РС и БиХ, а 
потом слиједе они који на било који начин, макар и асоцијативно 
могу да се повежу са РС. У првој групи требало би очекивати 
највеће српске умове, али за оне који се овдје налазе ни по броју ни 
по објективном значају то се не би могло рећи. Ту су, на примјер, 
трансилванијски гроф историчар Ђорђе Бранковић (Славеносрпске 
хронике), Руђер Бошковић, Матија Бан, Милева Ајнштајн Марић 
(која је требало да иде под слово М!), Александар Белић, при чему 
је посебно интересантно да се осим Белића налази и мало позна-
ти лингвиста Александар Албијанић из Америке, док нема позна-
тог југословенског језичког теоретичара и социолингвисте Ранка 
Бугарског, рођеног у Сарајеву. 

У другој категорији су истакнути Срби који такође нису 
рођени у БиХ, али су неким својим активностима изравно или 
асоцијативно били везани за прошлост и садашњост РС. Међу њима 
је, на примјер, значајан простор добила Смиља Аврамов, која је на 
разним плановима, као и многи други, бранила интересе свих Срба 
у тешким искушењима деведесетих година прошлог вијека, а фор-
мално је била везана за РС једино као члан Сената РС, при чему 
то очито није био пресудан критеријум, јер је чувени финасијски 
стручњак Драгослав Аврамовић такође био члан Сената, а нема га 
у Енциклопедији. Посебну категорију чине истакнути српски науч-
ници и умјетници изван БиХ који су формално најмање четири го-
дине као гостујући професори, предавали на некој високошколској 
установи или су учествовали у неким културним, спортским и дру-
гим активностима у РС. Вјероватно због тога дужна пажња дата је 
Оливеру Антићу који је тек 2015. године, у 65. години живота, очито 
из Београда, постао шеф катедре за грађанско право на Правном 
факулетету Источно Сарајево, као и филозофу Јовану Аранђеловићу 
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који је на Филозофском факулету у Бањој Луци предавао на постди-
пломским студијама у периоду 2000−2006. године. Радмила Бакочевић 
овдје се налази очито зато што је у периоду 2005−2011. била гостујући 
професор на Факулету музичке умјетности у Источном Сарајеву, 
гдје је постала и почасни доктор наука, а истакнути кошаркашки 
ас Дејан Бодирога зато што од 2006. у Требињу организује један од 
најпрестижнијих кампова за младе кошаркаше у Европи. Посебно 
је интересантан случај Мире Бањац, која је у периоду 1953−1955. го-
дине гостовала у Народном позоришту Босанске Крајине, и Љиљане 
Благојевић, чија је заслуга у томе што је основала одсјеке за позориш-
ну и филмску умјетност на универзитетима „Слобомир П“ (2005), и 
„Синергија“ (2013) у Бијељини. 

Не би ни на који начин требало умањити допринос свих 
ових људи у развоју разних области живота, поготово у раним го-
динама постојања РС, али би можда ипак требало водити рачуна 
да смо сви ми, јер то смо годинама били и Ти и ја, ипак били само 
„гостујући“, са свим што је у овој ситуацији та ријеч значила и да би 
наша заступљеност у ЕРС по тој основи прије требало да буде из-
узетак него правило. Неки од тих људи су заиста у првим годинама 
оснивања и консолидације високошколских установа у РС били 
веома драгоцјени, али то је тешко уопштавати, поговото што ће та 
категорија лица убудуће имати статус устаљене, редовне академске 
сарадње као и свуда у свијету. Није то она ситуација послије 1945. 
године када су многи стручњаци из Србије долазили и застално 
живјели у БиХ дајући немјерљив и незамјенљив допринос развоју 
порушене и неразвијене Босне! На ово се скреће пажња због тога 
што није примјетљиво да се водило рачуна о неким истакнутим 
српским научницима, умјетницима, спортистима, итд. изван БиХ 
који су деценијама значајно ојачавали линију српског национал-
ног идентитета у БиХ и доприносили њеном укупном развоју у 
свим областима живота и свим периодима. Ситуација би сигур-
но другачије изгледала да су, на примјер, узети у обзир сви српски 
глумци који су у ближој и даљој прошлости повремено гостовали 
у позоришним кућама у Сарајеву, Мостару, Тузли и  Зеници, а да 
о српским научницима и професорима који су раније предавали 
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на босанскохерцеговачким универзитетима и не говоримо. То се, 
наравно, односи и на све друге области стваралаштва које због 
територијалног оквира РС нису могле доћи до изражаја. Добар 
примјер на који начин са становишта државе РС треба валоризовати 
учинак и присуство Срба у БиХ у свим фазама њеног развоја, одакле 
год да су, представљају двоје истакнутих медицинских стручњака 
из Србије, професора Медицинског факултета у Сарајеву, а да нису 
имали никакву везу са простором РС. Први је Милош Араницки 
(1900−1994), епидемиолог, рођен у Старој Пазови, а друга је  оф-
талмолог Мирјана Биједић (1920−1982), рођена у Новом Саду. У 
њихово вријеме тај факултет подједнако је значио за све који су тада 
живјели у БиХ, али путем ове Енциклопедије њихово стваралаштво 
с правом се уграђује у идентитет РС, што, наравно, не би био случај 
да су предавали на Медицинском факултету у Загребу. 

Посебан осврт на ову категорију даје се због тога што је на 
овај начин било могуће унијети и нешто више појмова, појава и лич-
ности из области књижевности, о чему би требало водити рачуна 
у наредним томовима.   

Енциклопедија „живих“

Могуће је да би још једном требало преиспитати и начин из-
бора савремених писаца у Енциклопедију, неовисно о томе што она 
има репрезентативан карактер и подразумијева колико-толико у 
дугом времену провјерене вриједности. У првом тому примијенили 
смо такву „конзервативну методу“ која подразумијева првенстве-
но писце који више нису живи или оне који своје дјело приводе 
крају. То је уочљиво и у моме синтетичком тексту о књижевности 
Босне и Херцеговине, и на примјеру десет јединица о листовима 
и часописима и књижевним појмовима, као и на текстовима о 45 
писаца међу којима има девет живих. Посебно је важан податак 
да су само тројица од њих почели да књижевно дјелују прије 1990. 
године. Читав период од 1990. године до данас покрива само шест 
писаца. Зашто се на ово скреће пажња? Зато што је 1990. година у 
много чему била преломна, јер од тада долази до праве инвазије 
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нових књижевних имена међу којима већину чак и не чине припад-
ници најмлађе књижевне генерације, него они од раније „акумулира-
ни“ потенцијални писци који до тада нису могли доћи до изражаја. 
Поремећени критеријуми за објављивање нових књига у свим обла-
стима па и у књижевности и јефтинија технологија штампе довели су 
до извјесне инфлације књижевних дјела која, због суженог књижевног 
тржишта, не могу адекватно да буду вреднована ни код публике ни 
код књижевне критике. Извјестан број таквих писаца стога није уне-
сен у Енциклодетију. Питање је колико је то оправдано? 

То питање посебно добија на значају у свјетлу чињенице да у 
неким областима уочавамо знатно већи број личности из савреме-
ног живота које су најчешће у Енциклопедију ушле на основу строго 
формалних критеријума. (Ово очито није Кишова „енциклопедија 
мртвих“ него „енциклопедија живих“!). То се посебно односи на 
академски свијет који је у великом броју заступљен у Енциклопедији. 
Чини се да ту баш није довољно вођено рачуна о томе да је и у 
тој области дошло до инфлације. Критеријум по коме свако ко је 
докторирао на државним и приватним факултетима од којих су 
неки лоцирани и по мањим мјестима (уз обавезну тему доктор-
ске дисертације!) можда више одговара приручницима типа Ко је 
ко него енциклопедијама које ипак подразумијевају неку номен-
клатуру вриједности, што се односи и на неке друге садржаје, об-
ласти и личности заступљене у првом тому. Познато је да се још 
осамдесетих година прошлог вијека појавила инфлација доктората 
са разним темама, и да се данас то питање појављује у још много 
заоштренијем виду, поговото након увођења редовних докторских 
студија у свим областима. Сасвим је неизвјесно на што ће све то 
изаћи ако докторат као посљедњи облик редовног школовања буде 
досљедно примјењиван до краја рада на Енциклопедији? Већ сада 
имамо случајеве да је неко од заступљених докторирао само годину-
двије прије него што је први том изашао из штампе!). 

У вези с овим, поставља се питање да ли би и за област 
књижевности требало увести овакве или сличне формалне 
критеријуме, јер би то омогућило улазак у Енциклопедију доста већег 
броја савремених писаца из РС. Такви критеријуми су чланство у 
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Удружењу књижевника РС (на интеренту сам пронашао број од 165 
чланова!) књижевне награде у РС, и сл. 

Код некога ће можда начин на који се овдје помиње 
заступљеност у ЕРС неких  истакнутих и угледних људи изазвати 
чуђење и суздржаност, али је очито да у њиховом избору није било 
неког система, субординације и хијерархије.

На крају...

На крају, тешко би се могло рећи да било шта од оног што 
се налази у овом тому није значајно и корисно. Реално гледано, 
међутим, велики дио појмова, процеса, догађаја и личности овдје 
имају једва примјетљиву или само асоцијативну везу са српском на-
ционалном традицијом у БиХ и Републиком Српском, или је уопште 
и немају. Тај дио грађе у већој мјери заклања чињенице српског на-
ционалног идентитета него што их са неке тачке гледишта додатно 
освјетљава и објашњава. Неко би можда рекао да од вишка глава 
не боли, али се ипак ради о неселективном и несинхронизованом 
нагомилавању чињеница којима се замагљују главне ствари и на 
које се губи драгоцјено вријеме и енергија због чега се осјетно успо-
рава ионако сасвим неизвјестан завршетак читавог пројекта. То се 
прво односи на општа знања којима се попуњава замишљени ок-
вир националне енциклопедије општег типа у коме није унапријед 
јасно дефинисан смисао и предвиђен обим, однос, омјер и функција 
општег и националног карактера заступљене грађе. Иста питања 
постављају се и у вези са мултиетничим аспектом овог приручника 
као и са опредјељењем за пренаглашено фактичко, више формално, 
а не за функционално, суштинско представљање државности РС. У 
вези с тиме је и савремени, „живи“ карактер Енциклопедије у којој 
несразмјерно велики простор заузимају свакодневни, тренутно ак-
туелни садржаји државног живота РС који још нису добили прави 
значај и валоризацију какву подразумијевају овакви приручници. 
Зато овај енциклопедијски подухват с времена на вријеме почиње 
да личи на приручнике типа Ко је ко, па чак и на билтенски преглед 
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тренутног стања ствари у држави прављен енциклопедијским ме-
тодом представљања грађе. Таквом његовом карактеру доприно-
се и формалистички критеријуми којима се обухватају сва лица 
одређених категорија, као што су академска звања, војни чино-
ви, итд. Осим тога један дио значајних лица и догађаја обрађен 
је детаљно и свестрано неовисно о томе што је њихова, често 
парцијална, успутна или асоцијативна активност у односу на РС, 
непропорцијална њиховој опширној и детаљној биографији у ЕРС. 
(Опширан преглед укупног рада Валтазара Богишића, на примјер, 
„оправдава“ се једино чињеницом да је вјероватно по замисли Миће 
Љубибратића сачинио нацрт закона о организацији устаничке вла-
де у Херцеговини 1875. године). У вези са оваквим непотребно ши-
роким обухватом доста несродне и неповезане грађе треба имати 
на уму да укупно културно и духовно насљеђе Срба у БиХ уопште 
није тако ни обимно ни непознато и да је његова идентификација и 
представљање на једном мјесту доста сагледив и савладив пројекат. 

Све ово упућује на закључак да у реализацији овог пројекта 
није довољно дошла до изражаја усредсређеност на јасно 
унапријед дефинисан циљ и томе циљу прилагођену и подређену 
методологију и организацију рада. А тај циљ је, наравно онако како 
га ја схватам, да се утврди укупан допринос Срба у свим областима 
људског знања и стваралаштва на тлу Босне и Херцеговине који 
се овом Енциклопедијом на једном мјесту обједињује и ставља под 
покровитељство и на даљу бригу Републици Српској као првом 
облику државности српског народа на овом простору. У тако 
замишљеном концепту и његовој досљедној реализацији можда би 
и било могуће у разумном року израдити приручник мањег обима 
који би на сврсисходнији и ажурнији начин оправдао настанак и 
опстанак Републике Српске. 

Када је у питању књижевниост, драги мој Бране, начин на који 
смо ми до сада радили, не би био сметња бржем и квалитетнијем 
остваривању тога циља, и зато га можда, ипак, без велике невоље не 
би требало уочљивије мијењати.  

Београд, 20. јуни 2018. 
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Матија Бећковић

САЈАМ КАО КРСНА СЛАВА

Журим да кажем: Сајам књига у Београду је највољенији 
сајам књига на свету. Свенародни празник и ново црвено слово у 
календару српске културе. То што је међународни само потврђује 
истину да култура није култура ако је усамљена и без додира са 
другим културама. Разуме се да има старијих, чувенијих и богатијих 
сајмова књига, али нема ниједан на којем бисте, ма откуд дошли, 
били добродошлији. На другима ћете срести славне писце, веће из-
даваче, моћније пословне људе, али нема ниједног на коме ћете виде-
ти више читалачког народа. Сајам без читалаца је црква без верника. 
Чини се да код нас нема читаоца који не учествује у овој светковини. 
Као што знају кад им је крсна слава, знају и кад је Сајам књига.

И у ове дане, из најзабаченијих крајева, Камених гора и Сувих 
долова, крећу колоне ка Београду да одрже ову традицију. Нико не 
брине ни како ће доћи, а још мање како ће се вратити. Ту је већ сти-
гао и дечак кога жуљају ципеле, јер га мати без ципела не би пустила 
да дође у Београд, а камоли на Сајам књига.

Зна се да само Срби имају крсну славу. Али Сајам књига је 
слава и оних који не славе, али славе светост књиге. На слави је 
најуваженији почасни гост. Ове године, ту част и радост указала 
нам је Краљевина Мароко. 
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Не верујем да се још негде овако огроман простор греје на 
читаоце. Под бетонском куполом топло је од братства људи, од 
њиховог броја, од прокључале добре воље, љубави према књизи и 
вере у смисао живота. Под хладним сводом врело је од неразјашњене 
енергије коју исијавају слова и језици, књиге и читаоци.

На концертима опомињу да се искључе мобилни телефони. 
На Сајму књига се не искључују. Сваки звук и свака вибрација су 
добродошли. Без обзира што ниси нашао књигу коју тражиш, или 
си се погрешно обукао или те жуљају ципеле, немогуће је разоча-
рати се у Сајам књига. Срби воле да су негде заједно и да их је што 
више. Још ако је то због књиге, то је и велики празник. А човек је и 
у највећој гужви често сам.

Скоро сам срео читаоца који се распитивао за судбину не-
ких људи за које је веровао да их познајем. Подсећао ме на многе 
појединости и ја сам се једва сетио да је реч о ликовима из једног 
романа. Њега је живо занимало шта је било с њима пошто је књигу 
прочитао.

Велико достигнуће је да у време свакодневних претњи и за-
брана није забрањено читање. Свако може купити и читати књигу 
коју хоће. Нема више ни обавезне лектире за одрасле ни прописа 
шта се мора мислити о неком лику и делу.

Сајам књига је духовна својина читалачког народа и никоме је 
не би смео узети. Сајам се указује и као једино од ретких преосталих 
места без покондирености и лажног елитизма, где можемо видети 
свој народ. Нека га нико не присвајаи не уписује у свој посед како 
никад не би постао хотел са пет звездица. Годинама књигу са свих 
екрана проглашавају анахронизмом и замењују новим, модернијим 
оружјима. У време фасцинације технологијом и многи читаоци су 
се преселили на екране, а књига на друге медије, упркос тријумфа 
технологије, књига опстаје. И да не заборавимо да то поновимо и на 
овом месту: Књига је била на почетку, па ће бити и на крају.

На заставама нашег века осванула је загрижена јабука. Она 
што је убрана са дрвета знања, због које смо истерани из раја, која је 
Адаму запала у грлу. Јабука раздора, симбол непослушности и буне 
против Бога и књиге.
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А Бог, као Бог, само ћути и гледа.
Поштовани читаоци, гледаоци и слушаоци, можда је ове речи 

требало свима послати на вајбер групу, али сам се за ову прилику 
одлучио за традиционалну форму. Хвала што сте ме слушали. 

Оглашавам да је Сајам књига у Београду био и остао отворен, 
с надом да га нико никад неће затворити.

Ријеч на свечаном отварању 63. Међународног 
сајма књига у Београду, 21.10.2018. године
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Здравко Миовчић

МЕНИ НАЈБЛИЖИ СКЕНДЕР

Скендер Куленовић је највећи и најмоћнији у поеми„Стојанка 
мајка Кнежопољка“. Ту он, како је већ раније запажено, црпи снагу 
из четири моћна архетипа Мајке: Мајке Земље, Мајке Козаре, Мајке 
Русије и Мајке Југовића, од којих је онај први универзални, а прео-
стала три изворно наша. Највећа поема српске страдалничке поезије 
написана је за једну ноћ, у божанском надахнућу над патњом која 
превазилази људске могућности. Њена је позиција нулта тачка 
егзистенције, како написа Драган Хамовић. У њој Пјесник као да 
добија директно, без посредника, библијску снагу од старозавјетног 
Творца неба и земље. Та снага му омогућује да у једном потезу уо-
бличи исконски и живи јаук Козаре и јаук народа у јаук Стојанке.

Ипак, мени најближи Скендер није пјесник „Стојанке мајке 
Кнежопољке“. Можда због позиције нулте тачке егзистенцијеиз које 
је пјесма настала, и библијске снаге којом је исписана. Тај Скендер 
напросто није неко о коме могу да говорим, јер мој доживљај свијета 
и моје слабашне ријечи представљају тек зрнце онога што је народ 
Козаре доживио а пјесник Козаре написао.

Мени најближи Скендер је у сонетима и иза њих. Њега могу 
да разумијем, с њим могу да подијелим понеку мисао и понешто 
што се не може изрећи, о чему се може само ћутати, као што је он 



233

најбоље знао да ради, ћутећи сатима и данима са другим великим 
пјесником сонета, Стеваном Раичковићем. У сонетима је Скендер 
пјесник егзистенцијалне језе и расапа материје, каже трећи наш 
мајстор сонета, Рајко Петров Ного, који је знао изблиза да дожи-
ви Скендерово и Стеваново ћутање. Морам да признам да ми је 
лично таегзистенцијална језа знатно ближа од оне нулте тачке 
егзистенције. У њој се и ја, благодарећи Богу, нађем, када ми, као и 
Скендеру, мисао постаје емоција, а емоција мисао. У сонету.

Ту видим, кроз прашински свемир његове брусионе, која је 
једно са стваралачком одајом Баруха де Спинозе, као протомајстора 
брусача сонета, како умијеће постаје poiesis, стварање, чин који нас 
чини сличним Богу. У сонетима Скендер ломи тврдо камење језика 
и бруси га у драго камење стихова, ласерски прецизно испуњавајући 
најтеже и најтананије захтјеве сонетне форме. Тај напор и напон 
уобличавања је понегдје видљив и људски неиздржив, баш као и онај 
напон који га је изнутра просто присиљавао на стварање: Свакој 
мојој пјесми претходио је неки неиздржив напон у мени, записаће у 
једном аутопоетичком запису.

У сонетима Скендер открива како најзахтјевнија поетска фор-
ма помаже ономе ко је дарован надахнућем да посредује у довођењу 
до ријечи и пјесме онога што је неизрециво и недохватно, што је 
уједно најдубље и највише, као у сонету „Руса пјесма“: 

Склупчила си се у мени у тмуло немушто јао.
Не знаш да ли да сиђеш међу шкољке ми, понор дубоко,
ил да исцватеш у небо – да будеш звјездани бокор.
Црниш се, пјесмо, у мени ко мјесец неизгријао.

Има већ нешто више од године дана како то благотворно 
дејство сонетне форме, тих најфинијих ограничења, осјећам и у 
својој поезији. Ја, наиме, водим истовремено два живота у којима 
настојим да стварам, јер је стварање, како је, једном и одједном, 
себи и мени открио професор Никола Кољевић, једини лијек про-
тив кварења. Кад престане да се ствара, почиње да се квари. Та моја 
два стваралачка живота се међусобно надопуњују и испомажу, онај 
професионални, у којем другима помажем да реактивно дјеловање 
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замијене креативним, и овај лирски, у којем покушавам да стихо-
вима ухватим цјелину иза дјелића живота који свакодневно, као у 
разбијеном огледалу, живимо.

У професионалном животу све чешће се служим једном од 
хеуристикамајстора који се практично баве теоријом комплекс-
ности: ограничења која помажу (enabling constraints). Снагу те хе-
уристике најбоље сам осјетио у свом другом, лирском животу, у 
сонету, када повиновавање ограничењима, и то тек онда кад на 
њих скоро заборавимо, омогућује да се почетно надахнуће усмјери 
и води нечим што је јаче од слабости пјесникове емоције и више 
од досега његове мисли. Препуштајући се скривеној моћи сонетне 
форме и норме, можда понекад можемо да се приближимо идеалу 
страсне мере, како га је наизглед оксиморонски формулисао Иван 
В. Лалић. Мислим да сам то најбоље изразио пјесмом која се тако и 
зове, „Сонет“:

Сродио сам се са сонетом
Као монах са молитвама,
Као стрелац са својом метом,
Као робијаш с решеткама.

Стопио сам се с овом формом
Која стих, док се с муком рађа,
Доводи у склад с вишом нормом
И, утежући, ослобађа,

Као да чува од расула
Мисли и речи, ствари, чула,
У жубор строфа преводећи

Оно што се не може рећи –
Као са водом кад се стопе
Оног што по њој хода стопе.

Дозволићете ми, на крају, да будем до краја личан: мени 
најближи и најдражи Скендер није онај који је највећи и најмоћнији, 
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већ онај који је најмањи и најслабији. Нити је онај који божанском 
снагом бруси од камења ријечи драго камење стихова, већ онај који, с 
лакоћом која је неупоредива, исписује своју и нашу егзистенцијалну 
језу у сонету „Писмa“: 

Кућно поштанско сандуче, и иста те иста дилема.
Извадим кључ, па кажем: Боље, не отвори!
На сва та драга писма што их унутра нема
буди сандук ћутње и ништа не одговори.

Кажем, па отворим, и опет у ме зрене,
љута што је будим, црна мачка празнина.
И у једном куту, од пријатеља и жене,
писма што неће стићи чита паучина.

Рука тад отвори сандук – то шкрине кључ без руке.
Очи још окрзну име – то гледају очи без зјена.
Тренуци отрежњења кад сазнам да нема ме више,

и да се то свакога јутра направим од жбуке. 
Ничега више нисам ни облик ни сјена.
И као самој себи само празнина ми пише.

Све је стало у пјесму у којој ничег нема.

Бесједа на додјели награде „Скендер Куленовић“ 
за 2017. годину 

Приједор 21. 9. 2018. 
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Здравко Миовчић
ДАНИ С ПЕСНИЦИМА
                                Зорану Станићу

Никако да се вратим у свет
Након три дана с песницима –
Као да беше уклет узлет
Као да и сад лебдим с њима:

У истом јату са братијом
Под Скендеровом моћном сенком
Са Ђорђем, Мошом и Матијом,
Са Ранком, Тихом и Младенком...

Уз жилавку и врч трибуна
Трепери душа и сад пуна
Сјећања, приче, поезије,

Оног што јесте док свет није,
Што је испуни и озари
У Приједору и на Козари.
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Душко Певуља

ГОЛГОТА И ВАСКРС СРБИЈЕ

 Изложба Данке Делић „Први свјетски рат у слици и 
поетској ријечи“ приказује овај ратни сукоб планетарних размјера, 
најмасовнији у дотадашњој свјетској историји, преко неколико 
његових упечатљивих уреза у повјесницу српског народа. Велики 
рат био је за Србију и српски народ израз херојства и храбрости, 
беспримјерног жртвовања и оданости отаџбини, али и јединствен 
примјер сатирања и страдања, великих цивилних и војних жртава. У 
српској историографији скоро да постоји беспоговорна сагласност 
да се као народ од овог биолошког шока никад нисмо опоравили.

Када је ријеч о визуелној, а то значи и доминантној страни 
изложбе, ауторка је тежиште ставила на преломне догађаје у овом 
четворогдишњем периоду. Ти догађаји, презентовани преко добро 
одабраних, аутентичних и рјечитих фотографија, су: Сарајевски 
атентат, побједе српске војске на Церу и Колубари (не треба забора-
вити да су то прве савезничке побједе у овоме рату!), херојска одбрана 
Београда, окупација Србије, повлачење кроз беспућа албанских пла-
нинских врлети, долазак на Крф, опоравак и консолидација српске 
војске, пробој Солунског фронта и ослобођење окупиране отаџбине. 
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Када је ријеч о појединачним фотографијама, живописношћу се 
издвајају сљедеће: престолонаследник Франц Фердинанд и његова 
супруга Софија неколико тренутака пред погибију, хапшење Гаврила 
Принципа, повлачење краља Петра кроз Албанију на воловској за-
прези, панорамски снимак српског војничког гробља Зејтинлик у 
Солуну те један број фотографија са ратишта, из којих зраче дина-
мизам, акција и покрет.

Треба посебно издвојити и текстуални дио изложбе који се 
одликује сажетошћу и информативношћу, постигнутим издвајањем 
чињеница и статистичких података из којих се може стећи поуздана 
слика о судбини Србије и српског народа у Великом рату. Изузетном 
снагом зрачи говор који је Бранислав Нушић одржао у Скопљу, 
17. новебра 1935. године, приликом откривања споменика поги-
нулим српским ђацима. Међу страдалим младићима, покошеној 
будућности једног народа, нашао се и син јединац нашег великог 
писца. Своје кратко обраћање Нушић завршава овим потресним 
ријечима: „У име ојађених мајки и очева ја полажем на овај споме-
ник најскупоценији венац, венац родитељских суза!“

Први свјетски рат, у којем су се догодиле голгота и васкрс 
Србије, снажно је одјекнуо у српској књижевности. Изложба „Први 
свјетски рат у слици и поетској ријечи“  доноси само неколико 
пјесама, које, истина, спадају у највредније које су  о овом догађају 
испјеване. Ауторка се опредијелила за чувену „Плаву гробницу“ 
Милутина Бојића, „Сеобу Србије“ Љубомира Симовића, стихове 
Војислава Илића Млађег уклесане на спомен костурници српског 
војничког гробља Зејтинлик у Солуну и за антиратну пјесму Душана 
Васиљева „Човек пева после рата“. Једновремено је издвојено и неко-
лико романескних остварења која на умјетнички репрезентативан 
начин тематизују овај догађај.

Једна нит снажно се провлачи кроз читаву изложбу, чинећи 
је јединственом цјелином. Уочљива је моћна подударност између 
стихова Гаврила Принципа „Ко хоће да живи нек мре/Ко хоће да 
мре нек живи“, наредбе мајора Драгутина Гавриловића, команданта 
одбране града Београда, изречене својим војницима пред одлучну 
битку, и писма које Бан Нушић упућује своме оцу, обавјештавајући 



239

га да је погинуо за част и слободу отаџбине, прије него што је за-
иста страдао.  Све те ријечи прожима  дух косовског опредјељења, 
завјетна мисао о добровољној властитој жртви као залогу будућег 
васкрса српског народа и његове отаџбине.  

Изложба Данке Делић „Први свјетски рат у слици и поетској 
ријечи“, посвећена голготи и васкрсу српског народа, кога је пјесник 
назвао „горостас у светској историјској војни“, сажето је подсјећање 
на  беспримјерно страдање и велике побједе, као и дискретан позив 
на преиспитивање њиховог смисла и крајње цијене. Обиљежавање 
стогодишњице завршетка Великог рата прилика је да се још једном, 
парафразиране у форми питања, проблематизују чувене ријечи 
Добрице Ћосића: морамо ли у миру изгубити оно што смо крваво 
у рату стекли?! 

Ријеч на отварању изложбе “Први свјетски рат у слици и 
поетској ријечи“ Данке Делић, Крањ 17. 10. 2018. године.
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