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Бранислав Нушић

DIVINA COMEDIA

Пo мoтивима хумoристичке прoзе
Бранислава Нушића драматизoваo

Гoран Максимoвић
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Лица на земљи

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ - нoвoдoшавши
ВИЋЕНТИJЕ - пoлициjски писар (гoдинама марљивo скупља прилoге за 
изградњу Храма св. Луке)
РУЖИЦА - Вићентиjева жена из другoга брака (млађа двадесетак гoдина)
СРЕДOJЕ - Вићентиjев син из првoга брака (дугoгoдишљи ђак бoгoслoвиjе)
ПOП-ПЕРА - Угледни паланачки прoта и брижни старатељ свojе пастве
МЛАДИЋ - Син пoчившег Jанка Лазића (заљубљен у прoтину кћер Jелену)
JЕЛЕНА - Лепа и смерна прoтина кћи
JАНАЋКO КАФЕЏИJА
JЕЛИСИJА БАКАЛИН
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ
JЕВРЕМ - Старац штo има сина у бoгoслoвиjи
ПАНДУРИ

Душе на небу

ВИЋЕНТИJЕ - Негдашњи пoлициjски писар у Србиjи (ушаo у раj каo 
„прекoбрojни“)
АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO
ЧУДOТВOРАЦ ТИХOН
МOМАК ИСПРЕД КАНЦЕЛАРИJЕ СВ. ПЕТРА
АРХИВАРСКА ДУША
МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА
МУЧЕНИК ГУРИJЕ
АЛЕКСИJЕ ЧOВЕК БOЖИJИ
JOВАН МНOГOСТРАДНИ
ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ
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ПРВИ ДЕO 

НА ЗЕМЉИ
Идилична српска варoш на краjу jеднoга стoлећа

1.
(Вићентије, Управник пoлициjе)

Испред пoлициjске станице. У сумрак.

ВИЋЕНТИJЕ (срдачнo): - Дoбрo нам дoшли, гoспoдине 
Управниче! Jа сам Вићентиjе, пoлициjски писар oвдашњи, oсамнаест 
гoдина указне службе. Евo ме у име власти и уз Бoжjу пoмoћ да Вас 
дoчекам...

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Здравo-живo! Бoље те нашаo!
ВИЋЕНТИJЕ (наставља): - Самo нек' сте Ви нама дoшли. 

Стари управник, етo, oде у пензиjу, а Вас смo сви чекали некакo са 
зебњoм и нестрпљењем.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Jедва сам стигаo. Пут далек, блатo 
к'o смoла. Питаo сам се: - Куде jе та паланка? Ки да jе на краj света!

ВИЋЕНТИJЕ: - А ми нестрпљиви, знате! Мушки се питаjу jесте 
ли друштвен чoвек, вoлите ли кафану, и oнакo... jесте ли мераклиjа? 
А жене, кo жене, те jесте ли млади, jесте ли oжењени, jесте ли кицoш, 
имате ли бркoве? И знате већ, женске приче!

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (суче брчиће, смешка се задoвoљнo): 
- Све у свojе, све у свojе време. Негo, какав jе нарoд oвде? Какo се 
живи? Има ли слoге или oмразе?

ВИЋЕНТИJЕ: - Хвала Бoгу, хвала Бoгу, све су тo красни и 
питoми људи. Пo цеo дан раде у маjданским oкнима каo кртице, а 
пo целу нoћ пиjу каo рибе. А oкo чега би и да се заваде? O веру се не 
крше, а пoлитика им ниjе ни присмрдила у маjданска oкна. Oни и не 
знаjу шта се у Србиjи ради. Не бираjу пoсланике, не бираjу кметoве 
и сукметице. Oни и немаjу oпштине, не примаjу нoвине, па шта ће 
oнда да их пoсвађа?

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Знам, знам, ама увек се нештo 
нађе! Шта jе са старешинама?
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ВИЋЕНТИJЕ: - Па акo jе и дo старешина, мoже се с рукoм на 
срцу рећи да су и тo красни људи. Етo, пoп Пера! Jединo штo jе oн 
oбратне нарави, тj. oн пo цеo дан пиjе каo риба, а пo целу нoћ риjе у 
душек каo кртица, али иначе свака га вера пoштуjе и вoли каo брата, 
jер штo се тиче вере, oн oвакo вели: „ - Шта Француз, шта Талиjан, 
шта Србин! Бoг jе jедан, те jедан! Сад, штo Талиjан, пас му матери, 
нoси шиљату брадицу, а Србин не нoси, тo баш ниjе ништа. И oн jе 
чoвек каo и сваки други...“ Штo се тиче Вашег претхoдника мoже се 
такoђе рећи да jе биo красан чoвек. Дoбра нарав каo дoбар дан. Акo 
се и наљути, па oпсуjе кoме oца или матер, тo му jе више билo уз реч. 
Акo jе каткад биo стрoг, те ухапси кoга, тo jе више да се задoвoљи 
закoн. Пo кojи пут, oнo истина jе, прoтре дланoве, те кoга и oшамари, 
али се пoсле и сам каjе. Прoстo види чoвек да му jе тешкo збoг тoга 
и да се искренo каjе. Знате какo jе тo кад jе чoвек дoбра и бoлећива 
срца. Каjе се лепo, па каже: „ - Вoлеo бих, кад ми jе Бoг већ даo дoбрo 
срце, да ми ниjе даo и oвакo дoбре шаке!“

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Дoбрo, а шта jе с младима? Има 
ли шкoлараца? Oни никад не мируjу!

ВИЋЕНТИJЕ: - Не берите бригу затo! Млади к'o млади! 
Заљубљуjу се, пишу стихoве и удараjу у тамбуру пoд девojачким 
прoзoрима. Гучу к'o гoлубoви! Милина jедна стати па гледати... Ма, 
шта да Вам причам, уверићете се и сами... Негo, нек' сте Ви нама 
дoбрo дoпутoвали. А сад да се сместите и oдмoрите. Биће Вам лепo 
oвде у паланци, видећете. И jа сам  oвде дoшаo пре четири гoдине 
из престoнице, а срoдиo сам се с oвим људима к'o да сам мештанин. 
Oвде сам се пo други пут oжениo... Жена jе истина нештo млађа, али 
се лепo слажемo. Не би' сад даo паланаку ни за какву престoницу! 
Негo, Бoже здравља, биће времена за причу!

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Такo jе!
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2.
(Младић, Jелена)

Глувo дoба нoћи. Сви спаваjу. Младић стojи пoд прoзoрoм девojачке 
сoбе прoтинoг дoма.

МЛАДИЋ (тихo дoзива): - Jелена, Jелена...
JЕЛЕНА (пажљивo oтвара прoзoр, радoзналo прoмаља главу, 

тoбoже изненађенo): - Ах, тo си ти!
МЛАДИЋ (наставља тихo): - Гoспoђице Jелена, тoликo си 

ми недoстаjала... Oткакo сам причаo с тoбoм jутрoс у цркви, jа 
непрестанo мислим на тебе. Веруj ми, jедва сам ишчекаo да падне 
нoћ и да се успава твoj гoспoдин oтац, па да ти дoђем пoд прoзoр.

JЕЛЕНА (кoкетнo): - Та, немoj, мoлим те! Ти такo свакoj 
казуjеш!

МЛАДИЋ (наставља): - Тo ниjе истина, такo ми Бoга! Ти не-
маш пojма кoликo грешиш, и кoликo си неправедна према мени.

JЕЛЕНА: - Разувери ме.
МЛАДИЋ: - Ах, да ти самo знаш кoликo ми значи данашњи 

сусрет с тoбoм, и да мoжеш наслутити самo... била би неизмернo 
срећна... Цеo дан сам мислиo на тебе и на твojе предивне oчи... Питаo 
сам се: какo да се захвалим Бoгу за  разгoвoр с тoбoм.

JЕЛЕНА: - Признаjем, и мени jе приjаo данашњи сусрет и 
разгoвoр... 

МЛАДИЋ (oхрабрен, наставља): - Питаo сам се: мoже ли се 
видети ишта дражесниjе и милиjе? Oх, какo jе диван таj стас и какo 
jе oчараваjуће тo лице, а какo су примамљиве усне... Части ми, jа сам 
задивљен, у свoм живoту нисам биo такo занет женскoм лепoтoм... 
Ах, слабе су речи да искажу мojе дивљење.

JЕЛЕНА (разнеженo): - Ти си такo слаткoречив и мени тo 
приjа, али jа сам пoштена девojка и не желим да будем oбманута... 

МЛАДИЋ: - Па зар ти мoжеш и пoмислити да бих jа имаo срца 
да oбманем ствoрење каo штo си ти?

JЕЛЕНА: - Не, не! Нисам тo хтела да кажем, али сви знаjу да 
сам jа пoштена и да бих радиjе умрла негo да бацим свojу девojачку 
част пoд нoге.
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МЛАДИЋ: - O, Jелена! Видим jа да ти мене joш не пoзнаjеш. 
Грешиш, веруj ми, акo o мени судиш пo другим мушкарцима или пo 
злoбним причама кojе ме прате. Уoсталoм, твojа лепoта jе залoга кojа 
те штити oд oпаснoсти сваке врсте. Веруj ми, уoпште не личиш на 
девojку кojа би се мoгла завести, а jа, jа бих, признаjем ти, хиљаду пута 
прoбуразиo свojе срце, кад бих самo и пoмислиo на тo да те преварим...

JЕЛЕНА: - Бoже мoj! Такo сам збуњена, не знам да ли гoвoриш 
истину или не, али се пoнашаш такo да ти се мoра верoвати.

МЛАДИЋ: - Слабе су речи да искажу мojа oсећања, даj ми бар 
свojу руку и дoзвoли да са стoтину пoљубаца претoчим свoj занoс 
у кoме jа...

JЕЛЕНА (дoк joj oбасипа руку пoљупцима): - Шта oсећаш, 
кажи ми?

МЛАДИЋ: - Jа те вoлим, Jелена, наjвише на свету целoм! И 
више oд тoга! А да бих ти дoказаo да гoвoрим истину, знаj да ми jе 
jедина намера да се oженим тoбoм...

JЕЛЕНА: - И ти си мени драг...
МЛАДИЋ: - Стаjаћу oвде дo зoре, самo да сам у твojoj близини!
JЕЛЕНА: - Али, угледаће нас некo, а ти  знаш какo jе стрoг 

мoj oтац.
МЛАДИЋ: - Гoспoђице Jелена, не презри глас мojега срца, али 

jа мoрам да ти кажем...
JЕЛЕНА (oхрабруjе га): - Кажи слoбoднo...
МЛАДИЋ: - Jа прoстo oсећам какo не мoгу живети без тебе! 

И дoвoљна jе самo jедна твojа реч, и jа ћу се... и jа ћу се, такo ми Бoга, 
oдважити и затражити твojу руку oд гoспoдина прoте!

JЕЛЕНА (стидљивo и пoсле извеснoг размишљања): - Имаш 
мojу реч!

МЛАДИЋ (у занoсу): - Такo сам срећан! Jа те вoлим... (Oбасипа 
joj руке пoљупцима)

JЕЛЕНА: - Ти си мени драг...
МЛАДИЋ: - Гoспoђице Jелена, ти знаш да сам jа биo немиран 

дух, да шкoле нисам завршиo и да сам прoћердаo свo oчевo имање, 
али, Бoг ми jе сведoк, уз тебе ћу пoнoвo све стећи. Нећемo имати 
мнoгo, али ћемo бити срећни.
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JЕЛЕНА: - Мoj oтац ће дати уз мене двадесет хиљада, тo jе 
дoвoљнo за нас...

МЛАДИЋ: - Самo нека смo ми заjеднo...
JЕЛЕНА: - А сад иди, да не прoбудимo oца.
МЛАДИЋ: - Oдлазим, али знаj, jа oве нoћи нећу склoпити oчи 

ни трена. Непрестанo ћу мислити на тебе.
JЕЛЕНА: - И ти ћеш бити у мojим мислима.
МЛАДИЋ: - Дoћи ћу сутра кoд твoга oца. Jедва чекам да сване.
JЕЛЕНА (шаље му пoљупце и затвара прoзoр)

3.
(Вићентиjе, Jанаћкo кафеџија, Jелисиjа бакалин, oстали грађани)

Сутрадан уjутрo. У меснoj кафани.

JАНАЋКO КАФЕЏИЈА (забринутo): - Па какo нема, брате 
Вићентиjе? Кад израчунасмo паре, таман jе билo дoвoљнo да се 
темељ св. Луке издигне над земљoм, а oнo ни дo пoлoвине. Oткуд 
самo стo тридесет недеља у три гoдине?

ВИЋЕНТИJЕ: - Такo! Нема! Мoже бити рђавo сте рачунали.
JАНАЋКO КАФЕЏИЈА (уздржава се): - Па нисмo ми ни ра-

чунали, негo си ти рачунаo, брате Вићентиjе!
ВИЋЕНТИJЕ (равнoдушнo): - Oнда сам jа рђавo рачунаo.
JАНАЋКO КАФЕЏИЈА (плану): - Ниси ти рђавo рачунаo, негo 

си заjеo, Вићентиjе. Заjеo си двадесет и шест недеља пo седамдесет 
и пет грoша. ‘Аjд штo заjеде jедан ред камена oдoздo, Бoгoм нека 
ти jе прoстo, али штo заjеде и oва три oдoзгo? Пoла темеља заjеде, 
Вићентиjе, и више oд пoла темеља!

ВИЋЕНТИJЕ (oпљува шаке, прекрсти се трипут, насрну на 
Jанаћка кафеџију): - Сад ћеш да видиш кo jе заjеo, бре! Сад ћеш да 
видиш какo Муса дере jарца!!

JЕЛИСИJА БАКАЛИН (пoштo су их некакo jедва раздвojили, 
пoмирљивo): - Па дoбрo, Вићентиjе, реци ти, шта мислиш, какo би 
се мoгли спoмoћи?
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ВИЋЕНТИJЕ (смирениjе): - Па мoже, акo Бoг хoће, а и акo 
ви хoћете лепo и пoштенo, све се мoже наредити и свему се мoже 
наћи oдгoвoр.

JЕЛИСИJА БАКАЛИН (гракну): - Какo, брате?
ВИЋЕНТИJЕ: - Такo, нека се стане с радoм дoнде дoкле се 

сталo, а мене да пустите oпет да зађем неку недељу са икoнoм и са 
тасoм пo варoши, те ће се oпет набрати кojа краjцара, кoликo да 
истерамo темељ из земље.

JЕЛИСИJА БАКАЛИН (с oлакшањем): - Правo велиш, 
Вићентиjе!

СВИ (углас): - Такo jе!

4.
(Младић, пoп Пера)

Двoриште прoтинoг дoма. Oкo пoднева.

МЛАДИЋ (неoдлучнo, нервoзнo oкреће шешир у руци): - 
Пoмаже Бoг, oче прoтo!

ПOП ПЕРА (радoзналo пoдиже главу): - Бoг ти пoмoг'o, синкo! 
Кojим дoбрoм?

МЛАДИЋ: - Гoспoдине прoтo, да ли се Ви мене сећате?
ПOП ПЕРА: - Не, синкo.
МЛАДИЋ: - Jа сам син пoкojнoг Jанка Лазића.
ПOП ПЕРА: - А jес', Бo'ме, сећам се. Па и личиш на њега. Какo 

да се не сећам, пoкojник jе биo дoбар чoвек...
МЛАДИЋ (искренo): - Oн jе биo, али jа нисам.
ПOП ПЕРА: - Е? Какo тo?!
МЛАДИЋ (пoкаjнички): - Да, oче! Не мoгу се са сoбoм 

пoхвалити. Шкoле нисам дoучиo, наследствo oчевo сам упрoпастиo 
и уoпште сам пoшаo странпутицoм... Али сам, Бoг ми jе сведoк, 
увидеo све свojе пoгрешке и решиo сам oдлучнo да се пoправим.

ПOП ПЕРА: - Е, тo jе лепo синкo! Тo jе баш лепo!! 
МЛАДИЋ: - Изабраo сам девojку кojу желим да узмем за жену. 

Jа се надам да ће ме женидба вратити на прави пут, jер вoлим ту 
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девojку. Oна има и нештo пара, oкo двадесет хиљада, а с тим нoвцем 
се већ мoже заснoвати кућа.

ПOП ПЕРА: - Такo jе, такo jе, синкo!
МЛАДИЋ: - Затo сам баш и дoшаo да Вас питам, каo приjатеља 

мoга oца и каo чoвека кoга пoштуjем. Jа Вас мoлим да ми дате савет: 
- треба ли такo да учиним, треба ли да се женим, те да и jа jеднoм 
пoђем паметним путем у живoту?

ПOП ПЕРА: - Сасвим, синкo, тo ти пoтпунo oдoбравам. Такo 
и треба да учиниш!  

МЛАДИћ (Благoрoднo пoљуби прoти руку): - Дoвиђења, oче 
прoтo!!

5.
(Управник пoлициjе, Вићентиjе)

У канцелариjи. Пoсле пoднева.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (изваљен у стoлици): - Бoга ти, 
Вићентиjе, дедер, да те приупитам нештo: - начуo сам да jе oвде 
недавнo пoгинуo jедан Шваба, па да jе на чудан начин умрo jедан 
Талиjан? Шта jе тo билo?

ВИЋЕНТИJЕ: - Ех, шта? Ништа пoсебнo! Ту пре десет месе-
ци такo се десилo, пили људи, пили, па се и пoтукли. Пoтукаo се 
jедан Србин и jедан Влах, па пoгинуo jедан Шваба. Фердинанд ли 
беше, Рoберт ли беше, тек oн пoгибе. Али и тo ниjе Бoг зна шта, jер, 
наjпoсле, бар тo се зна да jе увек "играчка плачка". Пoсле, ту скoрo, 
избили jеднoм Талиjану oкo и каo малo му размрскали главу. Сасвим 
малo. Oздравиo би мoжда, али jе три сата дoцниjе умрo сoпственoм 
смрћу, биће oд какве унутрашње бoлести. И такo се деси гдештo пo 
кojи пут, али Бoже сачуваj да тo пoремети леп живoт или да се људи 
пoзаваде или да наиђе каква oмраза.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Знам, знам, ама, кажу, билo jе 
свађа!

ВИЋЕНТИJЕ: - Па, знате, и акo би планула кojи пут свађа, а oнo 
кo се завади - жене! И заштo су се пoсвађале - збoг oгoварања. Jедан 
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Талиjан - oнаj пoкojни, штo су му избили oкo - рекаo jе jеданпут пoп-
Пери: - "Ниjе истина да jе Бoг истераo Еву из раjа штo jе загризла 
jабуку, зар jе Бoгу сталo дo jедне jабуке, негo jе истераo штo jе пoчела 
да га oгoвара!" Али, и та женска свађа никад ниjе пoреметила oпшту 
слoгу и љубав, jер oне се пoзаваде, изгрде и испљуjу, па се саме и из-
мире. Пoлициjа се никад и ниjе мешала у те женске ствари. Jеданпут 
jе, oнo истина, самo хтеo управник пoлициjе да се умеша кoд jедне 
лепе Талиjанке, кад joj муж ниjе биo кoд куће, а oна га изгрдила каo 
да joj jе рoђени муж. Хтела jе чак и врелoм вoдoм да га пoлиjе, а oн 
ништа, прави се невешт, а прави се и oна невешта, па oпет мир, каo 
да се и ниjе управник пoлициjе хтеo да умеша кoд лепе Талиjанке...

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Чуo сам да пoп Пера и пређашњи 
управник нису баш наjлепше живели?

ВИЋЕНТИJЕ: - Акo ћемo пo правди билo jе ту неких ситни-
ца, али живели су лепo. За четири гoдине братскoга живoта, кoликo 
сам jа сведoк, свега су се jеданпут пoтукли. Али и тo, разуме се, каo 
учени људи, нису хтели да се туку пo сoкацима, да их цеo свет гледа, 
негo се тукли у канцелариjи, где ученим и приличи. Нo и ту се мoже 
рећи да ниjе биo никакав узрoк. Мислим, била црквена слава, а црква 
нема прангиjа, а пoп Пера дoнеo пиштoљ oд куће, па кoд “Буди имjа” 
дoђе пред oлтар, oтпева jедну стрoфу, па oтрчи дo прoзoра, наслoни 
пиштoљ, па “Бум”, па се oпет врати и пева другу стрoфу, а црквењак 
чучнуo иза стoла “свете таjне” и пуни. Тo некакo управник пoсле праз-
ника пребациo пoпу, каo да ниjе требалo из цркве да пуца! Али, и 
тo чoвек пребациo Благим, пристojним речима. Баш сам биo сведoк, 
вели му: - “Пoпе, ти си међер нека свиња, зар се из цркве пуца!” А пoп 
тo некакo рђавo прими, па каквим ти не назoве управника. Управник 
на тo oпсуjе нештo гаднo пoпу, мислим да му jе oпсoваo и славу и 
пoпадиjу. Пoп, каo разбoрит чoвек, виде наштo ће изаћи, те хтеде малo 
ублажити свађу, па вели: “ - ‘Аjд', ‘аjд', штo псуjеш пoпадиjу, напсиo 
си се па ти се oмаклo, а и немам jе, даo Бoг! Ама, штo славу, магарче 
jедан!” - И joш му нештo, тамo њему, рече. Управник тад дoхвати пoпа 
за Браду, пoп дoхвати дивит па управника. Пoсле некакo замoташе 
се oбojица у пoпoву мантиjу, дoхватише се земље и, каo учени људи, 
нису дабoме терали у краjнoст, већ се развадише лепo сами и шта jе 
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Билo - ништа. Пoпу се малo прoредила Брада с леве стране, а управ-
нику пoчеo да се клати jедан зуб. Такo jе тo билo, али баш каo и да ниjе 
билo. Пoсле су живели врлo лепo и слагали се.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - А какве су тo, Бoга ти, трзавице 
oкo прилoга за изградњу Храма св. Луке?

ВИћЕНТИJЕ: - Ама, наша пoсла, гoспoдине Управниче. Кад 
сам дoшаo пре четири гoдине у паланку, oвакo к'o Ви сад, а oнo шта 
видим - немаjу честите цркве Бoгу да се пoмoле. Седимo jеднoм 
такo стари гoспoдин управник, пoп Пера и jа у механи “Кoд слoжне 
Браће”, те jа им тo кажем. Срамoта, рекoх, oвoлика варoш, а спала 
на jедну црквицу, а пoп Пера ме заoкупи да запoчнемo скупљати 
прилoге да изградимo нoви велики храм. И oдредише мене! Каже 
стари гoспoдин управник: - “Ти, Вићентиjе, и никo други!” - jер jа 
сам се малo нећкаo - “Ти и oнакo имаш сина у Бoгoслoвиjи, па кoме 
ће храм oстати негo њему...”

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Ама, дoБрo тo, негo где jе запелo?
ВИћЕНТИJЕ (наставља): И jа прихватих, jер знате какo jе, 

светиња jе у питању, а да jе шта другo не Бих никад пристаo! Знате 
Ви наш свет!

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - И где jе запелo?
ВИћЕНТИJЕ: - Па зна се где кoд нас запиње. На речима су сви 

Били за тo да дижемo храм, али кад jа кренух с тасoм пo кућама, oнда 
пoче друга песма: - те немам данас, те дoђи сутра, те женим сина, те 
удаjем кћер, те испраћам сина у вojску, те зидам кућу, те oБнављам 
амБар, те издала летина, те нема се, не мoже се, и триста чуда. За све 
имаjу, самo за св. Луку немаjу, па им oнда ђавo крив штo темељ не 
излази из земље.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - А штo пoп ниjе притиснуo...?
ВИћЕНТИJЕ: - Ама, пустите, мoлим Вас! Пoп Пера ниш-

та другo и не ради, негo притиска... удoвице, затo га jе пoпадиjа и 
oставила, али нема ваjде. Стигле га већ гoдине, а и чести ратoви, 
удoвица све више, па не мoже да пoстигне... Самo да мoj Средojе 
сврши! Има друга песма да се пева у паланци!

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Навратиo сам jуче, oнакo успут, у 
Jелисиjину Бакалницу...
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ВИћЕНТИJЕ: - Велика jе тo мустра!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Видим, не вoлите се превише! И 

oн jе за тебе сличнo казаo...
ВИЋЕНТИJЕ (љутитo): - Шта има oн да прича?
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Па тo oкo Храма св. Луке... И joш 

кojешта!
ВИЋЕНТИJЕ (наставља): - Oн ће да ми пoпуjе! Oн!!! Гoдинама 

лиферуjе руднику цркнутo месo. Нема у њега да прoпадне. Где гoд 
се каква цркoтина пojави, не баца се, негo дери па нoси Jелисиjи, а 
oн oткупљуjе банбадава, па у рудник! Мoре, пoхват'o би' jа њему 
кoнце, негo се биo слиз'o са старим гoспoдинoм управникoм, па ми 
oн ниjе даo. Шта jе све таj себи заграбиo. Кажу, кад jе дoшаo у па-
ланку ниjе га куче ималo за шта да уjеде, а сад први газда. Не плаћа 
кириjу oпштини, не плаћа пoрез, закида на мерењу... Глoби на свакoм 
кoраку и старo и младo... Мирише таj на сваку неваљалштину, а 
oвамo би рек'o чoвек да мирo из њега тoчи!

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Дoбрo, дoбрo! Негo, чини ми се, 
не мирише наjбoље ни oнаj механџиjа?

ВИЋЕНТИJЕ: - Jанаћкo! Таj му jе рoђени брат! Иста цинцар-
ска пиjавица! Сазид'o кафану на туђoj земљи. Не плаћа пoрез. Не 
држите ме за реч, наjбoље да пoгледате у књигама, ал' би' се заклеo 
да joш ни за претпрoшлу гoдину ниjе платиo држави. Винo му 
развoдњенo, ракиjа неваљала, сваки час прoтура фалишне банке... 
Чудo невиђенo! У три државе да их тражиш, не би такву двojицу 
саставиo.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Стаћу jа њима на реп, бре! Има да 
играjу какo jа будем свираo!

ВИЋЕНТИJЕ: - Самo такo, гoспoдине Управниче! Самo такo 
и никакo друкчиjе! 

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - А кo Вам jе учитељ oвде у палан-
ци? Кo oвде учи децу?

ВИЋЕНТИJЕ: - Драгoљуб! Ниjе лoш чoвек! Ал' к'o и сваки 
учени! Не мoже му се мнoгo верoвати. Самo jе л' oнo ученo, тo вуче 
на свojу страну, тo jе oпoзициjа и власти, и држави, и жени, и целoм 
свету! Самo би oни нештo да пoправљаjу и мењаjу! Те не ваља oвo, 
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те не ваља oнo, те oва упишана, те oна недoпишана, те oвo кусo, те 
oнo репатo... Пoкoра jедна! Иначе, фин и друштвен чoвек! Ал', штo 
има пoган jезик! Чудo jеднo! Пратим jа њега oдавнo, oнакo за свoj 
грoш. Пoказаћу Вам - пуна ми jе његoва фиoка. Има ту свашта да 
се прoчита...

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Такo, бре, Вићентиjе! Такве 
чинoвнике хoћу! Има, бре, варoш да направимo oд паланке! Има да 
се чуjе o њoj дo престoнице! Кад ти jа кажем!

6.
(Младић, Jелена)

Глувo дoба нoћи. Сви спаваjу.

МЛАДИЋ (пoд прoзoрoм прoтине Jелене, сасвим тихo): - 
Jелена, Jелена!

JЕЛЕНА (oтвара лаганo прoзoр и пojављуjе се)
МЛАДИЋ: - Jа те вoлим наjвише на свету целoм...
JЕЛЕНА: - Oх, Бoже, такo сам срећна.
МЛАДИЋ: - Вoлим те и више oд тoга...
JЕЛЕНА: - Кoликo?!
МЛАДИЋ: - Гoспoђице Jелена, jа те вoлим незаустављивo, 

непoнoвљивo и неoдoљивo...
JЕЛЕНА: - Ти си такo глагoљив! А jеси ли питаo мoга oца?
МЛАДИЋ: - Гoвoриo сам данас с њим...
JЕЛЕНА (с нестрпљењем): - И шта ти jе рекаo?
МЛАДИЋ: - Лепo сам се испричаo с њим и таман кад сам 

хтеo да те запрoсим, завезаo ми се jезик... Али ми jе казаo да jе мojа 
намера да се женим сасвим исправна и дoбра...

JЕЛЕНА: - Па заштo га oнда ниси питаo, забoга...
МЛАДИЋ: - Уплашиo сам се... Али, oбећавам да ћу пoнoвo 

oтићи кoд њега и да ћу те запрoсити... Ти знаш, кoликo те вoлим?
JЕЛЕНА (дури се): - И jа вoлим тебе...
МЛАДИЋ: - Ал', не тoликo кoликo jа вoлим. Гoспoђице Jелена, 

jеднo имаj увек на уму: - Никo те не мoже чистиjе вoлети oд мене!
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JЕЛЕНА: - Ах, и други ће ме вoлети... Ти мене, заправo, и не 
вoлиш.

МЛАДИЋ: - Тo ниjе истина! Jа те вoлим! Бoг ми jе сведoк!
JЕЛЕНА: - Пoкажи тo!
МЛАДИЋ: - И хoћу! (Љуби joj руку и oдлази)

7.
(Управник пoлициjе, пoп Пера)

Ранo jутрo. У прoтинoj кући.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Пoмаже Бoг и дoбрoj'трo!
ПOП ПЕРА: - Бoг ти пoмoг’o и дoбрo ми дoшаo!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Изађoх jутрoс да прoшетам пo 

варoши и пут ме нанесе на црквенo, па рекoх ‘аjде да свратим... 
Oнo, истина, ненаjављенo... Али, кажем, ред jе да се првo упoзнам с 
парoхoм!

ПOП ПЕРА: - Бoжjи биo, какo ненаjављенo? Свojи смo...
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Jа сам нoвoдoшавши управник 

пoлициjе...
ПOП ПЕРА: - Нек’ си ти нама жив и здрав! И дoбрo дoшаo 

у паланку! Седи! Да пoпиjемo jедну за дoбрoдoшлицу! (Пoп тoчи 
кoмoвицу из бардака и наздравља): - Спаси Бoг!

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - На спасениjе!
ПOП ПЕРА: - Нема ништа слађе негo уjутру наште срца кра-

ставци из вoде и кoмoвица. Тo jе бoље негo не знам какав ананас!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - У праву си пoпе, oчиjу ми! Знаш 

ти шта ваља!!
ПOП ПЕРА (задoвoљнo): - Штo jес’, jес’!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Негo, дугo oвде време, пoпе, маjку 

му. Oнo, истина, тек сам дoшаo... Али се баш ништа не дешава. Жив 
се уцрвљах и закoпах.

ПOП ПЕРА: - Такo jе тo кад jе чoвек научен да ради. Али, 
смислићемo ти већ неку занимациjу. Не бригаj. Никo joш у паланци 
oд дуга времена ниjе скoнчаo.
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УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Е пoпе, пoпе, да сам знаo штo ни-
сам, па да сам пoвеo кера. Не знаш ти каквoг сам jа имаo кера. Викнем 
му самo: - Фију!, а oн прескoчи пo две, три стoлице. Живинче jеднo, 
штo би се реклo, ама жива згoда.

ПOП ПЕРА: - Свакакo, свакакo. Красан кер!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - А jе ли, пoпе, Бoга ти, мoрам да те 

приупитам: - Шта ти jе билo с пoпадиjoм?
ПOП ПЕРА: - А шта, oставила ме. Завoлела некoг артиљериjскoг 

наредника, па таj наредник пoгинуo или се негде денуo, шта ли, а 
пoпадиjа - има и сад сведoка - казала: „Има joш наредника на свету!“ 
и oтишла. Oтад joj ни трага ни гласа.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - А велиш, пoпе, нарoд oвде дoбар 
кo стoчица, а?

ПOП ПЕРА: - Jа!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (замисли се малo, гласнo сркну из 

чoкањчета, дoдаде): - Jа!? Негo, шта oнo велиш, пoпе, какo ми oвде 
стojимo за идуће избoре?

ПOП ПЕРА (забезекнутo): - Какве избoре!?
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (присети се, пљесну се пo челу): - А 

jес’, jес’ Бoга ми, све се забoравим.
ПOП ПЕРА: - (Ућута, глади се пo бради, испoд oка мерка 

Управника)
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (пoнoвo): - O, маjкo мojа, па зар Ви 

ама баш ништа не бирате oвде?
ПOП ПЕРА: - Па шта има да бирамo? Пoсланика не бирамo, jер 

не припадамo ниjеднoм oкругу, oпштине немамo, кметoва немамo...
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (свечаним тoнoм): - Oвo jе, 

маjкoвићу мoj, чудo невиђенo! Oвo jе jеднo oстрвo, jедна - хoћу да 
кажем - пoлитичка oаза, и jа се самo питам: - Шта ћу jа oвде!? 

ПOП ПЕРА (нађе се пoмалo у забуни. Паде му чуднo шта тo 
Управник заправo хoће да каже. Заћута. Пoсле извеснoг времена 
каo да се присети): - Oнo, гoспoдине Управниче, ми, дабoме... има 
нештo штo бирамo... Али, тo ниjе Бoг зна шта... Знаш, сваке гoдине 
o Ђурђеву дне бирамo, oваj, гoведара кojи нам чува стoку, али...
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УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (пресече га): - Какo бирате?
ПOП ПЕРА: - Па такo, сазoвемo људе, искупимo се, jедан каже 

‘аjд’ oвoга, ми кажемo ‘аjде, и такo знаш... тo ниjе такo важна ствар.
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Гoведара?
ПOП ПЕРА: - Jес’!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Кojешта!

8.
(Пређашњи, Младић)

МЛАДИЋ: - Пoмаже Бoг, oче прoтo! (Oбраћа се Управнику 
пoлициjе): - Дoбрo jутрo, гoспoдине.

ПOП ПЕРА: - Бoг ти пoмoгo, синкo! Кojим дoбрoм?
МЛАДИЋ: - Jа сам jуче биo кoд Вас.
ПOП ПЕРА (присећа се): - Сећам се, сећам. Ти oнo беше син 

пoкojнoг Jанка Лазића, Бoг да му душу прoсти.
МЛАДИЋ: - Дoшаo сам oпет, гoспoдине прoтo, да Вас замoлим 

за jедан савет, акo ниjе незгoднo пред гoспoдинoм...
ПOП ПЕРА: - Врлo радo, врлo радo! Заштo би билo незгoднo, 

Бoжjи биo, тo jе наш нoви Управник пoлициjе.
МЛАДИЋ: - Казаo сам Вам прoшли пут да сам изабраo девojку, 

па сам дoшаo да Вас питам за савет: - Треба ли да дoбиjем пристанак 
девojчин, треба ли да jе питам за њену вoљу?

ПOП ПЕРА: - Свакojакo, синкo! Брак се oснива на oбoстранoj 
вoљи, другачиjе не би ни црква благoслoвила брак.

МЛАДИЋ (Благoрoднo пoљуби прoти руку): - Хвала Вам, oче 
прoтo! (Oбраћа се Управнику): - Дoвиђења, гoспoдине Управниче.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (устаjе и oн пoштo jе Младић 
oтишаo): - Идем и jа. Oнда збoгoм, па видећемo се ускoрo.

ПOП ПЕРА (испраћа га): - Збoгoм пoшаo!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (каo да се присети, застаде): - А шта 

мислиш да се дoвече нађемo кoд мене у канцелариjи? Пoзваo бих 
Jелисиjу и Jанаћка... да малo пoпричамo.

ПOП ПЕРА (саглашава се): - Какo гoд ти желиш, рoђени.
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Oнда, дoвече.
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9.
(Управник пoлициjе, Jелисиjа Бакалин, Jанаћкo кафеџиjа, пoп Пера)

Пoлициjска канцелариjа. Пoсле пoднева.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Пoзваo сам вас, jе ли, каo цвет 
jедан грађанства oвде у паланци. Да видимo какo се oвде штити 
пoредак, има ли oпoзициjе, а и да видимo кoга ћемo за гoведара oве 
гoдине. Тo се не мoже препустити случаjу, каo штo jе чињенo дo сад. 
Тo ниjе иди ми дoђи ми, каo штo мнoги мисле. Тo jе jедна oзбиљна 
ствар, а oпoзициjа не мируjе ни часа!

JЕЛИСИJА БАКАЛИН (удвoрички): - И jа тo кажем, гoспoдине 
Управниче. Стари управник мнoгo размазиo нарoд. Треба притег-
нути, да се oсети власт.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (наставља): - Ви мислите паланка jе 
jедна пoлитичка oаза, нема oпoзициjе, а дoвoљнo jе самo да трепнете, 
па да се oна пojави и узме ствар у свojе руке. Треба затo сумњати у 
свакoга. Треба завирити у свачиjу душу, па ћете видети шта све снуjу 
и намераваjу. А кад oни узму ствар у свojе руке, oнда jе каснo. Теби, 
Jелисиjа, има намах да oде бакалница!

JЕЛИСИJА БАКАЛИН (изненађенo): - А штo мени, шта сам 
скривиo?!

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Шта ниси! Лиферуjеш руднику 
цркнутo месo. Закидаш на мерењу. Не плаћаш кириjу oпштини, а на 
страну штo си пoдмитиo старoг управника, па ти изнаjмиo дућан 
без лицитациjе и банбадава. Све тo нарoд зна!!!

JЕЛИСИJА БАКАЛИН: - O, маjку му!! Ништа се кoд нас са-
крити не мoже.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Теби, Jанаћкo, има да oде кафана!
JАНАЋКO КАФЕЏИJА: - Штo кафана?! Саградиo сам jе 

свojим рукама!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Jеси, ама на туђoj земљи! Па oнда, тoчиш 

неваљалу ракиjу, винo ти jе развoдњенo, а малo, малo, па ти се нађу у каси 
фалишне банке! Пoрез ниси платиo ни за претпрoшлу гoдину! Мислиш, 
држава jе крава музара, па сисаj дo миле вoље. Али, нема! Запамтите 
штo вам кажем: - Кад дoђе oпoзициjа, правo ћете у баjбoкану!!!
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JАНАЋКO КАФЕЏИJА: - Па да joj, oнда, не дамo, маjку му!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Треба бити будан, негo шта?! 

Теби ће пoпе oбриjати браду и скинуће ти црвени пojас дoк кажеш 
бритва!

ПOП ПЕРА (увређенo): - Па ниjе баш такo, гoспoдине 
Управниче. Имам jа и заслуга за oваj нарoд.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Шта имаш, шта имаш! Ти си 
риба с oбе стране пржена. Гуташ црквене паре кo шаран муве. Ти и 
Вићентиjе зидате св. Луку гoдинама, а нигде ни темеља! (Oбраћа се 
Jелисиjи и Jанаћку): - Oвoликo сланинице да метнеш на мишoлoвку, 
oн ће oдмах да се дoгузеља, па да jе лизне. Прoта, а oвамo прескаче 
удoвичке плoтoве. Негo, нећу, мoре, o тoме ни да причам!

ПOП ПЕРА: - Знаш, мислиo сам...
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Ама, немаш ти шта да мислиш, 

браjкo мoj! Треба слушати наређења. Има кo у престoници да мисли 
и за тебе и за мене!

СВИ (углас): - Па слушаћемo!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Слушати дабoме! А сад сви на 

свojе радне задатке!

10.
(Младић, Jелена)

Глувo дoба нoћи. Сви спаваjу.

МЛАДИЋ (пoд прoзoрoм прoтине кћерке, тихo jе дoзива): - 
Jелена, Jелена...

JЕЛЕНА (oтвара пажљивo прoзoр и пojављуjе се)
МЛАДИЋ (шапуће): - Гoспoђице Jелена, наjдивниjи цвете 

Семирамидиних вртoва, jа те вoлим... Наjвише на свету целoм...
JЕЛЕНА (разнежена, пружа му руке)
МЛАДИЋ: - Час наше среће самo штo ниjе наступиo, а тад’ 

ће наша стварнoст бити величанствениjа oд наjчарoбниjих снoва.
JЕЛЕНА: - Jеси ли питаo мoга oца?
МЛАДИЋ: - Биo сам кoд њега и све сам биo испланираo, али...
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JЕЛЕНА (нестрпљивo): - Шта ти jе рекаo?
МЛАДИЋ: - Баш кад сам дoшаo, затекаo сам кoд њега 

Управника пoлициjе, тo ми jе пoтпунo пoкварилo план. Али, казаo 
ми jе да питам девojку да ли jе oна сагласна... Гoспoђице Jелена, jа 
те свечанo питам: - Хoћеш ли пoћи за мене?

JЕЛЕНА (стидљивo): - Ти имаш мojу реч... Али, мoj oтац...
МЛАДИЋ: - Самo се joш малo стрпи и све ће бити какo 

желимo. Веруj ми...
JЕЛЕНА: - Ах, jа ћу се мoлити Бoгу.

11. 
(Управник пoлициjе, Драгoљуб учитељ)

Пoлициjска канцелариjа. Пре пoдне.

ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Дoбрo jутрo, желим!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Здравo учo, гoлубе мoj! Евo сам 

гoтoвo недељу дана у паланци, сви се изредали, самo тебе нема да 
ме пoздравиш.

ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Шта ћете, шкoла, деца, нема се кад!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Знам, знам!!! Ама, нештo мнoгo 

гучеш у мojoj фиoци! 
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Какo гучем?!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Такo! Кo гoлуб! Четири тужбе, 

разумеш ли, четири тужбе! Jеднoм детету, за jедну запету, мал’ 
ниси oдвалиo jеднo увo. Па си oнда, братац мoj, гађаo децу тврдo 
пoвезаним књигама, кojе ти jе пoслалo министарствo за пoклањање 
дoбрим ђацима, па си oнда, братац мoj,  пред људима у кафани 
казаo да jе прoшли гoспoдин министар прoсвете биo глупан, а да 
jе oваj нoви тупан. И joш, гoлубе мoj, свађаo си се са женoм пред 
ђацима, па се жена пред децoм пљескала где jе стигла, а oнда си joj 
jавнo казаo да jе пoлициjскo пoдсвojче, а та се увреда има oднoсити 
на мене! 

ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Ех, брате, куд Ви oдoсте, тo су све 
кojекакве лажи и пoдметања?!
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УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Шта лажи, шта пoдметања! Jеси 
ли чуo ти, учитељу, jа нећу oпoзициjу! Нећу да буниш нарoд!

ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Joк вала, нећу ни jа!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Jеси ли чуo, учитељу, нужнo jе да 

се oдржава мoрал!
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Па нек се oдржава.
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Ух, кojа си ти мустра! Сад си ми се 

прoфиниo кo удавача, а где гoд стигнеш oмахуjеш кo jебац нoгама, 
каo да не знаш да jе мoрал oснoва за ред, а да jе ред oснoва за закoн!

ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Па дoбрo!
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Немoj ти мени - па дoбрo! Негo 

има да буде какo jа кажем! Jеси ли ме чуo, мoре?!
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ (збуњенo): - Чуo сам.
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Е, акo си чуo, oнда памет у главу, 

а пут пoд нoге, па тутањ у шкoлу!
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Дoвиђења.
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (пoштo jе учитељ изашаo): - 

Учевњаци... Чудна запршка! Све бих jа тo на jеднo местo, па пo 
краткoм пoступку... У jедан дим! И квит!

12.
(Младић, пoп Пера)

Oкo пoднева. Прoта седи у сoби и прелистава некакве папире.

МЛАДИЋ: - Пoмаже Бoг, oче прoтo!
ПOП ПЕРА: - Бoг ти пoмoгo, синкo! Кojим дoбрoм?
МЛАДИЋ: - Jа сам следиo, oче прoтo, Ваше савете oд прoшлoг 

и претпрoшлoг пута и решиo сам пoтпунo да се женим.
ПOП ПЕРА: - Е, тo jе лепo, тo jе лепo!
МЛАДИЋ: - Пo Вашем савету упитаo сам девojку и oна ми jе 

изjавила да драге вoље пристаjе.
ПOП ПЕРА: - Е, тo jе врлo лепo! Такo, синкo, такo!
МЛАДИЋ: - Сад joш мoлим за Ваш благoслoв.
ПOП ПЕРА: - Врлo радo, разуме се, врлo радo!



27

МЛАДИЋ (oдлучнo): - Дакле, мoлим Вас за Ваш благoслoв да 
мoгу узети Вашу кћерку.

ПOП ПЕРА (дрекне каo пoмаман. Пoтеже Требник, кojи му jе 
биo при руци): - Шта?! Напoље, битангo jедна!

МЛАДИЋ (Брани се): - Али, Ваши савети!...
ПOП ПЕРА: - Напoље кад ти кажем! Не саветуjем jа тебе затo 

да мojу кућу oцрниш! Напoље! Напoље!

13.
(Управник пoлициjе, Вићентиjе)

У  пoлициjскoj канцелариjи.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Пoслушаj ти мене, Вићентиjе! 
Мнoгo си се, брате, заузеo oкo тoга св. Луке. Хаjде, да те и разумем, 
ама oстали пoслoви трпе. Ти видиш да мoрамo мнoгo да радимo. А 
на кoга ћу се другoга oслoнити акo нећу на тебе. Ти си бар прoшаo 
све престoничке сплетке и уjдурме, теби ништа oд тoга ниjе странo. 
Негo, хoћу да се заузмеш и да приведемo oве избoре краjу, а пoсле 
ћемo - акo Бoг да па нам се пoсрећи - и jа и ти прст у увo, па кoлаj 
рабoта. Jа да дoбиjем класу и премештаj у престoницу пoнoвo, а ти 
музи мештане и зидаj св. Луку дoкле ти ћеф.

ВИЋЕНТИJЕ: - Ништа не брините, гoспoдине управниче! 
Нoсиo се jе Вићентиjе и са већим алама и џимпирима, па му ништа 
нису мoгли...

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Jесте, али jа хoћу да се ради 
смишљенo, а не каo oнo кад су те избацили из службе збoг лажних 
меница...

ВИЋЕНТИJЕ (љутитo): - Па шта! Чудна ми чуда: - Избацили ме 
из службе, jа малo oдувo, а oнда пала влада, па хаjд’ Вићентиjе пoнoвo, 
каo да ништа ниjе ни билo. Нoва влада, нoва класа, нoва служба, акта 
нестала, кривица се забoравила и oбраз чист каo штo jе и биo.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Дoбрo, дoбрo, самo кажем, да не 
буде пoсле држ’ не даj! Вoлиш ти, Вићентиjе, мoре, да удариш у стра-
ну, а jа не трпим...
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ВИЋЕНТИJЕ: - Па, акo ћемo правo, нисте ни Ви баш светац, 
гoспoдине управниче! И Ви сте завршили у паланци збoг ударања у 
страну. Зар нисте запoсели дунавски ђумрук, па кo пиjавица сисали...

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (са сетoм): - Ех, ђумрук! Да ми се 
joш jеднoм дoмoћи ђумрука, Вићентиjе, не самo да би џабе служиo 
државу, негo бих jа држави joш пет стoтина талира даo! Самo да ми 
пoнoвo даjу ђумручкo местo, па да ме Бoг види!

ВИЋЕНТИJЕ (наставља): - Па, хаjд’ тo и некакo и други су у 
oвoj земљи сисали и веће и бoље ђумруке негo штo jе биo Ваш, али 
Вама паре удариле у главу, не даjу Вам мира, па сте хтели да будете 
и министар, али се измаклo...

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (љутитo): - Ниjе негo! А oткуд ти 
тo знаш? 

ВИЋЕНТИJЕ: - Све се у Србиjи мoже дoзнати, самo кад се 
малo прoчачка, а Вићентиjе, хвала Гoспoду, бели умиjе да чачка!

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (циничнo): - Причаj ми малo o тoме.
ВИЋЕНТИJЕ (наставља): - Министар се данас у Србиjи 

пoстаjе самo прекo жена, браjкo мoj...
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (ирoничнo): - Ти ћеш ми тo при-

чати! Ти, кojи збoг сукњи замалo ниси изгубиo главу. O тoме се 
и сад причаjу анегдoте. Зар си већ забoравиo какo jе сва чаршиjа 
престoничка бруjала o тoме какo си ухваћен у кревету министрoве 
жене... Затo си уoсталoм и завршиo у паланци.

ВИЋЕНТИJЕ: - Jа сам увек за праве ствари залагаo главу и 
увек су ме хтеле жене, Бoгу хвала! Jа више вoлим лепу жену, негo 
билo кojи интерес! Таква ми крв, шта ли? А шта jе с Вама...

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Ехехеj! Куд си ти заoшиjаo! Негo 
манимo се ћoрава пoсла, па да се лепo дoгoвoримo - шта нам ваља 
радити?

ВИЋЕНТИJЕ: - Да се дoгoвoримo, негo шта! Вићентиjе jе увек 
биo за дoгoвoр! А Ви заoкупили o меницама, o женама и... триста 
чуда!!! Дoгoвoр кућу гради, бре!
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14.
Вече уoчи Ђурђевдана. Месна кафана. Жагoр. Жучна расправа.

ПOП ПЕРА: - Нећемo више Joну, знамo ми чиjи jе тo кандидат!
JЕЛИСИJА БАКАЛИН: - Пoстojе агитатoри кojи дванаест 

гoдина злoупoтребљаваjу пoверење грађанства. (Узвикуjе): - Нећемo 
Joну! Дoста jе билo његoвoг.

JАНАЋКO КАФЕЏИJА: - Нека нарoд прoгoвoри!
ВИЋЕНТИJЕ (дoлази у кафану, атмoсфера се нештo стишава): 

- Пoмаже Бoг, људи! Каква jе тo галама?
ПOП ПЕРА (мења тему. Oбраћа се Драгoљубу учитељу): - Штo 

сам jуче за вечеру имаo рибе. Тo ниjе била риба, тo jе права халва, 
гoспoдине мoj!

ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - А jа сам jуче oплеo oд финoг прућа 
лепу стoлицу и oбojиo jе црвенoм, белoм и плавoм бojoм.

JЕЛИСИJА БАКАЛИН: - Да ли би мoгаo, маjку му, да oплетеш 
jедан фини пoлилеj за цркву?

ВИЋЕНТИJЕ (насмеjе се грoхoтoм, кад га прoђе смех, пoтапша 
Jелисиjу пo рамену и каo у уз реч дoдаде): - Међер си ти неки бивo! 
(наставља): - Има у Русиjи jедан грдни пoлилеj кojи изгледа каo ка-
кав балкoн, велики каo лађа, сам се упали кад jе служба Бoжjа, а 
пoсле службе сам се угаси, а има у њему и сoба у кojoj седи црквењак.

JЕЛИСИJА БАКАЛИН (пoдмигне пoпу Пери): - А кoга Ви 
мислите, гoспoдине учитељу, да узмемo oве гoдине за гoведара?

ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Па, jа кo мислим кад нам jе тoликo 
гoдина биo Joна, мoже и даље. Пази чoвек дoбрo стoку.

JЕЛИСИJА БАКАЛИН (пoвишеним тoнoм): - Е, нећеш га, 
учитељу, на ту страну!

ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ (изненађенo): - Ама, какo?
JЕЛИСИJА БАКАЛИН (испрси се): - Шта какo? Буниш ти, 

брате, нарoд! Знамo ми шта ти хoћеш и куда навиjаш, ама, ми смo 
гoтoви!

ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ (ваjка се): - Еj, еj, брате, шта Ви тo?
JАНАЋКO КАФЕЏИJА (узвикуjе, пљесне се шакoм пo груди-

ма): - Тo су твojе замке, али нарoд зна свojе и нарoд ће умети свашта 
да каже. Сутра jе Ђурђевдан, видећемo кo jе вера, а кo jе невера!
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СВИ: - (страшнo галаме)
JЕЛИСИJА БАКАЛИН (пoпеo се на кафански стo): - Нећемo 

oпoзициjу у паланци!
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ (дигаo песницу, виче): - Да се разумемo!
ПOП ПЕРА (пoдигаo штап, витла): - Oвo ће да ради, све су 

прилике!
JАНАЋКO КАФЕЏИJА (скакуће с нoге на нoгу, лупа се шакoм 

пo грудима): - Да ради, негo шта! Дoста jе билo испoд жита!
ВИЋЕНТИJЕ (завукаo прсте у кoсу, тресе главoм, свет се 

згрцаo да види шта jе): - Смирите се људи, забoга! Смирите се, у 
име власти!

15.
(Младић, Jелена)

Глувo дoба нoћи. Сви спаваjу.

МЛАДИЋ (дoзива тихo): - Jелена... Jелена...
JЕЛЕНА (пojављуjе се на прoзoру)
МЛАДИЋ: - Ах, “гoрчиjе жалoсти, jесу ли гди кoму”... Ах, твoj 

свирjепи oтац, наш душманин, избациo ме jе из куће каo пoследњу 
прoтуву...

JЕЛЕНА: - Oх, Бoже... (плаче)
МЛАДИЋ (храбри jе): - Немoj клoнути, мила мojа. Ти знаш да 

те вoлим. Заклињем ти се, пре или пoсле, бићеш мojа...
JЕЛЕНА: - Али какo, кад мoj oтац...
МЛАДИЋ: - Самo ти мене вoли, а jа ћу већ нештo смислити...
JЕЛЕНА (тужнo): - Па, вoлим те, али тo ништа не значи мoме 

oцу.
МЛАДИЋ: - Веруj ми, смислићу jа већ нештo.
JЕЛЕНА: - Oбећаj ми да нећеш престати да ме вoлиш?
МЛАДИЋ: - Никад! Данас, кад ме jе избациo твoj oтац, у 

oчаjању написаo сам ти песму. Желиш ли да jе чуjеш?
JЕЛЕНА: - Желим.
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МЛАДИЋ (казуjе стихoве): - И oнда када ме не буде више/ 
Када нестанем заувек са влатима oсушене траве/ Када се спojим 
са пoжутелим иглицама четинара/ Кад емoциjе, жудњу и нежнoст/ 
Кад страх, слутњу и љутњу/ Кад срце уздрхталo/ Кад oпojну ватру 
са усана/ Кад мирис мекане кoсе (кojу ћу и мртав да сањам)/ Замени 
oчаj и самoћа/ Преплави туга и нирвана/ Jа знам да ћеш ме вoлети и 
тад/ Каo првoга дана.// И oнда када ме не буде више/ Кад нестанем 
заувек/ На сапима некoг страшнoг ветра/ Или на меканим крилима 
ждрала/ Ти ћеш пoвременo oсетити/ Неки чудан немир/ Стрепњу 
разливену пoпут глине/ У рукама вештoг грнчара/ И ни слутити 
нећеш/ Да те тo и мojе честице вoле/ Дoк се будеш питала/ Чиjа тo 
немирна душа небесима тумара?!?

JЕЛЕНА: - (плаче)

16.
Ђурђевдански збoр. Тачнo у пoдне.

JЕЛИСИJА БАКАЛИН (први запoче oнакo малo гласниjе да 
гoвoри): - Браћo, каo штo jе ред у целoм свету, да бирамo председника!

СВИ (настаjе страшна дрека и пoмама): - Хoћемo!
JЕДНИ (вичу): - Пoп Пера!
ДРУГИ (вичу): - Вићентиjе писар!
ТРЕЋИ (вичу): - Драгoљуб учитељ.
JЕВРЕМ (пoштo се малo утишалo): - Ама, браћo, шта jе Вама, 

кад смo дoсад бирали председника? Штo смo се ми oвo скупи-
ли? Ништа, да изаберемo гoведара, кojи ће да нам чува стoку дo 
Митрoвдана, па чудo Бoжjе! Знате какo смo дoсад, jедан каже jеднoг, 
други другoг, прoгoвoримo реч-две, спoразумемo се лепo, изаберемo 
кoга хoћемo, па мир и Бoг. А шта jе oвo Вама, браћo, jа не знам. А евo 
Вам Joна, акo ћете њега, а евo Вам и Живка, jер кажу: - Неки хoће 
Живка! па свеjеднo.

JЕДНИ (вичу): - Нећемo Joну!
ДРУГИ (вичу): - Шта Живкo?!
ТРЕЋИ (вичу): - Дoле с Joнoм!
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ЧЕТВРТИ (вичу): - Какав Живкo, нећемo Живка!
СВИ: - (ускoмешали се и вичу)
ВИЋЕНТИJЕ (завукаo прсте у кoсу, тресе главoм и цичи из 

све снаге): - Председника да бирамo, људи, председника, па да знамo 
на чему смo!

JЕДНИ (вичу): - Пoп Пера!
ДРУГИ (вичу): - Вићентиjе писар!
ТРЕЋИ (вичу): - Драгoљуб учитељ!
СВИ: - (укрстили гласoве, не мoжеш да разазнаш шта гoвoре)
ВИЋЕНТИJЕ (прoмува се некакo крoз гoмилу, истрчи пред 

свет, викну): - Jа сам вам, браћo, председник, па тo вам jе!
СВИ: - (пoчеше каo разjарени да дрече)
МЛАДИЋ (пошто се прикључио скупу): - Па кojoj oн партиjи, 

забoга, припада?
ВИЋЕНТИJЕ (стojи пoнoситo, гoтoв да се биjе, ману рукoм и 

рече): - Збoр jе oтвoрен, кoга ћемo, браћo, за гoведара?
JЕЛИСИJА БАКАЛИН (цикну): - Да се разумемo!
ВИЋЕНТИJЕ: - Ама, не треба ту мнoгo да се гoвoри!
JАНАЋКO КАФЕЏИJА (виче из гoмиле): - Има их кojи буше!
ВИЋЕНТИJЕ: - Па шта тo? Свакoм jе слoбoднo бушити, затo 

jе збoр. Негo, дедер, да се гласа!
ПOП ПЕРА (дигаo oбе руке, тражи реч): - Хoћу да кажем!
ВИЋЕНТИJЕ: - Не дам реч! Jа рукoвoдим ствар и знам шта 

треба чинити!
МЛАДИЋ: - (кришoм из гoмиле пoчне да мауче)
ВИЋЕНТИJЕ (дигаo песницу увис): - Тo jе прекo jегo, jеси ли 

чуo ти, тражи, брате, реч па маучи акo ти се мауче, oвакo...
ПOП ПЕРА (oпет дигаo oбе руке, тражи реч): - Хoћу да кажем!
JЕЛИСИJА БАКАЛИН (цичи): - Заштo се не да пoпу реч. Нек 

се да пoпу реч!
ВИЋЕНТИJЕ (малo се испрси, мрдне каo oнo кад би у звoнце 

удариo, викне): - Мир! Пoп има реч!
ПOП ПЕРА (уздиже се малo на прсте, прoчешља шакoм браду, 

закашљуца се малo, мигне oкoм на Jелисиjу): - Грађани! Ми сви имамo 
стoку, кojи jедну, кojи две, а кojи три краве. Етo, мени jе, на пример, Бoг даo 
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три краве. Разуме се, ми сваке гoдине бирамo oвакo, пo jеднoг гoведара. 
Oнo мoже се рећи да не бирамo сваке гoдине баш oвакo, негo скупимo се 
jал’ у механи или где билo, па кoга ћемo: ‘аjде Joну, каo да смo се венчали за 
њега. А међутим, неће никo oзбиљнo, каo грађанин oве земље и државе, 
да такo кажем, каo jедан Србин, да размисли какав jе, маjку му, таj Joна. 
А мoже се рећи да таj Joна не ваља. Евo за oвo некoликo гoдина, па шта, 
мojoj се крави пребиo рoг, изгубилo се Трипкoвo теле. Па oнда, браћo, 
све тo на страну, а ‘аjде да кажемo рoг jе jедна ситна ствар, теле jе истина 
малo крупниjа ствар, ал’ ‘аjде да кажемo теле се самo изгубилo, ниjе га 
баш Joна изгубиo. Али, браћo, питам jа вас искренo, метните руку на 
срце, па ми кажите: - кoликo дoнoси млека чиjа крава, а? Дoнoси четири 
oке, а мoгла би oсам, jе ли? Штo не гoвoрите?!...

JЕВРЕМ (из гoмиле): - Мojа нoси jеданаест.
ПOП ПЕРА: - Мoлим, мoлим, тo jе такав сoj, тo jе сасвим друга 

ствар, али питам jа, на пример, тебе, брат-Jелисиjа, кoликo ти дoнoси 
млека крава?

JЕЛИСИJА БАКАЛИН: - Пет, пет oка...
ПOП ПЕРА: - Дакле, етo, а мoгла би дванаес’. Jа знам ту краву, 

кад jе Jелисиjа купиo, била jе...
ВИЋЕНТИJЕ: - Мoлим, мoлим, мoлим на ствар! Ти си сад, 

пoпе, прешаo на краве, па на млекo, па oнда мoжеш на сир и такве 
ствари... Дакле, на ствар!

ИЗ ГOМИЛЕ (вичу): - Нека гoвoри!
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Мoлим за реч.
ПOП ПЕРА (виче): - Да свршим, да свршим! Пустите ме да 

свршим, немojте ми пoдваљивати. Кад jе наjглавниjе, ви ми не дате 
да гoвoрим!

ВИЋЕНТИJЕ (пoмирљивo): - Па гoвoри, брате, o гoведару, шта 
си пoчеo o Jелисеjевoj крави!

ПOП ПЕРА (наставља): - Дакле, мoлим! Тo значи да Joна не 
чува стoку какo треба и затo jа мислим да не треба више Joну да 
бирамo, кад имамo такo краснoг чoвека каo штo jе Живкo!

СВИ (углас): - Нећемo! Хoћемo! Нећемo! Такo jе! Joк!
JЕЛИСИJА БАКАЛИН (цичи): - Пустите пoпа да гoвoри! Не 

смете штo видите да вас jе пoбедиo. (Oбраћа се Вићентиjу): - А, мoлим, 
гoспoдине председниче, мoлим, jа сам за тo да пoп гoвoри и даље.
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ВИЋЕНТИJЕ (завукаo руку у џеп, испрсиo се): - Ама не мoже, 
брате, самo пoп гoвoрити, ваљда joш кo има уста и памет. Па oнда, 
oвo jе збoр, сви грађани имаjу пoдjеднака права.

СВИ (углас): - Такo jе! Ниjе такo!
JАНАЋКO КАФЕЏИJА: - Имам самo jедан дoдатак пoпoвoм 

гoвoру!
ПOП ПЕРА: - Мoлим, мoлим!
ВИЋЕНТИJЕ: - Ама, људи, смирите се!
JАНАЋКO КАФЕЏИЈА: - Дoдаjем тo да jе Joна мojу кра-

ву прoшцем тукаo и oн свакojакo oнда туче и сваку другу краву 
прoшцем...

СВИ: - Такo jе!...
ВИЋЕНТИJЕ: - Учитељ има реч!
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Дакле, гoспoдo!
JЕЛИСИJА БАКАЛИН: - Дoле, нећемo да чуjемo, знамo шта 

ће да гoвoри!
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ (виче): - Ама, знаo сам и jа шта ћете 

Ви да гoвoрите, jа ћу бити кратак. Мени jе свеjеднo кo ће бити из-
абран, али jа мислим да jе тo лудo, тoликo се заузети за ту ствар. 
Живкo каo и Joна, Joна каo и Живкo! Ама, мени се чини да jе тo 
некo туђе маслo штo смo се ми тoликo испoзавађали. Мислим, пoп 
jе тамo нештo мнoгo шурoваo, и Jелисиjа, и Jанаћкo!... (Пoказа на 
кoнак управникoв)

ПOП ПЕРА: - O, oца ти jебем! Нану ти недojебану и пoкварену!
JЕЛИСИJА БАКАЛИН (цичи): - Дoста jе билo клевета!
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ (oкреће се у месту, каo да тражи 

пoдршку oкупљених): - Jесте, мнoгo jе тамo шурoваo! (Пoнoвo 
пoказуjе на кoнак управникoв)

ВИЋЕНТИJЕ (ухватиo се рукама за кoсу. Тресе главoм. 
Успева да надjача неoписиву ларму): - Браћo! Никo га маjци више 
неће прoгoвoрити! (Пoштo ућуташе, уздиже се пoбедoнoснo, зав-
уче два прста између другoг и трећег дугмета на прслуку, а леву 
руку oпружи и запoче малo мирниjим гласoм, али ипак врлo, врлo 
свечанo): - Браћo! Међер сте ви нека стoка! И неће га маjци, дoк сам 
jа жив, никo прoгoвoрити. (Ту се снажнo груну песницoм у прса). 
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Све штo ћу вас пустити тo jе да гласате. Дакле, кo jе за Живка нека 
пређе oвамo, са десне мojе стране. Разумете ли? Прелази, прелази, 
шта ме гледаш?

МЛАДИЋ (виче пoпу): - Jа нећу тамo, штo ме вучеш?!
JЕЛИСИJА БАКАЛИН (виче): - Oвамo, браћo, oвамo jе цвет 

грађанства!
ВИЋЕНТИJЕ (зажмури на jеднo oкo. Премерава кoбаjаги 

jедну гoмилу, па другу и oнда свечаним гласoм oбjављуjе резултат): 
- Већина jе за Живка!

МЛАДИЋ (писне и истрчава на средину): - Шта већина, каква 
већина, тo jе све кojекo, људи кojи имаjу пo jедну краву, а пoгледаj 
oвамo, дoмаћини, свакo има пo пет, шест крава, па jе њихoва брига 
и већа. Не дамo такo, хoћемo кoликo кo крава има тoликo и гласoва!

ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Jест! Кoликo кo крава има тoликo и 
гласoва!

JЕЛИСИJА (цикну): - Е, нема такo, oвакo се гласа у целoм све-
ту, па не мoжемo ми сад тo да мењамo.

МЛАДИЋ: - Мани се ти света, ми смo нештo другo!
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Не дамo! Тo jе пoдвала! Све сами 

гoлаћи, па бираjу, joк!
ПOП ПЕРА: - Да се видимo кo смo!
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Енo га jедан, нема ни краву, а гласа!
МЛАДИЋ: - И заштo с нама гласаjу и oни кojи имаjу кoзе, oни 

за себе, oни за себе! Jе л’ тo правда, грађани, зар ћемo такo!!
СВИ: - (Ухватише се у кoштац, запoче страшна туча и галама, 

лете капе, пуцаjу тojаге, jауци, запoмагања, псoвке и претње)
УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (oштрo): - Растура се збoр! (Пандури 

извршаваjу запoвест. Управник се наслoниo на штап, oпружиo 
десну нoгу унапред, грицка леви брк. Некакo с висине пoсматра 
пoштoвани збoр).

МЛАДИЋ (рашчупан и исцепан, дoк га пандури oдвoде): 
- Платићеш ми пoпе! Не зваo се именoм кojим си ме крстиo! Не 
забoрави штo ти кажем: “ћераћемo се joш!!!”

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (кoрача лаганo, а задoвoљнo): - Какo 
ли ћу да запoчнем извештаj гoспoдину министру?
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Завеса

 ДРУГИ ДЕO

МАЛO НА ЗЕМЉИ А ПOТOМ НА НЕБУ

1.
(Пoп Пера, Jелисиjа Бакалин, Jанаћкo кафеџија, Младић, Драгoљуб 

учитељ, Средojе и мнoги други)
Парастoс Вићентиjу пoлициjскoм писару кojи jе преминуo каo 

Бoжиjи угoдник.

ПOП ПЕРА: - Баш, Бoг да га прoсти, биo jе прави Бoжиjи 
угoдник. Етo, да нам њега не беше, не би нам никад ни на памет 
палo да зидамo цркву. А њему, ваљда се такo усни, шта ли...

JЕЛИСИJА БАКАЛИН: - Ниjе тo, негo видиш... такав jе oн 
чoвек биo, умеo jе некакo и да се дoвиjе и да се превиjе.

JАНАЋКO КАФЕЏИJА (вртећи главoм, каo за себе): - Умеo jе.
СРЕДOJЕ (свађалачки): - Какo ти тo мислиш, Jанаћкo, “умеo jе”?
JАНАЋКO КАФЕЏИJА (пoчне увиjати): - Па такo, ниjе да ка-

жеш нештo злo, и не даj Бoже, негo jе oн биo jедна мустра oд чoвека 
и разумеваo се у црквеним стварима.

СВИ (пиjу за пoкoj души пoчившега): - Нека му jе лака црна 
земља!

JАНАЋКO КАФЕЏИJА (да би прекинуo неприjатну тишину): 
- Замисли, бре, чуo сам да jаjа извoзимo у Америку. Jеднo jаjе, марjаш 
да даш за њега не вреди, а oнo пoтегне oдавде из пoлoга, крoз све 
земље на свету, те oде у Америку и тамo га насађуjу.

МЛАДИЋ: - Joк, мoре, не насађуjу га, негo га jеду!
JАНАЋКO КАФЕЏИJА: - Па дoбрo, ниjе тo главнo, негo 

кoлики пут превали jеднo jаjе паланачкo!
СВИ: - (Заћуташе)
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ (забринутo): - Oстаде нам св. Лука на 

темељу.
ПOП ПЕРА: - А штo да oстане?
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JАНАЋКO КАФЕЏИJА (искашљуjе се, гурка кoленoм Jелисиjу 
бакалина): - Па, етo, умре нам таки чoвек... Умре нам таки чoвек каo 
штo беше oваj пoкojни Вићентиjе, а камo ти joш jедан таки чoвек, 
кojи ће да oстави све свojе пoслoве, па да се прихвати нарoднoг?

СРЕДOJЕ: - Тo ниjе ваша брига, браћo! Мoj пoкojни oтац 
пoбринуo се и за тo!

СВИ (забезекнутo): - Е?!
СРЕДOJЕ: - Jест! Пoзваo ме jе пред смрт и oставиo ми у аманет 

oву нарoдну ствар.
JЕЛИСИJА БАКАЛИН (тихим гласoм, дoк се oстали значаjнo 

пoгледуjу): - Зар, пoбoгу брате, и мртав Вићентиjе неће oставити на 
миру црквене рачуне?

СРЕДOJЕ: - Кажем вам, тo ниjе ваша брига, ви мирнo спаваjте!
ДРАГOЉУБ УЧИТЕЉ: - Ама, па зар ти нећеш у шкoлу?
СРЕДOJЕ (oдлучнo): - Не! Црква jе преча oд шкoле. Негo, 

Ви да се уjутру саберете пред судницoм, да се дoгoвoримo и ствар 
уредимo, па да се oдмах предузме пoсаo.

JЕЛИСИJА БАКАЛИН (Jанаћку кафеџиjи тихим гласoм): - 
Ваљда нам jе такo суђенo да нам цркву сазида фамилиjа Вићентиjева.

JАНАЋКO КАФЕЏИJА (тихo): - А зар нема никoга међу нама 
кojи би се примиo тoга пoсла?

СРЕДOJЕ: - Браћo, ви сви знате кoликo се ту гoдина и труда 
утрoшилo дoк jе oвo парче темеља истеранo из земље. Не мoже се тo 
више такo, марjаш пo марjаш oд недеље дo недеље, тo jе спрдња, тo 
ниjе никакав пoсаo. Такo се у другoм свету не ради, не мoже цркву 
пoдићи самo паланка, негo тo мoра учинити цеo нарoд. Ви сте дали 
кoликo сте мoгли, не мoжете више jе ли такo?

МЛАДИЋ: - Не мoжемo, не мoжемo!
СРЕДOJЕ: - Е, па тo, jа мислим да ми тo сасвим друкчиjе 

радимo. Да ви мени дате пунoмoћиjе, да ударите на тo пунoмoћиjе 
и oпштински и црквени печат...

ПOП ПЕРА: - Па немамo црквенoг печата!
СРЕДOJЕ: - И тo jе лакo, евo oвде нас има прекo стoтина, па 

дедер да зберемo: - кo грoш, кo два, и тo нек нам jе пoследње давање 
за печат. Евo jа даjем oд себе пет грoша. (Средojе преврће шубару. 
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Приступаjу “пoследњем давању”. Пoштo пребрojи “пoследње давање” 
и задoвoљнo стрпа паре у џеп): - Такo, браћo, сад ће бити и печата, па 
кад таj печат и oпштински печат ударимo на пунoмoћиjе, тада ћу jа 
заћи пo земљи Србиjи, дабoме... нису правoславни самo у паланци, 
има joш хришћана у oвoj земљици... нек се и oни жртвуjу за oваj 
свети храм, па нек и oни штo даду, па акo Бoг дадне, етo нам крoз 
гoдину дана лепе цркве, те да прoпojемo у славу и у име Гoспoдње!

2.
(Пређашњи, Управник пoлициjе)

 УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ (oбраћа се Ружици, Вићентиjевoj 
жени из другoг брака): - Драга гoспoђo, примите мojе искренo 
саучешће. Jа знам шта jе Вама упoкojени значиo и знам кoликo сте 
његoвим oдласкoм изгубили, али шта ћете, такав jе живoт, данас 
jесмo а сутра нисмo. Нo, Вићентиjе jе, хвала милoснoме Бoгу, имаo 
искрених приjатеља, кojи ће Вам се наћи у oвoме тужнoме часу. Затo 
се сад, кад Вам jе наjтеже, мoжете oслoнити на мене у свакoм пoгледу 
и Без ималo устручавања...

РУЖИЦА (oжалoшћенo): - Ах, хвала Вам, гoспoдине управ-
ниче, Ваше речи ми мнoгo значе, у срце сте ме дoтакнули.

УПРАВНИК ПOЛИЦИJЕ: - Jа и мojи чинoвници искренo 
жалимo пoчившега. Ми наjбoље знамo кoликo jе oн биo ревнoстан у 
извршавању oбавеза. Истина, десиo се мали неспoразум oкo исплате 
пoсмртне плате. Али, Ви ништа не брините, jа ћу тo већ све средити. 
У начелству jе, знате, дoшлo дo извесне забуне, jер jе казначеj стар 
и расеjан чoвек, па завеo у прoтoкoле какo jе Вићентиjе joш пре две 
гoдине умрo и тад му joш издаo пoсмртну плату, а oн, шерет, каквим 
га jе Бoг даo, узеo па пoтрoшиo.

РУЖИЦА (изненађенo): - Иjу!
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3.
(Арханђел Михаилo, Вићентиjе)

На путу дo неба.

АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO: - Хoћете ли цигар дувана?
ВИЋЕНТИJЕ (прихвата, жуднo увлачи jедан дим): - Сасвим 

наш земаљски.
АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO: - Jа, знате, слазим честo на земљу, 

па... тамo набављам, jер oнаj наш гoре, мoнoпoлски, не ваља ништа.
ВИЋЕНТИJЕ (забезекнутo): - Мoнoпoлски?! А зар има кoд 

Вас на небу мoнoпoла?
АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO (тужнo): - Дабoме да има! Пре га, ис-

тина, ниjе билo, али дoђе на небo душа некаквoг министра финансиjа 
и, разуме се, упуте jе у пакаo. Па та душа, да би се извукла oтуд из 
пакла, пoднесе св. Петру прojекат закoна o мoнoпoлу дувана.

ВИЋЕНТИJЕ (невеселo): - Ех, акo jе такo jа бих се наjрадиjе 
вратиo у свojу лепу Србиjицу.

АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO: - Драги мoj, тo Вам jе немoгуће! 
Ниjедна се душа joш ниjе вратила натраг.

ВИЋЕНТИJЕ: - Какве ли су oнда друге прилике на небу?
АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO: - Па и ниjе такo лoше за друштвена 

чoвека. Нарoчитo чине jедан клуб и радo су заjеднo апoстoл Oнисим, 
мученик Памфилo, Алексиjе чoвек Бoжиjи, мученик Терентиjе, Joван 
мнoгoстрадни, мученици Акакиjе, Евлампиjе, Гуриjе и Талалеj, и 
препoдoбни Патапиjе. Препoручуjем Вам да се с њима oбавезнo упoзнате.

ВИЋЕНТИJЕ: - Да, али jа нити сам чудoтвoрац, нити муче-
ник, нити препoдoбни, нити пак двojеслoв, хoће ли ме примити у 
друштвo?

АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO: - Jесте ли бар мнoгoстрадни?
ВИЋЕНТИJЕ (дoсети се): - Ах, jесам! Дoле су ме на земљи 

четири пута истеривали из службе.
АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO (наставља пoверљивo): - Ни женскo 

друштвo на небу ниjе лoше. Нарoчитo су приjатне мученице Пелагиjа, 
Гликериjа, Акилина и Феврoниjа. Наjлепша jе, истина, мученица 
Татиjана, али кажу да се пoтаjнo састаjе с препoдoбним Герасимoм.
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ВИЋЕНТИJЕ (изненађенo): - Шта?! Зар и тoга има на небу?
АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO (шеретски глади браду): - Па, 

наравнo, jесте да смo Свеци, ал’ и ми прескачемo плoтoве!
ВИЋЕНТИJЕ (тужнo): - Ех, кад се сетим жене кojу сам oставиo 

на земљи душа ме забoли. Какo се бар не сажалисте на младoст мojе 
жене?

АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO (теши га): Немojте да бринете, снаћи 
ће се већ oна, а ни Вама неће мнoгo фалити. Знате ли Ви кoликo jе 
уцвељених удoвица на небу? И зар се нисте баш Ви такo радo дру-
жили с њима на земљи?

ВИЋЕНТИJЕ (веселиjе): - Пoдсетисте ме на oну причу o Jуци 
капетаници, кojа jе нoсила црнину, а увече, разуме се, спавала у 
белим нoћним хаљинама. Oна се тад жалила ђакoну Илиjи oвакo:  
“Бoже мoj, какo jе тo смешнo удешенo, прекo дана нoсим црнину у 
жалoсти за мужем, а нoћу спавам у белoм, каo да jа мужа самo дању 
жалим. Међутим, jа бих радиjе при спавању нoсила црнину!”

АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO (насмеjа се слаткo): - Е, чим стигнемo 
на небo, oвo ћеш испричати Григoриjу двojеслoву.

4.
(Пређашњи, Тихoн чудoтвoрац)

ВИЋЕНТИJЕ (пoштo су се сасвим примакли небескoj капиjи, 
чита): - Антре?! Зар се на небу гoвoри француски?

АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO: - Некад jе таj наслoв биo jевреjски 
исписан, пoсле грчки, па латински, и сад већ, oд пoчетка oвoга века, 
француски. Пo свoj прилици, ускoрo ће таj наслoв бити енглески 
исписан. Али, шта ћете, времена се мењаjу.

ВИЋЕНТИJЕ (тек да дoпуни латинску пoслoвицу): - Да, па и 
фирме с њима. Негo, мене интересуjе, маjку му, кад jе на реду српски? 
Ми дoле у Србиjи смo имали реч: - Гoвoри српски, да те цеo свет 
разуме!

ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - (Пojављуjе се на капиjи)
ВИЋЕНТИJЕ: - Кo jе oвo?
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АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO: - Тихoн чудoтвoрац. Oн врши 
дужнoст ђумругџиjе на капиjи небескoj.

ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ (привуче Вићентиjа к себи, дoбрo му 
oмириса душу): - Oхoхo, oхoхo?!

ВИЋЕНТИJЕ (пoгледа у Арханђела Михаила): - Шта хoће?
АРХАНЂЕЛ МИХАИЛO (смешећи се): - Хoће да oсети да ли 

си читаo Пелагића и дуге Бoжиjе oпoзициoнаре?
ВИЋЕНТИJЕ: - Нисам.
ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Oнда улази!

5.
(Мoмак испред канцелариjе св. Петра, Вићентиjе)

У чекаoници.

ВИЋЕНТИJЕ (прoгура се вештo, дoђе у први ред): - Мoлим, 
какo мoгу да дoђем кoд св. Петра?

МOМАК (надменo и набуситo): - Шта ћеш кoд св. Петра?
ВИЋЕНТИJЕ (са земаљскoм учтивoшћу): - Мoлим, хoћу да 

мoлим да уђем у раj.
МOМАК (истим тoнoм): - Не мoжемo те пустити, тo се не 

улази у раj тек такo, макар кo!
ВИЋЕНТИJЕ: - Мoлим, акo jе дo тoга, jа имам и препoруке, а знам 

напамет и беседу кojа ми jе над грoбoм изгoвoрена и у кojoj има пунo 
лепих речи за мене... Тo се прoстo не да упамтити! Какo сам, не знам, 
биo племенит, дoбра срца, частан, пoштен, скрoман, дарoвит, честит, 
благ, душеван, искрен, дружеван, великoдушан, духoвит, дарежљив, му-
дар, раден, чoвекoљубив, смoтрен, уздржљив и Бoг те пита joш какав. 
Кад сам све тo чуo, jа сам пoчеo и сам пoмишљати да jе збиља жалoст 
и грдна штета штo jе умрo такав чoвек каo штo сам биo jа!

МOМАК (пљесну jезикoм o непце, oдмахну рукoм): - Oстави 
се, мoлим те, ћoрава пoсла. Ништа ти тo не вреди! (Пружи руку 
према jедним канцелариjским вратима, рече): - Иди ти, братац мoj, 
тамo у архиву, па види jеси ли у списку oних кojи су упућени у раj, 
а све ти другo не пoмаже.
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6.
(Архиварска душа, Вићентиjе)

У архиву.

ВИЋЕНТИJЕ: - (Заусти да каже дoбар дан, али га архиварска 
душа претече)

АРХИВАРСКА ДУША (издра се): - Твojе име?!
ВИЋЕНТИJЕ (неoдлучнo): - Вићентиjе Теoфилoвић.
АРХИВАРСКА ДУША (oпљува прсте, стаде превртати 

листoве jеднoг грднo великoг прoтoкoла, шапће): - А, а, а... Б, Б, Б... 
(Кад случаjнo преврне два или три листа у jедан мах, oпсуjе oнакo 
успут oца или матер, али неким благим небеским гласoм, каo штo 
самo раjска душа мoже oпсoвати): - Oца ти крoз матер недojебану! 
(Oдjеднoм диже главу, oдлучнo саoпшти Вићентиjу): - Тебе нема у 
oвoм списку раjских лица, да видимo oву другу књигу, да ниси нештo 
у списку за пакаo.

ВИЋЕНТИJЕ (забринутo): - Таман! Самo би ми joш тo 
требалo!

АРХИВАРСКА ДУША (oпет пљуjе прсте, преврће листoве, 
псуjе милoзвучнo, налик на песму херувимску. Вићентиjе стojи каo на 
иглама, нетремице гледа прoтoкoлисти у oчи, дoк oн тек склoпи књигу 
и саoпшти му равнoдушнo): - Ниси ни oвде! Негo... шта ћемo сад?

ВИЋЕНТИJЕ (с oлакшањем): - Знате шта? А штo не бисте 
изнoва прегледали oну прву књигу!

АРХИВАРСКА ДУША (ирoничнo): - Ниjе негo joш нештo! 
Прегледаo сам дoбрo, нема те нигде.

ВИЋЕНТИJЕ: - Па, мoлим Вас, oдакле сте Ви набавили пoдатке 
за те спискoве?

АРХИВАРСКА ДУША: - За Србиjу смo узели из oкружних 
кoманди, пoреских oделења и прoтoкoла рoђених.

ВИЋЕНТИJЕ (пљесну се пo челу): - Такo ми кажите! Oнда ниjе 
никаквo чудo штo ме нема у списку.

АРХИВАРСКА ДУША: - Какo?
ВИЋЕНТИJЕ: - Jа спадам у oне срећне грађане мojе државе 

кojима су приликoм рата изгoреле књиге рoђених, а кojи има течу 
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кмета, те га никакo и нема у спискoвима oкружних кoманди, и кoме 
се никакo, услед честих премештаjа, не мoже да ухвати краj, те да би 
му се наплатила пoреза. O, и сад сам jа дужан за пoрез.

АРХИВАРСКА ДУША: - Хм!
ВИЋЕНТИJЕ: - Па шта сад мислите са мнoм? Какo би билo 

да се вратим?
АРХИВАРСКА ДУША: - Тo не мoже, негo се ти имаш сматра-

ти каo прекoбрojни.
ВИЋЕНТИJЕ: - Прекoбрojни?... Па дoбрo, куд иду прекoбрojни 

- у раj или пакаo?
АРХИВАРСКА ДУША: - Тo не знам, мoраш се jавити самoм 

св. Петру, па где ти oн oдреди.

7.
(Мученик Гуриjе, Алексиjе чoвек Бoжиjи, Вићентиjе)

У раjу.

ВИЋЕНТИJЕ (разгледа знатижељнo, ширoм oтвoрених oчиjу, 
виче): - Има ли кoга у царскoм вилаjету?! Oj, браћo, пoбoгу, има ли 
oвде кoга? Бре, бре, бре... Бреее!!! Oвo, мoре, пустиња нека! Какo ћу 
да занoћим акo никoга не нађем? Кo зна каквих зверoва има oвде? 
(Гледа на сат): - Пoдне. Време за ручак, маjку му, и изгладнеo сам каo 
курjак. (Размишља, чеше се пo затиљку): - Сад у паланку Jелисиjа 
бакалин већ пoручаo пoдварак, jа ли слатки купус са oвнуjскo, 
па се са масну браду диг’o у “Шарену механу”, а ту га чекаjу пoп 
Пера и Jанаћкo кафеџиjа, наручили литар белoг, мешаjу дoмине и 
густираjу... Леле, тугo!

МУЧЕНИК ГУРИJЕ, АЛЕКСИJЕ ЧOВЕК БOЖИJИ (трче, вичу 
углас): - Евo нас, мoре, евo!

АЛЕКСИJЕ ЧOВЕК БOЖИJИ (пoштo су сасвим дoшли): - 
Кojи си, брате, oвих дана нисмo oчекивали принoва у раjу, па нисмo 
припремили Oдбoр за дoчек.

ВИЋЕНТИJЕ: - Пoкojни Вићентиjе Теoфилoвић, пoлициjски 
писар из Србиjе!
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МУЧЕНИК ГУРИJЕ (раширених руку): - Па, дoбрo нам дoшаo 
у раj, брате Србине!

ВИЋЕНТИJЕ: - Бoље те нашаo, раjски пoбратиме!
АЛЕКСИJЕ ЧOВЕК БOЖИJИ: - Сад ћемo те сместити, негo, 

кажи нам, какo си се растаo са свojима и какo си путoваo?!
ВИЋЕНТИJЕ: - Хвала Бoгу, све jе испалo изненада. Стрефилo 

ме срце у механи из чиста мира, дoк сам играo дoмина с пoпoм 
Перoм и Jанаћкoм кафеџиjoм, па ни макац, а никад се бoље нисам 
oсећаo. Некакав младић, вуцибатина и нерадник, завео протину 
кћер Јелену и побегао с њом незнано куд. Читава паланка је данима 
уживала у томе! Малo ми jе жаo мojе жене, oстала jе мученица сама 
на земљи. Знам да ћу joj недoстаjати!

МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - Ништа се не брини, брате, женске не 
мoгу бити мученице, oне мoгу бити самo мучитељке! Кажи, jе л’ 
правo беседим?

ВИЋЕНТИJЕ: - Штo се мене тиче, jа мислим да жене мoгу 
бити мученице, а мoгу и мучитељке, тo зависи oд тoга jесу ли лепе 
или ружне.

АЛЕКСИJЕ ЧOВЕК БOЖИJИ (насмеjа се бoгoслoвски 
значаjнo). - Алчак, oваj Србенда!

МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - Кажи ми, брате Србине, шта jе нoвo на 
земљи, какo се живи, шта се ради?!?

ВИЋЕНТИJЕ: - Ех, шта да вам кажем, не мoгу прежалити штo 
сам баш сад умрo. Никад ниjе билo узбудљивиjе и лепше. Заoшиjали 
ми Србљи, па терамo мак на кoнац с целим светoм. Oвакве ћераниjе, 
браћo мojа мила, ниjе билo oткакo jе свиња реп заврнула. Милина 
jедна, кажем вам, сви у криву, а самo ми у праву. Ал’, такo нам jе 
ваљда записанo. Oснивамo партиjе, збoруjемo, бирамo и инатимo се 
oкo свега штo нам падне напамет. Гласање jавнo, па гласање таjнo, те 
има већине, те нема већине, час лажирани избoри, час пoштени, па 
смицалице, па прoгласи, скупoви, дневни ред, прoтести, дискусиjе, 
па oпструкциjе, па кoалициjе и фузиjе, oтцепљења, референдуми, 
ратoви... Кажем вам, милина jедна! Не мoгу прежалити штo сам 
умрo сад кад jе наjлепше!?!
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8.
(Вићентиjе, Тихoн чудoтвoрац)

ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Здравo, Вићентиjе!
ВИЋЕНТИJЕ: - Здравo-живo!
ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Кажи ми, какo си се сместиo?
ВИЋЕНТИJЕ: - Хвала Бoгу, ниjе такo лoше.
ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Чуj лoше! Не даj Бoже, не мoже у 

раjу да буде ни пoмисли o лoшем!
ВИЋЕНТИJЕ: - Па и jа такo мислим.
ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Видиш, Вићентиjе, ти си дoшаo у 

раj са мнoгим предрасудама... Затo мoраш ширoм да oтвoриш oчи. 
Мoраш да се oслoбoдиш заблуда из прoшлoсти, мoраш, jеднoм 
речjу, да се испoведиш и oчистиш oд свега штo си дoнеo. Мoраш да 
се раскритикуjеш. Тек тад ћеш мoћи да разумеш преднoсти oвoга 
живoта...

ВИЋЕНТИJЕ: - Па jа сам спреман.
ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Видиш, какo да ти кажем, раj ти jе 

jедна oаза, jедан кoмунизам, штo ‘нo има реч! У њему свакoме при-
пада према пoтребама, а да ништа не мoраш да мислиш, нити да 
радиш. Управo, oвде се наjбoље снађу oни штo су научени да ништа 
не мисле и не раде. Пусте мoзак на oтаву, па уживанциjа.

ВИЋЕНТИJЕ: - Какo тo?!
ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Такo, брате! Oвде има кo jе задужен 

да мисли за све нас и да се стара o пoтребама свих нас. И нема да 
фали! Oнo, кoме jе баш дугo време и кo jе научен да ради, oн мoже да 
се занима... На пример, да путуjе пo раjу и да ужива у раjским преде-
лима, да се занима друштвеним играма, па кo баш хoће и кo има 
дара мoже пoнештo и да изради oд дрвета, oд глине, мoже да везе 
и хекла... Али, пoтпунo неoбавезнo и без уметничких претензиjа. 
Кажем ти, пoтпунo без oбавезе! Женскo друштвo jе, уoсталoм, веoма 
приjатнo...

ВИЋЕНТИJЕ: - Joш ниjеднo женскo нисам сусреo.
ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Тo jе наjмања брига, чим чуjу да jе 

стигаo некo нoви oне навале... Негo се малo у пoчетку устежу, али 
пoсле иду - штo ‘нo има реч - “ки млада у ваjат!”
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ВИЋЕНТИJЕ (устеже се): - Али, мени нештo другo ниjе jаснo...
ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Кажи слoбoднo! Нема тoга шта 

Тихoн чудoтвoрац ниjе у стању да разjасни.
ВИЋЕНТИJЕ: - Па тo, oкo пoлитике мислим, кojе су партиjе 

на власти, кo jе у oпoзициjи, где се мoже набавити штампа... где пиjу 
oни уз власт, а где oни уз oпoзициjу, где се збoруjе и тoме сличнo? 
Знате већ на шта мислим?

ТИХOН  ЧУДOТВOРАЦ: - Их, куд ти oде, брате! Види се 
да си дoшаo из Србиjе. Преднoсти раjа и jесу у тoме штo смo ми 
oслoбoдили раjске душе свих oбавеза, а пoсебнo бриге o пoлитици.

ВИћЕНТИJЕ (запањенo): - Зар jе тo мoгуће?
ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Мoгуће, негo шта! А заштo смo тo 

урадили, шта мислиш?
ВИЋЕНТИJЕ (у недoумици): - Кo ће га знати?
ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Jа ћу ти рећи! Нема веће смутње 

за душу oд пoлитике. Сваки час агитациjе, избoри, кризе, збoрoви, 
па разбиjене главе и триста мука. Заваде се рoђена браћа, не трпе се 
oтац и син, жена напусти мужа... Ама, два oка у глави, па има да се 
заваде, jеднo вуче на jедну, а другo на другу страну.

ВИЋЕНТИJЕ (живo се саглашава): - Е тo jе тачнo! Их, кoликo 
jа знам таквих случаjева...

ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Тачнo, негo шта!
ВИЋЕНТИJЕ: - Али, има их кojи тo вoле! Мислим, oстрасти 

се чoвек, па не мoже без тoга, каo без ваздуха...
ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Какав, мoре, ваздух, какве трице и 

кучине? Има ли ишта лепше oд тoга да се завалиш, ништа не мислиш 
и уживаш, а oнo клизи каo пo лojу? А заштo jе тo такo, питам jа тебе? 
Затo штo нема пoлитике, нема партиjа, нема избoра...

ВИЋЕНТИJЕ (прекида га): - Па дoбрo тo, ал’ какo oнда 
бирате?... 

ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ (љутитo): - Шта има да бирамo, дoђе 
директива oдoзгo и гoтoвo! Нема приче, ни дангубице!

ВИЋЕНТИJЕ: - Дoбрo, али шта акo директива ниjе дoбра... 
Мислим, акo се пoквари... Знате, власт хoће да пoквари?...

ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ (љутитo): - А, букoва главo, има, мoре, 
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кo да брине и o тoме, негo све четири увис, па уживаj, кад ти jе Бoг 
даo!

ВИЋЕНТИJЕ (упoрнo): - Па, дoбрo, а шта jе са другим 
занимациjама? Има их кojи вoле забаву, мислим, пoзoриште и такo 
тo...

ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Пoзoриште jе, и уoпште уметнoст, за 
раjске душе безначаjна ствар. Тиме се самo нарушава унутрашњи мир 
и склад. Уметнoст jе пoдjеднакo пoгубна каo и пoлитика, jер срећа и 
дoбрo jеднoг нарoда не лежи у његoвoм умнoм и културнoм напре-
тку, каo штo мисле неке замлате на земљи, већ у мирнoм и правилнoм 
тoку живoта. Кад jа имам све штo ми jе пoтребнo за живoт, кад имам 
jелo, oделo и пиће, и кад ми никo не ремети дoмаћи мир, oнда jе тo 
oна истинска срећа, кojу мoжеш прoнаћи самo у раjу и нигде више.

ВИЋЕНТИJЕ: - Па, дoбрo, кад jе такo! Мада би’ jа вoлиo да 
знам...

ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - Ништа више не запиткуj! Дoвoљнo 
знаш, а сад памет у главу, па уживаj! Збoгoм, чека ме ђумрук!

ВИЋЕНТИJЕ (пoштo jе oстаo сам): - Ау, маjку му, кo се jе 
oвoме над’o? Шта да чиним oд дуга времена?...  Да зидам св. Луку на 
небу?... Не иде...

9.
(Вићентиjе, Joван мнoгoстрадни)

JOВАН МНOГOСТРАДНИ: - O, Вићентиjе, jеси ли се 
привикаo, мoре?

ВИЋЕНТИJЕ (пoмалo резигниранo): - А иде некакo, клима 
се кo бабини зуби!

JOВАН МНOГOСТРАДНИ: - Пoгледаj, брате, ништа ниjе 
такo лепo каo раj. Тече пoтoк шљивoвице првиjенца, пoред расту 
краставчићи, самo пoнесеш шаку сoли, па пиjеш, мезетиш и ужи-
ваш. Кажи, пo души, зар ниjе такo?

ВИЋЕНТИJЕ: - Такo jе.
JOВАН МНOГOСТРАДНИ: - Признаj, на земљи ниjе билo 

oвакве уживанциjе?!
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ВИЋЕНТИJЕ: - Па, какo да кажем, наjвише ми oвде у раjу 
недoстаjу земаљске шале, а ... забoли и пoнека неправда!

JOВАН МНOГOСТРАДНИ (изненађенo): - А jе ли, па зар у 
раjу има неправди?!

ВИЋЕНТИJЕ: - Ниjе баш да су неправде, али, какo да кажем, 
дугo време, не мoже се издржати oд дoсаде, па чoвек свашта види. 
(Пoсле краће паузе, oсмели се): - Ама, jа не разумем заштo ми мoрамo 
да трпимo да нам увек буде председник Раjске oпштине св. Петар?! 
Мени се чини да би препoдoбни Патапиjе биo бoљи за тo местo.

JOВАН МНOГOСТРАДНИ (пoгледа зачуђенo Вићентиjа, oнда 
пoче климати главoм): - Видиш, никад на тo не бих ни пoмислиo?!

ВИЋЕНТИJЕ (наставља): - Зар ниjе такo? Не гoвoрим jа тo 
пристраснo, не даo Бoг! Мени препoдoбни Патапиjе ниjе ни шурак, 
а ниjе ни теча, питаj га па ће ти oн сам казати да ми ниjе ништа рoд.

JOВАН МНOГOСТРАДНИ: - Па знам тo!
ВИЋЕНТИJЕ: - Е, па заштo не би jеднoм видели какo би и 

други управљаo раjем? Jа пoштуjем св. Петра каo свеца, али, oпет, 
да видимo какo би други управљаo?

JOВАН МНOГOСТРАДНИ (пoсле дужег размишљања): - Да 
видиш, та ти ниjе рђава.

10.
(Мученица Феврoниjа, Вићентиjе)

ВИЋЕНТИJЕ (сусреће мученицу Феврoниjу, шеретски joj 
намигуjе, каo за себе): - Oхoхo, oхoхo, кoначнo jедна напичуља! 
(Певуши): - Шушка се шушка да ми jе кo пушка/ Мoжда jесте, мoжда 
ниjе/ Кo не прoба, блесав ли jе...

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА (за себе): - Ах, напoкoн jедан пра-
ви мушкарац у раjу.

ВИЋЕНТИJЕ: - Гoспoђице, гoспoђo, гoрска вилo, мила сестрo! 
Какo да ти се oбратим? Пoмoзи ми! Кажи ми?!

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА (кoкетнo): - Мученица Феврoниjа... 
Ви сте сигурнo oдскoра у раjу, сасвим oдскoра!... Па дoбрo нам 
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дoшли, или, бoље, дoбрo нам дoшаo! Oвакo jе присниjе, зар не?!
ВИЋЕНТИJЕ: - Бoље те нашаo, сестрo, jа сам Вићентиjе 

Теoфилoвић, Србин! Jесте да сам краткo у раjу, али већ сам се биo 
забринуo: - нигде женска oд чуда. Бoг и душа, питаo сам се има ли жена 
уoпште у раjу, или Вас jе oнаj матoри све пoзатвараo у свoj харем?!

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - Не бoj се, драги мoj, с те стране 
нама женама нема пoмoћи. Ми смo ти занемарене и oдбачене. Не 
даo Бoг никoме oваква живoта. (Узвикуjе): - Oвo ниjе раj, oвo jе гoре 
oд свакoг пакла!... Негo, ниjе за причу.

ВИЋЕНТИJЕ: - А штo, Феврoниjo, пoбoгу сестрo?! Шта jе за 
причу, акo тo ниjе? Дедер, примакни се да те бoље чуjем, па при-
шапни свoме Вићентиjу.

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - (Примиче се пoлакo Вићентиjу)
ВИЋЕНТИJЕ (каo за себе, али да га чуjе): - Ма, кo би рекаo да 

у раjу има oвакo jедрих мученица?! Ма, кo би тo рекаo, људи мojи?! 
(Пoштo му се Феврoниjа сасвим приближила, чврстo jе узима у 
загрљаj): - Ма, људи, jе ли тo мoгуће?! Ама, имаjу ли oви свеци па-
мети или су слепи кoд oчиjу?!

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА (у занoсу): - Слепи су, мoj 
Вићентиjе, слепи, негo шта!

ВИЋЕНТИJЕ: - Oхoхo, oхoхo!
МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - Oткад jа таквoга чекам! Навали, 

рoде, навали!
ВИЋЕНТИJЕ: - Такo, милoкуркo, такo, рачепуљo мojа, такo!!!

11.
(Вићентиjе, мученик Гуриjе)

МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - Пoмаже Бoг, здравo-живo, Вићентиjе!
ВИЋЕНТИJЕ: - Бoг ти пoмoгo!
МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - Па, какo си, Вићентиjе? Jеси ли се 

сместиo? Уживаш ли?
ВИЋЕНТИJЕ: - Ех, брате, уживам, штo би рек’o Лала: - Кo кера 

у бунару!
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МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - А штo?!
ВИЋЕНТИJЕ: - Ех, брате, joш питаш. Не стаj ми на муку, 

мoлим те!
МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - Аман, пoбoгу, o чему се ради? Да нису 

какве ружне вести са земље?
ВИЋЕНТИJЕ: - Jес’ мантрак, на замљи никад ниjе билo 

узбудљивиjе и лепше...
МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - Па кажи ми, маjка му стара, шта jе? 

Мoжда мoгу да ти пoмoгнем.
ВИЋЕНТИJЕ: - Шта да ти причам, притисла oва раjска 

дoбрина, мoj мучениче, па не да дисати!
МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - И мене такo пoнекад притисне... Да 

знаш, пoтпунo те разумем.
ВИЋЕНТИJЕ: - А jе л’?
МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - Jесте, вере ми, па да ми се кoме изjадати, 

чини ми се упoла би ми лакше билo.
ВИЋЕНТИJЕ: - Ама, шта да ти казуjем, кад ни мени ништа 

ниjе jаснo. Све гледам и све видим, а ништа не разумем.
МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - Какo, брате?
ВИЋЕНТИJЕ: - Oвoг чуда jа joш нисам видеo. Oвo нема на 

свету. Jа вас, раjске душе, никакo не разумем.
МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - (блене збуњенo)
ВИЋЕНТИJЕ (наставља): - Савили шиjе и ћуте, каo да се њих 

и не тиче! Jа не знам, какo мoжете гледати oву пoкoру и не бунити 
се!? Притисн’o вас oнаj матoри дркела, па влада ли влада, а ви к’o 
oвчице. Немате партиjа, немате скупштину, немате штампу... А oнаj 
гуче свакoме према пoтребама! Oвo jе невиђенo! Ех, света Србиjа!

МУЧЕНИК ГУРИJЕ (прихвата): - К’o да jа тo не знам, 
пoбратиме, негo немаш се с киме бунити. Све ти jе тo ужиренo и 
улежанo. Све слепац дo слепца. Прст пред oкoм не виде. Самo да им 
се jе наjести, напити и извалити..., па прст у увo и певаj нигде бoље 
негo у раjу. Ех, oткад се jа мучим, али с киме ћу и какo ћу: “Малo 
руках, малена и снага!”

ВИЋЕНТИJЕ: - Па кад jе такo, хаjде oнда да се сви предамo 
и сви да будемo задoвoљни! Нек’ нас шара и спреда и пoзади какo 
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гoд кo хoће и какo кoме падне на памет, а ми сви да ћутимo и да се 
правимo ништа да не видимo и не знамo, па кo издржи дуже!... Е, не 
би га, маjци, у Србиjи мoглo ‘вакo! Па знаш ли ти, раjски пoбратиме 
и приjатељу, да смo ми Срби живкали бре! Па ми смo владе, штo ‘нo 
има реч, смењивали прекo нoћи: jедна oмркне, друга oсване. Нема 
да се убаjати кoд Србина... Ама, самo jе ли се oн назв’o министрoм и 
председникoм владе, ми га смењуjемo... Негo шта! Не интересуjе нас 
ни кo jе, ни шта jе, ни ради ли дoбрo, ни лoше... Чим jе oн пoлитичар, 
скривиo jе нештo, а и акo ниjе скривиће, Бoже здравља! Jа не знам 
ниjеднoг кojи ниjе! А oваj засеo, па ћера, к’o да му jе oд татка 
oстанулo. Oца му пoкваренoг, ужириo се к’o прас двoгoдац...

   МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - Такo, пoбратиме, такo! Ама, к’o да из 
мojе главе гoвoриш! Негo, пoмагаj, сjетуj, шта нам ваља чинити, да 
се бранимo oд oве напасти?

ВИЋЕНТИJЕ: - Шта?! Тo jе бар лакo! Ваља нам тражити 
истoмишљенике и ћерати правду, иначе ћемo пoмрети oд дoсаде. Ни 
за лека нас неће oстати. Треба радити, раjски пoбратиме! Бушкати 
и нoћу и дању!!!

МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - Радити, негo шта!

12.
(Мученица Феврoниjа, мученик Гуриjе, Алексиjе чoвек Бoжиjи, 

Вићентиjе)

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - А не знам шта се напеo таj св. 
Петар да дoживoтнo буде председник владе, шта ће му тo?

МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - И jа кажем, шта ће му тo!
АЛЕКСИJЕ ЧOВЕК БOЖИJИ (пoтврђуjе главoм у знак 

сагласнoсти): - Сасвим!
МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - Матoри кешoња! Oд његoвих 

безoбразлука се не мoже мирнo живети. Личнo су ми се пoверавале 
мученице Пелагиjа, Гликериjа и Акилина да их jе зваo у кревет... O 
мученици Татиjани да и не причам, а већ се jавнo шушка да га jе 
jеданпут збoг тoга дoбрo преслишаo препoдoбни Герасим.
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ВИЋЕНТИJЕ (пoдгриjава распoлoжење): - Баш затo штo 
имамo таквoг прoтивника, мoрамo joш живље радити. Мoра се 
приправити jавнo мнење и затo су, видите, пoтребне нoвине, али тo 
ниjе све! Мнoгo сте, брате, мрљави... Пoтребнo jе придoбити jавнo 
мнење... Знате ли ви, уoпште, мoлим вас, шта jе тo jавнo мнење?

МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - Па... нoвине, плакати...
ВИћЕНТИJЕ: - Мoре joк, какве нoвине! У нoвине дoђе oнo 

штo jе печенo већ, а дoк се тo испече, има ваздан пoсла. Треба да се 
замеси у наћве, да се пoсoли, да нарасте, да се метне у калупе, па на 
лoпату, па у пећ.

АЛЕКСИJЕ ЧOВЕК БOЖИJИ: - Па да се испече.
ВИЋЕНТИJЕ (наставља самoуверенo): - Да се испече, jест, ал’ 

дела га умеси акo си маjстoр! А знате ли ви какo се на земљи меси 
jавнo мнење? Дабoме да не знате! Прoшаo сам jа, мoре, ту земаљску 
шкoлу, и тo не jеднoм негo стoтину пута. Joш уjутрo ранo, чим се 
прoбудим, па дoк се oпасуjем, а жена ми дoнесе чашу вoде с кoцкoм 
шећера и каже ми шта jе чула oд приjа-Маце кад jе на бунару захва-
тила вoду. А не oпасуjем се самo jа уjутру и не пиjем вoду са шећерoм 
самo jа уjутру, негo и ти и oваj и свима нама каже пoнештo жена. 
Е, видиш, тo све ми пoберемo сваки oд свojе куће, па ‘аjд’ у кафану 
на oну прву кафу штo се изjутра пиjе. Ту дoђе и пoштар кojи jе већ 
читаo нoвине, ту дoђе и телеграфиста кojи прича да на деснo увo уме 
да чуjе интернациoналне телеграме, кад прoлазе крoз жицу, па ту 
писар из начелства кojи зна шта jе пoверљивo дoшлo, па oнда ту ми 
сви oстали. И какo кo пoчне да срче кафу такo изручуjе на стo све 
штo jе чуo и све штo зна. Такo се ту на стo скупи пунo нoвoсти и ми 
пoчнемo да их месимo. Jедан дoда сoли, други бибер, трећи дoлиjе 
малo вoде, четврти пoспе joш малo брашна да буде гушће, па кад се 
растанемo, а oнo видиш, распршти се jавнo мнење у све сoкаке, у све 
дућане и у све канцелариjе. И oнда, тo ти jе каo кад бациш млевo у 
вoденицу. Букће и фркће варoшки камен oд jутра дo пoдне и меље 
oнo штo смo ми бацили пoд камен. Етo, видите, какo се прави jавнo 
мнење и такo треба да радимo сви и oвде у раjу.

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - Ништа се не брини за тo! Тo jе 
мojа брига! Неће ми га, маjци, oстати камен на камену!
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АЛЕКСИJЕ ЧOВЕК БOЖИJИ: - Какo да дамo име нoвинама?
ВИЋЕНТИJЕ: - Нека буде Раjски дневник, а за уредника пред-

лажем мученика Гуриjа, jер oн jе jедан енергичан чoвек, а такав нам 
баш ту и треба.

13.
(Чудoтвoрац Тихoн, Григoриjе двojеслoв)

Листаjу примерак нoвoпoкренутoг Раjскoг дневника.

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ: - Jаoj, oца му, шта су све накитили!
ЧУДOТВOРАЦ ТИХOН: - Не мoже тo такo! Мoрамo хитнo дo 

св. Петра. Oвo oдмах треба забранити.
ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ: - Ама, мoре, не самo забранити, 

треба тo све пoзатварати!
ЧУДOТВOРАЦ ТИХOН: - Увoдни чланак “Каквих ти нас све 

нема!”, а пoтписаo се неки “Љубoмир Д. Цветанoвић”. Е, нећеш га, 
маjци, дoзнаћемo кojи си!

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ: - Никo други дo oнаj Вићентиjе, 
oнаj из Србиjе, прекoбрojни, штo jе измoљакаo св. Петра да га пусти 
у раj. Његoв стил.

ЧУДOТВOРАЦ ТИХOН: - “Раjске вести”... Слушаj oвo... 
(Смеjе се): - Ха, ха, ха... Oхoхo, oхoхo! Штo га jе накитиo. Каже за 
св. Петра да jе блудник каквoга небo ниjе упамтилo, да су за њега 
све жене радoдаjке, рачепуље, вртигузуље, разjебуље, мукoтрпне 
курoчекалице... Ха, ха, ха... Каже да jе св. Петра збoг мученице 
Татиjане претукаo препoдoбни Герасим у наступу љубoмoре... Их, 
oчнoга ми вида, oваквoга калабалука oдавнo ниjе билo на небу!

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ: - А кo се пoтписаo?
ЧУДOТВOРАЦ ТИХOН: - Нека “Славуjка Х. Танчић”?!
ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ: - Ама, каква Славуjка, никo други 

дo мученица Феврoниjа! Тo jе њена jезичина! Oпаjдара jедна!
ЧУДOТВOРАЦ ТИХOН (запањенo): - Пoгледаj сад oвo! Oткуд 

oни знаjу за oнo прoтурање шверцoванoг дувана? O, маjку му, oвo 
jе прекo jегo! Oвo oдмах забранити... (Пoвишеним тoнoм): - Пиши 
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наредбу Григoриjе: - Oдлукoм министарства Унутрашњих дела 
дoнет jе нoви Закoн o слoбoднoj штампи: Чл. 1. Штампа jе у раjу 
пoтпунo слoбoдна. Чл. 2. Никo у раjу нема правo да издаjе нoвине. 
(Пауза): - Да га видим сад кo ће да штампа нoвине!

14.
(Григoриjе двojеслoв, мученица Феврoниjа)

Тoбoже случаjни сусрет.

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ: - Здравo, Феврoниjа!
МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - И теби, Григoриjе!
ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ: - Па ‘де си ти Феврoниjа, маjку му? 

Не даш се видети, ни сусрести?!
МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - Какo кoме, Григoриjе! Какo кoме 

и какo где?!
ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ: - Ти си канда у великoм пoслу и 

журби?
МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - Па да ти правo кажем и jесам! 

Дoшла су нoва времена, не мoже се више дангубити и ленчарити.
ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ: - А где су oна наша негдашња 

дружења, oна милoвања и маштања?
МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - Прoшла су, Григoриjе, прoшла, 

не пoвратила се! Дoшли су неки нoви, интересантниjи људи...
ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ (наставља каo да ниjе чуo): - А малo, 

малo, па св. Петар запита: - “Ама, где ми jе тo Феврoниjа, штo jе нема, 
штo ми не наврати?”

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - А jе ли?! Чудo jеднo, какo се ви 
мушкарци увек каснo сетите! А и шта ћу му jа, њему иoнакo не 
избиjаjу из куће препoдoбне Акилина и Татиjана?!

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ (малo пoвишеним гласoм): - Ама, пoчуj 
ти мене, Феврoниjа! Ти си се, канда, сасвим oдбила oд нас? Сврстала си 
се у Бoжиjе oпoзициoнаре, па бушиш и рoвиш на сваки краj!

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - Па шта акo сам се oдбила и шта 
акo бушим? Да jе ваљалo не би га бушила! Негo, у памет се, Григoриjе, 
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па пређи на нашу страну дoк joш имаш времена! Немoj пoсле да 
буде каснo?!

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ: - Ама, Феврoниjа, за Бoга милoга, 
уразуми се! Ухватила си се с кojекаквима! Тo су наjгoри људи!

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА (ирoничнo): - Ма немoj, смеjала 
се кука кривoj букви, а шта им тo фали?

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ: - А шта им не фали, Феврoниjа! Шта 
им не фали! Ухватили сте се с oним Србинoм, oним Вићентиjем...

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА (прекида га): - Не дираj ми у 
Вићентиjа, Григoриjе! Све мoжеш, али њега ми не дираj, акo нећеш 
да лети перjе на све стране!

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ (пoмирљивo): - Ама, уразуми се, 
Феврoниjа, такo ти Бoга! Цеo раj га зна и кo jе, и какав jе, и какo jе 
дoшаo на небo, и шта jе радиo на земљи. Пoследњи чoвек...

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - И цеo раj да зна, Григoриjе, и 
цела земља, али ти кажем: - Не дираj ми у Вићентиjа! Oн нам jе 
свима oтвoриo oчи! Oткакo jе oн с нама тек смo прoгледали... Нема 
више jеднoумља, упамти тo! Раjске душе се сагињати неће!!!

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ: - Ама, Феврoниjа, за Бoга милoга, 
тo су силе мрака и хаoса...

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА (прекида га): - Ништа ми више 
не причаj, и ништа нећу да чуjем! Jа сам се уписала у његoву 
партиjу и тo jе за свагда! Прoшлo jе ваше, Григoриjе! Прoшлo, не 
пoнoвилo се!!!

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ (љутитo): - Гле сад ти ње! Дакле, св. 
Петар ништа не зна, а Вићентиjе зна? Свети Петар не ваља, а oна 
прoтува из Србиjе ваља?! Лепа песма!

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - Па jес’!
ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ: - Гoспoде Бoже, ти тo oнакo из 

ината самo!
МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - Тумачи ти тo какo ти вoља, али 

jа ти кажем, Григoриjе, утуви тo, прoшлo jе ваше, дoшла су нoва 
времена, нoви људи...

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ (беснo): - Е па чуj и ти мене, 
Феврoниjа! Акo jе дo ината и ми га умемo терати, а св. Петар ће 
бити председник Раjске oпштине свиђалo се тo вама или не!
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МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА (ирoничнo): - Бoже здравља, али 
тo ћемo joш видети!

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ (инати се): - Биће, бoгме, jа ти тo 
кажем!

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - Умем jа и друкчиjе кад jе дo ина-
та! Заћи ћу пo раjу, па ћу упалити жене! А ти знаш, кoликo су oне 
занемарене и незадoвoљне! А знаш, хвала Бoгу, какo jе кад жена за 
нештo запне? Има да се oкрену небеса!

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ (циничнo): - Малo мoрген, 
Феврoниjа! Малo мoрген! Упамти штo ти кажем!

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА (љутитo): - Нoси се, да те мojе oчи 
више никад не виде! Пoдрепна мувo!

15.
Oпoзициoни збoр у раjу.

МУЧЕНИК ГУРИJЕ: - Браћo, дара jе превршила меру! Дoста jе 
билo jеднoумља у раjу! Уљуљкуjу нас некаквим раjским слoбoдама, 
а oвамo нам забрањуjу Раjски дневник!

СВИ: - Такo jе!
МУЧЕНИК ГУРИJЕ (наставља): - Гoспoдo и браћo! Раjске 

душе! Ми се, браћo, мoрамo упoрнo бoрити прoтиву данашње вла-
де кojа ниjе израз раjских душа и кojа се свojим делима удаљила 
oд нарoдних жеља и нарoдних пoтреба. Наш jе раj, браћo, самo 
привиднo раj. Раjски закoни су пoгажени, oдузете су слoбoде збoра 
и гoвoра. Раjске душе су, браћo, oсрамoћене и пoнижене, а председ-
ник владе и његoва камарила баве се криминалним пoслoвима и 
бoгаћењем на рачун раjскoг мира и стандарда! Кo су oни да oдлучуjу 
o нашим душама?! И кo jе њих уoпште изабраo?!

МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - Браћo и сестре, oве бруке нема 
нигде, нити има игде oваквих властoдржаца. Никo их ниjе изабраo, 
никoме не пoлажу рачуне и мисле да су засели за свагда, каo да су им 
те функциjе oд Бoга дате! Треба jеднoм казати гласнo и без устезања: 
- Дoста jе билo њихoвoг!

АЛЕКСИJЕ ЧOВЕК БOЖИJИ: - Браћo, да тражимo пoштене 
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избoре, па кo дoбиjе нек’ влада, а не oвакo! Да се прoмени Устав, да се 
уведе вишепартиjски систем, да се сузбиjе криминал и привилегиjе.

ГРИГOРИJЕ ДВOJЕСЛOВ (пoкушава да их примири и уразу-
ми): - Шта тo Ви тражите, браћo и сестре, уразумите се?! Запели сте 
к’o гуске у маглу, а не видите даље oд нoса! Акo Ви такo прoдужите, 
oнда умемo ми oкренути други лист, па ће влада извршити ревизиjу 
раjских душа и убудуће самo указoм насељавати пoлитички пoдoбне 
душе! Не играjте се душама и сетите се мука паклениjех!

СВИ: - Уааа!!!
JOВАН МНOГOСТРАДНИ: - Дoле с њим! Кo га jе пустиo да 

гoвoри?
МУЧЕНИЦА ФЕВРOНИJА: - Режимска пoгузиjа!
ВИЋЕНТИJЕ: - Знамo га сви, и кo jе, и oткуда jе, и чиjи jе 

син, и шта jеде у кући. Oтац му jе биo пoследњи чoвек, а oн се не-
где млатиo пo небу, па се увукаo св. Петру пoд кoжу, затo га и зoву 
Двojеслoв, штo jеднo мисли, а другo гoвoри, и сад пoчеo да нам прича: 
треба oвакo, треба oнакo, па не мoже oвo, не мoже oнo. Прети нам 
истеривањем из раjа. Дoле с њим!!!

СВИ (вичу): - Дoле!!!

16.
(Бoг, пређашњи)

Накoн страшне грмљавине.

БOГ: - Децo, децo мojа, зар вам jе и небo теснo?
СВИ: - (Oбoрили главе oд страха, никo ништа не oдгoвара)
БOГ (загрми): - Измирите се!
СВИ: - (ћуте каo неми и не мичу се)
БOГ: - Кажите, кo вас jе пoсвађаo?
СВИ: - (ћуте и слежу раменима)
БOГ: - Има ли кoга међу вама из Србиjе?
СВИ: - (Пoказуjу прстoм на Вићентиjа)
БOГ: - Шта jе oн тамo биo?
ВИЋЕНТИJЕ (уплашенo): - Пoлициjски писар.
БOГ (запoведнички): - Избаците га из раjа, да бисте мoгли 

мирнo да живите, какo небу и раjским душама и приличи!
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ТИХOН ЧУДOТВOРАЦ: - (зграби снажним ручердама 
Вићентиjа и избацуjе га у интересу раjскoг мира).

ВИЋЕНТИJЕ (дoк лебди у некаквoм чудеснoм прoстoру 
између неба и земље): - „Ћераћемo се joш! На oвoме се нећемo раз-
минути! Дoк не ишћерамo мак на кoнац и кучку на врх Месеца! 
Ћераћемo се дo курвића и дo Бoжjе куће! Акo такo не сване, друкчиjе 
неће!!!“ Упамтите дoбрo штo вам кажем! Бре!!!

Краj
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Милутин Бојић

ПЛАВА ГРОБНИЦА

Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне, 
         Газите тихим ходом! 
Опело гордо држим у доба језе ноћне 
         Над овом светом водом. 

Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата 
И на мртве алге тресетница пада, 
Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата, 
Прометеји наде, апостоли јада. 

Зар не осећате како море мили 
Да не руши вечни покој палих чета? 
Из дубоког јаза мирни дремеж чили, 
А уморним летом зрак месеца шета. 

То је храм тајанства и гробница тужна 
За огромног мрца, кô наш ум бескрајна, 
Тиха као поноћ врх острвља јужна, 
Мрачна као савест хладна и очајна. 

Зар не осећате из модрих дубина 
Да побожност расте врх вода просута 
И ваздухом игра чудна пантомина? 
То велика душа покојникā лута. 

Стојте, галије царске! На гробљу браће моје 
         Зави’те црним трубе. 
Стражари у свечаном опело нек отпоје 
         Ту, где се вали љубе! 
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Јер проћи ће многа столећа, кô пена 
Што пролази морем и умре без знака, 
И доћи ће нова и велика смена, 
Да дом сјаја ствара на гомили рака. 

Али ово гробље, где је погребена 
Огромна и страшна тајна епопеје, 
Колевка ће бити бајке за времена, 
Где ће дух да тражи своје корифеје. 

Сахрањени ту су некадашњи венци 
И пролазна радост целог једног рода, 
Зато гроб тај лежи у таласа сенци 
Измеђ’ недра земље и небеског свода. 

Стојте, галије царске! Буктиње нек утрну, 
         Веслање умре хујно, 
А кад опело свршим, клизите у ноћ црну 
         Побожно и нечујно. 

Јер хоћу да влада бескрајна тишина 
И да мртви чују хук борбене лаве, 
Како врућим кључем крв пенуша њина 
У деци што кликћу под окриљем славе. 

Јер тамо, далеко, поприште се зари 
Овом истом крвљу што овде почива: 
Овде изнад оца покој господари, 
Тамо изнад сина повесница бива. 

Зато хоћу мира, да опело служим 
Без речи, без суза и уздаха меких, 
Да мирис тамјана и дах праха здружим 
Уз тутњаву муклу добоша далеких. 
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Стојте, галије царске! У име свесне поште 
         Клизите тихим ходом! 
Опело држим, какво не виде небо јоште 
         Над овом светом водом! 

(1917)
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Иван В. Лалић

ПЛАВА ГРОБНИЦА

Стојте, галије царске! Спутајте моћне крме, 
Газите тихим ходом! 
Опело неко шапћем у подне пуно срме 
Истопљене над водом.

Ту где на дну шкољке, како рече песник, 
Сан уморан хвата, лежи брат до брата, 
Леже златне сенке, знакови удесни 
једног давног, никад допеваног рата.

Зар не осећате како море мили 
Овде где се Сизиф са Сизифом грли? 
Док у подневној сумаглици чили 
Трајект што без журбе према копну хрли.

Ту где беспослени турист снима барке, 
Са сламним шеширом спуштеним на чело, 
Храм назирем, стваран испод летње варке 
Мора што трепери док шапћем опело,

Шапћем га у себи, да не будем смешан 
У оку водича што рутински брбља 
О Наусикаји, сасвим неумешан 
У моје опело и худ удес Србља.

Стојте, галије царске! И ви глисери бучни 
Возите с пола гаса. 
Мисао једну горку хоћу да разобручим, 
Макар у пола гласа.
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Сахрањени ту су некадашњи венци 
И пролазна радост целог једног рода... 
Само да унуци у њиховој сенци 
Крваре због истог, недохватног плода.

Зато ту се Сизиф са Танталом грли 
Испод воде, мени свете, којом плута 
Пена од трајекта који копну хрли, 
Наранчина кора, мрља од мазута...

И проћи ће многа столећа, ко пена, 
Како рече песник у самртном зноју, 
У врућици рујној; ал велика смена, 
Коју сањао је, још гине у строју.

Стојте, галије царске! Слабо вас нешто видим 
У омаглици дана. 
Пред невидљивим храмом отвара се и бриди 
Незацељена рана.

Хоћу да кроз звуке шкљоцања камера, 
Одломке безвезних разговора летњих, 
Провучем тај шапат; моја је намера 
Да пошаљем сигнал кроз статику сметњи

И кажем: ипак мирно почивајте; 
Није ово подне оно што нас спаја, 
Него једна повест која дуго траје, 
А вас усијава до црнога сјаја,

Па подневно ово сунце црно бива 
Унутрашњем оку путника певача; 
Док ми поглед клизи по плочи залива 
Са још свежом браздом промаклог тегљача.
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Стојте, галије царске! Нек мртвима се пошта 
Макар несвесно ода. 
Не смем да иштем више.  
А историја кошта: 
Крв ипак није вода.

(Крф 1985 – Београд 9. VII 1989)
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Милосав Тешић

ПЛАВА ГРОБНИЦА – ВИДО

У Тачкама Трима имена су ина...

Не стоје, не часе ни галије царске
ни чамци, ни барке, већ грабе и јуре –
у грозници лудој туристичке фарсе –
у шкољке ужитка и чар-авантуре.

Океан небеса, из Корена зрачан,
на рубу је трена да распукне брескву,
а Стрелац невидљив – смртоносно тачан –
у регистар хвата тренутке у блеску.

Располути Твар се у светлосној трини,
а сунцокрет гране са воденог длана –
те претвори стање што зри у тамнини
у читуљу ширу од летњега дана.

Над мрамором мора цвет туге је земске:
... из Такова Станко... и Јеврем из Тмаве...
из Драгиња Јаков... и Момир из Темске...
Кукурузи једре – а шљиве се плаве.

... Из Орашја Лазар... па лечнице: Новка
и Љубица Савић... Драгутин из Клења...
У сунце се скреше племенита псовка!
Лековито светле алоје из стења.

... Из Рогаче Живко... из Бобове Гвозден...
Бременит је речник тог спомена битног!
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... Из Божурње Коста... из Кремана Обрен...
и Стојковић Бошко из Потока Житног...

Да просветли бол се кад лецне из брида,
Господарко Светла, дах тамјана довеј,
са Крфа и копна до острва Вида –
над гробницу Плаву и Кост-маузолеј.

... Из Сибнице Филип... из Златова Стеван...
Низ Читанку горку, док мирише смола
уз пљусак са Крфа и Оченаш певан:
... Београд... и Призрен... Ниш... Шабац... Топола...

Ту ливаде, плаве од расцвалог звонца,
онострано стоје, у сјају – далеке:
... из Жуковца Бранко... Симеун из Гвосца...
и Раковић Павле из Станине Реке...

Ту куда се Сизиф са Танталом грли,
распамећен зричак јар зрачења срче
и журба маестрал, а ваздух се мрви
док грче се грла и сузе се зрнче.

Не стоје, не часе те галије царске,
тек помене још се што Бојић већ каза
и обнови Лалић: да очува жар се
кад почне опело – а клоне екстаза.

То Храм је тајанства, где брат је до брата
и отац до сина; где духом се уђе,
у час просветљења, и бићем се схвата
шта стварно је своје – а шта је то туђе.

У крвном су сродству – под знамењем Крста –
погибија љута и Света слобода,



69

те семенка умре да опстане врста:
јер пречице нема до Небеског брода.

... Из Чумића Милош... из Колара Петко...
из Гроцке је Младен... из Гркиње Трифун...
из Грчића Марко... из Девче је Цветко...
а тамо далеко не жути се лимун.

Шарене се тикве и дозрева грожђе,
колачаре тутње и дише повратич:
... из Црвења Јоксим... из Бруса је Ђорђе...
из Брајковца Рајко... па Мачужић Радич...

Разгранај се, песмо, лековита биљко,
јер памћење бива све тање и тање:
... из Барича Богдан... из Таора Миљко...
Ајдуковић Влајко из Рибарске Бање...

Где утиче време у шум Вечног петка,
ту питању мучном распарча се кора,
од слова до слова, од ретка до ретка:
Зар ово је залог за страдања скора?

Не стоје, не часе ни галије царске
ни глисер-комете, ни пловила друга.
Животу у трку разрадио квар се
у ритмичкој кретњи по привиду круга.

Где престају куће и видик се склања:
... из Пирота Јосиф... из Дреновца Сава...
из Ужица Војин... Стојиљко из Врања...
Широко је поље куд не ниче трава.

Уз вапај и хвалу и зов Псалмопевца:
... из Лапова Милић ... из Јагњила Иван...
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из Бреснице Петруш... те Јанча из Жбевца...
из Царине Живан... до Милана Милан...

и каплар Драгутин... кроз стројеве бројне –
уз дисање морско што хвата се зраком –
и Стеван, капетан из Добриње Горње...
и они што леже под питања знаком...

У мук-осећању тек мукло се сљубе:
и будућа повест на гомили рака,
флотиле што журе, сирене што трубе –
и значења општа од пене и праха.

Док ћутање расте у вал што се баца:
... из Врдника Јован... из Бањевца Станко...
из Винче је Андреј... а Петар из Блаца...
и Цвејо из Тешња… па свештеник Ранко…

Теснаци су чести, путање су уске –
а линија смрти дугачка и бела:
... из Болеча Дамјан... Милутин из Румске...
Бурмасовић Марко из Великог Села...

Уз орање крену жуборења птичја:
... из Ратара Вељко... а Душан из Клоке ...
из Вирова Јован... те Јаћим из Личја...
и хиљаде других из тмине дубоке.

Кад проради срце и ум се расцвета,
горчина се сроже и пукне тескоба,
а кости се тргну из мермер-касета,
из морске дубине и бункера оба.

Јеванђељском јавом – што прорече Писмо –
где нема ни мора, имена потеку
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у завичај Нови, у заумно бивство –
кад отвори Господ Откровењску реку.

Не стоје, не часе ни галије царске
ни чуда што плове, а чини се: мошти –
са Божије лађе кад упери фар се –
из црнила зраче у Небеској пошти.

(2018)
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ЂОРЂЕ НЕШИЋ

Ђорђе Нешић рођен је 1957. године у Бијелом Брду код 
Осијека. Дипломирао на Филолошком факултету у Београду (гру-
па југословенске књижевности и српскохрватски језик). Радио као 
професор у средњој и основној школи, као библиотекар, директор 
културног центра…Од 1998. г. запослен као виши стручни сарадник 
за друштвене дјелатности у општини Ердут. Од 1999. г. волонтер-
ски обавља дужност управника у КНЦ-а „Милутин Миланковић“ 
у Даљу. Објавио је сљедећа дјела: Црв сумње у јабуци раздора (1985); 
Сурогати (1990); Чекајући Створитеља (1995); Харонов чамац (1998); 
Прозор кроз који Дунав тече (2000); Лук и вода, завичајни рјечник 
(2004) 2. измијењено и допуњено издање (2012); Граница (2006); Боље 
је бити у мањини (2015); Полог (2016) и Сунце и лед (2018). Народна 
библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево објавила је 2016. годи-
не зборник радова Ђорђе Нешић, песник, с научно – критичарског 
скупа, одржаног 2015. године, поводом награде Жичка хрисовуља. 
Пјесме Ђорђа Нешића заступљене су у бројним антологијама 
поезије и преведене на неколико језика. Члан је Одбора САНУ за ди-
намику климатског система Земље и дјело Милутина Миланковића. 
Добитник је готово свих значајнијих награда и признања која се 
за књижевни и културни рад додјељују на српском језичком аре-
алу. Као управник КНЦ „Милутин Миланковић“ организовао је 
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низ научних манифестација посвећених Миланковићу, између 
осталог и дванаест„Миланковићевих циклуса“. Организовао је и 
четири научна скупа посвећена Јакову Игњатовићу, Ђорђу Оцићу, 
Милутину Миланковићу као књижевнику и Милану Кашанину, те 
уредио зборнике с ових научних скупова. (Сто педесет година од 
доласка Јакова Игњатовића у Даљ, Повратак у Ердабово, Књижевни 
опус научника Милутина Миланковића и Књижевни и критичарски 
опус Милана Кашанина – у сарадњи с Институтом за књижевност и 
уметност Београд). Ђорђе Нешић живи у Бијелом Брду и у Сомбору.
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ПОЕЗИЈА

ВОДА И ЛЕД

Живот је из воде, а вода из леда – 
у кружењу вечном протокола део,
а када се циклус заокружи цео,
повратиће форму првотног изгледа.

Структура кристала – временска капсула,
не да да се кључа рушитељ докопа.
Лед  је претходница великог потопа
који одлаже извесност расула.

Разлива се вода и живот отиче,
у ритму у којем и чили и ниче;
тек каткад из њега вине се дивота.

У вечном кружењу живота и смрти ,
на Земљи која се као чигра врти,
вода је разносач. Лед – чувар живота.
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СУНЧЕВ РИТАМ

И устајеш и лежеш пратећи Сунчев ритам,
одређен ротацијом, сменом дана и ноћи;
распоредом за који ниси ни био питан,
оним што је известан да ће и сутра моћи

да савршенством склада одвоји светлост и таму
и да је распе ко плеву широм земаљског шара,
да елегантним тактом додирне суштину саму
из које происходи темпо који се стара

да на окупу држи што је расапу склоно,
расуту материју, расути терет речи.
Закони вишега реда контролишу и оно
прецизну механику што би могло да спречи.

Где је наше место на дугој временској скали?
За ту смо меру одвећ безначајни и мали.
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НА МАРГИНИ

бољи је преглед игре и дисциплина ума
дистанциран од буке и вавилонског шума

лакше ћеш досегнути пун иронијски отклон
срж збивања је казна а маргина је поклон

ту си ближе фусноти и податној белини
и детаљу који те увек води целини

са маргине ћеш први прећи на други страну
и разабрати сиже и расплет у роману

одатле ће се вечно ширити древни наук
да увек с руба дођу и весеље и јаук

на исто кад се сведу и морање и хтење
с периферије стижу  варвари и решење

напомену запиши на узглављу маргине
пре но смисао клизне с оштрог брида пагине
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НЕДОВРШЕНЕ ПЕСМЕ

Остављале  ме кад год вам се хтело
и на средини и при крају пута,
на цедилу, кад гутало ме ждрело
ничије земље. Зими без капута,

лети без хлада, у јари и суши;
замамне оку и умилне уху,
стуб измицале у прах да се сруши
то што од песка зидах у ваздуху. 

Колико пута сте ме из сна само
тргле и нагло суочиле с драмом.
Пред тим заплетом још и сада стојим.

Обазрив, као позни шетач градом,
Још увек на вас погледавам крадом,
и епило̅га ̅ ваших још се бојим.
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БУРЕ

Може штошта друго, предност дајем вину
у разумевању истинскога склада,
који спаја форму, веже садржину
с даскама скројеним из храстових клада.

Каљење у ватри, искушењa воде, 
лежање на земљи, снивање у тами;
искуства корена бивше стаблo плоде,
два су света овде актери  у драми.

Способност да држи до последње капи
течност која вечно за протоком вапи
остала је тајна која се гонета.

Уобручено је да би досегнуло норму,
испунило смислом савршену форму
која подобна је суштини сонета. 
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ПОДРУМ

Старији од куће, од надземног света,
обележен тамом, кораком надоле,
удомитељ тајне, паралелне школе
где не вирка око небног сунцокрета.

Чувар оностраног, којег није такла
ерозија твари, растакање бића.
Трезор еликсира и опојних пића
рај у који слазиш из земаљског пакла.

Силазећи на дно, спушташ се у себе,
од космичке студи душа ти зазебе,
лучећи у трену од  небитног  битно.

Само се у тами види њеним оком
уистину шта је плитко,  шта  дубоко.
Само је у тами светло неупитно.
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РУТИНА

Опиреш се, али дневна ће рутина
овладати бићем, узети све часе.
Препознаћеш где ти измиче суштина
у немоћи да је задржиш уза се.

Гледаћеш како се разлаже густина
коју скупљао си за питања сушта.
Осетићеш кожом, језиком, устима
да се све осипа, одлази ни у шта

отуд да те пита и шта си и ко си,
врти ли се живот око какве оси,
или је у њему свака воља свисла,

па лелуја пољем и тетура друмом,
губећи у путу, без дослуха с умом,
ко дете кликере, задња зрнца смисла.
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ВИНОГРАД

у винограду кад си, за лекцију се спреми -
да научиш од лозе како се увис стреми

како се издићи чист из панонскога блата
несавијене кичме, непререзаног врата

од чокота до пупа, од окца до ластара
колају тајне силе подземних неимара

тек онај сушти, лишен овоземаљског тега,
винуће се ка сунцу, изнад и мимо свега

а чокот, сав у ћутњи,  заборављен на рубу,
рашчеречен на жици, распет ко Христ на стубу,

чуваће свету тајну, док доле раде црви,
тајну метаморфозе воде, вина и крви
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У ЧАМЦУ, ПРЕД СВИТАЊЕ
 
Ни крекета жабљег, нити крика чапље, 
ни риба да скочи из другога света.
Нема таласања, шума, ни покрета.
Све је стало. Само почиње да капље

олово чекања да се чудо случи.
То дамаром слуте и ваздух и вода.
Румен се разлива с небескога свода
и озарјем благост новог дана лучи.

Ево Га где ледби над водом и дели
таму од светлости, а хоризонт цели
пукне,  отвори се, као првог пута.

Детаљи у једну целину се слију
и свему пролазном дају илузију
да је вечно, да је део апсолута.



П
РО

Ф
И

Л
  Ђ

ор
ђе

 Н
ЕШ

И
Ћ

86

ЧИМ УЗМЕШ ВЕСЛО 

Поново си дечак чим узмеш весло у руке
и кренеш према води путем свог исходишта.
Огрнут давним страхом, тумачиш ноћне звуке
и стрепиш из пловидбе да ли исходи ишта.

Све је у тамном тону и привиђења пуно,
од несигурних сенки у оку склапа се слика.
Учини ти се на трен да видиш златно руно,
а одмах потом да си на крми Титаника.

Разделили се нису још ни светло и тама,
линија несазнајна спаја живе и мртве,
а извршена већ је подела по ролама –
игроказ риболовца, мамца, плена и жртве.

Захтев јединства радње, времена, места–крут је.
Од искона се игра -  а ко да први пут је.
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РЕЦЕПЦИЈА

НЕШИЋЕВ СОНЕТ – ИЗУЗЕТАН ПОЈ

Сонет „Орезивање воћака“ мајсторски је вођен на два плана: 
опјева се осјетљив и важан воћарски посао који захтијева сигур-
ну руку, пажњу и прецизност, али се већ у другој строфи пјесма 
о резидби воћака преображава у пјесму о пјесми. Успоставља се 
паралелизам између пјесничког и резидбеног посла... Обрт у сонету 
започео је не са терцетима, већ на половини другога катрена, а кроз 
терцете је поређење резача и пјесника досљедно доведено до краја 
пјесме, с тим што је опис резидбе сада у другом плану и у функцији 
је описа пјесничког посла...У овом сонету је у  средишту пажње 
завршни пјесников рад на пјесми – сажимање, стезање, „орезивање“ 
пјесме. И то не било које пјесме, већ оне из реда најстрожих – сонета 
– чијој изради је сажимање и згшуњавање иманентно...Сродан по-
ступак двопланског вођења пјесме наћи ћемо у сонету „Буре“ у ци-
клусу „Чокот, чаша“: пјесма о бурету преображава се у аутопоетич-
ку пјесму о сонету...Поетски циклус прати циклус вина: од сађења 
лозе, преко стасавања винограда, подрума и бурета до чаше. Отуда 
у наслову чокот и чаша, почетак и крај винског циклуса назначен 
метонимијом...„Буре“ пјева о пјесми, о уобручавању сонета којим 
се достиже идеал норме, и испуњењу идеалне форме смислом, што 
је све иманентно сонету...Тајна бурета је у његовој способности да 
кроти проток и проточност који су вјечно иманентни течности. 
Буре и течност су у вјечној драматичној међусобној напетости, али 
и у вјечном складу. Течност увијек тежи да исцури, проточи и по-
тече; буре је вјечно кроти дајући јој свој облик, склад и димензије. 
Најзад, у поенти се истиче сродност бурета и сонета. И сонет живи 
од своје унутарње напетости између катрена и терцета уобручених у 
савшену форму и склад. Сонет живи од норме и форме која ту норму 
потврђује или крши, али живи и од своје унутрашње напетости и 
драме поредиве са напетошћу, и драмом, између вина и бурета. Само 
је пуно винско буре право буре достојно пјесме; само је пуно винско 
буре метафора идеалног, али напетог склада садржине и форме.

 Јован Делић
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ТРАЖЕЋИ МИР И СПАСЕЊЕ

Своју најлепшу песму, „Прозор кроз који Дунав тече“, Нешић 
је остварио тако што је, не заборављајући да говори из заједничког 
искуства, упориште свог говора потражио у класичном лирском 
односу, у изразу појединачног постојања: „Једном, ако се размрсе 
нити / и пораз престане да пече, / кад мине све, да ми је бити / про-
зор кроз који Дунав тече“. Задржимо се за тренутак на природи ове 
метаморфозе. Не постати створ, животиња или биљка, већ ствар 
– и то не било каква, већ творевина, ствар коју је сачинио човек, и 
која је способна да се одреди (погледом) према елементу старијем 
и трајнијем од човековог света. Тражећи мир и спасење, иде се ка 
свесном поништењу себе, ка једном виду жртвовања које би, можда, 
могло да искупи све скривљено и нескривљено. Као у сваком миту 
о новом почетку, потребна је жртва из које се рађа нови живот. 
Искуство историје је артикулисано као искуство апокалиптичког 
збивања, у којем бивају уништени, или тешко оштећени сви услови 
индивидуалног, а самим тим и колективног живота – материјална 
добра, амбијент који је некада био присан човеку, уништава се и 
сам човек, у свом телесном, али и свом идеалном облику. Врхунац 
деструкције је уништење могућности говора, а тиме, у крајњој 
консеквенци, и могућности артикулисања искуства оног збивања 
које је до тога довело. У судару са деструкцијом, долази се до границе 
изрецивог, и даље, до ћутања само издалека сличног оном које прати 
тајну стварања. Ћутање пре свега и ћутање после свега се у ствари 
потпуно разликују: између њих је све, читав један свет.

 
Саша Радојчић 
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НА ГРАНИЦИ МЕЂУ СВЈЕТОВИМА

Нешић је носилац оне неизљечиве панонске меланхолије, 
али и љековитог хумора, суптилне ироније и самоироније, нена-
падног артизма и изоштрене поетичке свијести која калемарски 
пажљиво бира и упошљава цитате, парацитате, алузије и дискретне 
призиве других ауторa. Требало би много више времена, а богме 
и знања, да тек побројимо шта је све упјевано у ове стихове – од 
молитава и обраћања, здравица, поскочица, ругалица, пасторала, 
дјечијх разбрајалица, елегија и георгика... па Орфелин и Венцловић, 
Игњатовић, Змај, Бранко, Лаза, Дучић и Црњански, Цесарић и 
Раичковић, Ного и Тешић... Па ипак, Нешићева пјесма успијева да 
све те разнородне утицаје упије и сублимише у препознатљиве звуч-
не и благотворне дистихе и катрене. Истини за вољу, треба рећи 
да се и овдје нађе понеки лирски калем који се није примио или 
је накриво срастао. У Нешићевом  „котлићу од сонета“ крчка се и 
пуши „лук и вода“ завичајног рјечника – локализми и архаизми, 
одломци паорског, аласког и воћарског говора и други лексички 
остаци у којима пулсира народни живот у тегобном, прехрамбеном 
напору, у рвању са земљом и водом и ћудљивим небеским прили-
кама, али и дјечије игре, празници, славе и кирбаји и други ритуа-
ли. Славјанизми памте и призивају литургију, а у германизмима и 
хунгаризмима још се назиру трагови црно-жуте монархије.Ту се 
преплићу и претапају лично и колективно искуство  - призори из 
дјетињства  и натуралистичке ратне сцене, сјећања и слутње, оловна 
стварност и перје поезије.

 Ђорђо Сладоје 
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ИМЕЊАК ОНОГ КОЈИ ЈЕ УБИО АЖДАХУ

Нешићева везаност за природу, његова блискост са светом 
воде, биља, риба и звериња, његова прасловенска, управо паган-
ска сливенсот са мочваром, са рибама, врбама и трском, у истом 
оном равничарском ареалу по којем су се, својевремено, кретали 
и настањивали, селили се и враћали наши преци, рађа и посебну 
врсту егзистенцијалне блискости која има снажног уплива и на сам 
начин  мишљења, и на буђење чулних сензација из којих свако, а на-
посе песничко писање проистиче. Живети у једном простору, под 
истим звездама, у истом климату и уклетом међуречју, и, посебно, 
у истом, за Нешића родном пејсажу, и гледати кроз прозор Дунав 
који тече, то не само да не може преосетљивог лиричара оставити 
равнодушним, него га, сасвим супротно од тога, коренски условљава 
и одређује. Ђорђе Нешић је ваљан, сугестиван пример песника који 
показује како се до сопственога гласа у поезији било које врсте, па 
и неотрадиционалне какву он у свом зрелом добу пише, не може 
никако стићи оглушивањем о друге. Нипошто не, већ у сагласју и у 
дослуху са њима, јер, када се све сабере, сваки појединачни песнички 
подухват, има ли у њему вредности, улази у трезор једнога језика 
и једне културе, потврђујући његову посебност и непоновљивост у 
вавилонском шуму, оглашеном по постању, а до апсурда доведеном 
у временима у којима, упркос свему...настављамо да пишемо песме. 
И да их, подразумева се, читамо, јер без читања оно написано не 
вреди колико ни на „голим тезгама голо ништа“, што би рекао наш 
песник, Нешић, имењак оног који је убио аждаху.

Михајло Пантић 
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ДУАЛИТЕТ ПЕСНИКА И БОЖАНСКОГ У ЊЕМУ

Све више усмерен на завичајни микро-простор у укрштају 
времена, задубљен у прошло, сада већ са приличне временске 
одмакнутости од (најновијег) рата – усмеривши се финим и по-
нешто хуморним (депатетизованим) промишљањем, на „поетику 
ситница“ које живот значе, или поетику свакодневнице, обојене 
сетном хуморношћу, често и пародијом на свим нивоима текста, 
као својеврсног отклона од повременог очаја, Ђорђе Нешић своје 
песничко говорење усмерио је, колико на лично промишљање 
и „сумирање“ песничке и националне судбине, толико и на 
васпостављање једног, сада већ бившег живота и света завичајног 
миљеа, све више посежући за завичајном лексиком, са досезањем 
чак открићем усуда битисања национа којем и сам припада, а оли-
ченим у топосу – Границе. Граница је стога, може се рећи, одговор 
на сва питања, сума свих сетних сумирања до којих је песник до-
шао, како кроз песничко трагање у историји и традицији српског 
национа у Славонији, тако и кроз властито (животно) искуство.  
Граница, или Крајина, она некадашња (Војна, Славонска, која је оз-
начавала гранични простор, заправо вечиту несигурност и претњу 
рата), историјски сталну ратну опасност („закрајинило“ каже на 
једном месту и Андрић), али и скуп плодоносних укрштаја и духов-
них вредности које су расле упркос никада нормалним условима 
живота –  као таква, заувек се утиснула у менталитет српског народа 
вековима насељеним на овим просторима.  

 
Славица Гароња Радованац 
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БЕЛЕЗИ СРПСКОГ ТРАЈАЊА

Лирика је овде уверљив документ, траг тешких наноса епохе 
– али није само то. Име циганског Кебиног сокака остало је уместо 
његових бројних житеља, чије су кости дуже од пола века под тра-
вом Јасеновца. Поред медијски опсервираних места, у Нешићевим 
насловима обитавају и микротопоними од значаја за једну интим-
ну историју, као присни одзвук и базични слој у том обухватном 
лирском призиву. Нема аласке куће, вели у једној песми – нема 
уточишта. Пређа сећања што се „одмота с чекрка“ одводи „у црне 
пустолине“, у којима светле слике детињства, годинама гушене, у 
којима се заметнуше и будуће ратне игре. Нешићева слика бившег 
града, тачна је и лична, у њеном концентрату проговарају митски 
односи, дејства и судари. Загледан је у вуковарска створења, с којима 
се сржно поистовећује: миша, шишмиша, пацова, у псето, мачка, ко-
кош, у роду – на оџаку једино осталом од целе куће. Загледан је утеш-
но у Дунав, у његов лековит лик и ток. Разговара се с постојаним, 
неуништеним белезима српског трајања на источном ободу границе 
светова коју су преци столећима бранили. Ословљава у лирском 
дијалогу, између билог и несталог, Стефана Раваничанина и Захарију 
Орфелина, Јашу Игњатовића и Милутина Миланковића. Призива 
и храмовна здања из давних времена као неме и речите сведоке, да 
буду потпора лирском сведочењу. Зев ништавила је унутрашњи ко-
лико и колективни, једначе се разорни учинак историје и сопственог 
времена. Али, с друге стране, у песмама виталнијих тонова, ритмова 
и слика, Нешић активира и занемарену завичајну баштину живахне 
грађанске поезије из превуковских песмарица, на трагу и поменутог 
давног песника из Вуковара, аутора „Плача Сербије“ – али и писца 
„Искусног подрумара“.

 
Драган Хамовић 
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БОШОВА АПКОКАЛИПСА И ДАЛИЈЕВА ЈЕЗА

Стара естетичка теза о локалном које је залог универзалног, 
углавном обесмишљена многобројним (зло)употребама, у случају 
поезије Ђорђа Нешића поново осваја пуни смисао. Све је ту ствар-
но, географијом и временом одређено, и све има своје име – и 
„Предели“ и „Град“ и „Створења“ и „Људи“ и „Светилишта“, али 
снагом пјесничког израза тако сублимисано да у „Старој Драви“ 
препознајемо дах свих завичаја овог свијета; у „Вуковару“ – неми-
новни судар племенитог људског напора с адским послом Кнеза 
Таме; у „Мишу“ – језиво грчевиту људску потребу за дашком живота 
пред страхом и безнађем; у Бранету Наранчићу и Драгоји Марићу 
све ратне страдалнике, а у вуковарском храму Светог Николе 
небројене оскрнављене богомоље. Одмјерен у мисли, са обликотвор-
ним умијећем које свједочи највишу мјеру умјетничке самосвијести, 
лирски ломан, али крајње прецизан у слици и исказу, Ђорђе Нешић 
је данас један од најистакнутијих српских пјесника на оној поетској 
линији која је дијалог са свеукупним духовним насљеђем свог наро-
да сматрала и сматра првим условом самоостваривања. Три његове 
књиге испјеване у разорно доба с краја двадесетог и почетка два-
десет и првог вијека већ се јасно указују као незаобилазни биљези 
храброг и плодног суочења поезије с временом. Потврђује то и овај 
избор Нешићеве поезије, 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. 

Ранко Поповић 



П
РО

Ф
И

Л
  Ђ

ор
ђе

 Н
ЕШ

И
Ћ

94

УМЕТНИЧКЕ МАТРИЦЕ

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.

Бранко Летић
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ТРАУМАТИЧНОСТ СЕОБНОГ ИСКУСТВА

Ђорђе Нешић, један од најистакнутијих савремених 
српских пјесника, тај свој високи статус потврђује и у неколико 
антологијских пјесама посвећених Великој сеоби из 1690. године. 
У захтјевној сонетној форми или у лирски минијатурним дисти-
сима (од којих су састављене неке пјесме из овог комплекса), он 
депатетизовано и смиреним тоном Велику сеобу опјевава кроз њен 
метонимијски лик (патријарха Арсенија Чарнојевића), зазивањем 
једног од њених очевидаца и свједока (Стефана Раваничанина) или 
активирањем предањског сазнања из властите породичне традиције. 
Нешић ослушкује и осјећа било историје снажним уживљавањем 
у одлучујуће моменте њене  магистралне путање. Вријеме у којем 
настају његове пјесме о којима је ријеч, обиљежен прогоном 
крајишких Срба с краја двадесетог вијека, пјесник сагледава како 
у контексту Велике сеобе тако и односу према сеобама као трагич-
ном фатуму националне повјеснице. И када појединим његовим 
пјесмама промине тон резигнације, оне су, цјеловито посматрано, у 
знаку преимућства живота над песимизмом, и то живота у својим 
најелементарнијим и најтрајнијим манифестацијама. Иако смо се 
у овоме раду ограничили само на пјесме Ђорђа Нешића директно 
посвећене Великој сеоби из 1690. године, треба на крају нагласити 
да је он написао неколико истински вриједних пјесама о прогону 
крајишких Срба из маја и августа 1995. године, те српске „трагедије 
без катарзе“.

 
Душко Певуља
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ПРЕОБРАЖАЈ СТВАРИ И ПОЈАВА

Ако се песма „Прозор кроз који Дунав тече“ може посматрати 
и као нека врста резимеа суочавања са пролазношћу, са оним жи-
вотним садржајима чије призивање тон песама води ка меланхолији, 
онда ћемо у песми „Душа, граница“ срести слику сасвим специфич-
ног облика постојања. За тај облик постојања карактеристично је 
и то што се сам опис може схватити у дословном смислу, што се он 
може посматрати као слика живота у близини недавно постављене 
граничне рампе која је покидала везе између целина којима биће 
лирског субјекта припада („Кад се слути прича сушта, / згранут, 
гледаш у паници / руку која рампу спушта / на ивици, на граници“), 
а тој теми је Ђорђе Нешић посветио и песме „Граница“ и „На гра-
ничном прелазу“. Већ у првом стиху песме „Душа, граница“ срећемо 
и један важан семантички сигнал. Он треба да нас упозори на то да 
је предмет описа оно што су симболисти звали душевно стање („То 
што душа каткад пишти, / телесног је одраз ропства“). А кад је већ 
реч о душевном стању, сасвим је очигледно да је оно у нескладу са 
телесним, односно са оном сфером егзистенције коју испуњавају 
садржаји из сфере телесног. И кад се у песми појави питање о про-
блему границе у једној сасвим другачијој сфери („Знаш ли у ком 
часу тамном / материја мења својства?“), читаоцу постаје јасно да 
је опис преведен у чисто симболичко-метафизичку сферу, да више 
није реч о простору већ о могућности унутрашњег преображаја 
ствари и појава, о прелажењу границе између облика постојања. 
Потреба да се стигне на ову границу проистиче, сасвим сигурно, из 
онога о чему је реч у песми „Провинцијска серената“: „Чамотиња. 
Древна туга. / Подупру је ретки гости - / птичја грипа, свињска куга 
/ и обиље људске злости“. А пошто је све то праћено и „депресијом у 
равници“ али и чињеницом да „празну земљу пустош пржи“, логич-
но је и то што „о нити се биће држи“. О тој нити говори се у песма-
ма Ђорђа Нешића са оном врстом сугестивности која је својствена 
аутентичним лирским песницима. И у томе лежи снага којом ове 
песме делују на читаоца.

Радивоје Микић
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Станиша Тутњевић

УЗРОЦИ НЕГАТИВНЕ МУСЛИМАНСКЕ/БОШЊАЧКЕ 
РЕЦЕПЦИЈЕ ИВЕ АНДРИЋА

 
У посљедње двије године појавиле су се двије веома значајне 

књиге у којима се темељно расправља о негативној рецепцији 
Андрићевог дјела у једном дијелу муслиманске/бошњачке 
књижевно-културне јавности. Прва је Оклеветана књижевност 
(2017) Бориса Булатовића у којој Андрић заузима централно 
мјесто, али се аутор у њој бави оптужбом и против неких других 
писаца српске књижевности за трагедију минулог грађанског рата 
деведесетих година прошлог вијека. Друга је Битка за прошлост 
(2018) Зорана Милутиновића из чијег поднаслова Иво Андрић 
и бошњачки национализам аутор изводи тезу о Андрићу као 
босанском Руждију коју у читавој књизи успјешно доказује. 
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ДУБЉИ УЗРОЦИ И КОРИЈЕНИ НАСТАНКА ДИСКУРСА

Поређење Андрића са Руждијем коначна је мјера 
посљедицапрема којима води оваква рецепција Андрића. Све 
то почиње, сада већ широко познатим, задуго анонимним, 
апокрифним аматерским текстом Шукрије Куртовића „На Дрини 
ћуприја и Травничка хроника од Иве Андрића у свјетлу братства и 
јединства“, објављеним почетком шездесетих година прошлог вијека 
у емигрантском листу Босански погледи Адила Зулфикарпашића.

У потрази за дубљим узроцима ове појаве, требало би заправо 
почети са анализом Куртовићеве брошуре О национализовању 
Муслимана, објављене 1914. године у Сарајеву. Куртовић је 
тада био задојен идеалима југословенске националистичке 
омладине која је сањала о коначном националном ослобођењу и 
уједињењу јужнословенских народа, посебно оних који су били 
под аустроугарском влашћу. Као припадник нове, модерне и 
напредне генерације међу Муслиманима, он је покушавао да у том 
турбулентном времену пред Први свјетски рат пронађе прави пут 
којим би требало да крене његов народ. 

Трагајући  за својим идентитетом и мјестом под сунцем 
након аустроугарске окупације, а посебно послије балканских 
ратова, Муслимани су се, каже Куртовић у тој брошури, осјећали 
као усплахирена „птица у кафезу, која лета на све стране” и „тражи 
излаза... удара на први отвор који нађе”. Послије турске управе која је 
„почивала сва на вјерској основи”, што је босанским Муслиманима 
омогућило да пет стотина година живе у привилегованом стању, 
нова власт „их је ставила у исти ред са осталим суграђанима, а врло 
често и иза њих”1, каже даље Куртовић. Та власт се супротстављала 
„ширењу националне идеје, особито српске” (стр. 10) и настојала да 
створи вјештачку„босанску народност” (стр. 11). У таквој ситуацији 
он сматра да за Муслимане постоје два пута. Први је да постану 
„посебна, самостална група” (стр. 21), што би значило „стварати у 
Босни и Херцеговини нови политички народ, муслимански”. То би 

1 О национализовању муслимана, написао и издао Шукрија Куртовић, 
студент, Сарајево, 1914, Штампарија Народа, стр. 9.
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значило „бацити рукавицу и изазвати на се цијели српски и хрватски 
народ, што значи да постанемо збиља онај ‹дрски паразит› у туђем 
тијелу” (стр. 26). Ако покушају „бити посебна група и посебан 
политички народ, муслиманско босански” (стр. 33), Муслимани 
ће се нужно наћи у неравноправној борби са Србима и Хрватима 
у којој немају никаквих изгледа, сматра Куртовић. „Наш је језик 
српски – значи да смо ми Срби; односно хрватски – Хрвати”, каже 
он. „Наши ће многи рећи: није ово српски језик него босански. То 
би исто било као кад би они у Мисиру или Триполису и т.д. рекли: 
није ово арапски језик него мисирски, триполитански и т.д.” (стр. 
38). Други пут је, вели он, „да одбацимо вјерско дијељење и вјерску 
борбу и да у заједници са осталим суграђанима других вјера водимо 
националну борбу”. Али проблем је што се „међу муслиманима боре 
двије националне струје – српска и хрватска” (стр. 44). Сматрајући 
да сваки „објективан судац мора увидјети, да прави национализам 
постоји само код Срба” (стр. 51), он каже да у данашње доба никако 
не може бити свеједно, да ли ће муслимани примити име српско или 
хрватско” (стр. 52). Тим прије, што Хрвати у БиХ сачињавају једну 
“апсолутно ненационализовану масу, без националних идеала“ (стр. 
53). Муслимани, дакле, треба да прихвате српску националну идеју2.   

Сад много јасније видимо гдје је и како је све почело3. 
Видимо и како се завршило: однос неких босанских Муслимана 
према Андрићу исто је што и однос исламских фундаменталиста 

2  Српску националну опцију Куртовић брани и статистичким подацима: 
„Нека се само рачуна. У Босни и Херцеговини има округло 1,900.000 
становника. Од тога је нешто мање од 900.000 православних Срба, 600.000 
муслимана и нешто више од 400.000 католика Хрвата. Да ове земље имадну 
претежно српски карактер потребно је само нешто више од 50.000 муслимана 
да прими српско име. А сигурно нам не оспорава ниједан, ни најфранковскији 
Хрват, да и много више можемо учинити. У тој борби дакле Хрвати не могу 
никако успјети” (стр. 54).
3  Треба знати да Куртовић није усамљен случај међу Муслиманима тога доба, 
него да је у трагању за одговорима које је пред њих постављало то вријеме, 
артикулисао не баш лагодан положај читаве ове људске заједнице, у којој су 
једни прихватали српску, а други хрватску националну свијест, док је већина 
обичног свијета покушавала да очува и заштити свој идентитет првенствено 
у вјерској припадности. Читав тај процес односно покрет у науци се именује 
појмом национализација муслимана. 
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према Руждију! Почело је настојањем да се постојећи идентитет 
Муслимана, заснован на вјерској припадности исламу, замијени 
националним идентитетом у складу са словенским поријеклом 
босанских муслимана и тадашњим научним схватањем нације, а 
завршило се обратним процесом: поновним повратком на идентитет 
одређен најрадикалнијим тумачењем идеологије ислама у животу 
и у књижевности! 

Пут Ш. Куртовића од поменуте брошуре до текста о „штети“ 
Андрићевих романа На Дрини ћуприја и Травничка хроника за 
идеологију братства и јединства, био је заправо трновити пут 
Муслимана до стицања сопствене националне свијести, који је 
потрајао и коначно се завршио тек почетком деведесетих година 
прошлог вијека током грађанског рата, када је установљено и ново, 
вјероватно и коначно национално име ове људске заједнице. 

Гдје, како и зашто је тај пут почео и шта се све на њему током 
готово читавог једног вијека догађало да би могло доћи и до овакве 
приче о Андрићу, на то питање није дала одговор ни књига Бориса 
Булатовића, ни књига Зорана Милутиновића у којој се, рекло би 
се, свјесно заобилази. То је, нажалост, линија која у идентитету 
данашњих Муслимана заузима примјетљиво мјесто, одражавајући 
се и на њихове политичке циљеве, са посљедицама које се тичу и 
свих других људи што живе у Босни. 

Овим двјема књигама речено је готово све што је о овој теми 
било нужно рећи и што се уопште и могло рећи. Чини се да је круг 
на најбољи начин затворен и тешко је очекивати да би се могао 
појавити неки нови изазов с било које стране да се он на неком свом 
дијелу поново отвори. 

Ипак, још увијек је остало отворено поменуто веома 
једноставно питање: како и зашто је дошло до свега овога, тј.  како је 
Андрић постао „непријатељ“ Муслимана?! На то питање немогуће је 
потпуно одговорити, а овде се само дају неке назнаке и претпоставке 
у вези с тим.
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ЛЕГИТИМИТЕТ ДИСКУРСА О МУСЛИМАНСКОЈ КРИВИЦИ

На почетку те приче је легитимитет дискурса о муслиманској 
кривици за посљедице оманске власти у Босни, која се наводно 
успоставља у Андрићевом дјелу. То је несагледиво историјско, 
национално, културно, али и лично, емотивно и психолошко 
питање које с времена на вријеме постаје и колективно. О чијој 
и каквој кривици се ради? У српској националној свијести то је 
кривица турских освајача за тешке историјске посљедице које 
је њихова власт оставила. Међутим, та објективнаисторијска 
кривицаодласком турске власти непримјетно се у једној својој 
популистичкој верзији преноси и на домаће потомке носилаца 
турске власти. Она се никад није уобличила и озваничила у посебан 
идеолошки или политички дискурс, али се од Муслимана ипак 
некако очекивало да се „посипају пепелом“ и кају за грехове и 
зулуме некадашње турске власти коју су у Босни вршили њихови 
преци. У пропламсјајима српске епске свијести и реторике помало 
је тињала примисао како би наводна освета за Косово требало да се 
изврши и на њима. Али таква свијест је ипак увијек остајала у домену 
популизма, а у Босни је почела да гасне већ одмах по успостављању 
аустроугарске управе, јер се анимозитет према турској пренио на 
аустроугарску власт против које су Срби и Муслимани у неким 
стварима водили и заједничке акције. Не говоре неки Кочићеви 
ликови без разлога да је аустријска управа гора чак него што је била 
и турска4. Није без разлога ни Шантић у својој пјесми „Остајте овдје“ 
позивао Муслимане да, због депресије што су постали поданици 
„каурског“ цара, не селе у Турску. Иако је за вријеме Првог свјетског 
рата било извјесног терора муслиманских милиција (шуцкори) 
над српским цивилним становништвом у Босни, највећа страдања 
Срба у том рату проузроковала је Аустроугарска, и то првенствено 
изван Босне. Најзначајнији муслимански лист Гајрет покренут 

4  Више о томе у моме тексту „Преображаји косовског мита у дјелу Петра 
Кочића“, Претварање Петра Кочића, ЈП „Завод за уџбенике и наставна 
средства” а. д., Источно Ново Сарајево, 2017, стр. 193-197 (http://zdm.nb.rs/
dokumenti/stanisa/PRETVARANJE-PETRA-KOCICA.pdf. 
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1907. био је просрпски оријентисан, а такав је био и између два 
рата: од 1923. носизаштитни знак куће Карађорђевића, јер му је 
престолонасљедник Петар био протектор, а од 1929. у своме називу 
носи и српску националну ознаку. Водећа муслиманска странка ЈМО 
између два рата била је у власти, школске године 1926/27 у Београду 
је основан интернат за муслиманску женску универзитетску 
омладину, а 1931. подигнут је Гајретов дом чији је покровитељ 
изградње био краљ Александар Карађорђевић. Око двије трећине 
муслиманске интелигенције из Босне и Санџака школовало се 
преко овог друштва што на најбољи начин свједочи да давни епски 
српско-турски епски и митски антагонизам, заснован на реторици 
косовског насљеђа, више није био практично усмјерен против 
Муслимана, него је углавном служио као средство за подизање 
националне мобилности и патриотизма при савладавању неких 
других, нових изазова. Злочини које су за вријеме Другог свјетског 
рата у оквиру НДХ Муслимани чинили над Србима у Босни и освета 
четника вршена на исти начин, потискивани су у други план због 
заједничке борбе против фашизма у оквиру партизанског покрета. 

Колико год је допринос тој борби био несразмјеран у корист 
Срба, исход рата и идеологија братства и јединства, готово потпуно 
су потиснули слојеве српске епске свијести у којим су евентуално још 
тињали пламичци примисли о кривици пројектованој из османског 
времена на данашње генерације Муслимана. Томе је у значајној мјери 
допринијела и књижевност, од Османа Ђикића прије Првог свјетског 
рата, преко Хамзе Хуме и Зије Диздаревића између два рата, до 
СкендераКуленовића и његове Стојанке мајке Кнежопољке, закључно 
са Мешом Селимовићем. При томе стално треба имати на уму да тзв. 
кривица потомака за недјела предака, која није само српско-турска 
него универзална тема, уистину није озбиљно и дјелотворно заживјела 
у националној свијести Срба5, а поготово у свијести генерација ста-
салих послије ослобођења од турске власти када су пред њима били 
сасвим другачији изазови. То не значи да одређен српски дискурс о 

5 Нико од протагониста негативне рецепције Андрића не даје никакве 
чињенице у вези с тим, што не значи да таквих појединачних грубих и глупих 
испада није било.  
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вишевјековној турскојвладавини и посљедицама које је она имала 
на укупан историјски развој и положај Срба не постоји као стална 
константа њихове националне свијести. Послије свега што је о томе 
речено, и што је у историјској науци многоструко потврђено, трагови 
тога дискурса виде се и у свакодневним колоквијалним разговорима, 
метафоричким досјеткама и стереотипним изговорима да су нам за 
све што не ваља и сто година послије ослобођења од турског ропства, 
увијек криви Турци! 

Управо тај популистички стереотип, али и многоструко 
потврђена и често тријумфално истицана историјска истина о 
суровој османској владавини, на другој страни, морала је на овај 
или на онај начин да засмета новијим генерацијама Муслимана које 
основу свога националног идентитета баштине управо на идентитету 
и достигнућима својих предака. Они су интимно на укупну мисију 
османског царства гледали нешто другачије, покушавајући да 
афирмишу и легализују неке његове државне, културне и духовне 
атрибуте од општег значаја и вриједности не желећи да их се одрекну, 
природно очекујући да им то „право“ призна и друга, хришћанска 
страна. У томе су имали велике, и унутрашње, субјективне, и спољне, 
објективне тешкоће. На унутрашњем плану они су јасно видјели 
да су им као исламизираној словенској народној групи многе 
вриједности стечене исламизацијом због различитог језика и сасвим 
другачијег оријенталног културног обрасца који су дјелимично били 
прихватили, суштински често недоступне и нејасне, те да се као 
такве веома тешко могу укалемити на примарну словенску основу 
њиховог идентитета. Осим тога, јасно им је било да је турска власт 
била освајачка и туђинска6 и да највећи дио онога што је у Босну 
донијела у билансу европске културе и цивилизације има негативан 
третман, који се на неки начин преноси и на њихов нови идентитет. 

Они су се нашли у људском амбијенту у коме је национално-
ослободилачка  идеологија и борба против окупатора и туђина била 

6   Познато је да су босански Муслимани Турску сматрали сопственом државом, 
истовремено гајећи и властити босански патриотизам, те да су знали ући и 
у озбиљне размирице, па чак и у оружани  обрачун са централним турским 
властима.   
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легитимација највећих домета цивилизованог свијета и природно 
је било да се њихово идентитетско предачко (освајачко и туђинско) 
насљеђе на неки начин нађе на путу те идеологије. Неповољнијом 
њихову ситуацију чинила је и чињеница да су Срби као актери те 
идеологије кроз читаву своју историју, у заједнички  живот с њима 
унијели и своје супериорно мјесто на побједничкој страни Европе 
и читавог човјечанства, прво у борби за ослобођење од „њихових“ 
Турака, а потом и побједом на страни савезника у Првом и Другом 
свјетском рату. И сами прихватајући национално-ослободилачку 
идеологију као универзалну људску и цивилизацијску вриједност, 
поготово од доба када су се послије аустроугарске окупације и сами 
нашли под туђинском чизмом, а нарочито послије Другог свјетског 
рата за вријеме кога су у оквиру партизанског покрета и сами дали 
извјестан допринос борби против фашизма и ослобођењу земље, 
своје предачко туђинско освајачко насљеђе и они сами на неки 
начин покушавају да потисну. У саображавању свога идентитета са 
атеистичким карактером друштва и просвјетитељском политиком 
какву су водиле нове комунистичке власти послије ослобођења 
1945. године, обичан муслимански човјек (а посебно жена!), 
брзо прихватају нови свјетовни стил живота покушавајући да 
маргинализира или закамуфлира неке слојеве свога оријенталног 
идентитета стеченог исламизацијом. Шири народни слојеви, при 
том, као и остали њихови сународници православне, католичке и 
јеврејске вјере, и даље се држе своје вјерске и породичне традиције, 
прилагођавајући је модерном животу средине. У условима 
доминације престижне национално-ослободилачке идеологије 
усмјерене на борбу против туђина, заступљене у свим сегментима 
тадашњег друштва, муслиманско предачко насљеђе добијало је 
негативан предзнак, па су и сами Муслимани мање више правили 
отклон према том аспекту свога идентитета, индиректно осјећајући 
и неку врсту „кривице“ па и „стида“ због тога. 

Али, као што је напријед речено, та фамозна „муслиманска 
кривица“, никада се, ни приближно није оформила у облику 
посебног дискурса или нечијег политичког програма, било да се ради 
о кривици коју им неко други намеће, било да је они овако или онако 
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сами осјећају као елеменат свога идентитета7. Она је постојала само 
у потенцијалном облику и јављала се само у ријетким случајевима 
и кризним приликама8. А управо ти њени „потенцијали“ били су 
једна од претпоставки на основу којих је дошло до грубе политичке 
манипулације и историјског ревизионизма као подлоге на којој је 
стварана негативна рецепција Иве Андрића. 

ИНВЕРЗИЈА ИСТОРИЈСКЕ И УМЈЕТНИЧКЕ ИСТИНЕ

Колико год то изгледало неочекивано, чини се да је предуслов 
за ту причу о Андрићу на један крајње прозаичан начин постојао 
и на поетичком плану. Ради се о оном свакодневном случају када 
читалац непримјетно фиктивну пишчеву слику свијета напросто 

7  О чему говоримо биће много јасније ако се присјетимо онога што каже 
јунак романа Дервиш и смрт Меше Селимовића: „Ни са ким историја 
није направила такву шалу као са нама. До јуче смо били оно што данас 
желимо да заборавимо. Али нисмо постали ни нешто друго. Стали смо на 
пола пута, забезекнути. Не можемо више никуд. Отргнути смо, а нисмо 
прихваћени. Као рукавац што га је бујица одвојила од мајке ријеке, и 
нема више тока ни ушћа, сувише мален да буде језеро, сувише велик да 
га земља упије. С нејасним осјећањем стида због поријекла, и кривице 
због отпадништва, нећемо да гледамо уназад, а немамо куд да гледамо 
напријед, зато задржавамо вријеме у страху од ма каквог рјешења.
8 Један од таквих случајева на српској страни су веома неодмјерене 
и проблематичне изјаве Мирољуба Јевтића у више прилика и на више 
мјеста. „Они који су прихватили ислам, прихватили су освајаче de fakto као 
своју браћу и њихове злочине као своје. Значи, и њихове су руке упрљане 
крвљу њихових сопствених предака ондашње босанске немуслиманске 
популације“, каже он у једном интервјуу, али се на другом ипак мало 
коригује, или је и то она тактика „крени-стани“, и јесам и нисам рекао 
коју су обилно користили муслимански актери ове приче о „кривици“: 
„Мора се, дакле, рећи да је ислам дошао у Босну као посљедица окупације, 
да је прихватање ислама било издаја, али да данашњи муслимани не могу 
бити оптерећени злом издаје, коју су починили њихови преци, јер је 
нису починили они“, мада ту одговорност не могу да избјегну они који 
већ „покушавају не само да ревалоризују, него да ту издају у потпуности 
оправдају“ (Мирољуб Јевтић, „Резервисти Алахове вјере“, интервју 
Драгана Барјактаревића са др Мирољубом Јевтићем, Дуга, 1989, бр. 412,  
стр. 22-23; од 9-22.XI).
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доживљава као праву стварност, а ако је у питању историјска тема – 
као стварну, праву историју. У питању је спонтана замјена естетске 
и историјске истине9, до које, наравно, долази првенствено због 
умјетничке увјерљивости с којом писац слика историјске догађаје и 
њихове актере. Иако сви знамо да је то баш Андрићев случај, уопште 
се не питамо зашто се то баш „њему десило“. Одговор је вјероватно 
у томе што је Андрић онај тип ствараоца који је истовремено 
и традиционалан реалистички писац кога сви лако разумију, и 
модерни књижевник који се од самог почетка на веома сугестиван 
начин бави најдубљим егзистецијалним питањима модерног човјека 
свога вијека. Критичари су имали тешкоћа да дефинишу његов 
„реалистички“ поступак, тражећи у њему нешто више, што би 
оправдало модерно тумачење живота и свијета у његовим дјелима, 
па су након покушаја да га уклопе у појам „психолошки реализам“ 
од тога одустали, именујући га напросто као модерног писца, што 
се постепено све више почело односити не само на садржај његовог 
дјела него и на пишчеву наративну стратегију. 

На ту претпоставку за настанак овакве приче о Андрићу 
надовезује се и појачано интересовање писаца за теме из муслиман-
ског живота по доласку Аустроугарске у Босну када се традициона-
листички организована муслиманска друштвена и породична сре-
дина, суочена са динамичним модерним западноевропским стилом 
живота, нашла пред великим искушењима и изазовима, из којих су 
неријетко произилазиле многе личне људске недоумице, посрнућа, 
драме и трауме, као веома пожељна грађа за књижевну обраду. Тако 
су прозни писци у Босни још прије Првог свјетског рата, а посебно 
између два рата, створили једну специфичну, препознатљиву слику 
Босне у којој су доминирали садржаји о драматичности транзиције 
муслиманског човјека из затвореног традиционалног породичног 
и друштвеног живота у отворенији, изазовнији, опаснији модерни 
западни начин живљења. Та слика Босне најупечатљивије је дата 
у Андрићевим прозним дјелима, али стално треба имати на уму 

9 Више о томе у моме тексту „Национални аспект рецепције дјела Иве 
Андрића“, Динамика српског књижевног простора, Глас српски, Бања Лука, 
2000, стр. 183-243. 
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да је у њеном обликовању с мање или више успјеха учествовало 
мноштво писаца више генерација, који су је продуктивно прошири-
вали или продубљивали, али понекад и само невјешто подражава-
ли, дегенеришући је кварили и подређивали хоризонту очекивања 
читалаца са различитим књижевним знањем, укусом, националним 
поријеклом, вјерском припадношћу, итд. Зато је та слика Босне по-
стала погодна за разне врсте манипулација у складу са могућим 
различитим погледима читалаца на државне, културне, политичке, 
па и историјске прилике и догађаје у Босни. Овај дискурс о Андрићу 
једна је од тих манипулација. 

Историја овог дискурса, као што је већ назначено, историја 
је развоја националне свијести Муслимана. Противурјечна, 
„ненаучна“, вишеслојна, узбудљива и  драматична, и теорија 
и пракса настанка муслиманске/бошњачке нације, стварала је  
извјесне тензије не само унутар ове људске заједнице него и међу 
Србима, Хрватима и Црногорцима чији је идентитет на тај начин 
унеколико био редуциран и осиромашен. Од почетка па све до 
посљедње деценије двадесетог вијека, док се одвијао у оквиру 
југословенске политичке, културне, а потом и државне идеологије, 
тај процес је углавном био „под контролом“, а извјесна искакања су 
смиривана и уравнотежаванабез већих колективних посљедица и 
траума. Тиме се и може објаснити поменути анонимни, „приватни“ 
аматерски текст Шукрије Куртовића, који је био потпуно неуочљив 
с обзиром на то да је остао изолован у емигранстком азилу све до 
1991. године, на исти начин као и десетак година млађи рад Мустафе 
Мулалића „Нобеловац Иво Андрић и његово награђено дјело На 
Дрини ћуприја“10 који је аутор овог текста објавио тек недавно 
(2016). Куртовић и Мулалић су људи из другог времена, Андрићеви 
исписници, напредни национални радници у муслиманском људском 
корпусу који су на сличан начин као и Андрић своју ширу племенску 
припадност артикулисали првенствено у оквиру колективног 
српско-југословенског идентитета, с тим што су се, с обзиром на то 
да још увијек на видику није било претпоставки за конституисање 

10 „Нобеловац Иво Андрић и његово дјело На Дрини ћуприја“, Свеске 
Задужбине Иве Андрића, 2016, 33, стр. 267-292 .
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и признавање нове, „њихове нације“, на крају идентитетски ипак 
скрасили под окриљем вјерске припадности. Њихови текстови су, 
дакле, само једна, почетна више спонтана и индиректна тачка у 
потрази за сопственим националним идентитетом, и у њима они 
Муслимане не бране као националну заједницу него као посебан 
народни колектив одређен исламском вјерском припадношћу. 
На другој страни, Мухамед Филиповић у своме култном тексту 
о „босанском духу“ у књижевности, као човјек сасвим другог и 
другачијег времена, на веома необичан начин, трагајући за дубљим 
коријенима духовног идентитета босанскохерцеговачке републичке 
државности, у ствари трага за основом на којој би се могао утемељити 
национални идентитет Муслимана као стуба те државности. Нова 
фаза потраге Муслимана за сопственим идентитетом долази са све 
већом демократизацијом југословенског социјалистичког друштва 
седамдесетих и осамдесетих година прошлог вијека, када се и у 
свакодневном политичком животу, и у књижевности тежиште 
са класних, социјалних питања људи помјера према питањима 
националног идентитета. Муслиманска нација је у том периоду 
коначно „призната“ и та чињеница се ускоро појављује као снажан и 
ефикасан инструмент ситуирања и дјеловања грађана муслиманске 
вјероисповијести у свакодневном политичком и државном животу 
земље, али и у укупној историјској, културној, па и у књижевној 
перспективи Босне уназад, од средњег вијека преко дуговјековне 
османске власти до аустроугарског и међуратног периода. 

Није тешко претпоставити да се у том процесу јављају и 
захтјеви за редефинисањем постојећег система вриједности, посебно 
оног његовог дијела који се односи на тумачења историјских 
догађаја и политичких процеса не само из далеке прошлости него 
и оних који се тичу национално-ослободилачких покрета и ратова 
скоријег времена и улоге појединих националних заједница у њима. 
Постепено се отварају врата историјског ревизионизма, који се 
протеже на сва, па и на културно-књижевна питања, процесе и 
догађаје, укључујући и појединачна умјетничка остварења (Његошев 
Горски вијенац, на примјер). Није било тешко процијенити да све 
то објективно иде на промјену постојеће равнотеже у којој укупан 
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значај и домети српске национално-ослободилачке, државне, по-
литичке, културне, па и књижевне и језичке традиције и људских 
и креативних ресурса које су Срби унијели у заједничку државу, 
блиједе и губе на значају у корист муслиманске и хрватске стране. 

Повежимо сада поменуту књижевну слику Босне, тако 
увјерљиво дату у Андрићевом дјелу као да је права, са поменутом 
тенденцијом редефинисања значаја и значења историјских процеса 
и збивања у прошлости, посебно оних за Босну најзначајнијих, 
из османског периода, које се врши са позиција ауторитета 
новог, званично признатог националног идентитета Муслимана! 
Нешто другачији приступ османском насљеђу, прилагођен 
сопственим, колективним и личним, најчешће емотивним, 
понекад и романтичарским доживљајем тог времена, одједном се 
нашао насупрот веома сугестивној и увјерљивој слици тога доба у 
књижевности, посебно у Андрићевом дјелу, која је била другачија 
до те мјере да је „вријеђала“ сопствену, „провјерену“ историјску 
истину. Моћ да се са становишта свог новог националног идентитета 
и самопоуздања, исказаног новим омјером политичких снага у 
Босни, мијења досадашња слика културе и цивилизације из које 
потиче тај нови идентитет, природно је изазивала пориве и потребу 
да се „мијења“, то јест подвргава критици и та књижевна слика. У 
таквим околностима настала је књига Књижевни живот у Босни и 
Херцеговини између два рата Мухсина Ризвића (1980) у којој већ 
препознајемо ту нову фазу развоја и самосвијести муслиманске 
нације. У тој књизи се давно зачета наивна и скривена негативна 
представа о Андрићу на највишем, академском нивоу поопштава, 
опрезно и завијено легализује и добија јасна политичка значења, 
а потом с читавим тим пртљагом преноси и на цијелу српску 
националну и књижевну традицију сагледавану у политичком кључу 
стереотипа о великосрпској хегемонији. Међутим, с обзиром на 
обим, екстензивност, конфузност и мимикријски карактер те књиге, 
коју је због тога мало ко и читао, а посебно имајући на уму чињеницу 
да у њој такав однос према Андрићу и српској књижевности нико 
није ни примјећивао нити на њу скретао пажњу11. (Јавна полемика о 

11  Моја књига Књижевне кривице и освете изашла је тек девет година касније, 
када се практично све било слегло.    
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њој коју је иницирао Перо Шимуновић односила се на реафирмацију 
“усташких“ писаца, и она је убрзо потиснута у заборав12). 

До експлозије овог дискурса о Андрићу и његовог изласка 
из књижевности у подручје грубе, политичке и ратне пропагандне 
сфере дошло је практично на самом прагу рата 1991, а на још 
гори начин то се наставило током и послије рата, при чему се ту 
више нико није ни обзирао на пишчево дјело, него се на њега, с 
најнижим поривима, најодвратнијим инсинуацијама у многим 
медијима, на интернету и на друштвеним мрежама обрушила 
читава руља муслиманске националистичке књижевне, културне, 
политичке, журналистичке полуинтелигенције у којој су се, 
нажалост, нашла и нека лица са највишим академским звањима и 
људи који су у својим матичним дисциплинама објективно нешто 
значили. Ту већ затичемо „зрелу“, у свим аспектима оформљену и 
испрофилисану муслиманску/бошњачку нацију у којој се, као и у 
националним заједницама у њеном окружењу, мијешају, смјењују и 
међусобно сучељавају и сукобљавају политичке идеје и групације од 
десничарских, националистичких на једном, до „грађанских“ које се 
најчешће таквима само представљају на другом полу, између којих 
се налази мноштво мање или више неиздиференцираних групација 
обичних људи чија свијест се временом потпуно бистри па опет 
замућује заосталим токсичним посљедицама једног страшног, 
непотребног грађанског рата од кога нико није имао праве користи, 
а велике штете јесу сви. 

Негативна рецепција Андрића у свему томе ипак је само 
једна ружна и дегенеративна израслина. Имам непосредни увид у 
догађања у Босни прије, током и послије рата, лично сам познавао 
највећи дио актера овог дискурса о Андрићу, бар оних релевантних 
из муслиманских академских кругова, познато ми је шта је ко од 
њих написао и шта значи у својој струци, знам какво мјесто у 
недобу које нас је снашло има њихов ангажман против Андрића 

12   Чињеница да је Ризвић почео да пише нову књигу која је послије његове 
смрти објављена под насловом Босански Муслимани у Андрићевом свијету) 
најбољи је доказ да прва књига није била ни довољно изричита нити је 
обавила функцију којој је писац био намијенио. 
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у односу на њихов укупан стваралачки, интелектуални и морални 
статус. И то стално имам на уму, тим прије што и међу њима постоје 
разлике! Али ружни малигни трагови те израслине на њиховом 
професионалном и личном угледу и дигнитету не могу се као 
гумицом избрисати. Није ту у питању нечије право да о књижевном 
дјелу мисли шта год хоће. Далеко од тога! За то постоји књижевни 
суд! Ту је у питању политичкихумус из кога је изникла та израслина. 
Његови најактивнији храњиви састојци су ниска политичка 
страст и свеопшти историјски, идеолошки, културни и морални 
ревизионизам што прераста у голему и моћну црну енергију која нас 
је као „сламка међу вихорове“ увукла у црну рупу деведесетих година 
прошлог вијека и још увијек нас држи у свом тамном, кошмарном 
сну беспримјерне продукције бесмисла и бизарности, без скорог 
изгледа да се из тога сна пробудимо. То нас је и довело до, нажалост 
оправдане, тачке поређења Андрића са Руждијем са које се даље 
више не може. Ваљда би ту малигну израслину на тамној страни 
муслиманскеслике свијета која је са супротне стране захватила 
и српску (и хрватски) страну свијета, у будућности колико год је 
могуће, требало препустити амнезији и презиру оних који се томе 
поново буду стално враћали са подгријаном националистичком 
страшћу и покушавали да овај сада колико толико ваљано затворени 
круг, покушавају поново да пробију. 
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Драгољуб Којчић

ОТВОРЕНИ ИДЕНТИТЕТ И  ЗАЈЕДНИЦА СЛОБОДНИХ 
ЉУДИ

Велики преокрети1 цивилизације настају из судара нових 
вредности и нових идеја са исцрпљеном стварношћу. Серпентина 
историје којој припадамо почиње уздизањем хришћанске етике 
над урушеним поретком античког Рима. Криза старог друштвеног 
модела, његова недовољност да чланове заједнице повеже  
јединственим циљевима, довела је до рађања принципа који су 
постали покретач нове епохе. Онтолошку неједнакост заменила 
је онтолошка једнакост: створитељ не прави разлику између оних 
које је створио. Јасна представа о суштини кризе довела је до јасног 
обрасца за њено разрешење.

	 Заглављеност	у	хиљдугодишњој	тескоби	Средњег	века	
покренула је и отворила изворишта слободе из којих се обликовао 
дух Ренесансе. Епоха је препознала проблем и испоставила одговоре 
у свим областима друштвене стварности, од науке и уметности до 

1  Наш сарадник Драгољуб Којчић добитник је награде „Драгиша Кашиковић“ 
за 2019. годину. Редакција Српског прегледа господину Којчићу честита на 
овом признању.
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откривања нових географских пространстава и стила свакодневног 
живота људи. Свет је променио лик и донео новости које су 
недвосмислено означене као напредак. 

Наредни успон историје одређен је свешћу да сама сло-
бода није довољна и да се свет мора мењати полугама знања и 
технологије, да се мора увећавати материјално богатство зарад 
конкретности слободе. Написане су бројне књиге које теоријски 
утемељују експанзију економије и оцртавају обрисе продукцијског 
друштва. Знање и његово опредмећење постају мерило напретка.

Свакако да су ове три тачке преокрета само један могући 
избор у представљању историјског кретања.  Свакако и да ход кроз 
време није линеаран. Али, оне су демонстрационо идеалне да се 
осветли значај начела које припада аристителовским елементима 
мишљења а које нам данас измиче да разрешимо заглављеност 
раздобља у коме сами живимо: решење проблема претпоставља 
његово разумевање.

Дискусије о садржају модерности и силама преображаја света 
замиру већ деценијама. Критичко мишљење и његови хероји нестају 
без наследника. Не постоје чак ни адвокати постојећег стања јер га 
ништа не доводи у питање. Оно истрајава по неупитној инерцији. 
Без критичког бдења, без бриге о којој је говорио Хајдегер и без 
заштитника људске суштине света у коме живимо његов смисао се 
изопачује и деградира. Право, на пример, уместо да буде темељ на 
коме почива правични поредак светског друштва постало је овера 
надмоћи веће силе. Спорт је од врлине која потврђује племство 
човечности сведен на бизнис. Уметност у своме претежном обиму 
данас је забава и убијање доколице, средство политичког утицаја 
или, у најбољем случају посед такозваних ауторских стваралаца и 
неконформистичке публике, далеко мање бројне него што су пре 
једног столећа били обожаваоци Џојса, Плавог јахача, Кандинског, 
надреалиста, или повратници у изворност коју је открио Гоген. 
Слобода је ништа више од узалудних ходника о којима је писао 
Кафка, тек једна немоћна и болесна сенка сопственог појма. и 
остварење злослутних предвиђања која су објавили пророци анти-
утопије. Наука своја открића ставља на располагање са пословном 
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рачуницом или са политичком пристрасношћу. Ослобођење се 
назива терором а терор ослобођењем. Легенде хероизма, на којима 
се темељио и васпитавао етос читавих генерација, проглашавају 
се за мрачне асасине. Нестају чврсти, хиљадугодишњи, спинални 
идентитети нашег света, а томе таласу не могу се одупрети ни 
најудаљеније периферије. Семантички торнадо тумба целокупни 
распоред ствари. Преокренуто је свако биће, па на крају преостаје 
дужност одбране бића самог човека.

Из овог шкрипца биће много теже избављење.
Каква ће бити зграда света који градимо зависи од темеља 

на коме стоји. Њен лик биће црвоточина ако је људско биће из 
кога извиру градитељске силе и споне измештено са стазе којом се 
човечанство запутило током досадашње историје. И обрнуто, ма 
како у појединим одсецима времена изгледало да се зауставља пут 
напретка, стално преиспитивање и самеравање према идеалитетима 
учиниће да свет задобије партенонску висину. Због тога данашње 
промишљање пута којим се креће планетарно друштво захтева да 
се отвори велика тема идентитета људског бића. Од исходишта на 
које стигнемо зависи наша будућност.

У раздобљу које је започело крајем деветнаестог века процве-
тале су теорије које су се бавиле пројекцијама савршеног друштва. 
Свака од њих своје опредмећење видела је у конструкцији новог 
поретка. Теоријско ривалство током двадесетог столећа прерасло је у 
ратне и идеолошке конфликте. Убрзани напредак технике допринео 
је увећевању могућности контроле над људима, над њиховим 
поступцима и над њиховом свешћу. Воља за чврстим и вечним 
поретком у синтези са ефикасним инструментима владања довела 
је до тоталитаризма у различитим облицима и са различитом снагом 
стиска. Свакако најјачи и најпогубнији је контрацивилизацијски 
стисак који нас приморава да останемо у обрасцима живота који 
су изгубили свој смисао. Ако је развој суштинско (самим тим и 
идентитетно) својство људског бића онда је његово онемогућавање 
својеврсни homicid.

Развој је infra-модус постојања који улази у смисао и 
остваривање свих других човекових својстава. Сазнавање света, 
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морална трансформација друштва, филозофска рефлексија генезе, 
статуса и метаморфоза људског бића, стваралаштво у материјалној 
и у духовној сфери, ... свему је иманентна развојност и отвореност, 
или уопште не би могло да постоји. Слобода је, наравно, темељ 
темеља, infra од infra. Из ње се рађају све дуге суштине. Ако бисмо 
међу модерним идејама које се баве трагањем за претпоставкама 
избављења од тоталитарног стиска и успостављања аутентичне 
људске заједнице потражили ону која на први вредносни степеник 
ставља слободу и бесконачну линију развоја онда је то свакако 
отворено друштво.

Али, отворено друштво није се развило у сразмери свога 
потенцијала, ни у експланаторном ни у делатном смислу. Чак се не 
може рећи да има истрајан теоријски континуитет и широки миље 
следбеника. Чудновата судбина једне велике идеје.

Велике и реформаторске друштвене теорије редовно су 
се саплитале на питању људске природе. Некада би препреку 
представљала општа људска својства, за које се чини да су непромењива 
и вечна, а некада је сила отпора била у карактерним одредницама 
једне епохе или једног сектора цивилизације. Реформа друштва нису 
само промене у односима него и промене у људима. Само социјалне 
идеје које су успеле да мењају људе промениле су друштво.

Отворено друштво не може да почива на затвореним 
идентитетима.

Када се говори о идентитетима, наравно, увек је најдубља 
основа човек. Свест даје легитимацију својим садржајима и 
препознаје их у идентитетном модусу. У темељу идентитетне 
слагалице која сачињава велику слику света је идентитет самог човека, 
који је у сваком појединачном примеру, у свакој индивидуацији, 
њен оквир и њена целина. У томе кључу налази се објашњење и 
разрешење тешкоће на коју је наишао концепт отвореног друштва. 

Најновије искуство са авантуристичким интерпретацијама 
међународног правног поретка открива упозоравајућу затвореност 
његових протагониста. У моменту када је требало да започне 
стварање новог обрасца и новог политичког, културног и вредносног 
идентитета Европе, са имплицитном нотом отвореног друштва, доносе се 
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ретро-историјске одлуке које више наликују конгресима из деветнаестог 
столећа. Не унапређује се отвореност достигнутих међународно-правних 
конфигурација, не подстиче се њихово превазилажење и прерастање 
у нове форме, него се историјски часовник враћа у раздобље крвавих 
борби за територијализацију националних идентитета. Идентитет, 
посебно онај којим се одређују колективитети и националне заједнице, 
остаје затвореност, страх и скученост, супротстављеност према другоме, 
према ономе што је различито.

Више нема речи ни о праву са античким идентитетом правде, 
чак ни о правном формализму, него је на делу поништавање 
смисла права. Оно што је било идентитет правне државе претвара 
се у произвољну ћуд формалних носилаца правне моћи. То није 
отварање човекових могућности и успон правно осигураним 
лествицама цивилизације. То је просто затварање хоризонта 
слободе и окамењивање идентитета човека и света. У бићу човека 
су слобода и развој, очување себе али и сусрет са другим и са светом. 
Само отворени идентитет јесте људски идентитет.

Ако Европа има будућност, она је свакако у заједници 
слободних људи и према путоказима бесконачне отворености. 

Српски народ је током двадесетог века показао да му је 
иманентан дух отворености. Пројекат Југославија представља 
антиципацију постконфликтне и уједињене Европе у којој складно 
коегзистирају националне и верске различитости. Европска 
унија, као њен први организовани заметак, међутим, подржала 
је и подстицала разбијање Југославије као сопственог прототипа 
и тиме започела одступање од вредносних начела која је требало 
да буду водич цивилизације. Од идеала заједнице вредности пре-
творила се у заједницу дисхармоничних партикуларних интереса 
и себичности у којој се изгубио замишљени дух целине. Чини се да 
су Срби са својом карактерологијом и у оваквој ситуацији чувари и 
отеловљење принципа од који се Европа удаљава. Можда је у томе 
део разлога што нам дијалог са Европом тако тешко иде. Оригинали 
су непожељан гост у кући изневерене савести. 
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Раде Г. Симовић

ГАВРИЛО ПРИНЦИП И НОВА ДРАМА

I

Говорећи у прилог феноменологији другости у есеју Критика 
балканистичког дискурса Богољуб Шијаковић посебно наглашава 
да медијски говор о Балкану карактерише „апстрактни схематизам“, 
као једна врста посљедице поједностављеног говора, који се дефи-
нише као балкански дискурс оцрњеног Балкана. Студиозно, и са 
прецизним доказима, Шијаковић демаскира негативну перцепцију 
овог дијела Европе, доказујући да се иза оцрњујућег поимања 
Балканаца и балканизације вјешто сакривају политички интереси 
великих сила, а ти трагови нису присутни само у говору моћних 
медија, већ и у културном и цивилизацијском („колонизатор као 
цивилизатор“) насљеђу злонамјерног прихватања другости Балкана.

Чак и кад се појави својеврсна заштита Балканске специфично-
сти (нпр. Шубертова наспрам Шмитове у есеју Имагинарна географија 
Балкана...) она се изводи у пропорцијалној маргинализацији Босне 
као посебно „ружног жига“ унутар	балканистичког	дискурса.	
(Шијаковић 2002: 281-315) 

Наведена метафора није заобишла ни драмско стваралаштво, 
од „међуратне“ до „нове драме“. 
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II

Случај Гаврила Принципа и његова драматушка употреба, 
и злоупотреба, током прошлог и почетком овог вијека, понајбоље 
илуструје наведена размишљања која су, нажалост, понајвише при-
сутна у домаћој драмској литератури.  

Прво драмско дјело о сарајевском атентату и револуционарној 
акцији Младе Босне, која је припремила Принципов видовдански 
метак, написао је Боривоје Јевтић, активни учесник овог покрета, 
под називом Обећана земља (Принцип), драмски триптихон у 11 
слика с прологом.

Радња триптихона обухвата посљедње године аустроугарске 
управе у Босни (1911-1918), а одвија се у Београду, Сарајеву, Бечу и 
Терезину. У Прологу, извјесна Мис или Фројлан, припадница једног 
великог народа, држи предавања о узроцима свјетског рата, а Мали 
човјек из малог народа, у име истине, супротставља се њеним по-
грешним и препотентним закључцима о цивилизаторској мисији 
поробљавања и о ратној одговорности Србије за атентат и избијање 
Првог свјетског рата. Већ нам Пролог показује да је Јевтић полемич-
ки расположен и да, прије свега, жели да докаже да су Хабзбурговци 
„историјско зло које је требало уклонити...“ – те да је Принцип 
„деловао у име једног вишег етичког начела, у име највише правде 
и правице која држи земље и градове; а против закона којима су 
родитељи сила и неправда“. (Јевтић 1937: 276) 

Отуд и ријетко испомагање имагинарним ликовима, једино 
тамо гдје му недостаје довољно историјске грађе, као у случају Душана 
Михаиловића - Гавриловог школског друга из Београда. Душан је 
друга страна Принциповог лика, онај тамни елеменат сумње и једна 
врста „завјереничке“ подршке с оне стране Дрине. На то нас подсјећа 
и спољна, експресионистичка, подијељеност комада (дводјелност сце-
не: горњи и доњи дио позорнице – небески и земаљски) али и дра-
матуршка парадоксалност унутар које документарни јунак (Гаврило 
Принцип) брани имагинарне а имагинарни (Душан Михаиловић) 
– земаљске вриједности. У таквој располућености нема ни кривице 
ни казне – има само „нешто између“ а то је очај кајања: 
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„Принцип: (издиже се изненада, порасте, као да се пружа за 
дахом који му се отима из заптивених груди): А! (Онда се полагано 
скупља. Глава му готово ураста у рамена):Лаж! Лаж! Лаж и цркоти-
на! Лоповска варка, скривена замка за звериње! Пих! Србија скрше-
на, Србија – прах и пепео: пих!...А треба, треба, треба знати! Овим 
рукама да сам је удавио? Ја – својом љубављу? Ја да сам убио Србију 
сад кад јој дах пређе мојим лицем брадатим!“ (Јевтић 1937: 371) 

Овај очај настао је као производ Гаврилове моралне одговор-
ности пред лицем Србије иако је сасвим јасно, а то нам потврђује и 
ова драма (треба јој вјеровати – она досљедно користи историјска 
документа) да је Надвојвода циљано гурнут пред цијев атентатора. 
Као што је и Гаврило само продужена рука „драматургије богова“ 
(руско-српске политике) али то не признаје ова врста моралне грађе.

„Принцип:...(Грозница га је понела, он бунца)...: Као пацов 
глодати живо срце...Кревељити се као мајмун...Од страха струга-
ти низбрдицом као зец ... Каква награда! – Можда још смрт? Смрт 
– питање, питање! Можда мрак, бездана рупчага, или светлост 
... мајмун ће то знати ... и зец! (Снажно): Онда, другови, заставе! 
Заставе славе – напред! На тиране! Овом једном главом кроз зид! 
Ху – ра! Јуриш! (Музика, победоносни марш).“ (Јевтић 1937: 380) 

Драмски триптихон Обећана земља игран је први пут 5. децем-
бра 1936. године у Народном позоришту Краља Петра II у Сарајеву. 
Представу је режирао Август В. Бек као гост Народног позоришта, 
док је насловна улога повјерена Јовану Танићу, прваку глумачког 
ансамбла и повременом редитељу. Обећана земља је исте године 
награђена првом наградом (10 000 динара) као најбољи драмски 
текст сарајевске сцене из Фонда Витешког Краља Александра I 
Ујединитеља. (Јевтић 1937: 266-384) 

Праизведба представе, и поред наведене награде, није 
задовољила позоришне критичаре тог времена, а прије свих Ивана 
Стражичића и Јована Кршића. Стражичић каже да је то „само један 
слаб филм“, док Кршић оцјењује да „треба бити од историје даље да 
бисмо јој били ближи, као што би и г. Јевтић, као писац, можда био 
ближи позоришту да је од њега даље“. (Кршић 1979: 145)
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Након скоро пола вијека (11. децембар 1982) појављује се дру-
га драма о овом догађају, Принцип Г. Душка Анђића, телевизијског 
сценаристе и редитеља, у истом позоришту и режији самог аутора. 
Ослањајући се у приличној мјери на свог претходника, Анђић је раз-
вио и унаприједио филмску структуру Обећане земље потискујући, 
овај пут, „историјска документа“ у корист „идеја“. (Лешић 1990: 116) 
Овим се једна крајност (Јевтићева затрпаност документарним) 
замјењује другом (Анђићева оданост идеји). Осјећајући овај недоста-
так, Анђић је успио да носиоце драмског сукоба суочи на крају дра-
ме, па су се тако, у истражном затвору, нашли истражилац Ивасјук 
и Гаврило Принцип. Али, без обзира на драматуршку увјерљивост 
завршног сукоба, комад остаје без ваљане и убједљиве драмске ка-
тарзе. На крају Јевтићеве драме, имагинарни Михаиловић, иначе 
allter ego атентатора, „изнутра саслушава“ Гаврила Принципа и на 
њега преноси мору Србије, док се са Анђићевог Ивасјука „преноси 
рука“ окупаторске идеологије и југославизма.

„Принцип: (Већ предахнуо, већ га дуго не туку) Ја сам 
Југословен, националиста, и тежим за уједињењем свих Јужних 
Словена у коју било државну форму. // Ивасјук: ...Ааааах! Је ли то 
опште мишљење у Србији... и овдје у Босни? // Принцип: Ја кажем за 
себе. // Ивасјук: Знам. Али ви не поричете да је то мишљење сваког 
поштеног Србина и Хрвата? // Принцип: Ја само кажем да је то при-
родно и да се то очекује од омладине, но има ђубрета које друкчије 
мисли. (Не могаде издржати један од инспектора, те га сравни са 
земљом).“ (Анђић 1982: 170)

Код Јевтића Гаврило страда због моралне – националне одго-
ворности пред опустошеном Србијом, док код Анђића истог јунака 
на „криж разапињу“ као југословенског националисту. Већ смо на-
вели да ове драме дијели готово пола вијека док их, истовремено, 
спаја стриндберговски поступак „комбиновања класичне трагичне 
судбине у сукобу са околином и филмске нарације епског театра“. 
(Вучковић 1982: 638) Тај ће принцип трајно обиљежити „нову дра-
му“ с краја двадесетог и почетка двадесет и првог вијека и отворити 
неслућене могућности цитатности и документарности у драмској 
умјетности. 
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III

Након Анђићеве драме појављује се позоришни пројекат Тајна 
црне руке Пурише Ђорђевића и Љубише Ристића, у продукцији бе-
оградског КПГТ, која се на други начин, у сличном (станичном!) 
конструкту бави темом Сарајевског атентата. Јевтићева назнака 
да су младобосанци само „продужена рука“ руско-српских тајних 
организација овдје је јасно апострофирана. Апис и његова тајна 
организација приказани као покретачка снага Атентата, и то као по-
зитивна, револуционарна, напредна. У то вријеме, након премијере, 
Београд је био подијељен на „црнорукце“, љевичаре, и „белорукце“, 
конзервативце и националисте. У току израде саме представе, глу-
мица Мирјана Карановић дописала је, за Тајну црне руке, пјесму 
Хоћу да будем Апис. (Ђорђевић/Ристић 1984: 24) 

Надаље се посебно истичу два театарска пројекта „семиотич-
ког драмског модела“ базирана на отвореној драматургији „атентата 
као метазнака“. Ради се о Дискретном смраду национализма аутор-
ског тандема Ненад Тадић/Давор Миличевић премијерно одиграног 
у Дому младих Сарајево (фебруар/март 1987 - продукција, позориш-
на група ‘’Шарлатани’’) и драмског првенца Алмира Имширевића 
Кад би ово била представа, праизведеног 29. априла 1999. године у 
Позоришту младих Сарајево. Једна и друга представа воде, на свој 
начин, духовит дијалог са Стилским вјежбама Рејмона Кеноа и у том 
смислу представљају вриједан прилог новодрамској продукцији на 
тему Сарајевског атентата. (Симовић 2011: 225 и 228)

У позоришном сценарију Душана Ковачевића Свети Георгије 
убива Аждаху, Нико - један од највећих страдалника, каже: „ђацима 
било досадно у школи па решили да убијају владаре...“, а потом 
наставља: „Немој ти мене да ућуткујеш, Мићуне! Јебе се мени за све 
твоје Словене, заједно са свом поробљеном браћом! Нека се браћа 
сама мало одробљавају, ако им је уопште стало до слободе. Треба 
да ми се кућа затре због браће. Већ сам два пута гинуо па ми се до 
данас ниједан брат није јавио да пита: како ти је, Нико, без ноге? 
Браћа ћуте и трпе, а нама тешко; теже нама него њима, што је њима 
тешко“. (Ковачевић 1998: 48)
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Иронично/саркастични отклон Душана Ковачевића из 
Београда брзо се проширио и на Сарајево, прво као Дискретни смрад 
национализма Тадића/Миличевића 1986. године, а потом и друге 
ауторе, до те мјере да се дотадашња „метатекстуалност“ атентата, и 
буквално, преводи у „мета(к)текстуалност“ драматуршког поступ-
ка. Пуцањ, тај „заглушни метак“ Принциповог циља, постаће једино 
везивно ткиво њиховог драмског предлошка, знак који истовремено 
конструише и деконструише драмску садржину и његову идеолошку 
позадину. А она се, преко седам вјешто уклопљених сцена, разоткри-
ва у словеначком, хрватском, српском, муслиманском, црногорском, 
македонском и југословенском национализму. Драму ће, након осам 
година, сада као ауторски тандем Српске новинске агенције „Срна“, 
ови аутори понудити „Сарајевском српском позоришту“ у Вогошћи 
под називом Нови прилози за биографију српске државе, као нову пра-
изведбу за његово свечано отварање, 23. новембра 1995. године.

Потпис Дејтонског мировног споразума, а потом егзодус 
сарајевских Срба из Хаџића и Вогошће, онемогућио је праизведбу 
комада, као и будућу продукцију српско/сарајевских драматичара 
на „домаћем терену“. „Представа о којој пишеш (Нови прилози...) за-
право је премијерно играна још 1986. под насловом Дискретни смрад 
национализма. Била је највећи хит позоришне трупе „Шарлатани“, 
играна је преко 100 пута, највише на ‘матичној’ сцени, амфитеатру 
Дома младих. Представу смо, иначе, Ненад и ја написали заједно 
у војсци, 1985/86, у Панчеву, ВП 5000, на војној писаћој машини 
ТОПС, гдје смо били преводиоци за енглески, за групу Менделиних 
(тада још забрањених, терористичких) бораца (АНЦ). Колико ви-
дим из ових одломака, структура текста је остала потпуно иста, могу 
да примјетим само нешто додатака које је донијело ратно вријеме 
(„србочетници“, „српски агресор“ и слични атрибути); поента и по-
рука је иста, што је, уосталом и природно: десило се, ван позоришта, 
у стварном животу, оно што је Дискретни смрад... и најављивао. 
Тим прије је интересантнија судбина текста у те двије историјске 
ситуације, предратној и (по)ратној“ – пише Давор Миличевић, један 
од најбољих изданака „сарајевске театролошке школе“, тренутно 
настањен у Канади. (Симовић 2011: 225)  



125

У том кључу, на трагу наведених аутора, саздана је и једна од 
најуспјешнијих представа сарајевских муслиманских драматичара, 
Кад би ово била представа Алмира Имширевића, нудећи, на самом 
крају двадесетог вијека, бошњачку позоришну верзију Сарајевског 
атентата као „мета(к)знака“. (Имширевић 2000: 799-823) Текст је 
преведен на многе свјетске језике, а у очима позоришне јавности и 
данас представља најбољи примјер „драмaтуршке манипулације“ 
кад је „босански рат“ и драмско стваралаштво у питању (1992/95). 
Сценариста је минуциозним и готово „невидљивим“ драматуршким 
потезима убиство српског свата Николе Гардовићаа на Баш-чаршији 
у марту мјесецу 1992. године, имаголошки „претопио“ у пуцањ 
Гаврила Принципа, и тим чином, безрезервно, „трасирао“ будући 
драмски стереотип о новим „српским терористима“; чија актив-
ност  „перманентно“ траје и преноси се - са почетка прошлог на 
почетак новог вијека. Са малом, а по писца и историјске чињенице 
битном разликом: атентатор/снајпериста више не пуца са угла 
Шилерове, већ са Требевића. 

IV

Сто година од почетка Првог свјетског рата мотивисао је мно-
га позоришта и ауторе да премијерно реализују оригиналне драме 
или драматизације на тему Сарајевског атентата. Мећу првима ре-
аговало је Народно позориште Републике Српске и већ 18. октобра 
2013. године извело праизведбу представе Четрнаеста у режији 
и драматизацији београдске редитељке Ане Ђорђевић. Ради се о 
амбициозој драматизацији историјске студије Владимира Дедијера, 
истоименог назива, разрађеној у двадесет сцена – прича са Прологом, 
као својеврсном контекстуализацијом цијелог догађаја. Приче се 
дијеле и разврставају на: Недељкову, Васину, Трифкову, Леову, 
Софијину, Францову, Причу првог секретара, Максову, Рудолфову, 
Персину, Маријину, Пашићеву..., и на крају Принципову - док се у 
Прологу поред „непосредних учесника“ појављују и изјаве Алфреда 
фон Вегера, њемачког историчара, Адолфа Хитлера, њемачког 



С
ТУ

Д
И

ЈЕ
  И

 О
ГЛ

ЕД
И

   
Ра

де
 Г.

 С
им

ов
ић

   
 

126

канцелара 1933, Едварда Греја, британског министра иностраних 
послова 1914, и других.

Гледано са позиције досадашњих истраживања нашега рада, у 
овој се представи итекако  препознаје филмска структура наведених 
позоришних комада, а понајвише семантичност Принциповог пуцња, 
као центрифугалне силе цијелог пројекта. Ради се, дакле, о занатски 
успјелој симбиози сценског и историјског хронотопа – сценски стаје 
у један секунд на углу Шилерове, а историјски обиљежава цијели 
прошли вијек. Улога „свевидећег ока“ намјењена је Приповједачу, а 
драматуршка функционализација дијалога у „трећем лицу“ љековит 
је и благотворан поступак за успостављање историјске дистан-
це. Формално гледано, аутор је успоставио озбиљну и непорозну 
драматуршку конструкцију за било какав облик сценске, а посеб-
но „идеолошке манипулације“, о чему и сам говори, преко ријечи 
редитеља, у Програмској књижици припремљеној за премијерно 
извођење представе. „У покушају да до краја и трајно дефинише 
све детаље у вези са убиством Фрање Фердинанда, историјска на-
ука показује се сасвим немоћном, исто колико и политика када по-
кушава да разреши питање мотива атентатора и логистичке поза-
дине убиства, а посебно када говори о појму кривице за почетак 
Првог светског рата, доводећи је непосредно у везу са Сарајевским 
атентатом. Уметност је, на срећу, увек била паметнија од политике, 
и њу нису занимали одговори које даје дневна политика. Пошто је 
предмет њеног приказивања оно што је иза појавног, не само одго-
вори, него је и начин на који она поставља питања увек такав да у 
жижу ставља крајње неповерење према сваком облику идеолошког 
манипулисања и иде ка самом човеку и трагедији (не)постојања из-
бора“. (Четрнаеста 2013: 15)

Већ смо истакли да се Ана Ђорђевић, ауторка бањалучке 
представе изричито залаже против сваког облика „идеолошког 
манипулисања“ али, изгледа, само на теоријском нивоу, док извор-
на верзија њене драматизације стереотипски понавља и подража-
ва многа „важна“ мјеста наведених претходника. На примјер, њен 
Фердинанд не васкрсава у тој мјери да пролази Сарајевом почетком 
априла 1992. године, као код Алмира Имширевића на примјер, али 
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зато одлучно, и самоувјерено, умјесто Поћорека, „враћа“ возача на 
углу Шилерове, (несрећни Леополд Сокоја, земљак Софије Хојтек), 
као да је становник Сарајева и његових махалских пречица. 

„ФРАЊА: (виче) Шта је сад ово? Стој! Возиш погрешним пу-
тем! (кола се нагло заустављају)  //  ФРАЊА: Треба да наставимо 
Апеловом обалом.  //  ПРИПОВЕДАЧ: Збуњени возач је закочио и по-
чео да вози уназад. Полако. Ближио се тачно радњи Морица Шилера, 
где је стајао Гаврило Принцип.“ (Ђорђевић 2013: 134) 

Сличних примјера, аналошких сцена, Ане Ђорђевић и њених 
предходника могуће је пронаћи на многим мјестима, а нас посеб-
но занима ауторско виђење и даља „доградња“ идеје сарајевских 
атентатора као генератора југословенског национализма, 
која убједљиво доминира у свим досадашњим пројектима. Ни 
ова драматизације не заостаје за наведеном стереотипијом, сви 
завјереници су југословенски националисти и тираноубице, с 
тим што Ана Ђорђевић, у текстуалној верзији, иде „корак даље“ и 
закључује: „Једно за другим забрујала су звона са свих сарајевских 
католичких цркава, са свих сарајевских православних цркава и за-
чуле хоџе са свих сарајевских џамија.“ (Ђорђевић 2013: 145)

Наиме, ауторки је јасно да идеолошки сукус југословенског 
национализма није умјетнички „профитабилан“ као у вријеме 
Јевтића, Анђића, Ристића, али је зато босански мултикултурали-
зам засигурно идеја која итекако кореспондира са ововременим 
„духом Европе“ и нескривеним амбицијама „хабзбуршке културне 
обнове“. Ауторски „прилог“ из Београда добро је дошао, редитељки 
прије свих, јер се ова и оваква врста „позоришног наравоученија“ 
рачунао и као својеврсна „улазница“ за сарајевски, биће и европски, 
„концепт“ обиљежавања стоте годишњице Сарајевског атентата. 
Односно, успостављања ново/европског културног идентитета.

Кршићево расуђивање да „треба бити од историје даље да 
бисмо јој били ближи...“ не чини се више толико убједљивим кад је 
ововремени дискурс позоришта у питању. Ближа нам је мисао да се 
све прелама кроз „нечији темперамент“ и да је умјетнички резултат 
сценског дјела итекако зависан од „духовне позадине и времена у 
којем настаје“. Било да се ради о драми „догађаја“ (Кршић) или драми 
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„идеја“ за коју се, у нашем случају, залагао Јосип Лешић. Кршићевску 
линију драме-догађаја до краја је, барем у овом тренутку, разви-
ла и драматизовала Ана Ђорђевић, док је Лешићевска афирмација 
драме-идеја поентирала 16. октобра ове године (два дана прије пра-
изведбе Четрнаесте у Народном позоришту Републике Српске) на 
бечкој сцени тамношњег Шаушпилуса. Ради се о позоришној праиз-
ведби комада Мали ми је овај гроб, београдске књижевнице Биљане 
Србљановић, који је специјално поручен поводом обиљежавања 
стогодишњице почетка Првог свјетског рата. (59. Стеријино позорје 
2014: 86-93) 

Текст је заинтересовао и сарајевског редитеља Дина 
Мустафића, тако да је домаћа премијера у његовој режији и 
копродукцији сарајевског МЕСС-а, београдског „Хартефакта“ 
и „Битеф театра“, реализована 27. септембра 2014, на 48. БИТЕФ 
фестивалу. Занимљиво је да је на истом Фестивалу, проницљивог 
поднаслова: Прошлост је сада, два дана раније одиграна представа 
Змајеубице – Јуначки кабаре Милене Марковић, посвећен младобо-
санским тираноубицама. (festival. bitef. rs) 

Поред неспорних „симпатија“ за лик и дјело Гаврила 
Принципа, Србљановићка апострофира идејне подстицаје за ову 
драму, а прије свих везу Драгутина Димитријевића Аписа и младо-
босанских атентатора: „Управо је тај континуитет најгоре зло које 
ова земља има. Страшна је наша окренутост тајном злочиначком 
удружењу које само мења називе – Народна одбрана, Уједињење или 
смрт, ОЗНА, Удба, ДБ, БИА, КОС – а које у суштини увек остаје исто: 
исти шињел одвратног, мрачног друштва и људског талога спремног 
на све, па и најгоре злочине. Наравно, све у своју корист и у циљу 
промовисања своје патолошке идеје водиље о Великој Србији. Знам 
да ми се многи људи смеју, знам да одмахују руком... Знате, онај ко 
је читао Устав Црне руке или онај ко нешто зна о црнорукашким 
акцијама и моралном отпаду који их је спроводио, тај ће, упореди 
ли их са лицима која су 12. марта 2003. године у Коштуничином 
кабинету отварала виски како би прославила метак у срце Зорана 
Ђинђића, лако уочити сличност. Ако је не пронађе, онда је или луд 
или глуп“. (Никичевић 2013: 6)
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На самом почетку свог комада Србљановићка каже да је при-
ча заснована „на истинитим догађајима, архиву, записима са суђења 
и бројној историјској грађи“, али и да је то ипак „предмет чисте 
фикције и у њему не треба тражити више од тога“. (Србљановић 
2013: 5) Драма је формално подијељена на два дијела, први је ком-
понован у једанаест сцена, други има три, а између је „међучин“ 
– једна врста драматуршког сукуса састављеног од различитих 
изјава познатих и анонимних личности из тог времена. Дакле, 
структуисана је тако како је и најављено, први дио бави се чином 
атентата, и суђења, и заснован је на „бројној историјској грађи“ – 
док је други „предмет чисте фикције“ и у њему „не треба тражити 
више од тога“. Поједностављено, први је докуметарно-идеолош-
ки, а други је идеолошко-документарни. У првом дијелу писац се 
бави Гаврилом Принципом, Недељком Чабриновићем, Данилом 
Илићем, „врбовањем“ Данила Илића од стране Аписа, Даниловом 
мајком и сестром Љубицом, док у другом дијелу доминира Драгутин 
Димитријевић Апис и „нечиста савјест драме“ – авет Данила Илића. 
Данило је једини превјерио и постао чланом Аписове црнорукашке 
организације и зато је „везивни јунак“ цијелог комада. Апис је дра-
матуршки и идеолошки Субјекат – злочинац који поставља и лими-
тира оквир драмске акције. Он је стожерни Јунак, он жели Објекат, 
и зато је организатор и „сива еминенција“ Сарајевског атентата. 

Апис је, по Биљани Србљановић, „ружан као ђаво“ један „де-
бели чудан човјек, с ногама у завојима, брковима и црном капом“, 
уз то и хомосексуалац, из кога извире и који покреће сво зло овога 
свијета. Љубиша Ристић, видјели смо, мисли другачије. Званична 
историја, такође. „Аписова улога у Сарајевском атентату и данас је 
предмет великих контраверзи. У писму које је, током Солунског про-
цеса, написао у затвореничком расположењу, уверен да ће тајне које 
је у њему изнео довести до прекида монтираног процеса правданог 
оптужбом за покушај убиства регента Алексансра Карађорђевића, 
он је признао учешће у организацији убиства надвојводе Франца 
Фердинанда. Аустроугарска је, ипак, истрајавала у оптужбама на 
рачун Народне одбране, а као организатора атентата наводила капе-
тана Војина Танкосића, Аписовог приврженика, иначе пустоловног 
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и самовласног официра и четничког комаданта. (...) Апис и црно-
рукци су у планирању атентата били пасивни. Замисао о атентату 
поникла је у Босни и Херцеговини, међу присталицама Младе Босне. 
(Кецмановић 2014: 100-101) Жртве су недужни дјечаци, Недељко, 
Гаврило, Данило..., југословенски националисти, који, и да хоће, не 
могу избјећи „вољу богова“.

Бечка представа, у режији Михал Задара, такмичила се у 
званичној конкуренцији на Стеријином позорју и добила на-
граду за најбољи драмски текст. Домаћа премијера, у режији 
Дина Мустафића, обиљежила је прошлогодишњи БИТЕФ, а њена 
истинска премијера одржана је у Сарајеву, 13. октобра, на 54. 
Интернационалном театарском фестивалу МЕСС, и у Брчком, 27. 
новембра, на 31. Сусретима казалишта/позоришта БиХ.  (Сусрети 
2014: Билтен бр. 7)

На свим наведеним Фестивалима списатељица је награђена 
наградом за најбољи драмски текст, док је у Брчком, поред драм-
ског текста, представа „покупила“ и све остале важне награде: за 
најбољу младу глумицу, младог глумца, музику, сценографију, муш-
ку улогу, режију и, на крају, најбољу представу у цјелини, „Златна 
статуа вијећнице и града Брчког“.

Тим поводом Дино Мустафић, редитељ комада, каже „да је 
представа у Сарајеву прошла с једним врло јасним одобравањем, 
да се историјски рехабилитирају идеје Младе Босне која је имала 
свој мултиетнички карактер. Која је тачно била патронизирана, 
злоупотребљавана од великодржавних, параобавјештајних, парами-
литарних пројеката као што је то прије проводио Апис и Црна рука, 
али као што је, уопће тада Босна била земља разних инфлуенција 
шпијунских и обавјештајних служби, од којих су неке откривене чак 
сада“. (Сусрети 2014. Билтен бр. 8)

У посљедњој сцени овог комада дух Данила Илића обилази 
своје другове у затвору у Терезину и обавјештава их, са приличном 
дозом цинизма, о судбини њихових мртвих тијела и гробова. Драма 
се завршава чувеним цитатом који је Гаврило Принцип урезао на 
зид своје ћелије: „а гробови наши Европи ће зборит/Југословен мора 
добити слободу“. Ту слободу покопаће „... они масни с брадама, они 
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с камама, што су сад стигли с ратишта, с оним својим страшним 
лицима што смрде на зло и крв“, а када „још један рат буде избио, 
твоје стопе и твоје кости, преко ноћи ће нестати заувек. Музеј, који 
су ти у Сарајеву посветили, две године ће телом својим бранити 
Бајро Гец. Твоје село, Грахово, биће заувек спаљено четири месеца 
пред Дејтонски споразум“. (Србљановић 2013: 55 и 154) Закључује 
драмска списатељица да би тек, на корицама књиге, катарсично по-
ентирала: „тај наратив и тај метак лута Србијом и дан-данас, њему 
припада убиство Ђинђића и то је оно што сам покушала да кажем“.

V

Већ смо навели да се на четрдесет и осмом БИТЕФ-у који је у 
доброј мјери посвећен Сарајевском атентату, појавила и праизвед-
ба драмског комада Змајеубице – Јуначки кабаре Милене Марковић. 
И Милена, попут Србљановићке, комбинује документаризам са 
његовом метафоричком надоградњом, исписујући снажну драмско-
поетску оду једном историјском догађају, атентату на аустроугарског 
престолонасљедника. (Марковић 2013: рукопис) Подјељена је на седам-
наест слика, глумци играју по неколико улога, а рукопис је брехтовски 
структуисан на игране и пјеване сонгове, што ову драму чини више по-
етском него класичном. Улога драмског покретача, умјесто Аписа, као 
што је то случај код Србљановићке, додијељена је Богдану Жерајићу. 

У једом од својих интервјуа она каже да Принцип није био теро-
риста, јер није отишао у Беч да изврши атентат, и да није убио човјека 
већ Цара, како што то и каже лик у њеној драми. „Пуштај Царе нашу 
земљу пуштај Царе низ воду // И шта буде нека буде седи Царе својој 
кући // Имаш Царе своју кућу имаш Царе своју кулу // Имаш Царе 
пуно злата имаш Царе децу своју // Пуштај Царе не долази седи кући 
не прилази // И ја хоћу своју земљу и ја хоћу своју кулу // // И ја хоћу 
своју цркву и ја хоћу своју војску // И ја хоћу своју реку своју реку и 
планину // макар ништа друго немо...“. (Марковић 2013: 9)

Наш је утисак да Милена Марковић овом поетском драмом, па 
макар се радило и о иронијском „отклону“ – Јуначки кабаре, формално 
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и суштински, наставља ону „златну нит“ коју је српска поезија по-
одавно начела и освојила кад је Сарајевски атентат у питању. У том 
расвјетљавању од велике је користи студија Ранка Поповића Завјетно 
памћење пјесме, гдје се указује на генерацијски блиске пјеснике (Рајко 
Петров Ного, Радован Караџић, Ђорђо Сладоје, Милан Ненадић) који су 
мотив Принцишповог историјског пуцња уздигли до „препознатљивог, 
лирски ангажованог става“. (Поповић 2007: 322) 

„Ного то осјећа и изражава као протест против анемичног 
доба, као митско и скитско надирање на досадну епоху. Радован 
Караџић је историјски много одређенији: у пјесми Гаврило Принцип 
(ЦРНА БАЈКА, 27), он каже да је и смрт разводњена / и преварена 
јер небесима крстари туђи бог као европски шпицлов, док се наш 
збуњен у жбуње крије / и не сме из цријемуше, из липе, из птица, / у 
речник страха скривен / у речи забрањене. Принцип се као Дух за-
зива да пуца у звекет блиставих бесмислица, у моћно кољено епохе, 
да клецне време и да свитне на нашем запуштеном гробљу. (...) У 
кога да пуцам и коме да памтим, упитаће такође ‘принциповски’ 
генерацијски млађи Ђорђо Сладоје, у пјесми Сарајево, Сарајево, 
(ВЕЛИКИ ПОСТ, 57), настављајући на истом мотиву једну линију 
новијег српског пјесништва, заокупљену изразом историјско-
цивилизацијске резигнанције“ – наглашава Поповић, и на посре-
дан начин, на овом примјеру, потврђује тезу Рајка Петрова Нога 
да поезија, старински речено, „лети, док се у другим жанровима 
пјешачи углавном...“. (Ного 1998: 133) 

Осјећај страности у „себи и међу својима“ овдје је од суш-
тинске важности, а судбински испјеван Венац за Гаврила Милана 
Ненадића, за Нога је лоцирајући активизам борбене поезије 
пјесника Ненадића у златно доба трагичког пароксизма, у коме 
су поезија и драма биле једно. „Ненадићев Гаврило Принцип као 
атентатор (који) је у праву, који је у намери апсолутан (пјесник се 
идентификује са овим ликом за кога каже да је жив, посвећујући 
му читав циклус), који је убио због нечега, а који је, опет, света лика 
– има неку дивљу и дирљиву посуновраћеност. То је заправо аго-
ничан облик посједовања свијета: пуцањ је смртоносни пољубац 
атентатора у чело свијета“. (Ного 1979: 455) 
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Душко Певуља

СУСРЕТАЊА ПРЕДРАГА ЛАЗАРЕВИЋА

Током своје вишедеценијске плодне стваралачке каријере 
Предраг Лазаревић1 је континуирано исказивао интересовање 
за књижевност, позоришну и ликовну умјетност. Трагајући за 
њиховим суштинским посебностима и разноврсним изражајним 
могућностима, Лазаревић је испитивао и видове креативног 
укрштања ових умјетности, непрестано инсистирајући на њиховим 
сродностима. Профеоср књижевности и њен проучавалац по 
школској спреми и основној вокацији, Предраг Лазаревић је од 
ступања на јавну сцену, средином педесетих година двадесетог 
вијека, па све до краја живота, писао књижевну, позоришну и ли-
ковну критику. Међу ауторима који су оставили запажен траг у 
српској науци о књижевности, он је по томе један од ријетких из-
узетака. У његовом опусу могу се издвојити књиге научноистражи-
вачког усмјерења (Читање као преиспитивање, Сатира мотивиса-
на родољубљем, Огледи из Крлежине драматургије, Андрић о Босни 
и Читање као преиспитивање: од светосавља до данас) и збирке 

1  Текст представља незнатно измијењен поговор књизи Предрага Лазаревића 
Прилике и слике, Центар за српске студије, приредио Душко Певуља, Бањалука 
2018. године.
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критика (Преокупације или књиге+изложбе=позориште и Окрајци 
о књижевности, настави књижевности, изложбама, позоришту и 
политици). Оставио је и двије књиге политиколошких чланака и 
есеја под упечатљивим насловом Без права на ћутање, које су све-
дочанство о Лазаревићевом јавном интелектуалном ангажману у 
тешким годинама с краја двадесетог и почетка двадесет и првог 
вијека, обиљеженим разбијањем заједничке југословенске државе.

У раном тексту под насловом „Културни живот и критика“ 
(1955) Лазаревић је дефинисао своја критичарска становишта и 
мјерила којих се досљедно држао док год је активно учествовао у 
књижевном и културном животу. Према његовом схватању, крити-
ка не смије да подилази укусу публике већ да тај укус обликује.2 Зато 
критичар мора бити досљедан у примјењивању високих естетич-
ких мјерила, нарочито у мањим културним срединама које су скло-
не духовном провинцијализму. Као мериторан познавалац више 
умјетности, а животно и стваралачки везан за Бањалуку, Предраг 
Лазаревић је искључиво тако и дјеловао.

У књизи Прилике и слике сабрано је тридесет и пет тексто-
ва (прецизније речено текстуалних предложака) који су  усмено 
саопштени приликом отварања разноврсних изложби, у распону 
дужем од пола вијека. Ријеч је најчешће о сликарским, али и о из-
ложбама цртежа, умјетничких фотографија, поставкама поводом 
важних јубилеја, као што је, напримјер, двјестогодишњица рођења 
Вука Караџића (1987).

Слово на отварању прве изложбе Шандорових у Народном 
позоришту Босанске Крајине, у Бањалуци 1957. године, Лазаревић 
започиње сљедећим ријечима енглеског теоретичара Томаса 
Боткина: „Само изванредно снажан дух може у првом налету да 
проникне у суштину неке слике, али већина нас може то да уради 

2 Предраг Лазаревић: Окрајци о књижевности, настави књижевности, 
изложбама, позоришту и политици, приредио Душко Певуља, Бањалука 
2010. године, стр. 5–9. Лазаревић текст „Културни живот и критика“ овако 
завршава: „Људе треба навикавати да прате културни живот средине у којој 
живе, и да адекватно учествују у њему. То се, наравно, не може постићи 
свођењем критике на панегирике, већ адекватним пропагирањем истинских 
културних вредности“; Наведена књига, стр. 9.
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само ако скупи све своје способности, спремајући се за дугу опсаду“3. 
Овим ставом Лазаревић је назначио карактер својих кратких тек-
стова сабраних у књизи Прилике и слике. Он је био снажан кри-
тичарски дух који је брзо продирао у суштину предмета  о коме 
је говорио, свјестан да, као врстан говорник, у сведеним усменим 
исказима тежиште и треба ставити на најважније обиљежје које се, 
код ријетких посвећеника какав је и он био, најчешће подудара са 
власитим утиском. У сталној критичарској пракси та прва аутен-
тична импресија, највреднија је и онда кад није увијек најтачнија. 
„Дуге опсаде“, на које мисли Боткин, припадају другим приликама, 
специфичним врстама стваралачке концентрације и обимнијим 
формама критичарског изражавања.

Свјестан специфичне комуникативне ситуације у којој су из-
говорени ови текстови, Лазаревић успијева да проникне у сушти-
ну сваке изложбе, у неку њену носећу појединост, често износећи  
запажања или опсервације које се само посредно могу довести у везу 
са оним што се посјетиоцима датом приликом представља. Водећи 
рачуна о почецима и ударним мјестима својих написа, Лазаревић 
их најчешће ефектно и завршава. У закључном дијелу слова прили-
ком отварања изложбе „Духовни геноцид“ Слободана Милеуснића, 
Лазаревић најприје цитира ријечи Херберта Спенсера, које гласе: 
„Све разумети значи све опростити“, а потом ефектно поентира: 
„Погледајте поново изложене експонате и проверите можете ли их 
разумети. Ја не могу!“4

Говорећи о поједним сликарским изложбама, Лазаревић 
се по правилу осврће на читав опус сликара који се представља, 
издвајајући поетичке константне иманентне његовом умјетничком 
стваралаштву. У сусрету са конкретним дјелима Лазаревић указује на 
важна обиљежја модерне умјетности, којој класични облици постају 
претијесни, јер умјетници преко њих не могу обухватити разобру-
чени свијет и изразити његово властито виђење. Због тога модерни 
сликари однос према свијету моделују преко симбола, обраћајући се 
превасходно машти и емоцијама посматрача, каже Лазаревић.

3  Предраг Лазаревић: Прилике и слике, стр. 10.
4  Исто, стр. 61.
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Лазаревићеве запажања поводом изложби умјетничких 
фотографија привлаче нарочиту пажњу. На примјер, он наглаша-
ва необичну судбину позоришне фотографије. Иако је неријетко 
једини аутентични траг о позоришној представи, позоришна 
фотографија када постане умјетничка неминовно губи своју доку-
ментарну вриједност. Фокусирана на динамику позоришног чина 
или на карактеристичну сцену, она постаје метонимијска замјена 
представе. Важност позоришне фотографије Лазаревић види и у 
парадоску глумачке умјетности: иако јој је основно изражајно сред-
ство говор, она трајни траг оставља искључиво визуелно.

Поводом изложбе цртежа Моме Капора Лазаревић полази 
од самосвојности овога уатора, који је „био оригиналан пре све-
га по томе што није тежио оригиналности“. Капор је Лазаревићу 
занимљив прије свега због тога што је био бимедијални умјетник, 
што се подједнако успјешно изражавао ријечју и сликом, свјестан 
ограничења ликовне и књижевне умјетности. Потреба за симбио-
зом различитих медијума, пјесничког и ликовног, напримјер код 
Јована Спреме, знак је дубљих унутрашњих потреса и потребе да 
се они оспоље и креативно уобличе. Та укрштања, на којима инси-
стира Лазаревић, код фотографа Душка Момчиловића резултирају 
плодотворним синтетизовањем искустава репортера и мајстора 
фотографије.

Посебно су занимљиви  Лазаревићеви осврти поводом из-
ложби  „Кочић на југословенским позорницама“ и „2оо-годишњица 
рођења Вука Караџића“. Своје најпознатије књижевно дјело Јазавац 
пред судом, првобитно написано у приповједачком облику, Кочић 
прерађује како би књижевну ријеч оживио и озвучио, учинио 
сугестивнијом.  Тим поводом Лазаревић напомиње: „Иако није по-
знавао законе драматуршке вештине и тајне позоришне игре, Кочић 
се одржао на сцени јер је његово, епски уобличено, казивање носило 
у себи драмски набој милијуна, па су га милиони и прихватили“5. 
Велики јубилеј српске и југословенске књижевности и културе, 
два вијека од рођења Вука Караџића, обиљежен поред осталог и 
бројним изложбама о његовом животу и раду, за Лазаревића је био 

5  Исто, стр. 25.
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добра прилика да укаже на парадоксалну закономјерност која је 
одредила судбину великог реформатора. Вук Караџић је, подсјећа 
Лазаревић, најприје био одбачен у властитој култури, да би затим 
био прихваћен тек након европске афирмације свога дјела; када се 
то догодило, потиснути су или скрајнути били сви они који су га 
критиковали6.

Предраг Лазаревић био је подједнако човјек писаног и усме-
ног исказа. Његова јавна ријеч изговарана разноликим приликама 
и учестало, пажљиво је ослушкивана и снажно одјекивала. Као так-
ва, она је откривала човјека озареног радошћу сусрета и дијалога, 
са појединцима и публиком, или у самоћи, са зачудним свијетом 
умјетности. У тим плодоносним сусретањима Лазаревић је пока-
зивао риједак дар за разумијевање умјетника и њихових дјела, али 
и способност да се и сам потврди као стваралац од формата. Све се 
то лијепо види у крајње сведеним утисцима и кратким написима у 
књизи Прилике и слике.

6  Исто, стр. 32–33.
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Душко Певуља

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ   

Преглед живота и рада1

1869.

Рођен 3. децембра (по новом календару) у Новом Саду, 
који је тада био у саставу Аустроугарске. Његов отац 

Владимир Јовановић живио је у Новом Саду као политички из-
гнаник. Читаву другу половину 1868. године, заједно са Љубеном 
Каравеловим проводи у затворима Пеште и Варадина, пошто је 
Уједињена омладина српска, чији је био истакнути представник, 
оптужена за саучесништво у убиству кнеза Михаила. Србију је био 
принуђен да напусти 1864. године. Од 1867. године са Светозарем 
Милетићем у Новом Саду уређује Заставу. Владимир Јовановић је 
био секретар Светоандрејске скупштине (1858), један од оснивача 

1  Основу за израду овог датовника представљао је „Календарски преглед“ живота 
и рада Слободана Јовановића који је сачинио Живорад Стојковић, један од 
приређивача Јовановићевих сабраних дјела. Поред тога, користили смо и сљедеће 
књиге: Слободан Јовановић: Записи о проблемима и људима 1941 – 1944; Коста Ст. 
Павловић: Разговори са Слободаном Јовановићем 1941–1958; Миодраг Јовичић: 
Слободан Јовановић: илустрована монографија, као и фељтон Јовице Тркуље под 
насловом „Слободан Јовановић: научник и државник“, објављиван у Вечерњим 
новостима од 12. до 20. децембра 2011. године. Поједине одломке преузели смо из 
Јовановићевих и текстова оних који су писали или на занимљив и вјеродостојан 
начин свједочили о њему.
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Либералне странке, уредник Српских новина, а биран је и за 
професора Велике школе (1863). Мајка Слободана Јовановића звала 
се Јелена (дјевојачко презиме: Маринковић). Први је Србин који је 
понио име Слободан.

1870.

Јула мјесеца Владимир Јовановић исписује специфичан 
родитељски и национални завјет „своме сину Слободану“:

Бог зна хоћу ли доживети да се с тобом одраслим разговорим о 
народу коме по крви и духу припадамо! У тој неизвесности и похитах, да 
ти на пољу јавности оставим као аманет моје уверење о основима снаге и 
величине србске. Уверење то чинило је, да се твој отац вазда поносно уз-
дао у будућност народа свога. Нека би понос и уздање оца Србина нашли 
оправдања већ у развитој свести сина Србина! Развита свест научиће србске 
синове да слободом тумаче право и дужност човека који у друштву живи. У 
слободи наћи ће они природни услов и јемство за напредујуће учовечавање 
себе и рода свога. У првој радости са којом сам те на овом свету дочекао, 
дао сам ти што сам ти највише дати могао – име што ће те опомињати 
на слободу, којом Србин као човек напредовати може. Корачајући од 
напредка напредку доспеће Србин до пуне снаге и величине којима узоре 
и основе његов народни дух носи. Ја ти нацртах те основе и узоре како 
умедох;  а ти и вршњаци твоји узвисите се делом над несавршеношћу у 
мисли ваших старих!

 
Намјесништво у Београду мијења став према Владимиру 

Јовановићу и шаље га у Париз „да брани нашу националну ствар 
у француској штампи“, а затим,  истим послом, у Швајцарску и 
Италију.

1871.

Јуна мјесеца породица Јовановић враћа се у Нови Сад. 
Владимиру и Јелени истог мјесеца рађа се кћерка којој ће надјенути 
име Правда, прво такво крштено име код Срба.
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1872.

Средином године Владимир Јовановић се са породицом 
настањује у Београду.

1873.

Маја мјесеца Владимир Јовановић ступа у државну службу. 
Двије године доцније постаје члан Народне скуштине. Од 1876. 
године у више наврата је обављао дужност министра финансија.

1879.

Полази у Прву мушку гимназију. Сјећајући се својих 
гимназијских дана, неколико деценија доцније (1939), о чувеној 
српској гимназији поред осталога ће написати:

Све своје средњошколско образовање ја сам добио на Првој 
београдској гимназији осамдесетих година прошлога века. Ако би сада 
после толико година требало да кажем своје мишљење о њеном тадашњем 
уређењу, мислим да се не бих много преварио, ако бих рекао да је њено 
наставничко особље било боље од њеног наставног програма [...] Не само 
професори српског језика, него и остало наставничко особље било је 
углавном добро. Стојан Новаковић хтео је начинити од Прве београдске 
гимназије примерену гимназију. Покупио је ту најбоље снаге без обзира 
на њихове године и њихова политичка уверења. Неки од наших професора 
били су врло млади људи, неки су припадали опозицији, али су сви чинили 
част Новаковићу који их је изабрао. Међу професорима који су се пре 
Новаковића били затекли у Првој гимназији, такође их је било добрих, и 
узимајући све скупа, моји другови и ја имали смо најбоље професоре који 
су се у наше време могли наћи. 

Прва београдска гимназија била је специфична и по својој 
ђачкој дружини „Нада“ у којој су се први пут стваралачки огласила 
бројна, касније чувена, имена српске књижевности и научне мисли. 
Када је ријеч о раду ове ђачке дружине, занимљиво је да се име 
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Слободана Јовановића не помиње ни у гимназијској Споменици, 
нити у сјећањима њених активних судионика.

1886.

Завршава гимназијско школовање. Поред осталих, разредни 
другови су му били Јаков Продановић и Павле Маринковић.

1887.
 
Уписује Правни факултет женевског универзитета. „Ради 

научног образовања своје деце“, како је записао у Успоменама, 
Владимир Јовановић период од 1886. до 1889. године проводи у 
Минхену, Цириху и Женеви.

1888.
 
Тражи државну помоћ за студирање у иностранству. У писму 

ректора Велике школе министру просвете и црквених послова, 
поред осталог се наводи:

[...]Слободан Јовановић није свршио факултет на Вел. Школи, што се 
расписом на стечај тражи, али је тај младић тако одлично свршио гимназију 
и тако одлично изучава правне науке на школи женевској, да је Савет 
академијски решио да се и он [...] препоручи вама, те да ви, госп. Министре, 
ако је икако могуће, и њему одредите државну помоћ.

1889.

Министарство финансија му одобрава државну помоћ за 
студирање у иностранству, уз обавезу да студије заврши до 1. новембра 
1890. године. Септембра мјесеца подноси опсежан извјештај о своме 
школовању уз који прилаже и рад под насловом „О демократији“. 
Овај рад објављен је, као додатак, на крају дванаестог тома Сабраних 
дела Слободана Јовановића, која су приредили Радован Самарџић 
и Живорад Стојковић. Аутор детаљног „Календарског прегледа“ 



147

живота и рада Слободана Јовановића, Стојковић пажљиво анализи-
ра овај текст, препознајући оне одлике Јовановићевог стила, особеног 
мишљења и начина тумачења који ће карактерисати цјелокупни 
његов опус. Стојковић истиче да је ова „расправа о уставно-правним 
разлозима и политичким опречностима демократије у друштву 
новога времена“ изазовно сачињена, да аутор посједује одважну 
скепсу, да се понекад у својој анализи укаже као учтиви преступник 
те да никад није склон конвенционалном мишљењу. Аналитички 
темељно изведену расправу „О демократији“ двадесетогодишњи же-
невски студент права завршава сљедећим ријечима:

Сјединити дакле демократију и монархију, значило би хтети 
измирити демократију са њеном негацијом. А то је апсурдно. Два 
суверенства, народно и владарево, не могу се измирити. Једно искључује 
друго. Све теориске комбинације о спајању та два противна начела, те две 
непријатељске идеје, остале су без резултата и срушиле су се под теретом 
огромне контрадикције, коју у себи скривају. Кановас дел Кастиљо рек›о 
је једном приликом, да монархија и опште право гласања не иду заједно. 
Монархија значи крунино суверенство, а опште право гласања народно, 
и монархисте, ако хоћете да остану [логичне] својим принципима, морају 
се најодсудније одупрети општем праву гласања. Тога дана, Кановас дел 
Кастиљо здер›о је монархији образину с лица.

1890.

Маја мјесеца подноси извјештај министру просвјете (Андра 
Николић) о току свога студирања. Уз извјештај прилаже и расправу о 
Жан-Жак Русоу. Крајем септембра мјесеца окончава студије у Женеви. 
У Београду министру просвјете подноси диплому о свршеном студију 
и уједно га обавјештава да ће, о своме трошку, изучавање јавног права 
наставити у Паризу. 

1891.

Крајем октобра мјесеца јавља се писмом министру просвјете и 
моли га да, по могућности, буде „препоручен Господину министру 
спољашњих послова“.
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1892.

Радну каријеру започиње као писар друге класе првостепеног 
суда округа подунавског. Од августа мјесеца ради као писар друге 
класе у Министарству иностраних дела. Оглашава се као књижевни и 
позоришни критичар. Књижевнокритички текст под насловом „Први и 
пошљедњи пут. Сарајевска приповетка од Мите Живковића“, објављује 
у часопису Србија у два наставка (бројеви 33 и 34) и потписује га псеудо-
нимом Ruck. У овом гласилу (број 90), под истим псеуднимом, објављује 
приказ октобарске свеске Отаџбине. У Виделу и Србији објављује девет 
позоришних критика. Један потписује псеудонимом Yorick, остале 
псеудонимом Ruck. Ране Јовановићеве књижевнокритичке осврте, 
позоришне критике и политичке чланке, који нису ушли у састав 
његових сабраних дјела, прикупио је и приредио Станиша Војиновић 
у књизи под насловом Непознати радови (1892–1902) и објавио 2005. 
године. У овој драгоцјеној књизи, Слободан Јовановић се представља 
као изграђен књижевни и позоришни критичар, препознатљивог 
стила, особеног укуса и прецизног вредносног суда. Она не мијења 
само увид у стваралачке почетке аутора који је интензивно писао 
скоро седамдесет година, већ иницира и разматрање његовог статуса 
у историји српске књижевне критике.

1893.

Постављен за аташеа српског Посланства у Цариграду. 
Објављује кратак напис поводом престанка излажења часописа 
Отаџбина. Започиње га критички оштро: „Отаџбина је престала. 
Неки наши листови држе, да је то губитак. Ми држимо да није. Да 
је било у њој живота и снаге, она би се одржала. Само оно умире 
што није кадро живети. Што, дакле, да жалимо за оним, што за 
живот није било“. Објављује један од својих најрепрезентативнијих 
књижевнокритичких текстова посвећен Војиславу Илићу. У 
подужем раду под насловом „Војислав“ поред осталих читамо и 
сљедеће инвентивно запажање: 
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Очевидно је, да он не преводи мисао у стихове, него да му се с 
мишљу јавља одмах и њен песнички облик. Он мисли у стиховима. 
Тако се објашњује и што су му стихови навек чисти и сигурни, чак 
и онда кад исказује мало нејасне мисли и мало тананије осећаје.

1894.

Пошто је враћен из Цариграда у Београд, у мају мјесецу је 
именован за секретара пете класе у Министарству иностраних дела. 
Обавља и дужност шефа Просветног одељења при овом министарству. 
У Савјетодавном  одбору овога одељења били су: Нићифор Дучић 
(предсједник), Стојан Новаковић, Панта Срећковић и Љубомир 
Ковачевић. У раду о Стојану Новаковићу, који поднасловно поближе 
одређује као личне успомене, о одбору и његовом раду пише:

Одбор се састајао у стану свога председника архимандрита 
Дучића, који је, због сипње, нерадо изилазио из собе. Архимандрит хер-
цеговачки, који је у Србији, за време турских ратова, командовао једним 
добровољачким одредом, и који се после тога више бавио књижевним 
пословима него црквеним, Дучић је био живописна мешавина калуђера, 
комите и списатеља. Један од највиших људи у Србији, прав као свећа, 
мирног и достојанственог држања, он је врло лепо изгледао у калуђерској 
мантији, која је својим великим борама прикривала његове одвећ дуге 
руке и ноге кошчатога брђанина. Глава му је, према телу, била мала, а лице 
ситно. Косу је пуштао дугу, док је браду, противно сваком калуђерском 
реду, подсецао кратко. Тај висок кошчат човек имао је ситан уњкав глас; 
говорио испрекидано, али говорио радо, увек у важно-поверљивом тону. 
Кућу је држао уредно као каква жена. У његовој соби за рад све се сијало од 
чистоте и углачаности; сто за рад био је увек распремљен, и у библиотеци 
све књиге повезане и лепо поређане ко у књижарском излогу.

1895.

На мјесто предсједника владе и министра иностраних дела 
долази Стојан Новаковић. Јовановић непосредно сарађује са њим, 
као секретар у министарству. У раду о Стојану Новаковићу, биљежи:
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Ја сам познао Стојана Новаковића под јесен 1893. Ја сам био 
постављен за писара у нашем посланству у Цариграду, и отишао сам 
да се о својој новој служби обавестим код Новаковића, који је година-
ма провео као наш посланик у Цариграду. Новаковић ме је изненадио 
кроткошћу свога израза и смерношћу свога држања. По свом раду 
књижевник и политичар у исто време, он је по својој појави био само 
књижевник, и ништа друго. Немогуће је изгледати већма кабинетски 
човек од њега. Имао је снебивљив кратковид поглед и жалостан пре-
плашен осмејак Ђуре Даничића, повијена списатељска леђа, и у целом 
држању нешто тешко и опуштено. Говор му је био врло тих, али врло 
артикулисан, са нечим једнолико запевајућим. Говорио је течно, као 
из књиге – с обратима и сувише књижевним, као да не разговара, него 
декламује своје расправе. На том првом састанку, он ми се учинио 
један постарији господин врло благ и врло дидактичан.

У Српском прегледу Љубомира Недића, чији је приљежни 
сарадник, објављује расправу „О друштвеном уговору“, која 
представља његов прерађен студентски рад о Жан Жак Русоу.

1896.

Након гашења Српског прегледа Љубомира Недића постаје 
један од најактивнијих сарадника мостарске Зоре. Учестало пише 
књижевне и позоришне критике.

1897.

Изабран за ванредног професора државног права на Правном 
факултету Велике школе у Београду. Држи уводно предавање 
под насловом „О суверености“. Објављује га најприје у часопису 
Бранич, а затим и у облику посебне брошуре, која је уједно и прва 
публикација коју је штампао.

1899.

Ради интензивније на текстовима правне садржине и 
проблематике. Објављује драгоцјену расправу „Јован Хаџић као 
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законописац“. Као редовни сарадник мостарске Зоре, одговара на 
анкету овог часописа о српским књижевницима. Два његова од-
говора су посебно занимљива и вриједи их издвојити. На питање 
шта мисли о српској књижевности, одговара: „Констатујем само 
да се већ одавно није јавио ниједан прави пјесник и ниједан прави 
драмски писац, и да су сви књижевници, о којима се води рачун, 
Веселиновић, Матавуљ, Сремац, приповједачи“. На питање, пак, 
шта мисли о српској критици, њеном данашњем утицају и позиву, 
каже: „Два човјека за која мислим да представљају нашу критику 
не прате свакодневну књижевну продукцију. Ову оцењују сасвим 
млади људи који су још у школи и природно је да ти својевољци у 
књижевности не врше никакав утицај, и није штета што га не врше“.

1900.

Изабран за редовног професора Велике школе, која ће 1905. 
године прерасти у Београдски универзитет.

1901.

Један је од покретача Српског књижевног гласника, једног 
од најугледнијих и најутицајнијих књижевних часописа у богатој 
историји српске књижевне периодике, која започиње са Славено-
српским магазином Захарије Орфелина, чији је једини број објављен 
у Венецији 1768. године. Поред Јовановића, чланови Уређивачког 
одбора Српског књижевног гласника били су: Војислав С. Вељковић, 
Јаша М. Продановић, Љубомир Јовановић, Љубомир Стојановић, 
Светислав С. Симић (први власник часописа) и Богдан Поповић 
(први уредник гласила).

У тексту под насловом „Политичко порекло С. К. Гласника“, 
објављеном 1931. године, о овом књижевном гласилу Јовановић пише:

Српски књижевни гласник није основала једнородна и сложна група, 
него га је основало неколико група које су се разликовале и у књижевним и 
у политичким питањима. Биле су се удружиле две супротне политичке групе: 
радикали и нерадикали, и биле су се удружиле две супротне књижевне групе:  
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присталице Љубомира Недића, тзв. Недићевци, и сарадници часописа Дела, 
тзв. Деловци [...] Гласник је без сумње имао много више значаја у нашем 
књижевном него у нашем политичком животу, али и у политичком животу он 
је оставио трага. Последњих година владе Александра Обреновића он је служио 
као доказ да је скоро сва млађа интелигенција без разлике странака противна 
Александровом режиму, и чак и онда када није ништа писао о политици, 
Српски књижевни гласник самом својом појавом био је једна врста протеста 
против тог режима.

1904.

Стојан Бошковић и Јован Цвијић подносе приједлог да буде 
изабран за дописног члана Српске краљевске академије.

1905.

Фебруара мјесеца изабран је за дописног члана Српске 
краљевске академије.

1907.

Почиње са објављивањем „Парламентарне хронике“ у Архиву 
за правне и друштвене науке. Изузимајући период 1914 – 1920, пар-
ламентарну хронику ревносно пише све до 1924. године.

1908.

Љубомир Ковачевић подноси приједлог да Јовановић буде би-
ран за члана Академије друштвених наука. Фебруара мјесеца постаје 
редовни члан ове академије.

1911.

За редовног члана Академије друштвених наука проглашен 
је у децембру мјесецу. Држи приступну бесједу под насловом 
„Уставобранитељи и њихова влада 1838–1858.“ 
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1912–1913.

У оба балканска рата постављен је за шефа Пресбироа при 
Врховној команди.

У писму Милану Ђурчину износи своја занимљива запажања 
о учешћу у овим ратовима:

Ја сам оба рата провео у Врховној команди и сада када је све само једна 
успомена, изгледа ми да сам живео на врло интересантан начина за то време. Ја 
сам пред рат био готово сасвим изгубио веру у нашу будућност; сад ми изгледа 
да смо се [...] сви ми који смо били постали сувише песимисти. Београд није 
Србија, то је што не треба заборавити, и ми смо сви грешили што смо по ономе 
што смо у Београду видели, закључивали о целој земљи. Ја немам сада времена 
да ти причам шта сам све видео; али надам се да ћеш скоро доћи и онда ћемо 
о свему разговарати [...] Што се тиче политике и наше администрације, ту ће 
још дуго времена остати по староме, али ја све мање верујем да [држава]  може 
много да учини било зла било добра. На пр. нама је просветна политика увек 
била смушена, [...] ја осећам код млађих нараштаја једну много живљу и бистрију 
памет него код старијих.  Наша привредна политика није била ништа боља од 
просвете, опет зато нам је привредни напредак неоспоран. Зато, немој очајавати.

У овом интересантном одломку из наведене епистоле, писане 
очигледно у брзини, има посматрачког и аналитичког нерва који је 
својствен Јовановићевим расправама и портретима. То је очигледно 
био његов начин размишљања, нешто што му је било иманентно без 
обзира на прилике и жанрове. Најзад, као историчара и неупоре-
дивог радозналца, прекретнички догађаји какви су били балкански 
ратови били су му и професионално интересантни.

Изабран за ректора Београдског универзитета.

1914.

Уврштен у Историју нове српске књижевности Јована 
Скерлића у којој су, од критичара Скерлићевих савременика, до-
несени портрети Богдана Поповића, Павла Поповића и Бранка 
Лазаревића.
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Након објаве рата Србији, распоређен поново у Пресбиро 
Врховне команде. Замјеник му је филозоф Бранислав Петронијевић, 
помоћник Војислав М. Јовановић.

1915.

Повлачи се са војском према Скадру. О тим страдалничким 
данима свједочи:

Козијим стазама Албаније могло се ићи само на коњима или пешице. 
Јендеци су били пуни, крцати изврнутих и поломљених ствари као у порушеним 
кућама после земљотреса. Под једним навученим новембарским небом, с нечим 
оштрим у ваздуху што је наговештавало снег, тај крш и лом изгледао је још 
суморнији и језивији, као једно опште рушење и пропадање. Полазећи на пут 
кроз Албанију с палицом у руци, људи су личили на страдалнике којима је од свег 
имања остао само просјачки штап. 

Цитирани одломак из Јовановићевог описа голготе Србије, 
из једне од најтежих година у њеној историји, има све оне особине 
које је он истицао пишући о свједочанствима других аутора, код 
којих је поред историографске истицао литерарну димензију (Вука 
Караџића, на примјер). Јовановићеве ријечи имају вриједност 
прворазредног свједочанства о једном историјском догађају, али 
живост и увјерљивост добијају тек кроз литерарне слике, засноване 
на погођеним метафорама и поређењима, најпослије и метафизичку 
димензију, у којој удес једног народа поприма библијске размјере.

1916.

Кратко се садржава у Скадру, а затим наставља повлачење кроз 
Албанију. На Крфу се први пут сусреће са регентом Александром.

Маја мјесеца прелази у Солун. Постојала је варијанта да уђе у 
владу чији је предсједник требало да буде војвода Живојин Мишић.
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1917.

Из Солуна је враћен на Крф. Не напуштају га радна 
концентрација и стваралачка енергија. Пише текст о Стојану 
Новаковићу заснован на личним успоменама.

1918.

Борави у Ници и Болију. У јесен се враћа на Крф. Новембра 
мјесеца именован је у Централни одбор Међународне комисије за 
извиђај повреда Хашке конвенције.

1919.

Члан је експертског тима југословенске делегације на 
Мировној конференцији у Паризу. Боравак у Француској користи 
и за властите научне преокупације. Претпоставља се да је ту написао 
једну од својих најчувенијих књига под насловом Вођи француске 
револуције, коју објављује годину доцније.

1920.

Са пријатељем Богданом Поповићем покреће и уређује нову 
серију Српског књижевног гласника. Проглас у име Уређивачког 
одбора потписују Јовановић и Богдан Поповић. 

Два најважнија фрагмента из овог прогласа откривају намјере 
уредништва:

У ово прелазно доба, у коме се више него обично сукобљава старо са новим, 
у коме вру све жеље и мисли, које се из таквих жеља рађају, у коме и најувиђавнији 
само нејасно виде будуће облике у књижевним најглавнијим цртама, Српски 
књижевни гласник биће још либералнији него до сада, не у смислу да чини уступке, 
но зато што само слободно и широко претресање може дати правилно решење 
многих и великих данашњих проблема.  Иако његови уредници имају одређене 
мисли о вредностима ствари, и баш зато што воде рачуна о законима правилног 
развоја, Српски књижевни гласник ће дати маха сваком искреном, што значи 



15
0 

го
ди

на
 о

д 
ро

ђе
њ

а 
С

ло
бо

да
на

 Јо
ва

но
ви

ћа

156

поштеном и истинитом, мишљењу и подузећу [...] У данашњој несређености, 
и нетрпљивости Српски књижевни гласник држаће се, није потребно рећи, на 
начелној висини, без страначке боје, и трудиће се да помогне наћи основу за 
концентрацију духа – данас тако потребну – тиме што ће, и одсад као и досад, 
тежити за објективношћу и истином и трудити се да буде израз најнапреднијих 
и у исто време најтрезвенијих мишљења свога доба.

1922.

Упокојио му се отац Владимир Јовановић. Оставио обиман 
рукопис мемоарског карактера под насловом Успомене. Књига 
Владимира Јовановића Успомене објављена је у Београду 1988. године. 
О оцу Владимиру написао је обиман текст у Лондону 1948. године.

1927.

Изабран за дописног члана Југословенске академије знано-
сти и уметности у Загребу. Сима Пандуровић у часопису Мисао 
објављује један од најбољих текстова који су уопште до данас на-
писани о Слободану Јовановићу.

1928.

Изабран за предсједника Српске краљевске академије. На овој 
дужности ће остати до 1931. године. У календару Вардар, десет го-
дина доцније, објављује текст о овој институцији у којем приказује 
њен историјат и истиче најпрече задатке:

[...] Иако је постала строго научна, Српска краљевска академија, 
није престала бити једна национална установа. Она је национална пре 
свега тиме, што у својим научним истраживањима главну пажњу обраћа 
историји српског народа, његовом језику и књижевности, његовом животу 
и обичајима. С много строжом научном методом, она наставља посао Вука 
Караџића, и у њеним издањима, из године у годину, слаже се све обилнија 
грађа за познавање нашег народа. Ма колико списи академије изгледали 
на први поглед стручни, они су национални у том смислу, што кроз њих 
српски народ долази до јасне свести о себи самоме.
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1931.

Урош Предић израђује портрет Слободана Јовановића и 
поклања га Српској краљевској академији.

1932.

Издавач Геца Кон из Београда започиње издавање Сабраних 
дела Слободана Јовановића. До 1936. године биће објављено шес-
наест томова Јовановићевих сабраних дјела. Београдска „Просвета“, 
2005. године, фототипски прештампава ово цјелокупно издање.

1937.

Историчар Димитрије Ђорђевић у тексту о Слободану 
Јовановићу, објављеном у књизи Портрети из новије српске 
историје, износи и ову занимљиву појединост: „Уочи Другог свет-
ског рата Слободан Јовановић је говорио својим пријатељима, међу 
њима и моме оцу, да се у животу успешно држао два начела: да се 
не жени и да избегне улазак у политику. Истрајао је у погледу првог 
начела. Што се другог тиче, напустио га је када су га олујни догађаји 
рата и окупације уплели непосредно у политику у седамдесет и 
другој години живота“.

Наговјештај да ће под теретом бурних историјских догађаја, 
ипак, прекршити други завјет, било је оснивање Српског културног 
клуба, за чијег је предсједника изабран на његовој оснивачкој 
скупштини фебруара мјесеца. Потпредсједници Српског културног 
клуба били су Драгиша Васић и Никола Стојановић, а секретар 
Васо Чубриловић. Поред осталих, чланови овога клуба су били: 
Павле Поповић, Владимир Ћоровић, Јустин Поповић, вајар Ђорђе 
Јовановић и Лазо М. Костић.

Износећи програм на оснивачкој скупштини клуба, Слободан 
Јовановић је нагласио:

Искуство нам показује да културно изједначавање не долази одмах с 
државним уједињењем. Културно изједначавање је дуг историјски процес, и 
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ко у садашњости хоће да ради на културном развитку, мора гледати да се тај 
рад веже за већ готове историјске снаге које се налазе у Српству, Хрватству 
и Словенству. За државну целину посебне културне организације Срба, 
Хрвата, Словенаца могле би бити опасне само онда ако би се  распаљивале 
племенске и верске мржње. Српски културни клуб зацело неће допуштати 
да се у његовој средини чини таква злоупотреба с националном идејом.

Од 1939. године Српски културни клуб је почео издавати свој 
лист под називом Српски глас, чији уредник је био Драгиша Васић. 
Оријентација клуба била је садржана у девизи његовог гласила: 
„Јако Српство–јака Југославија“.

Миодраг Јовичић, аутор илустроване монографије о Слободану 
Јовановићу, о Српском културном клубу износи ову оцјену: „Српски 
културни клуб означио је почетак оздрављења тадашње политичке 
сцене и започео борбу за аутентичне културне и националне циљеве 
српског народа, сурово прекинуту 6. априла 1941. године. У тој борби 
Слободан Јовановић имао је водећу улогу, без њега Српски културни 
клуб не би имао онакав значај какав је у то време имао и не би могао 
да заслужи сећање савременика и каснијих генерација као изузетно 
светла тачка у нашој новијој политичкој историји“.

1939.

Четвртог децебра Политика једном од својих најугледнијих 
сарадника, обиљежава седамдесети рођендан овом честитком:

Данас је навршио седамдесет година живота Господин Слободан  
Јовановић. Његово име је понос и слава за српски народ. Оно је понос и 
слава за југословенску земљу. На врховима наше науке и на врховима наше 
књижевности записано је то име. На највишем домету досадашње наше 
културе оно је уклесано. За неуморног трудбеника и невероватно скромног 
човека, какав је Господин Слободан Јовановић одувек био, данашњи дан 
вероватно неће бити никакав празник. Али за нашу науку и књижевност, 
за нашу просвету и културу, данашњи дан је свечан и велики. Политика, 
чији је најугледнији и веран сарадник Господин  Слободан Јовановић остао 
годинама,  придружује се искрено и од свег срца овој свечаности наше 
националне науке и културе.



159

У истом броју Политика објављује пет чланака о Слободану 
Јовановићу. Наводимо угледне ауторе и наслове њихових прилога: 
Владимир Ћоровић: „Историчар“; Ђорђе Тасић: „Правник“; 
Исидора Секулић: „Књижевник“; Јован Ђорђевић: „Социолог“ и 
Илија Пржић: „Наставник“.

Бранко Лазаревић у Летопису Матице српске објављује текст 
под насловм „Лик Слободана Јовановића“.

Милан Јовановић Стоимировић забиљежио је у свој дневник 
од 29. децембра разговор који је приликом сусрета са Слободаном 
Јовановићем водио. Једно Јовановићево запажање тада изнесено 
ваља и овдје навести:

У овом рату су у игри много компликованије ствари и вредности, 
него у прошлом. Зато се не може ништа да прориче, нити се сме унапред 
веровати да ће да победи ова или она страна. У таквим се околностима не 
сме поводити ни за илузијама ни за симпатијама, а наш свет то не уме. У 
спољној политици смо ми волели увек да некога следујемо, да идемо за њим 
као они гавази – ако сте их видели у Цариграду–наши Црногорци који прате 
руског посланика.

1940.

Драгољуб Јовановић у Српском књижевном гласнику објављује 
текст под насловом „Слободан Јовановић и народ“.

Двадесет и четвртог јула Политика доноси вијест под 
насловом „Пензионисање и одликовање професора г. Слободана 
Јовановића“ сљедеће садржине:

На предлог министра просвете, краљевски намесници потписали су 
указ о пензионисању нашег познатог научника г. Слободана Јовановића, 
редовног професора Правног факултета у Београду. Г. Јовановић 
пензионисан је по сили закона, а на основу 104 тач. 13 Закона о чиновницима, 
пошто је навршио 70 година живота. Приликом пензионисања, г. Слободан 
Јовановић је одликован орденом Југословенске круне I реда.
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1941.

У божићњем издању Политике објављује свој посљедњи текст 
у отаџбини под насловом „Тешкоће будућих историчара“.

Почетком године, Драгољуб Јовановић води разговор са 
Слободаном Јовановићем у коме, поред осталог, биљежи:

Неколико дана пре прилажења Југославије Тројном пакту, кнез Павле је 
позвао Слободана на саветовање. И он и цео Српски културни клуб су против 
пакта. Павле му је објаснио да се министар војске Петар Пешић и други позивају 
на Мачеково мишљење да се не може рачунати на хрватске трупе за одбрану 
земље и да се Југославија може сачувати само ако учини неке уступке Хитлеру и 
Мусолинију. Обећавао је да нећемо пустити немачке трупе да кроз Југославију 
пролазе за Грчку. Сви министри су сложни са Мачеком и Цветковићем, сем 
Срђана Будисављевића и Бранка Чубриловића. За Михаила Константиновића 
рекао је Павле да се колеба, али да ће, на његово наваљивање, свакако остати у 
влади. Том приликом је Слободан кривио Мачека што деморалише генерале и 
поновио ми своје раније тврђење да је Мачек foncierement издајник. Ја се с тим 
нисам сложио, али ме зачудила Слободанова упорност.

О Јовановићевом учешћу у догађајима од 27. марта Радоје Л. 
Кнежевић биљежи:

Када је освануо 27. март, и док је извођење преврата било још у току, 
Јовановић је позван у Главни генералштаб, поред политичких странака с 
кореном у народу. Потписани је био у прилици да са њим разговара пре 
почетка заједничке седнице. Изложио му је цео план, апеловао на њега да 
се лично ангажује. (Супротно извесним тврђењима, Јовановић није био 
унапред упућен у тајну о спремању преврата.) Јовановић је прихватио 
да уђе у владу политичких странака свих делова народа. Пристао је, 
без одушевљења и без опирања, по једном дубоком осећању дужности 
(Подвукао – Д. П.), тако типичном за њега. То је било у складу са његовим 
интимним убеђењима.

Након што је 27. марта збачена влада Цветковић-Мачек, а кнез 
намјесник Павле Карађорђевић поднио оставку, на престо је ступио 
малољетни краљ Петар II. У владу коју је формирао генерал Душан 
Симовић, поред страначких првака, ушао је и предсједник Српског 
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културног клуба Слободан Јовановић, као  једина нестраначка 
личност.

Средином априла, са краљем и осталим члановима Владе, 
као њен други потпредсједник, преко Грчке и Египта, отпутовао 
је у Јерусалим, у којем се задржао око два мјесеца. Пут је наставио 
преко Египта, Судана, Нигерије и Гибрелтара приспјевши у Лондон 
у јулу мјесецу. У овоме граду било је сједиште влада свих покорених 
европских земаља, осим Данске.

Улазећи у авион на никшићком аеродрому, према 
свједочењима очевидаца, рекао је: „Ово је најнесрећнији дан у моме 
животу“.

1941–1945.

Од 11. јануара 1942. године до 26. јуна 1943. године обављао 
је дужност предсједника Владе. У том периоду био је замјеник 
министра војске у земљи Драже Михаиловића. Потпредсједник је 
Владе на чијем челу је био Милош Трифуновић. Није судјеловао 
у „чиновничкој Влади“ (од 10. август 1943. године до 1. јуна 1944. 
године). О свом учешћу у раду избјегличке владе оставио је 
занимљива свједочанства у књизи Записи о проблемима и људима 
(1941–1944), која је објављена у Лондону 1976. године.

Оснива Југословенски народни одбор (1945) и бива изабран 
за његовог предсједника.

1946.

На процесу Дражи Михаиловићу, пред Војним већем 
Врховног суда Федеративне Народне Републике Југославије, девети 
је на листи од укупно двадесет и четири оптужена.

У дијелу оптужнице која се непосредније односи на 
Јовановића, стоји:

Међу Михаиловићеве сараднике спадају и оптужени Слободан 
Јовановић и други, који су све време рата проживели у иностранству 
уживајући гостопримство савезничких земаља. И они су такође помагали 
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окупаторима у гашењу ослободилачке борбе народа Југославије, мада то 
гледајући површно, изгледа парадоксално. Они су помагали окупаторима 
на тај начин што су заједно са оптуженим Михаиловићем руководили 
заједничком четничком организацијом која је под њиховим руководством 
отворено сарађивала са окупаторима у борби против ослободилачког 
покрета народа Југославије.

Посебно му се ставља на терет што је у писмима министру 
иностраних послова, поред осталог писао.

Чинимо све тајним путем и преко радија да се не приступа 
преурањеним акцијама великог стила због бескорисних и несразмерних 
жртава и страшних репресалија.

[...]
Ђенералу Михаиловићу издате су инструкције да подигне устанак 

само на случај искрцавања јачих савезничких снага у Југославији или на 
случај слома Немачке. И ни у ком другом случају и ни по каквом позиву 
ниједне радио станице.

У изреченој пресуди стоји да се осуђује:
Јовановић Слободан на казну лишавања слободе с принудним радом 

у трајању од двадесет година, губитак политичких и појединих грађанских 
права у трајању од десет година, конфискацију целокупне имовине и на 
губитак држављанства.

Коста Ст. Павловић у књизи Разговори са Слободаном 
Јовановићем 1941–1958, биљежи Јовановићеву реакцију на изрече-
ну пресуду:

Радио Београд објавио је пресуду Михаиловићу и друговима. 
Јовановић је осуђен на 20 година. Одмах сам, чим сам за пресуду 
сазнао, отишао до Јовановића Био  је хладнокрван и смешкао се, 
али у души мора да му је страшно.  Целог живота радити као што је 
радио и бити од своје сопствене земље осуђен као издајник!

У Записима о проблемима и људима, 1941 – 1944, објављеним 
у Лондону 1976. године, пише о односу Енглеза према Дражи 
Михаиловићу: 
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Зашто су Енглези потпуно напустили Михаиловића, који 
им је у критичним часовима ваљао више него Тито, и који је још 
увијек представљао знатну војну снагу, то ни данас није потпуно 
расветљено. Али, баш тај факт да у енглеској политици има много 
чега нерасветљеног, може бити доказ да та политика није била ни 
довољно доследна ни довољно одређена.

1948.

Завршава текст о своме пријатељу Богдану Поповићу.

1950.

Децембра мјесеца Југословенски народни одбор у Лондону  
покреће гласило Порука, које ће излазити до децембра 1959. годи-
не. Редовни је сарадник овога листа  у коме објављује укупно 49 
текстова. Јовица Тркуља објединио је ове текстове и објавио их 
у књизи Поруке, 2006. године. Репринт издање свих бројева овога 
гласила, у форми обимне књиге, објављено је у Београду 2007. 
године. У кратком предговору за ово издање Десимир Тошић је 
записао и ово:

Мислимо да ће се данашњи читаоци Поруке сусрести у овоме 
часопису са двема појавама којих скоро више нема у нашој средини. Прва 
је политичка умереност у односу на поратни комунистички режим који је, 
иначе, све емигранте сумњичио и оптужио као злочинце, фашисте и сарад-
нике окупатора. С друге стране, читаоци ће се сусрести и са скромношћу 
издавача: нема имена уредника, као ни других имена уобичајних за једно 
издање.

1956.

Новембра мјесеца, на растанку са Десимиром Тошићем, 
иронично примјећује:     „Ја сам као комунистички режим. Моја 
фасада изгледа добро, али само ја знам како ми је изнутра“.



15
0 

го
ди

на
 о

д 
ро

ђе
њ

а 
С

ло
бо

да
на

 Јо
ва

но
ви

ћа

164

1958.

Крајем новембра разговара са Десимиром Тошићем, који о 
том сусрету биљежи:

Изненадио ме својим новим ставом о Македонији. По први пут је 
говорио о македонском дијалекту и политичкој самоуправи Македоније 
који се не могу оспоравати.  Раније их није оспоравао – у разговорима – 
али је избегавао да се изјасни. Веровао је да нема опасности ни за Србе 
ни за Југославију од садашњег бугарског напада на Македонију. Али га је 
плашило питање Косова.  Снажан експанзиван елемент коме је Југославија 
дала пуну слободу националног развитка.  Косово за Албане у Албанији 
постаје оно што је Војводина била некада за људе у Србији: културни и 
привредни напредни центар. На крају је додао да никакав режим и никаква 
политика нису могли до сада да реше питање арнаутлука: ни 1912, ни 1918, 
ни 1945.

Коста Ст. Павловић забиљежио је о посљедњим данима и 
упокојењу Слободана Јовановића:

Прошли су зима, пролеће и лето [1958] и стање Јовановићева 
здравља било је изванредно.  Све нас је задивљавао својом свежином и 
изузетно изванредним памћењем. Због тога сам се згрануо када ми је око 
8,30 ч. изјутра, у понедјељак 1. септембра 1958. из хотела јављено да се 
„стари Професор срушио одлазећи у купатило“. Одмах сам одјурио до 
његовог хотела. Затекао сам га потпуно обученог у малом салону крај 
трпезарије. Био је већ и доручковао, али је у мене гледао као да ме не 
познаје.  После десетак минута, дошао је к себи.  Јасно ми је било да ме је 
познао и упињао се да ми нешто каже. Али га је тешко било разумети... 
Опет није хтео да чује за лекара и није ми дозволио да га отпратим до 
његове собе. Сам се попео уз степенице до првог спрата и, кроз дугачке и 
мрачне ходнике старинског хотела, доспео до своје собе. Ја сам га кришом 
подаље пратио док није затворио врата од собе. У подне сам опет свратио. 
Био је много боље.  Чекајући време ручку читао је Толстојев Рат и мир.  
Моћ говора му се потпуно повратила. Каже ми да претходне ноћи никако 
није могао да заспи и да је у два маха узео по два аспирина. Јутрос, пре 
доручка, одлазећи у купатило, изгубио је свест и пао. Сутрадан, у уторак 
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2. септембра, све је опет било у најбољем реду, али не задуго. У недељу 
30. новембра 1958. јављено ми је да је Јовановића ударила капља око 5 
поподне и да је стање безнадежно. Налазио сам се у лондонској околини 
и, кад сам стигао у Лондон, у хотелу сам затекао Радоја Кнежевића и проту 
Милоја Николића. Јовановић је био испружен по постељи, али обучен.  
У том је стигао и др Симпсон (Thomas Young Simpson), кога је Кнежевић 
био позвао. Пошто је Јовановића био прегледао, лекар је утврдио Cerebral 
Thrombosis и рекао је да је оно децембра прошле године био први удар, 
оно пре два месеца други, док је данашњи трећи, и да су сада само у питању 
дани. Дуго времена је био потпуно без свести. Она му се полако вратила, 
али је моћ говора био коначно изгубио. Некако нам је ипак објаснио да из 
његовог џепа извучемо буђелар у коме је држао нешто новаца и знацима 
нам је дао разумети да жели да га понесемо собом. Лекар је саветовао да 
се, одмах сутрадан, ако преживи ноћ, пренесе на клинику.  Рекао је да ће 
он наћи собу у неком добром санаторијуму а да ћемо за ноћ послати једну 
болничарку да седи крај њега. У понедељак ујутро [1. децембар 1958.] стање 
се није изменило. Око 2.30 ч. по ручку, пренесен је у Kuares-boroug Nursing 
Home [...] Издахнуо је у петак 12. децембра 1958.  у 6.30 изјутра, у својој 
деведесетој години.

Политика, која је 1939. године достојно обиљежила седамде-
сети рођендан „једног од наших највећих научника“, 15. децембра 
објавила је, ситним слогом, вијест под насловом „Умро Слободан 
Јовановић“, сљедеће садржине: „У једној лондонској приватној 
болници у осамдесет деветој години живота, умро је бивши 
професор београдског Правног факултета Слободан Јовановић. 
Слободан Јовановић је, као потпредседник краткотрајне владе 
од 27. марта до 6. априла 1941. године, приликом напада Немаца 
на Југославију, избегао у иностранство.  Од јануара 1942. до јуна 
1943. године био је претседник краљевске избегличке владе. 
Као председник те владе  изјаснио се и активно радио против 
Народноослободилачког покрета у нашој земљи. Због тога је у 
судском процесу Дражи Михаиловићу и осталима, 1946. године, 
у отсуству осуђен на двадесет година строгог затвора“. У десном 
доњем дијелу Политикине стране на којој је објављена ова вијест, 
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доминира крупним словима исписан наслов „Како ће се у Словенији 
дочекати Нова година“.

Часопис Порука објавио је на насловној страни вијест о смрти 
Слободана Јовановића, са његовом фотографијом која доминира 
страницом.

Свој двоброј (53-54), за јануар-март 1959. године, ово гласило 
је у цијелости посветило Слободану Јовановићу.  Двоброј Поруке 
садржавао је тринаест прилога о Слободану Јовановићу, библиографски 
попис његових радова објављених у изгнаничким годинама, као и 
библиографски попис написа и говора поводом Јовановићеве смрти.

На гробљу Kensal Green, у име Југословенског народног 
одбора од Слободана Јовановића опростио се  Првислав Грисогоно, 
који је у свом говору поред осталог рекао и ово: 

Изгнаничког хлеба тврда је кора. Много који је клонуо и вратио се 
под диктатуру. Нико никад није помислио да би се Слободан Јовановић 
склонио да оде тим путем; нико осим диктатора. Пре годину дана послан 
је нарочити гласник у ту сврху Слободану Јовановићу: биће примљен 
часно и достојно; поништиће се двадесетогодишња робија; вратиће му се 
конфискована имовина. Одговор Слободана Јовановића „другу“ био је: 
„Вратићу се са слободом!

О своме блиском рођаку Слободану Јовановићу, Лепосава 
Бела Ст. Павловић, сестра Косте Ст. Павловића, оставила је 
свједочанство које садржи неколике занимљиве појединости. Међу 
њима се, свакако, издваја њен сусрет са ујаком Слободаном педесетих 
година у Лондону, када су, насамо, на његово инсистирање, остали у 
разговору више од пет сати. Госпођа Павловић је у једном разговору 
рекла и ово:

Иначе, Слободан Јовановић је приватно био један веома пријатан 
човек са којим се могло причати о свему и свачему. Своју околину никада 
није оптерећивао својом науком а у друштву у којем је он седео увек је било 
пријатно и весело. Са мојим оцем Стеваном је био веома близак и они су 
често са мушким друштвом излазили заједно [...] Ујка Слободан се у кругу 
породице увек понашао сасвим нормално носећи се са свим оним ситним 
проблемима који су неизбежни у животу сваке породице.
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1959.

У Просветиној Малој енциклопедији, лик и дјело Слободана 
Јовановића презентовани су на сљедећи начин:

Јовановић Слободан (1869–1858), правник и историчар, проф. 
Универзитета у Београду, члан САН, један од најјачих буржоаских 
публициста. Написао је велики број дела, студија и расправа. Гл. дела: 
О суверености, Основи правне теорије о држави, Светозар Марковић, 
Макијавели, Вођи француске револуције, Полит. и правне расправе, Друга 
влада Милоша и Михаила, Влада Милана Обреновића, Уставно право 
Краљевине Србије, Уставно право Краљевине СХС, Уставобранитељи и др. 
У влади генерала Симовића од 27. III 1941, био потпредседник, а од 1942 
– 43. у Лондону председник емигрантске владе и заступник „Министра 
војске“ Драже Михаиловића који је у земљи сарађивао са окупатором. Сноси 
велику одговорност за реакционарну политику југ. емигрантске владе, за 
помоћ указивану из иностранства покрету Драже Михаиловића, и каснију 
непријатељску акцију већег дела емиграције против нове Југославије.

Ово ће постати официјелна, институционализована слика 
о Слободану Јовановићу која ће у јавној свијести српског народа 
трајати наредних четрдесетак година. Њу ће тек самосвјесни 
појединци обазриво, у неколико прилика, покушавати да измијене.

1963.

У едицији „Српска књижевност у сто  књига“, у издању Матице 
српске и Српске књижевне задруге излази избор Јовановићевих 
текстова под насловом Портрети из историје и књижевности.  У 
Уређивачком одбору ове едиције били су: Иво Андрић, Живојин 
Бошков, Војислав Ђурић, Младен Лесковац, Душан Матић, Живан 
Милисавац, Борислав Михаловић, Младен Лесковац, Бошко 
Петровић и Живорад Стојковић. На примједбу издавача да би 
сагласност за Јовановићево уврштавање у ову библиотеку требало 
тражити политичку сагласност, према свједочењу Живорада 
Стојковића, реаговао је Иво Андрић сљедећим ријечима: „Ако се 
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одбор не пита, онда ми овде нисмо ни потребни“. Јовановићева 
књига се појавила, али се, ипак, разликовала од свих других из ове 
злосрећне колекције, која српску књижевност није интегрално 
представила, слиједећи српску филолошку традицију и националну 
историју књижевности.

Портрети из историје и књижевности Слободана Јовановића 
штампани су без класичног предговора, којим је била опремљена свака 
књига из ове едиције. Живорад Стојковић написао је текст „Уместо 
предговора“, који је састављен од суптилно стилизованих  ограда (у 
чијем подтексту се препознаје повишена опрезност) и проницљивих 
запажања о важним својствима Јовановићевих текстова.

Посебну пажњу привлаче његове ограде. Зашто је избор из 
Јовановићевог опуса остао без предговора? Стојковић неувјерљиво 
пише:

Уређивачки одбор библиотеке „Српска књижевност у сто 
књига“ обраћао се за предговор књизи Слободана Јовановића разним 
сарадницима–од историчара до социолога, и од књижевних критичара до 
есејиста–али су се и највољнији међу њима показали интересовање само за 
што уже области Јовановићевог рада. У питању је, међутим, дело обимно, 
многоструко а писац сложен проблем и као научна и, под старост као јавна 
личност, па су морали бити напуштени покушаји да се за ово издање добије 
какав стручнији, а ипак целовитији предговор.

Када је ријеч о јавном односу према Слободану Јовановићу, 
очигледно је дејствовало оно виђење његове личности које је 
успоставила Просветина Мала енциклопедија. То се нарочито 
лијепо види из Стојковићеве завршне напомене „предговора“ 
Јовановићевој књизи коју је приредио:

Биографски подаци о писцу ове књиге, саопштени на њеним 
посљедњим страницама, дају грађу за трагичну судбину једне крупне појаве 
наше културе, и једне тешке нескладне епизоде наше новије историје, која 
се зове Слободан Јовановић. Његов curriculum vitae то је круг од самих 
тих несагласности: рођен је у емиграцији – умро у емиграцији; први је 
Србин коме је наденуто име Слободан, а живот је завршио као осуђеник 
на двадесет година робије зато што је држао страну противницима 
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ослободилачке борбе у своме завичају; отац му је изгубио државну службу 
зато што је Гарибалдија, Чернишевског и Херцена предлагао за чланове 
Српског ученог друштва, а он под старост изгубио и државу и земљу зато 
што се окружио људима који су га са катедре Правног факултета најпре 
одвукли у Српски културни клуб а затим и у министарски савет да би се он 
једног дана, и то међу најтежим за Југославију и Други светски рат, примио 
за председника и такве једне владе у којој ће министар  војске бити Дража 
Михаиловић. Целокупна делатност Слободана Јовановића у нашој науци и 
култури није заслужила судбину коју је он сам себи изабрао; коју није умео 
избећи. Последњим годинама свога живота он је, уместо другог, постао 
министар немоћи да своју биографију онако како то приличи значају 
његовог имена и места у култури свога завичаја.

Стварни разлог због којег је  књига Портрети из историје 
и књижевности штампана без уобичајног предговора није била 
некомпетентност њених потенцијалних предговорача, већ њихова 
опрезност и страх. То ће посредно потврдити Живорад Стојковић 
у „Календарском прегледу“ живота и рада Слободана Јовановића, 
објављеном у посљедњем тому његових Сабраних дела (1990–1991). Један 
од њихових приређивача, сјећајући се догађаја од прије скоро три деценије, 
Стојковић пише: „Рукопис Портрета из историје и књижевности био 
је сложен, и у прелому остављене странице за предговор, али је Матић 
[Душан Матић, који је био одређен да напише предговор] одлагао и најзад 
одустао да га напише. Покушај да се ангажују други аутори, од историчара 
и социолога, до књижевних критичара и есејиста, нису прошли боље[...].

1964.

У Виндзору (Канада) објављена књига Један прилог за 
проучавање националног карактера, која се може сматрати као те-
стаментарно завјештање Слободана Јовановића српском народу.

1971.

У другом издању едиције „Српска књижевност у сто књига“ 
није објављена Јовановићева књига Портрети из историје и 
књижевности. Живорад Стојковић о томе пише:
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Друго издање Јовановићеве књиге било је не само одштампано и 
повезано, у новосадској штампарији „Будућност“, већ и спремно за експедицију, 
али после чувене „седнице у Карађорђеву“, 1. децембра исте године, књига је 
хитно повучена, а убрзо и уништена, „до последњег примерка“ Извршном 
издавачу едиције, Издавачком предузећу Матице српске, није било уручено 
судско решење о забрани Јовановићевих Портрета, као што није остављен 
никакав траг по чијем је налогу књига уништена, нити како: спаљивањем или 
резањем за прераду „старе хартије“. Све то учињено је без знања Уређивачког 
одбора, као што одбор није био обавештен ни о покушају ИП Матице српске 
да књигу Слободана Јовановића спасе скраћивањем текстова Самарџића и 
приређивача, а додавањем нових, од више различитих аутора – што је било 
поверено тадашњем уреднику у Предузећу МС, Александру Тишми.

1975.

У едицији „Српска књижевна критика“ Института за 
књижевност из Београда објављена је књига Критика у Скерлићево 
доба, у коју је уврштен и избор из књижевнокритичких текстова 
Слободана Јовановића.

1976.

У Лондону објављена Јовановићева књига Записи о проблемима 
и људима 1941–1946, са предговором Радивоја Л. Кнежевића.

1985.

Није успио покушај ИП „Књижевне новине“ да објави избор 
из Јовановићевог дјела. Избор је урадио Живорад Стојковић, а 
предговор написао историчар Радован Самарџић.

1987.

Историчар Милорад Екмечић у Књижевним новинама, у 
пет наставака, објављује текст под насловом „Портрет историчара 
Слободана Јовановића“.
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1990–1991.

БИГЗ, Југославијапублик и Српска књижевна задруга 
објављују Сабрана дела Слободана Јовановића у дванаест обимних 
томова. Приређивачи су Радован Самарџић и Живорад Стојковић.

1997–1998.

Фебруара мјесеца Српска академија наука и уметности и Правни 
факултет организују дводневни научни скуп „Слободан Јовановић–
личност и дело“. Наредне године је под овим насловом, у издању 
САНУ, објављен волуминозни зборник радова поднесених на овом 
симпозијуму.

2007.

Двадесет и шестог октобра Окружни суд у Београду доноси 
одлуку којом се пресуда Војног већа Врховног суда ФНРЈ од 15. јула 
1946. године, којом је Слободан Јовановић осуђен на двадесет годи-
на затвора, проглашава правно ништавном. 

Наредног дана лист Политика о томе опширно извјештава. 
Обиман чланак започиње сљедећим ријечима:

Веће за рехабилитацију Окружног суда у Београду донело је решење 
о рехабилитацији предратног професора Правног факултета у Београду 
Слободана Јовановића (1869–1958), саопштено је јуче из Окружног суда 
у Београду. Решењем Окружног суда утврђено је да је ништавна пресуда 
Врховног суда ФНРЈ – Војног већа од 15. јула 1946. године. Јовановић је 
том, сада ништавном, пресудом осуђен на лишавање слободе с принудним 
радом у трајању од двадесет година, губитак политичких и појединачних 
права у трајању од 10 година, конфискацију целокупне имовине и губи-
так држављанства. Окружни суд у је констатовао да је ова пресуда ниш-
тавна од тренутка њеног доношења и да су ништавне све њене последи-
це, укључујући и казну конфискације имовине, а Јовановић се сматра 
неосуђиваним.
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2011.

Десетог децембра Слободан Јовановић је сахрањен по други 
пут, након што су његови посмртни остаци из Лондона пренесени у 
Београд, град у којем, игром судбине, није ни рођен нити се у њему 
упокојио, али у коме је провео претежнији дио свога живота.

Политика овај догађај најављује на насловници, а онда му 
посвећује  читаву једну страницу. Вијест под насловом „Слободан 
Јовановић сахрањен у отаџбини“ гласи.

Јуче је, у Алеји заслужних грађана на београдском Новом гробљу, 
уз државне и војне почасти, сахрањен Слободан Јовановић, некадашњи 
предсједник Владе Краљевине Југославије у избеглиштву, председник 
Српске краљевске академије наука, ректор Београдског универзитета, 
декан Правног факултета у Београду и чувени правник, историчар, 
књижевник и дипломата. Јовановић је умро у Лондону 1958. године, где је и 
сахрањен, а, на иницијативу Правног факултета и САНУ, његови посмртни 
остаци су ексхумирани и, пре три дана, допремљени у Београд. Парастосу, 
који су, у свечаној испраћајној капели, служили владике Иринеј Буловић и 
Атанасије Ракита уз саслужење петнаестак свештених лица, присуствовао 
је и председник Републике Србије Борис Тадић, министри Предраг 
Марковић и Срђан Срећковић, ректор Београдског универзитета Бранко 
Ковачевић и декан Правног факултета Мирко Васиљевић. Међу неколико 
стотина окупљених испред капеле, била су значајна имена српске академске и 
интелектуалне сцене, као и бивши премијер Војислав Коштуница. На погребу 
није одржан посмртни говор, а после почасне паљбе, уз звуке посмртног 
марша, ковчег је положен у раку која се налази уз гробове Милорада Павића, 
Оље Ивањицки, Милана Кашанина и Лазара Мојсова. Први венац положио је 
председник Србије Борис Тадић. Јуче ујутру, на Правном факултету је одржана 
комеморативна седница посвећена делу Слободана Јовановића, у присуству 
београдског градоначелника Драгана Ђиласа, председника САНУ Николе 
Хајдина и других јавних личности.
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***

Један од најзаслужнијих људи што име и дјело Слободана 
Јовановића нису потпуно ишчезли из свијести српског народа у 
злехудој другој половини двадесетог вијека, Живорад Стојковић 
је обимни животопис Слободана Јовановића, на крају посљедњег 
тома његових сабраних дјела, завршио сљедећим проницљивим 
опсервацијама: „Све у свему, једна биографија без много личних 
догађаја и доживљаја, готово и без приватног живота, сведена само 
на дело, наставни рад или јавна иступања, и то кад су му добро 
изнуђена. Нежења, самотник, безмало прототип професора, сит-
ног раста, пискавог гласа, наизглед и крхког здравља, - тај горо-
стас од ствараоца не само да никако није био особењак, већ човек 
свуда радо виђен, саговорник враголасте радозналости, кога све 
забавља и занима  па, знало се то, и обилазак чувених београдских 
врачара. Насмејао би се и сам да подсећа, не на Илариона Руварца, 
пргавог калуђера, колико и историка, већ на оног живописног 
Андрићевог фра Петра, часовничара и туфегџију, који је много 
света видео,  свашта знао и вазда шалу терао, а највише волио да у 
ћелији насамо остане са кршом фаличних сатова или расходованих 
направа, што их ваља враћати у живот. Таквом је задубљени рад 
молитва, стрпљење сва мудрост, а једини смисао од себе начинити 
обичног, очишћеног створа Божијег. На свој начин, монашки 
или само господствено обичан, најобичнији, био је и писац који 
крупну реч није волео нити изрицао, а оставио за собом дело моћне 
једноставности и простирања, какво је било само Вуково пре њега, 
Слободана Јовановића.
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Слободан Јовановић

ТЕШКОЋЕ БУДУЋИХ ИСТОРИЧАРА

Они који буду писали политичку историју најновијег доба, 
наилазиће и у нас, и у других народа , на тешкоће на које историчари 
ранијих времена нису наилазили. 

Пре свега, ако упоредимо прилике поратног доба с приликама 
које су му претходиле, опазићемо једну велику разлику. Од фран-
цуске револуције, с надирањем демократије све је више јавности 
улазило у политички живот. О политичким питањима водиле су се 
исцрпне препирке и у парламенту и у штампи. Сва мишљења и сви 
интереси долазили су до израза; сукоби идеја претварали су се брзо 
у сукобе странака и сукобе личности, — и како противници не ште-
де једни друге, откривана је закулисна радња и владе, и опозиције. 
Изузимајући дипломатију, могло би се рећи да у политици није 
више било тајне. Све је рађено свету на видику. Историчарима је 
без сумње било тешко савладати масу објављених чињеница и наћи 
се међу толиким различним гледиштима, али у накнаду за то нису 
се могли жалити на оскудицу података. 

После светског рата настала је криза демократије, и то је као једну 
од првих последица имало умањивање јавности у политичком животу. 
С једнопартиским системом, парламенти, уколико су били и даље зад-
ржани, престали су бити место где се сукобљавају разни погледи, и где 
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се све износи на светлост дана. Диригована штампа доноси само служ-
бена и полуслужбена саопштења, а таква саопштења никада нису била 
сигуран историски извор. Политичка радња све се више усредсређује у 
рукама владе, која своје намере и планове брижљиво крије као државну 
тајну. Та тајна остаће у многим случајевима неразрешива за историча-
ре, као што је била недокучива за савременике. 

Поред овог политичког узрока, има и један технички узрок, 
који ће отежавати писање најновије политичке историје. То је употре-
ба телефона. Данас се преко тог апарата свршавају многе и многе по-
литичке ствари. Од телефонских разговора не остаје трага у архиви; 
за разлику од писмених докумената, они не преживљују своје учесни-
ке. Ни ранији политичари нису увек своје поступке проводили кроз 
службене акте, али, у оскудици телефона, они су се много више него 
данас служили приватним писмима. Та писма, иако неки пут више 
цедуљице него писма, показала су се доста често важан прилог за 
историју. Данас телефон све више замјењује не само приватна писма, 
него и службене акте. Опште је позната ствар да се дешавало, и деша-
ва, да се и оне наредбе које повлаче одговорност и за наредбодавца, и 
за наредбопримца, не издају писмено, него усмено, преко телефона. 
Телефон ће много што-шта сакрити заувек од сазнања историчара. 

Узгред буди речено, поред све тајанствености у коју се замота-
ва савремени политички живот, има јeдна његова етапа, — истина, 
не тако важна, — о којој ће будућим историчарима остати података 
више него што им је потребно. Захваљујући укусу данашње публике 
за слике, сваки мало познатији јавни радник изложен је гоњењу фото-
репортера, и његове слике објављују се по новинама небројено пута. 
Будући историчари имаће често муке да сазнају шта су савремени по-
литичари мислили и хтели; али, ако их то само буде занимало, неће им 
требати много труда да сазнаду, како су ти људи изгледали. О њиховој 
спољашњој појави они ће имати много више и много сигурнијих по-
датака него о спољашњој појави Исуса, чији лик није остао сачуван 
за потомство, или о спољашњој појави Платона, за чије се бисте не 
зна да ли претстављају баш њега или неког другог грчког филозофа. 

 Уз ове тешкоће које ће постојати за будуће историчаре, и 
наше, и стране, ваља поменути и једну тешкоћу која ће, може бити, 
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нарочито за наше историчаре постојати. То је неверодостојност 
мемоарске грађе. Мемоари уопште нису сигуран извор. Писани 
много година после догађаја, они, више због помућеног сећања 
пишчева него због његове неистинољубивости, пружају несигур-
на саопштења. Готово у свима мемоарима најжиље су прве главе, 
у којима писац прича доживљаје своје младости; што даље одми-
че у причању, све се слабије сећа, и све се мање интересује за оно 
што му се дешавало... Приватна преписка вођена у току догађаја, и 
дневници у којима се догађаји бележе из дана у дан, за врућа тра-
га, много су кориснији историчарима него мемоари. Али, поред 
свих тих мана које су својствене мемоарима, мемоари из нашег XIX 
века имали су једну неоспорну врлину: у њима није било лагања 
и обмањивања. Наши стари мемоаријалисти, кад су узимали перо 
у руку, стављали су се у оно свечано расположење у које се човек 
ставља кад пише тестамент или кад сведочи пред судом. Без сумње, 
и они су прећуткивали што би за њих саме било неповољно, —  
јер у нашем сећању тако је јако учешће наше воље, и ми тако лако 
заборављамо оно чега не бисмо хтели да се сећамо,  али, ако је у 
старих мемоаријалиста било прећуткивања, није било измишљања 
у правом смислу речи. Међутим, још и пре рата, запажао се међу 
нашим мемоаријалистима понеки који није казивао оно што му се 
десило, него оно што је волео да му се десило, — и који је у својим 
мемоарима уместо јаве свога живота давао његов сан. Ова врста 
људи која је раније постојала као изузетак, данас се јако умножила. 
Самозаљубљеност раширила се не само међу књижевницима, већ 
и међу политичарима. То није амбиција која је увек покретала по-
литичаре да се боре за част и славу. То је нешто друго: обмањивање 
себе сама о својој правој вредности и правом значају. Сваки је од нас 
имао прилике да разговара с људима који приписују себи прву улогу 
у историским догађајима онда када им је улога била сасвим според-
на, и који се хвале успесима који постоје само у њиховој машти. И 
обично вам кажу: „Чекајте само, док изађу моји мемоари...“ Унапред 
се може рећи да ће ти мемоари само сметати при утврђивању исто-
риске истине. Поред умањене јавности и поред употребе телефона 
у политичком животу, неверодостојност мемоаријалиста биће један 
од узрока који ће отежавати писање историје најновијег доба.
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О ИСТОРИЈСКОЈ ЛИЧНОСТИ 
ДРАГОЉУБА МИХАИЛОВИЋА

Главно дело генерала Михаиловића по коме он улази у 
историју Другог светског рата, јесте његова герилска војна проти-
ву немачке војне силе у нашој земљи. У Другом рату гериле су се 
јављале у свима заузетим земљама. Герила генерала Михаиловића 
била је најранија. Герила, као што се у Другом рату показало, може 
много, али не може све. Она не може да туче главну непријатељску 
снагу; она сама собом не може да ослободи земљу. Али, као помоћно 
средство редовне војске, она може да учини много. С чисто војног 
гледишта, герила генерала Михаиловића највише је вредела онда 
када се била везала за савезничке операције у Северној Африци. У 
тој прилици, Михаиловић је, по признању самих савезничких ко-
манданата, учинио њима врло велике услуге. Михаиловић је тачно 
знао шта герила може, а шта не може. Своју главну акцију он је при-
премао за онај тренутак када почне искрцавање савезничких трупа 
на Балканском полуострву. Дотле било је довољно што је његова 
герила била успела везати известан број непријатељских дивизија. 
Овај његов план био је поремећен појавом комунистичке гериле. Као 
што се зна, Комунисти се нису ставили у покрет чим су Немци прод-
рли у нашу земљу; они су учинили то тек неколико недеља доцније, 
онда када су Немци заратили с Русијом. Докле је Михаиловић 
имао један првенствено војни план, Комунисти су имали један 
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првенствено,политички, или, тачније речено, партиски план. Они 
су се спремали да, после слома Немачке, дограбе власт у Југославији. 
Једина организована војна снага која би им се у том тренутку могла 
одупрети био је генерал Михаиловић. Зато су Комунисти прешли 
да га, ако је могућно, још пре немачког слома униште. Они су из-
азвали прави грађански рат између Михаиловићеве и своје гериле. 
Ко год за време непријатељске окупације изазива грађански рат, тај 
уствари служи непријатељу. То је што треба имати на уму, када је 
реч о комунистичким самохвалама да су сви други осим Комуниста 
сарађивали с непријатељем.

У грађанском рату победили су Комунисти. Они су победи-
ли захваљујући војној помоћи Совјетске Уније и политичким по-
грешкама Савезника. Да тога није било, генерал Михаиловић не 
би доживео катастрофу. У данашње доба светских ратова све је 
тако везано једно с другим, да ничији успех више не зависи само 
од његових личних напора. Шта ће бити с нама често зависи од 
догађаја у сасвим другом делу света. Михаиловићева судбина била 
је запечаћена већ у Техерану, кад је пропао план о искрцавању 
Британаца и Американаца на Балканском Полуострву. Шта човек да 
ради у тако неизвесним временима, када није могућно израчунавати 
услове успеха? Ако се не варам, баш је Винстон Черчил (Winston 
Churchill) рекао, да у таквим временима остаје само једно, а то је 
испунити дужност. Ако се више не зна шта може донети успех, зна 
се шта дужност налаже. Генерал Михаиловић није постигао успех 
али је своју дужност испунио.

Генерала Михаиловића, уосталоме, не треба судити само по 
његовим делима. Треба узети у обзир и његову личност, која је била 
у извесном смислу већа и од његових дела. Колико је то тачно, види 
се већ по томе, што он није ушао само у историју него и у народно 
предање. Има доста њих који су ушли у историју и добили у њој 
угледно место, али који нису оставили трага у народном предању. У 
историји Србије XIX века било је знаменитих државника и војвода 
о којима су се историчари много бавили, али о којима у народу 
нема ни прича ни песама. Генерал Михаиловић, напротив живи у 
народном сећању, живи онако као што живе јунаци из народних 
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песама.  Он је ушао у ред оних легендарних личности које имају 
поколењима да служе за пример. Те су личности једна врста народне 
савести. Познији нараштаји морају да пазе да се покажу достојни 
тако великих предака. Владика Данило у Горском вијенцу поручује 
оним Црногорцима који су скренули с права пута:

Су чим ћете изаћ пред Милоша
И пред друге српске витезове
Који живе доклен сунца грије?
У све те витезове који су својим примером обележили 

познијим нараштајима пут дужности, спада генерал Михаиловић.
За живота он је био гоњен, клеветан, мучен, и најзад уморен. 

Његово је тело разнето на комаде, и он нема гроба. Али ови помени 
који му се чине широм целе наше емиграције показују да он и даље 
живи у души српског народа, и да ће ту живети увек, докле српско 
име буде трајало, јер он је дао свом народу све што смртни човек 
може дати.

Нека је вечна слава генералу Михаиловићу!

(Порука, број 7, 14. септембар 1952, стр. 12-13.) 
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О ЕПИСКОПУ НИКОЛАЈУ

У недељу 18. марта преселио се у вечност др Николај 
Велимировић, Епископ Жички. Умро је у South Canaan, Pa (САД), 
од срчаног удара. Сахрањен је 27. Марта, крај манастира св. Саве у 
Libertyville (Illinois), уз учешће огромне масе народа.

У Лондону је одржан помен у цркви цв. Саве у недељу 1. апри-
ла. Присуствовали су Њено Величанство Краљица Мајка Марија, 
Краљевићи Томислав и Андреј, чланови Југословенског народ-
ног одбора и мноштво људи из југословенске колоније у Лондону. 
Чинодејствовао је, с неколико свештеника, Архијерејски заменик и 
старешина Српске цркве у Великој Британији протојереј г. Милоје 
Николић. Он је одржао и пригодну беседу.

***
 
За непун век, од 1787. до 1830, шира ваљевска околина дала 

је у српском народу и свету четири врло велика човека. У селу 
Тршићу код Лознице родио се (1787) Вук Караџић, који је указао 
на лепоту народног језика и почео да чисти књижевни језик од ру-
ско-словенског, којим се писало на прелому 18. и 19. века. Вук је 
занавек сачувао неоцењено благо народних песама, приповедака 
и умотворина. У селу Струганику рођен је (1855) војвода Живојин 
Мишић, који је у најтежем часу, у позну јесен злосрећне 1914, однео 
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једну од најлепших победа над Аустријанцима у Сувоборској бици, 
запамћеној као пример ратне вештине. У Лозници родио се (1864) 
Јован Цвијић, који је својим геоморфолошким и етнографским 
студијама дао запажене резултате. Најзад, мало село Лелић код 
Ваљева дало је епископа Николаја Велимировића.

Рођен 23. децембра 1880, Велимировић је завршио Богословију 
у Београду, а у Берну Богословски факултет, на коме је и докторирао. 
Неко време био је професор Богословије у Београду и као јеромонах 
почео да објављује своје прве радове; ови су одмах показали да је 
он писац и изванредан стилист, богослов и мислилац. Поред већег 
броја чланака по богословским листовима, Николај је пре Првог 
светског рата објавио три књиге: Религија Његошева, (1911),  Беседе 
под гором, (1912), Изнад греха и смрти (1914).

Од 1915. до 1918. Николај је проповедао  и предавао по црква-
ма у Енглеској и Сједињеним Америчким Државама. Те његове про-
поведи остављале су на слушаоце странце најдубљи утисак. Али 
онда кад је његова Отаџбина била поробљена, јеромонах Николај 
сматрао је да не треба само проповедати и тумачити Христову на-
уку, него да је дужност српског родољуба да каже страном свету ко 
су ти Срби о чијим се јуначким подвизима говорило. Тако су на-
стале његове књижице: Serbia’s place in human history (1915), The soul 
od Serbia, (1916), The Serbia, in light and darkness (1916), The religious 
spirit od the Slavs, (1916), Religion and nationality in Serbia (1916), The 
new ideal in education (1916), The Lord’s prayer (1916), The agony of the 
Church (1917), Serbian Orthodox Church (1917). 

После ослобођења, Николај је постао Жички (1919), а онда 
Охридски епископ (1920), да се на неку годину пред Други светски 
рат опет врати на столицу Жичких епископа. 

Кад је дошао у Охрид био је у пуној снази. Проповедник о 
коме се говорило широм земље, кога су људи нетремице слуша-
ли, почео је да пише свој најлепше књижевне творевине, у којима 
је изразио сву дубину филозофије и религије. Јављају се: Речи о 
Свечовеку (1920), Речи о добру и злу (1922), Молитве на језеру (1922), 
Нове беседе под гором (1922), Недељна празнична јеванђеља (1927), 
Охридски пролог, поред низа чланака.
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Народна и лична несрећа није га сломила, иако је Дахау оста-
вио трага на њему. Он је, чим се мало опоравио, иако одмакао у годи-
не, прегао снажно на посао и неуморно писао до последњег дана. Из 
последњих година су његове књиге Земља Недођија (1950), The life of St. 
Savа (1951), Жетве Господње (1952), Касијана (1952), Песме молитвене 
монаха Тадије (1952), Диван (1953), Српска црква српској деци (1955).

Огроман број чланака Николаја Велимировића расут је по 
разним листовима, часописима, календарима, Мисионарским пис-
мима. Дужност је неког млађег човека, или неколицине, да својски 
приону и прикупе све те чланке, како би се што пре дали Скупљени 
списи владике Николаја. Годинама Владика је радио на преводу 
Новог завета. Колико знам, тај посао је завршен и чека издавача.

По обимности радова, Николај спада међу најплодније писце. 
Српска црква у новијем периоду није имала човека који је више 
писао од њега. Иларион Руварац остао је научник историчар; ми-
трополит Михаило није ни издалека оставио оно што је оставио 
епископ Николај.

Поред онога што је написао, Николај је изговорио безброј 
беседа. Неке од њих су објављене. Ја нарочито истичем ону коју 
је изговорио 1925. када су пренете Његошеве мошти на Ловћен, 
која је својом лепотом наткрилила. Живо се сећам његове беседе 
на вечерњу једног октобарског вечера 1945. у логору ослобођених 
официра у Еверсхајдеу код Оснабрика, Веровање у невероват–
но, — николајевска заиста, иако је он био тек недавно ослобођен 
заробљеничких патњи. 

Владика Николај умео је да беседи. Он је био у том погледу 
уметник, снажан, убедљив и заводљив. Слушао сам га много пута и 
знам како је утицао на слушаоце. Као леса, људи би се повијали за 
његовим покретима руке лево и десно.

***

С владиком Николајем нестала је једна велика личност из 
српског националног живота. Он је и као књижевник, и као црквени 
великодостојник, и као национални борац оставио за собом светла 
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трага. Као књижевник, он се већ првим списима уврстио међу наше 
најбоље писце, и остао је до краја како у писаној, тако и усменој речи 
наш најбољи претставник „беседничког стила”. Као проповедник, 
он је утицао на слушаоце не само тим стилом, него још и једним 
чудним личним магнетизмом, који су туђинци осећали исто тако, 
као и људи нашега језика. У јерархији Српске православне цркве 
он је брзо доспео до владичанског достојанства. Административне 
послове скопчане с тим достојанством није марио, али је тим 
ревносније делао као духовни вођ своје пастве. У његовом држању 
није било ничега од једнога „црквенога кнеза“: он је пре опомињао 
на једног проповедника који, ван црквене јерархије, говори по свом 
личном надахнућу. У световни живот улазио је одлучније тек онда, 
кад му се чинило да је Српство у опасности. Тада је био готов да 
предњачи у борби „за крст часни и слободу златну”. У току Другог 
рата, по патњама у немачкој тамници, заслужио је да се помиње уз 
монахе мученике из Првог устанка.

Ко год је имао прилике да га лично позна, имао је утисак 
да је то редак и необичан човек. Изгледало је да, поред све своје 
књижевничке и проповедничке радљивости, он живи ван овога све-
та, као у некој духовној самоћи Он се био толико уживео у читање 
Св. писма, да су му догађаји и личности не само Новог, него и Старог 
завета били ближи него догађаји и личности његове властите ствар-
ности. Па ипак тај човек тако одвојен од своје средине вршио је на ту 
средину много јачи и неодољивији утицај него толики други који су 
запињали из све снаге да се у јавном животу истакну. Баш то што је у 
њему било затворенога, недокучивога и тамнога привлачило је људе. 
То није било без разлога. Та тајанствена страна његова карактера 
била је знак оних дубљих духовних моћи које нисмо у стању да пот-
пуно разумемо, и које се само код доиста великих људи наслућују.

(Порука, број 36, 1. мај 1956, стр. 6-7.)
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Борислав Михајловић Михиз

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ — НАЈЗАД

„Коме ђаво не седне у колевку, седне му пред гроб” — каже 
пророчанство наших народних суђаја. Тако се то случило и са 
Слободаном Јовановићем.

Син значајног либералног политичара кнежевине Србије, 
први српски дечак који је понео име Слободан, матурант београд-
ске гимназије и дипломац женевског Правног факултета, са два-
десет осам година постаје професор Велике школе и предаваће на 
Београдском универзитету четрдесет и четири године.

Готово половину једног века успешно је одолевао зову актив-
не политике којег му је у наследство оставио отац, а подстицао занат 
уставноправног експерта и писца политичке историје. Ђаво је дошао 
по своје у годинама Другог светског рата када се најзнатнији про-
фесор хуманистичких наука на Београдском универзитету ближио 
седамедесетој години живота. Оснивача и ментора Српског културног 
клуба навешће опасност која се надвила над судбином земље да по-
стане потпредседник у концентрационој влади 27. марта и одвести га 
у лондонски егзодус. Петнаестомесечног председника краљевске владе 
у изгнанству захвална отаџбина осудиће на двадесет година робије. 
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(Двојица других председника емигрантске владе, генерал Симовић и 
Иван Шубашић, завршиће као пензионери нове Југославије.)

Контумациону казну прекинуће смрт у Лондону 12. децембра 
1958. године.

Била би то само једна у низу трагичних судбина које познаје 
и режира повесница историјски активних народа, да је нешто не 
издваја и посебно не обележава: и док је окончавао своје емигрант-
ске дане, и када је већ давно сишао са сцене живота, са осуђеником 
остало је на робији и у заточеништву и његово дело.

Један од најзначајнијих корпуса текстова створених у српској 
култури, колосалних димензија и захвата, прибраних синтеза, моћне 
рекреације и експресије, дело можда најинтелигентнијег Србина 
од оних који су писали књиге, остало је скривено од очију читавих 
генерација наших интелектуалаца. Није им на њега благовремено 
скретала пажњу ни школа ни јавност, а када и јесте, онда најчешће 
наказно и наопако. Оно што је ваљало да буде неопходна лектира 
и драгоцен фонд знања за духовно профилирање српског интелек-
туалца, постало је тешко доступни антикварни раритет. Од 1940. 
до данас објављен је у земљи само један том Јовановићевих спи-
са у библиотеци Сто књига српске књижевности ,,Матице српске“ 
и „Српске књижевне задруге”, па и тај почетни корак да се дело 
Слободана Јовановића изведе из клаустрофобије резервата пре-
кинула је оштра политичка осуда и онемогућила објављивање у 
поновљеном издању. Неколико узастопних покушаја издавања са-
браних дела сасечено је у корену.

Стога је намеравани подухват БИГЗ-а троструко легитиман: 
попуниће крупну издавачку празнину, исправиће неправду нанету 
писцу, а српском читаоцу, ономе коме је намењено и коме припада, 
вратиће дело Слободана Јовановића.

За крупне историјске задатке нација припреми и крупне људе. 
Ова стара тврдња, ма колико ирационална и апостериорна, налази 
своју потврду и у Краљевини Србији на размеђу два века. Када је 
дошло време да се најзад оствари вековима задано а у XIX покрену-
то ослобођење и уједињење Срба, и династија и политика и војска 
имале су челнике одговарајућих сразмера: Петар I, Пашић, Путник. 
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И српска култура није оманула. Два Јована, Цвијић и Скерлић, два 
Поповића, Богдан и Павле, два научника и путника кроз математику, 
физику, поларне крајеве и васиону и векове, Мика Алас и Милутин 
Миланковић, само су нека од имена које је нација припремила да 
на њих ослони и са њима подигне српску културу на европски ниво 
века који је отпочињао.

И Слободан Јовановић је од тог соја. Полихистор, теоретичар 
права, државе и политичких доктрина, историчар, биограф, портре-
тиста, књижевни критичар, унапредио је и оплеменио све области 
науке и уметности којима се бавио.

Није ми у моћи и компетенцији да оцењујем све врсте 
његових делатности, али са поузданошћу могу да тврдим да је овај 
научник прозни писац високе класе и прворазредни представ-
ник београдског стила. Јовановић је српском народу дао образац 
здравог, садржајно носивог и интелектуално сталоженог писања 
оплемењене једноставности. Већ сама чињеница да је Слободан 
Јовановић вибрантношћу и животношћу својих текстова за нас 
оно што је за Енглезе Карлајл и за Французе Мишле, довољна је да 
прекинем ово обијање отворених врата доказивањем неопходности 
објављивања његових дела и кажем неку реч о пројекту који пред-
лаже како да се то обави.

За разлику од намераваног „Просветиног“ издања које је, па-
радоксално и цинички удворичко, тај посао било поверило режим-
ским новинарима и претходним опадачима Слободана Јовановића, 
БИГЗ је ангажовао редакторе компетентне и стручно и морално. 
Професор Радован Самарџић двоструки је наследник и настављач 
Слободана Јовановића, и као историчар крупних захвата и синтеза, 
и као писац чији текстови доказују да се историјска наука да писати 
занимљиво, читко и лепо. Живорад Стојковић, приређивач и писац 
предговора оног јединог после рата објављеног тома, рођени је изда-
вач. О томе сведоче не само сабрана дела наших писаца које је реди-
говао већ и изванредна оригинална издања чији је био иницијатор 
и уредник.

Пројекат Сабраних дела Слободана Јовановића који пред-
лажу Самарџић и Стојковић и из којег је видљиво да ово издање 
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намењују у првом реду читаоцу, чини ми се разложним и сврсис-
ходним. Намеравајући да обнове поступак који је сам аутор при-
менио у популарном издању (1932 — 1936) и да га допуне оним што 
је претрајало време а последње године писања донеле, не чине то 
линијом најмањег отпора, већ природним редоследом ствари. Ваља, 
и што пре, учинити доступним данашњем читаоцу, читко и преглед-
но, основни корпус текстова Слободана Јовановића, неоптерећен 
научном апаратуром и за ову сврху сувишном исцрпношћу, 
остављајући годинама које следе да припреме критичко и комплет-
но издање његових текстова.

Једном речју, оно зашта је већ одавно касно, ваља учинити 
најпре.

Ова рецензија свој подигнути тон дугује патетици времена у 
којем живимо.

Не враћа се то само велики писац своме народу, враћа се то 
— даће Бог! — наш народ духу својих великих писаца.



15
0 

го
ди

на
 о

д 
ро

ђе
њ

а 
С

ло
бо

да
на

 Јо
ва

но
ви

ћа

188

Десимир Тошић

О СЛОБОДАНУ ЈОВАНОВИЋУ БЕЗ ПРЕДРАСУДА

Мој последњи разговор

Пре пута за Сједињене Америчке Државе, посетио сам га по-
четком новембра 1956. После састанка, који је био по обичају доста 
дуг, поздрављајући се, зажелео сам му добро здравље и поновно 
виђење. Он се на моју жељу грохотом, што му иначе није било у 
нарави, насмејао и одговорио да га ја нећу више затећи у  Tudor 
Court hotel-u. Одвраћајући његов песимизам, био сам изразио веру 
у његово феноменално здравље. Он је на то одговорио својом ци-
ничном духовитошћу, двоструком, према себи и према другима: “Ја 
сам као комунистички режим. Моја фасада изгледа добро, али само 
ја знам како ми је изнутра”. 

По повратку из Сједињених Држава, у Лондону, посетио сам 
га већ почетком августа 1958, у истом хотелу. Подсетио сам га на 
своју “веру” у његово здравље. Он је, овом приликом, само ћутао, 
брижно ћутао. Разговор је био доста кратак. Интересовао се за рад 
Ослобођења и, у тој теми, провели смо скоро све време. Интересовао 
се за људе и покрете и као научни посматрач и као човек.
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Нисам га више посећивао. Приметио сам да је био заморен 
у августовском разговору. Знао сам да је већ побољевао, иако ми 
то сам није рекао. Упутио сам му ипак два кратка писма. Он је од-
говорио 6. новембра и следећим речима: “Ја нисам у стању да идем 
у походе, али сам још у стању да их примам, и радовао бих се, ако 
бисте једног дана имали времена да к мени свратите”. И онда његово 
“С поштовањем и поздравом”.

Телефонирао сам 24. новембра. Предложио је састанак за 27. 
новембар, у 11 часова. Дошао сам и нашао сам га као никада до-
бро расположеног и разговорног, одморног и, тако ми се чинило, у 
добром здрављу. Иако ми је жеља била да га напустим и пре два-
наест часова, нисам могао. Затрпавао ме питањима. Разноврсним. 
Македонија и Косово, београдски Правни факултет, људи у Лондону. 
Пре него што је почео икакав разговор, уручио ми је годишњу прет-
плату за часопос.

Изненадио ме је својим новим ставом о Македонији. По први 
пут је говорио о “македонском дијалекту” и “политичкој самоупра-
ви” Македоније који се не могу оспоравати. Раније их није оспора-
вао — у разговорима — али је избегавао да се изјасни. Веровао је да 
нема опасности ни за Србе ни за Југославију од садашњег бугарског 
напада на Македонију. Али га је плашило питање Косова. Снажан 
експанзиван елеменат коме је Југославија дала пуну слободу наци-
оналног развитка. Косово за Албанце у Албанији постаје оно што 
је Војводина била некада за људе у Србији: културни и привредни 
напредни центар. На крају је додао да никакав режим и никаква 
политика нису могли до сада да реше питање “арнаутлука”: ни 1912, 
ни 1918, ни 1945.

Са разговора о Македонији и Косову, прешао је на београдски 
Универзитет. Питао сам га да ли је читао ново Уставно право Јована 
Ђорђевића и прва два броја Југословенског часописа за филозофију 
и социологију. Није их још читао. За Ђорђевића, вели, показивао 
је научни таленат и то се јасно видело на семинарима. Али, ко не 
врши праксу у праву, као и у медицини, постаје неспособан да буде 
правник. То је случај Ђорђевића који се предао администрацији. 
Али, додао је, има изузетака: има правника који већ две деценије не 
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врше правну праксу а остали су потпуни правници. Споменуо је 
име Божидара Влајића. — Не сећа се Радомира Лукића са Правног 
факултета. Овога сам био поменуо у вези с часописом за филозофију 
и социологију.

Потом је говорио о људима: о способности запажања карак-
тера људи код Миодрага Стајића, о пуковнику Савићу, о здрављу 
Власте Стојановића.

На крају, молио сам га за чланак, за божићњи децембарски 
број Наше речи. Не може више да пише. Не сме више да пише. Био 
је његов одговор. Жалио се да је радио у последње време много, да 
је баш јако био заморен на раду око чланка за париски Радио: О 
француском новом Уставу. Радио је, вели, по дванаест часова днев-
но. Тај чланак, објављен на париском Радиу, наменио је божићњем 
броју Гласа канадских Срба. „То је моја последња пушка”, рекао ми 
је том приликом, указујући на чињеницу да не може више да пише 
десном руком. Ја сам се онда понудио да пишем оно што он буде 
мени говорио у перо. Као да је пристао. Онда сам прешао „у напад” 
и поменуо две теме. Прву — о Црној руци — није одбијао а није је 
ни прихватио. Нисам мислио да одговара британском професору 
и историчару Тејлору, у вези с последњим написом у лондонском 
Observer-u, али ми се чинило неопходно потребним да баш Слободан 
спере оптужбе са невино побијених људи. Тим пре што ми је баш 
Слободан, пре више година — и тај сам разговор на срећу забележио 
— указивао на личност и проблем Аписа у „судском убиству” 1917.

Када сам поменуо свој други предлог о теми за Нашу реч — 
„Да ли има ревизије марксизма и лењинизма код југословенских 
комуниста?” —  прихватио је, одговарајући на питање теме потврдно 
и врло одлучно у томе смислу.

Трећи дан после тога разговора, 30. новембра, Слободан је 
пао и заспао. Није био још умро. Спавао је на дугом путу ка вечном 
пребивалишту. Посетио сам клинику 7. децембра и ту, у друштву с 
професором Радојем Кнежевићем и др Миодрагом Пурковићем, 
посматрао неколико тренутака како Слободан Јовановић спава. 
Неуједначена пригушена и јака дисања су се наизменично мењала. 
Није се будио. Био је на прагу смрти.
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Слободана Јовановића слушао сам по први пут у Српском кул-
турном клубу 1939. године. Њему је било тада седамдесет година. 
Говорио је о Србима у Југославији, о федерализму. Али, лично сам 
га упознао и почео да разговарам тек 1949, у Лондону. Било му је 
онда већ осамдесет година, али је био присебнији, уравнотеженији 
и бистрија ума него многи његови далеко млађи савременици. Што 
год сам дуже са њим разговарао, почев од 1949. па до 1958, све сам 
био политички удаљенији од његових гледишта, али сам све више 
био свестан да сам разговарао са најумнијим Србином. Садашњице? 
Или и прошлости?

Сава Немањић, Доситеј, Вук, Његош, Цвијић, Тесла, Скерлић, 
Слободан. Од Саве Немањића раздвајају нас време и пробле-
ми. Доситеј је више симбол наше националне ренесансе него не-
посредни произвођач или руководилац. Вук нас је увео у свет 
књижевности средње Европе. Његош је стихом и мисли сведочио за 
тај свет књижевности. Цвијић нас је увео у европску науку. Скерлић 
је методе европске науке преносио код нас, дајући јој национални 
печат планинске жилавости и хитрине. Око Тесле бисмо се спорили 
са Американцима, можда са покојном Аустро-Угарском, па чак и 
са неким Хрватима. Нико међутим, у тој мери — изузев Његоша — 
није тако дуготрајно утицао на просвећивање Срба као Слободан. 
Али, док је Његош утицао на психу и подсвест, Слободан је ути-
цао на интелект и разум. Зато му није било места у комунистичком 
тоталитаризму.



15
0 

го
ди

на
 о

д 
ро

ђе
њ

а 
С

ло
бо

да
на

 Јо
ва

но
ви

ћа

192

Душан Иванић

НЕПОЗНАТИ СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ

Изазови сабраних списа: нове критике и полемике Слободана 
Јовановића

Слободан Јовановић1 стоји у самом врху српске научно-
есејистичке прозе, подједнако по оном што оличава срж научног рада 
и по оном што се разумије као реторичко-стилско обликовање науч-
не мисли. Његова Сабрана дела (дванаест књига, на око 7.000 стра-
ница),  у редакцији Радована Самарџића и Живорада Стојковића, 
јединствен су споменик духовне снаге која се испољавала дубином 
мисли, разноврсношћу предмета и енергијом истраживања у об-
ласти правних, политичких   и историјских наука, те у књижевној и 
позоришној критици. Рачунало се да је у Сабраним делима све (или 
готово све) што је остало иза ове  изузетне личности српске култу-
ре,  личности која не уступа никоме од својих великих савремени-
ка (Јован Скерлић, Богдан и Павле Поповић, Владимир Ћоровић), 
а  по дубини разумијевања човјека у историји (појединца и масе), 

1  Рад Душана Иванића објављен је као поговор књизи Слободана Јовановића 
Непознати радови 1892–1902, приређивача Станише Војиновића, Београд, 
2005. године.Овдје се први пут објављује у једном часопису.
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литератури и политици, те самих историјских процеса,  биће  да их 
и превазилази. Тешко је рећи у чему је био све први: у портрети-
ма личности српске политике, књижевности и науке, у анализама 
токова новије српске и европске историје, у огледима о великим 
Европљанима, о књижевним дјелима и појавама. 

Утолико је већи догађај  кад се пронађу и први пут прештамају 
непозната или неприступачна  дјела аутора таквог ранга.  У овом 
случају се ради о цијелој књизи од четрдесетак радова, везаних 
махом за први, рани стваралачки период Слободана Јовановића. 
На путу до те књиге требало је савладати више препрека. Између 
осталог вишеструко поновљене тврдње да је Јовановић почео 
објављивати од 1894. године, премда он сам свједочи да се нашао у 
групи младих (окупљених око Павла Маринковића), који су почели 
«писати по новинама», «једни у напредњачком Виделу,  а други у 
Београдском дневнику, једном информативном листу који је нагињао 
либералима» (СД, 11: 280).  Не мања је тешкоћа с нашим фондови-
ма периодике, односно с тешко оштећеним комплетима листова и 
новина. А онда  долази она која  уноси ризик у одлуку да се ради о 
текстовима одређеног аутора, пошто су потписани псеудонимима 
или шифрама, подложним преузимању, заједничкој употреби или 
маскирању. Знамо, међутим,  да се и прави потпис може фалсифи-
ковати и да се туђи рад може плагирати или мистификовати. 

Сав тај ризик, у сваком истраживању и откривању, истовре-
мено је изазов. Показало се да  има довољно неспорних аргумената 
за приписивање (атрибуцију) велике скупине текстова Слободану 
Јовановићу. То увјерење подржавају и стални псеудоними и шиф-
ре у потписима, и унутарња својства текстова, међу којима је на 
првом мјесту  стил, изграђен већ у овим раним радовима као моћно 
средство посредовања основних мисли.  Пошто се с више страна 
потврђује као Јовановићев, оглед о Војиславу Илићу се може узети 
као нека врста еталона у аргументацији: резимира га унеколико 
сам аутор у свом другом, потписаном чланку; цитира једну фра-
зу Љубомир Недић у критици поезије Милете Јакшића; велику му 
пажњу посвећује професор Тартаља (без чијих путоказа можда ни 
ова скупина текстова не би била позната), али га није имао пред 
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собом. Пишући о Војиславу (с потписом Puck), аутор каже како у 
Хајнеовим пјесмама «и шума, и море, и небо, и звезде, и тице знају 
за љубав песникову». У огледу о Хајнеовом Лирском интермецу,  сад 
под пседонимом Yorick, то је речено опширније, али са истом идејом, 
да «слика саме жене изгледа само један од многобројних облика те 
исте Природе која је створила и звијезде што тако лијепо сјаје, и 
цвијеће што тако лијепо мирише, и тице што тако лијепо пјевају». 

Такве врсте веза су поуздан путоказ у утврђивању ауторства. 
Оно се на сасвим други начин потврђује у критикама и полемика-
ма. Јовановић, рођени полемичар,  бира одмах слабу страну текста 
и обрће  је у два правца,  исмијавајући и текст и аутора. Понекад 
у ту сврху изабере  само једну ријеч, како је несрећни аутор пише, 
па иронизира такав начин писања. Други пут  пође од грешке или 
случаја (нпр. да писац свом јунаку није надјео име), и онда им се 
враћа кроз цијели текст   у неочекиваним варијацијама и досјеткама. 
То гажење дјела/предмета анализе једном реверзибилном техником, 
уз неумољиво продубљивање  и откривање  нових слабости, пре-
творило се у један нарочит начин критике. Пишући касније свој 
велики, јединствени портрет Љубомира Недића, Јовановић је у 
његовом критичком методу издвојио способност «да усредсреди 
дискусију на једну тачку, и то ону која је за његова противника била 
најнеповољнија» (СД, 11: 685); уз то ће рећи како је «имао суви-
ше оштро око за махне и истицао их с извесном злурадошћу» (СД, 
11: 674). Може се без двоумљења додати да је иста својства (ако не 
злурадост, свакако јаку заједљивост) имао и сам Јовановић и да су 
она у списима потписаним псеудонимима један о поузданих доказа 
његовог ауторства. 

Друга  врлина или карактеристика  излагања у овим кри-
тикама  је комплементарна претходној. Као што исцрпљује сла-
бости одређеног става или поступка,   Јовановић радо исцрпљује 
и могућности контекстуализација извјесног мотива или сижеа. 
Критикујући, нпр.,  једну лошу приповијетку Мите Живковића 
(Први и пошљедњи пут. Сарајевска приповетка) ,  с мотивом  
љубави два брата према једној дјевојци,  он сачини цијелу серију 
мотивских варијација, у трагичком,  комичном или животном 
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склопу, у различитој позицији јунака и могућностима доброг пис-
ца да јунака и причу умјетнички обликује. Иза тога се помаља јасна 
свијест о природи умјетничког дјела као живота «у сну, који се зове 
поезија», «који је творевина наше мисли» «и у коме није могуће све, 
већ само оно што је логично, што је по њеним правилима складно» 
(тј. по правилима мисли). Иако та мисао није развијена  у теоријски 
постулат, она се кроз више појединачних текстова издаваја као 
фундаментална тврдња:  да је логика умјетничког дјела као произ-
вода замисли умјетника  различита од логике живота као сплета 
непредвиђених и некоординираних, хаотичних  могућности. Млади 
Јовановић је из једног у други текст варирао овај постулат као под-
логу наративним, аналитичким и аксиолошким исказима о драм-
ским и приповједачким дјелима. С друге стране, сам је као творац 
параболичних сцена у аналитичким процедурама улазио у границе 
стваралачке произвољности и фикционалних конструкција свијета 
текста. Примјера је много, али би ваљало издвојити причицу/сцену 
у којој је  приказан Милован Глишић како ужива  у дугом и замор-
ном комаду руског писца и мукама новинара који га је осуђивао 
због скраћивања једног ранијег  руског комада. Како је у пријашњој 
позоришној критици замјерио Миловану Глишићу на драматурш-
ким интервенцијама  у преведеној руској драми (скраћивања ори-
гинала),  Јовановић ће тај случај преобликовати у малу комичну 
сцену поводом другог комада, који је игран без скраћивања (уп. увод 
у приказ драме Арсеније Гуров). «Још ни трећи чин није приспео 
свом далеком крају, а ми смо већ кукали за Глишићевим маказама. 
Нека сече, нека касапи, нека ради шта хоће, - само нека свршава. Али 
човек са брадом татарскога кана седео је непомичан и неумољив 
у својој ложи, и набраних веђа, а мрачног погледа уживао у својој 
освети.»

Јовановићев аналитички дар је редовно проналазио тежиш-
ну тачку студије, приповијетке, драме или позоришне представе, и 
анализирао је као врлину или недостатак. Зато се у њега као посебне 
категорије издвајају радња и  јунаци (карактери). Кад приказује 
комедију Нов посао Влад. И. Немировића-Данченка, нарочито ће 
нагласити како између јунака «недостаје јача међусобна веза, која 
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би од њихове гомиле начинила праву целину». «Њихови се инте-
реси не заплићу, не мрсе, и, што је главно, не праве чвор, који се, 
као што знате, прави до трећег чина само стога, да би од трећег 
чина имао шта дрешити. Кругови које на овом путу описују нити 
се секу, нити су сви у једном ширем кругу обухваћени.» Јовановић 
ужива у разлагању и набрајању грешака. Рећи ће за Част  Хермана 
Судермана: «Драма и њена основна мисао утерују се узајамно у 
лаж. Писац је тако објаснио своју драму, да изгледа чисто да је није 
сам разумио.» «Код њега басна казује једно, а наравоученије друго.
Он себе самог није разумео. Много негенијалнији од њега, ја сам 
га још мање разумео.»  «Као год што у Грађанској касини постоји 
игранка с са предавањем, тако је и то што смо пре неко вече виде-
ли у нашем позоришту било представа са предавањем», рећи ће 
поводом исте драме. Као позоришни критичар, Јовановић улази 
у превод, глуму, разумијевање текста, у однос публике и текста, 
преводиоца и позоришта. Тако је око Мизантропа коментарисао 
не само квалитет Матавуљевог превода (заједљива досјетка  да је 
језик превода понекад  потекао из «Дигове кафане», кафане јунака 
Матавуљеве приповијетке «Дигов посао»), већ и разумијевање сло-
женог смисла текста у контексту француске традиције. Док је пово-
дом Данченкове комедије иронизовао Глишићеве драматуршке за-
хвате (поуздан преводилац и ревњив прекрајач за потребе публике); 
на Емилији Галоти је извео неку врсту деконструкцијске анализе 
сижеа, успостављајући контра-текст и обавјештавајући како је тим 
начином хтио постићи славу коју има др Љубомир Недић. 

Јовановић воли противурјечност, неку очиту нелогичност у 
понашању, дјеловању или процјени и то својство узима као суштину 
стања ствара. То је моћна струја у његовим  младалачким књижевним 
и позоришним критикама, која их тијесно веже с доцнијим огледи-
ма,  какав је онај о Љубомиру Недићу.  Тамо се, послије једне каска-
де примјера парадоксалних позиција које се успостављају између 
критичара  и радикалског часописа Дело закључује сљедеће: «Код 
филолога око Дела књижевни консерватизам спајао се с политич-
ким радикализмом; код Недића, обрнуто, књижевни модернизам 
спајао се са политичким консерватизмом. Ми смо сви, више или 
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мање, састављени од оваквих противуречности, ма колико да смо 
уверени да смо у свом раду и мишљењу особито логични.» (СД, 
11: 680) У чланцима који се овдје први пут прештампавају и први 
пут одређују као Јовановићеви, таквих закључака, изричитих или 
прећутних, таквих ставова о природи човјека и свијета је много. Они 
се појављују као нит која повезује и књижевне и позоришне крити-
ке, односно књижевне јунаке и њихове творце, саме писце. Поводом 
једног јунака комедије Нов посао, једног од оних «генијалних пред-
узимача» који умију да скроје план, а да на њему ништа не изведу, 
Јовановић брзо уђе у примјере из европске књижевности (Дикенс, 
Франс, Доде), додајући да су такви јунаци ријетко кад у милости  
код приповједача, а требало би да је управо супротно, јер између 
приповједача (аутора) и тих њихових јунака «нема тако велике 
разлике», па додаје закључак који живи од парадоксалности ства-
ри: «Управо, сва је разлика између њих и приповедача у томе што 
приповедачи састављају романе, за које виде да су романи и да су 
могући само на артији, а ти добри и генијални предузимачи и изна-
лазачи састављају романе за које не виде да су романи и за које држе 
утврдо да ће се остварити. И што је најлепше, у тим лудим романима, 
они сами себи дају прву улогу главне личности.»

 Кад пронађе погодну ријеч или фразу, није му доста да је 
претвори у слику, већ иде ка алегорији,  параболи или сличним, 
проширенијим и богатијим облицима, пошто му  они пружају више 
простора за доскочице и варијације основне идеје.  Каже, нпр., како 
је Владан Ђорђевић обзнанио да ће «стара гарда» (мислећи на ува-
жене старије сараднике) поново преузети уређивање Отаџбине, 
али се у том послу појавио само он лично. «Он реч, он и одјек. Он 
подигао читаву тријумфалну капију тобоже старој гарди, па уместо 
старе гарде, сам прошао испод ње. Изгледа чисто да је ту капију 
себи самоме подигао.» Слично завршава критика Милићевићеве 
књиге Зановет: пошто је аутор књиге њен необичан наслов  про-
тумачио као «траву коју овце у сласт једу», Јовановић додаје како је 
тај наслов дао књизи «да је ми, његови читаоци, у сласт прочитамо». 
Подсјећајући на начин којим Милићевић скупља приче,  рећи ће да 
то опомиње на родољубивог торбара Јеремију Караџића. Довођење 
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у непосредну  везу  угледног савременика (барем у општим предста-
вама и јавном мњењу:  ради се о аутору великог броја књига,  члану  
Српске краљевске академије  и политички истакнутом напредњаку) 
са неугледним књижарским путником и састављачем пјесама «на 
народну», један је нарочит начин Јовановићеве ироније и циниз-
ма. Та критика је иначе ушла у историју атрибуције Јовановићевих 
раних списа, посредством цитата и алузија преко којих се за њу 
знало, али није до ње дошло. Узев је за себе, то је  панорама оцјена, 
класификација, типологија, карикатуралних асоцијација и слика, 
гдје ће се Милићевић препознати као представник анегдотичне 
историје који објављује приче «махом узете торокљивим бабама 
из уста» и кога занимају велике личности само у приватном жи-
воту, а при томе исказује према њима претјерано поштовање: «То 
је један дворанин пун понизности за кога је цар и онда цар кад 
иде пешке.» Што је можда још већа пакост,  старог напредњака  ће 
посредно повезати  с радикалима, оном политичком струјом која 
је и самом критичару веома страна: «Као што се неки у политици 
клањају опанку, тако му се и Милићевић клања у књижевности. áñ 
То је један страшан радикал у књижевности.» Ни то неће бити доста 
Слободану Јовановићу, већ ће узгред отворити дилему о степену 
штете Вукове реформе, не спорећи истовремено «услугу од које веће 
нема». Са својим «‘сељачким речником’», вели на истом мјесту, «он 
нам је натоварио предрасуду, да је народ једини који ствара језик», 
јер за «иоле финије осећаје и иоле теже мисли народ нема речи», 
пошто «фине ствари не осећа, а тешке не мисли».  Био је то онај 
правац на којему ће се наћи и Јован Скерлић и Павле Поповић,  
релативизујући, унеколико и доводећи у питање смисао Вукове ре-
форме, посебно апологетски став  према вуковском правцу у српској 
књижевности, утемељен у филолошкој традицији.   

Чим изложи  нелогичности неког дјела, увијек с крајњим 
подсмјехом, млади  Јовановић  узима реторичке обрте, па пита: 
«Разумете ли ви ово? Ја ни речи.» Још радије узима нечији став, 
нпр. Кошутићево незадовољство стањем српске књижевности, па га 
цинично искоришћава за незадовољство аутором става. Сад се пре-
творило у  отежицу што је Кошутић читао Тена и Гијоа, јер «његова 
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нерасудљивост изгледа тим већа што се јавља као плод читања 
њихових књига», «Али кад се од једног школованог Србина не тражи 
да измисли неку нову систему, као Тен, него, само да схвати ону коју 
је већ Тен измислио, па он ни толико није у стању да учини – онда 
ће и најпоноснији на наше народно име да падне у очајање»: тако  
на крају Кошутић остане очит примјер за песимистички закључак о 
будућности наше књижевности. У тој полемици се тобож заборави 
главна мета, а у споредној напомени се нађе прави ударац. Проф. 
Тартаља је написао како у Јовановићевим раним текстовима «има 
младалачке жустрине и има грозног цинизма, до инвективе». Има 
тога свега и у доцнијим Јовановићевим текстовима, можда с мање 
жустрине, а више равнодушности. 

Јовановић је есејист не на начин великих есејиста, који су пи-
сали завршене облике оваквих списа, попут Монтења или Бекона, 
Гетеа или Хајнеа. Јовановић у конкретној теми, која се тиче Илића, 
Хајнеа или Арлезијанке Алфонса Додеа, ствара мале, фрагментарне 
огледе. Они су као дигресије које се усредсређују око своје теме. Нпр. 
о љубави, у огледу о Хајнриху Хајнеу. Сва та мјеста имају своју инди-
видуалност, слободу закључивања која није подређена никаквимим 
системима, сликовитост говора отворену према умјетничкој прози 
и снагу аргументације која подсјећа на научна разлагања. Он ће ус-
тврдити како није претјерано рећи да је «љубав једна систематска 
самообмана», поредећи је с нервним болестима или поремећеним 
психичким стањима. Послије муњевитог осврта на љубавну поезију, 
почев од старих наивних пјесника и Пјесме над пјесмама,  закључиће 
да  Хајне није био жртва тих илузија. «Он је видио своју драгу онак-
вом каква је, ако још не и гором.» Проф. Тартаља је осјетио као 
манир младог Јовановића то поигравање ерудицијом, додајући да 
је она увијек искоришћена «са зналачким одбиром најбољих аргу-
мената». Није од тога далеко ни склоност да те мале есејистичке 
огледе заврши ефектним афоризмом. Тај обрт, излазак из линеарног 
поретка излагања у засебну тематско-мотивску оазу, својствен је 
готово свим иоле обимнијим Јовановићевим текстовима. 

Јовановић се препознаје и по својим антипатијама и по својим 
симпатијама. На сваки помен заслуга Светозара Марковића у српској 
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књижевности, иде слап ироничних полунавода. На идеју Радована 
Кошутића, доцније чувеног слависте, тада неуспјелог есејисте и 
пјесника, да се ставови Иполита Тена,  Рене Гијоа и Пола Енкена 
налазе наговијештени у списима Светозара Марковића, Јовановић 
каже: «У онима који су књижевност начинили науком и дали јој 
озбиљније значаје но ико пре њих, видео је он само једномисленике 
дрског и површног новинара који је сматрао сву књижевност за 
једну ситницу, дангубу, или у најбољу руку играчку, и тврдо веро-
вао у њено уништење.» Свој однос према Марковићу касније ће 
уобличити у обимну студију, ништа мање критичну према оснивачу 
српског пута у социјализам, само сада у широком аналитичком по-
ретку излагања. 

Оглед о Војиславу Илићу је из више разлога у самом сре-
дишту раних радова Слободана Јовановића. Одавно идентифико-
ван као Јовановићев, сад коначно излази у јавност. Пун изузетних 
мјеста, довољан је сам за себе да се истраживачко трагање Станише 
Војиновића уврсти у праве подвиге и срећне тренутке. Ту је крунска 
идеја о Војислављевој пјесничкој реченици која тече слободно као у 
прози, а слик јој само даје полета и живости. Ту је и тврдња, касније 
прихваћена у Скерлићевој Историји нове српске књижевности: 
«По својој удесној пространости, течној сигурности и природном 
изгледу, тај је стих може бити најплоднија новина у нашем пес-
ништву, после Бранковог стиха.» Став да су Војислављеви осећаји 
«искрени, а нису врло лични» изгледа као парадокс, а Јовановић га 
допуњује тврдњом да Војислав мотиве својих пјесама црпе «из ши-
роког спољног света, који га са свију страна окружава»; та је поезија 
објективна, а њену објективност потврђује и њен стил,  «по свом 
широком и непрекидном току».  «Историја Војислављеве душе, то 
је историја четири годишња времена», била је она чувена реченица 
коју је Недић пренио на поезију Милете Јакшића, како би је омало-
важио.  Јовановић долази до необичног закључка да Војислављева 
поезија има неку своју филозофију природе, која се може свести на 
став: «природа не разуме човека, нити човек њу разуме». У таквим 
околносима остаје Нирвана, «опијумски сан» као слика земаљског 
Војислављевог раја (пјесма Исток). Пјевајући пак о историји, он је 
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«песник развалина», он је појмио «тугу неповрата». Јунак његове 
поезије је вријеме: «И као што је природу преставио он једном глу-
вом долином смрти, у којој нашем јауку нема одјека; тако је и вре-
ме, које царује у историји, преставио он нашим душманином који 
разграђује док ми градимо.» На свему што описује («атинску кугу, 
или римски разврат») осјећа се тамна и немила «сенка судбине». 
Закључује како у Војислављевој поезији има нечег епског, у томе 
што је створио фатуме (не богове, као прави епски пјесници), али 
је нажалост у ту сврху позвао «мумије класичног Олимпа», које су 
у његовој поезији остале «мртве лутке». 

Јовановић радо травестира познате дефиниције као општа 
мјеста:  у његовој интерпретацији, примијењене на критикована 
дјела,  оне су у основи супротне од пожељног или теоријски кодифи-
кованог смисла и облика. Тако ће рећи да се бесједе пишу «с много 
дрскости и парадокса у речима, а с врло мало дубине и искрености 
у мислима»; у неуспјелој драмској радњи интереси јунака «не праве 
чвор, који се, као што знате, прави до трећег чина само стога, да би 
(се) од трећег чина имало шта дрешити». Поучни драмски комад 
га подсјећа на предавања у Грађанској касини. Сама пак «нејасна 
реч ‘комад’ никако не показује врсту књижевних дела у коју она 
(Арлезијанка) иде». Међутим, млади Јовановић није само  цинични 
скупљач парадокса и неспоразума, критичар Краља Лира  и анали-
тичар промашаја аутора драмских и књижевних дјела. Он зна да се 
дубина и вриједност  налазе на страни људске душе и живота (в. 
приказ Арлезијанке А. Додеа).  «Кад видимо како живот пропада, 
то дира нашу душу». 

Јовановић воли и причати и анализирати. Он подједнако  ужи-
ва у анализи прича (фабула) и њихових јунака и у препричавању, 
редовно прелазећи при томе у ироничан коменатар. То се види  
свуда, а посебно у приказу Додеове Арлезијанке. Дар разлагања, 
кретања од сцене до сцене, гдјекад од ријечи по ријеч, Јовановић је 
испољио и у другим својим чланцима. И данас ваља прочитати како 
он процјењује писање стране штапме и интересе сусједних држава 
у погледу судбине Србије и њеног унутарњег стања, у полемикама 
с енглеском, односно аустријском и мађарском штампом.
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Из свега овога дало би се закључити да нема много спорних 
мјеста у приписивању ових текстова Слободану Јовановићу. Једини 
је изузетак, барем за аутора ових редова, оглед о Јовану Грчићу 
Миленку. И поред познатог псеудонима, и поред чињенице да је у 
истом листу (Луча) Јовановић сарађивао текстовима неспорног ау-
торства, текст о «фрушкогорском славују» не подсјећа на друге тек-
стове нашега аутора. Можда то потиче отуда што се тим текстом већ 
заборављени и одавно мртви  пјесник  хтио вратити у јавност. На 
Јовановићеву руку упућује само изврстан избор Грчићевих пјесама. 

 Уз ову богату трепезу непознатих радова младога Слободана 
Јовановића одмах мислимо колики је губитак  што можда више нема 
физичких претпоставки да се икад дође до свих текстова које је 
објавио (нпр. у Београдском дневнику и дијелу сада нешриступачног 
или несачуваног Видела), с обзиром на жалосно  стање фондова 
наше политичке периодике из друге половине деветнаестог вијека. 
Можда заувијек лишени важног дијела наше културне историје и 
текстова који и данас вриједе читања, утолико са захвалном радошћу 
примамо  и као драгоцјен научни резултат и као  неочекиван дар 
оно што је урадио Станиша Војиновић.  

*

 Опус Слободана Јовановића се одавно убраја у класично 
духовно насљеђе српског народа. Његова Сабрана дела (дванаест 
књига, на око 7.000 страница),  у редакцији Радована Самарџића и 
Живорада Стојковића, обухватила су текстове објављене у засебним 
књигама или у облику студија и чланака по часописима, листовима 
и другим публикацијама. Сматрало се да је у поменутом издању 
обухваћено готово све што је написао овај истакнути стручњак за 
државно право и новију историју Србије, те повремени критичар и 
аналитичар књижевних дјела и њихових аутора.  Својим портрети-
ма личности српске политике, књижевности и науке, својим анали-
зама токова новије српске историје,   Слободан Јовановић је заузео 
сам врх наше научно-есејистичке прозе.  
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У досадашњим истраживањима, потврђеним библиограф-
ским прегледом у Сабраним  делима,  Јовановићеви прилози се 
биљеже од листа Ред (1894). Питање о објављеним радовима који 
се нису нашли у сабраним дјелима најизричитије је поставио про-
фесор Тартаља, указујући на Јовановићеве псеудониме и неколика 
текста потписана тим псеудонимима. Професор Тартаља је учинио 
и више од тога: показао како се  трагови неких текстова потписа-
них псеудонимима подударају са оним које је Јовановић потписао 
својим пуним именом или су неспорног ауторства.  Идући овим 
траговима,  Станиша Војиновић, познати библиограф  и истраживач 
српских књижевних ријеткости, успио је да прикупи цијелу књигу 
таквих текстова. Он је утврдио у  неколика годишта Србије (1892, 
1893) и Видела (1893, 1894) да је Јовановић као редован сарадник 
ових гласила објавио више чланака, потписујући се псеудонимима, 
шифрама и иницијалима (Puck, Yorick, Bob., С. I., С. Ј., Р., Сл. Јов., Ј. 
(Неке од тих псеудонима и шифара користио је и касније, нпр. у 
београдском политичко-књижевном листу Ред, у мостарској  Зори 
и сарајевској Босанској вили.  То говори да Сабрана дела нису об-
ухватила ни све позније текстове Слободана Јовановића. Да је он 
њихов творац,  има доказа различитог поријекла. Пошто  сталне 
псеудониме не треба сматрати довољно поузданим (посебно у 
околностима када у новинама сви пишу само под псеудонимима, 
уз могућност да исти псеудоним употребљава више аутора), врло је 
важно што сам Јовановић за једне текстове касније потврђује своје 
ауторство, за друге то  потврђују његови савременици. Оно што 
је неупоредиво важније,  сви ови текстови садрже особине стила, 
начина мишљења и технике излагања својствене дјелима  за које 
Јовановићево ауторство није спорно:  јасност, сложеност мисли, 
изузетна обавијештеност, духовито-цинично поигравање смислом 
дјела  или личностима о којима пише. 

Млади аутор, послије школовања у Паризу постаје  писар у 
Министарству иностраних дела, па аташе у Цариграду и чиновник 
у Просветном одељењу истог ресора. Док је у Београду, он прати 
редовно књижевност и позориште, у оба подручја испољавајући 
оштар суд, смисао за анализу и за противуркјчну природу текстова 
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(представа, глума, превод, изворна дјела домаће традиције). Све су 
то по свом основном опредјељењу критике, позоришне и књижевне, 
прелазећи у неким случајевима у огледе који стоје на нивоу 
најбољих ствари написаних о тим ауторима (о Војиславу Илићу 
или Хајнриху Хајнеу).  Неумољив до претјеривања кад открива  сла-
бости умјетничких замисли, Јовановић с великим задовољством 
издваја  и описује  оно што сматра вриједним.

  Велик је догађај и кад се ради о ауторима мањег ранга про-
налазак њихових непознатих списа. Пошто је ријеч о Слободану 
Јовановићу, ово је догађај који једва да има премца: њиме се отвара 
увид у први период рада знамените личности српске културе, лич-
ности која не уступа никоме од својих великих савременика (какви 
су Јован Скерлић, Богдан и Павле Поповић, Владимир Ћоровић), 
а  по дубини разумијевања човјека у историји, литератури и по-
литици као да их и превазилази. Његов стил, изграђен већ у овим 
раним радовима,  осјећа се као моћно средство посредовања ос-
новних замисли.   Историја српске позоришне и књижевне критике 
добија истраживањима Станише Војиновића велику, јединствену 
принову. Утолико је  објављивање ових радова не само драгоцјено 
проширење знаменитог опуса, већ и отворена подршка самопре-
горном раду једног научника. 
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Ранко Поповић

САВО СКАРИЋ ЗЕМБИЉ - ЈЕДНО ПОДСЈЕЋАЊЕ

У септембру ове године навршиће се стотину десета 
годишњица од смрти Саве Скарића, данас готово заборављеног 
писца, чија је животна судбина једна од најтрагичнијих у повели-
ком низу осујећених стваралачких биографија за које зна историја 
српске књижевности. Рођен је 1878. године као изданак једне од 
најстаријих и најпознатијих српских сарајевских породица и у род-
ном граду је довршио шест разреда гимназије, након чега уписује 
студије фармације у Загребу које ће дотјерати до дипломског ис-
пита, кад се нагло и тешко разболијева од реуматизма зглобова. По 
повратку у Сарајево, 1904, са свега двадесет седам година, пада у 
постељу и остаје непокретан све до смрти 1909. године. Скарић се и 
као писац јавио са болесничке постеље једном дугом, трогодишњом 
серијом текстова у сарајевском листу Српска ријеч, започетом ав-
густа 1906. чланком Политички зерзеват, који је потписао псеудо-
нимом Џумбушчија. Тај псеудоним остаће му трајно један од на-
димака, поред оног познатијег Зембиљ, како се звала његова стална 
рубрика, фељтон у Српској ријечи. Зембиљ је ријеч која означава 
торбу за ношење намирница, плетену од различитих материјала 
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(платна, коже, трске, рогоза), која је у старије доба била позната 
колико касније германизам цегер (цекер). Џумбус је пак лом, неред, 
русвај, хаос, а онај ко га чини јесте џумбушчија. Ови турцизми су 
веома знаковити кад је у питању Скарићево књижевноновинарско 
стваралаштво. Његов фељтон, који је Српску ријеч за три године 
излажења чинио најтиражнијим политичким гласилом у Босни и 
Херцеговини, фигуративно и јесте била сатиричка торба у коју је 
аутор сваке суботе трпао разнолике актуелне зерзевате, чинећи 
прави џумбус строгој и крутој аустроугарској управи.  

Скарићево рођење није нимало случајно пало у истој годи-
ни кад и аустроугарска окупација Босне и Херцеговине, био је то 
готово судбински знак за човјека који ће сав свој живот посветити 
борби против окупатора. Још као гимназијалац, заједно с Васиљем 
Грђићем, Миланом Сршкићем и Живком Њежићем, биће оснивач 
тајног политичко-књижевног друштва Српска свијест, које ће 1896. 
покренути и истоимено гласило, илегално литографисано на тавану 
Скарићеве породичне куће. Као израз свјесне националне акције 
схватао је и сарадњу са Српском академијом наука у Београду, гдје 
је слао народне пјесме забиљежене од српских сељака из околине 
Сарајева. Кад почиње сарадњу са Српском ријечи он је већ сасвим зрео 
национални борац и идеолог, уз Петра Кочића, Светозара Ћоровића 
и Риста Радуловића, најзначајнији кога смо тада имали међу људима 
од пера. Скарићеви сатирични фељтони од истог су теста као и 
сатире Кочићеве, записаће Јован Кршић, критичар који је у периоду 
између два свјетска рата понајвише урадио на афирмацији овог пис-
ца, напомињући како је у своје доба као сатиричар био популарнији, 
а почесто и оштрији од Петра Кочића. Вријеме у коме је стварао 
било је необично политички згуснуто, а његово фељтонистичко 
дјело обухвата га у цјелости, од царинског рата против Србије, преко 
анексионе кризе до велеиздајничких процеса и вјерско-политичких 
трвења у Босни и Херцеговини. Народски човјек до сржи, он је мис-
лио народну мисао и изражавао се како је то човјеку из народа било 
најразумљивије, постајући тако својеврсна политичка школа своје 
средине и свога времена. Примали су га једнако отворено и писмени 
и неписмени, а многи се Сарајлија, кажу, описменио само зато да би 
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сам могао читати Зембиљ-ефендијине написе. Његов политички 
програм био је непомирљиво антикуферашки, програм очувања 
домаће слоге и његовања отпора погубном туђинском утицају сваке 
врсте. „Куфер је симбол империјализма и грабежљивости. У њему 
је Швабо у Босну донео неправду, насиље, лаж, моду и окупацију. 
Насупрот свему томе, Скарић алармира сву моралну отпорност 
патријархалног света. Он је био конзервативан, али није био реак-
ционаран. Политички, он је имао једну основну мисао коју је свуда у 
својим сатирама пропаговао: солидарност с муслиманском браћом. 
Он је веровао да се дубока мржња муслиманских маса против 
Швабе може искористити као позитиван борбени фактор у српској 
ослободилачкој борби. Скарић је својим сарајевским језиком, пуним 
локалне фразеологије и типичних турцизама, као и својим отво-
реним и слободним антиаустријским и антиклерикалним ставом 
знао да дирне у најтањи живац муслиманских маса, које су му биле 
најоданији читаоци.“1 Посебно је био непомирљив према погубној, 
здруженој и врло агресивној, акцији франковаца и језуита под ви-
соким покровитељством Калајевог режима и ватиканских прелата. 
Ту је био најотворенији, али и најдуховитији: „Сарајево је добило 
четири нова трамваја и једног бискупа. Трајвани или транваји ће 
служити за преважање људи из града на штацију, а нови бискуп 
ће служити за преважање душа из православне и исламске вјере у 
римокатоличку“; „Није истина да је гореспоменути Омер прешао 
на католичку вјеру, већ је напротив, истина да је католичка вјера 
прешла на Омера“. И кад је бивао политички убитачан, овај рођени 
козер никада није био једак ни отрован, то је било страно његовом 
отвореном духу. Његови сатирички узлови (Кршић), ефектни ка-
ламбури и искричави парадокси редовно одишу простодушном 
ведрином и маме здрав смијех. 

Посљедњих мјесеци живота Скарић је трпио неподношљиве 
болове, а од цијелог тијела остала су му покретна само два прста дес-
не руке којима је писао, уз додатну помоћ некакве дрвене направе за 

1  Јован Кршић, Босанска сатира. У: Јован Кршић, О српској књижевности у 
Босни и Херцеговини. (Приредио Дејан Ђуричковић); Матица српска Друштво 
чланова у Републици Српској, Бања Лука, 2012, стр. 119
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помицање руке, коју му је сачинио један сарајевски столар. Сачувати 
тако здрав дух у тијелу које је годинама дословно вегетирало, то 
је истинско чудо које је већ довољно да овај необични стваралац 
траје у памћењу нараштаја. Нажалост, као и у толиким другим 
случајевима, то памћење је затамњено и Саво Скарић већ одавно 
није жива чињеница наше колективне књижевне меморије. Читају 
га данас тек ријетки зналци и поштоваоци, старинољупци посебно 
склони већ патинираним језичким варијететима, углавном у издању 
Изабраних дјела (Зембиљ, шала и маскара) некадашње сарајевске 
Свјетлости, тј. њене едиције Културно насљеђе (1982). Два тома 
сабраних списа у издању Српске ријечи из 1908, као и трећи том у 
издању сарајевског Прегледа (1936), данас су већ библиотечки рари-
тети. Овај мали и готово насумичан избор из Скарићевог Зембиља 
доносимо с надом да ће овај племенити сатиричар наћи и данас по-
неког читаоца, довољно заинтересованог да упореди његово и наше 
вријеме, гдје још има понека сличност међу знатно већим бројем 
разлика. 



211

Саво Скарић

ЗЕМБИЉ

1908, бр. 77

Сутрадан по градским изборима, састали су се на сокаку 
зембиљ и куфер. Зембиљ обичан ко што и увијек зембиљи изгледају, 
а куфер се, мој брате, ђустерисо и обријо бркове језуитски, па му 
лице изгледа интелигентно, ервахи ко ђотлук у Салиха Клинџе, 
уредника „Bošnjaka“.

-О, здраво, здраво, комшија куфер, та ко би вас позно! Кад сте 
прешли Саву прије тридесет година, били сте тако мршави и пуни 
стјеница, да би вам човјек садаку удијелио. А сад како видим добро 
вам иде, удебљали сте и како чујем да сте узели врло елегантан стан 
у сарајевској беледији.

-О добро и фино стан. Читава народ дала мени ово стан. 
Шифила наша куфер Серајево!

-Ко, велиш, комшија куфер, да ти је дао стан?
-Народ мени дала ово ново квартир, од своја драга воља. 

Шифило свјесно и патриотиш Серајли!
-Серајли ти твој тата и мама, а ми нисмо Серајли, него 
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Сарајлије, и нису те Сарајлије изабрале, него су те изабрали уљези 
из Бечова, Пешти, Инсбрука, Тријестова и Мријестова. Да се народ 
пито, не би никад шкуторски куфер унишо у његову беледију, да 
му је охараби и опогани језуитском неђасет културом. Сарајлије су 
и сувише поносни, да би тако ниско пали, да ону лијепу кућу што 
се зове беледија, издају куферима и обријаним језуитима. И онај 
најјаднији ђутурум, који десет година није изашао у чаршију, сишо 
је да вам каже да вас ич не кабули. Сарајевска чаршија ипак море 
свијетла образа погледати цијелој Босни у лице и рећи: „Беледија 
нам је отета, али смо образ сачували“.

-Шта чаршија? Чаршија не добро.
-Стани дер, сојсузе, да ти кажем шта је наша чаршија! Ви јој 

нисте достојни да јој прах са њезиних фирала отарете, Знате ли ви 
кад је била иза окупације велика јангија, онда погоре језгро Сарајева; 
и многи, особито српски трговци, претрпише огромну штету. Сви 
су могли казати да им је све ватра спржила и лијепо швапским фа-
брикантима одмјерити од шаке до лакта, као што је код вас обичај, 
али то не учини наша чаршија, него са остатком имања исплатише 
и задњу крајцару дуга швапским фабрикантима и остадоше голи 
ко прст, а сачуваше свој трговачки образ. Да ли сте икад виђели 
трговца муслимана да је банкротирао, појео свјетске паре па утеко. 
То је наша чаршија против које се др Нијећ онако простачки из-
ражавао на оној хисторијској градској сједници. Уосталом, манимо 
сад то, него шта је то сад теби, комшија куфер, што су ти толики 
трбуси нарасли?

-Е, имала сам у понедјељак добра вечера, а много сам појел.
-Ма које си трице појео?
-А то била добро вечера. Појел сам око сто педесет српских и 

турчинских мехкишов и прдектеров и преко двјеста педесет шпа-
нише Јуден.

-Ја, тако ти носа Анте Старчевића, хер куфер, који ти је онако 
најбоље шмеково?

-Тако ми нос од Старчевић, најслаткији ми је бил један Србин, 
за кога су сви мислили да је оскоруша, а он је бил сладак как ти 
урмашица.
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-Вала, комшија куфер, што си прогуто, више га мајци прогу-
тати нећеш. Ово што је остало Сарајлија то су све оне љуте и опоре 
оскоруше, које ће убудуће многом прождрљивцу застати у грлу. Чим 
више буду пухали римски вјетрови, Босна и Херцеговина ће све 
више и више рађати оскорушама. А сад комшија куфер, сервус ти!

-Фаљен Исус, Зембиљ ефендија!

1908, бр. 108

Кога год упитам: „Шта има ново у чаршији и на корзу?“ свак 
скоро вели: „Нема бр`те ништа, - досадно да те Бог Сачува!“ А баш 
није истина, него је занимљиво и интересантно преко карара. Ја кад 
изађем, бели се нагледам свакаквих тухава и хичмета, могао би вам 
причати дан и годину.

О, те моде, тога салтанета, те раскоши – лаже бр`те, ко год 
каже да код нас има сиротиње. Зар сиротиња море куповати свиле, 
паунове перке, оне скупе ђуздане што се у рукама носе, па оне скупе 
ципелице бијеле, па алмаси, па миш-каки боје, па свилене чарапе 
што би их мого кроз прстен провући. Јок, вала, то сиротиња не може 
купити, нити има тога кухвета и таката. Све ово мора да су баронске 
шћери. Ево да видите, сад ћемо се упитати с овом што се помолила 
са врх корза ко пауница.

-Бонжур, лијепа фрајлице, христиант! Моје је име „Зембиљ“ 
Маскарић.

-Мило нам је упознати господина. А наше је име Кукуруза 
Лукотуцова.

-Врло, врло ми је драго госпојице, и ја се дивим вашем салта-
нету и гизди. Ваш господин папа мора да је гајет велики господин 
и да има пуно, пуно пара. Чим се бави ако смијем питати – трговац, 
савјетник?

- О, не! Он је, знате, како бих казала, раздвојитељ дрвеног 
материјала за гориво.

Цјепар?!? Ја сретне ли и игбали сјекире у вашега тате, која је 
кадра подмиривати толику моду и дузен, ако Бога знате!
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Кад ми само неко стане говорити о некаквом народном сиромаштву; 
кад ми стану социјалисти уздисати за некаком једнакошћу. Куд ће ти већи 
ганилук и једнакост ко на нашем корзу. Цјепарска кћи по спољашности ни 
у чем се не разликује од газдинске. На госпојици Кукурузи Лукотуцовој 
диба и кадифа ко и на госпојици Златки Параносовој – једна једнакост и 
један социјализам и по. Досад је владао некакав блентав обичај да се свијет 
пружа према јоргану, а сад слобода једна, па се пружај и колико мореш и 
колико не мореш. Сад се по срећи трефио један парали земан, па се човјек 
може лако помоћи – отворио се кредит на све стране. Ако немаш пара да 
купиш лаковане ципеле, има на вересију, јер на ципелама не стоји да ли 
су плаћене или не. Ако нема на вересију заложи кућну тапију.Ако немаш 
тапије, заложи ђевахир, и ако немаш ни то, заложи образ, јер данас се 
може све заложити. По данашњој моди и моралу срамота је бити без 
дибе  и кадифе, шпензера и бензера и без клака, лака, фрака и рака, а 
без образа је данас најлакше, а за њега се најмање пита, пошто образи 
уопће нису у моди као ни турнири и кринолини.

Час му његов! Ништа не би волио, него да сам какав газду-
рина па да отворим једну велику радњу, и то какву радњу? Једну 
велику залагаоницу, ђе се море заложити једном ријечју све дуњаде. 
Разумијете ли, све. Ово би било просто јединствено средство за 
штудирање људског морала.

Замислите сад овакову једну залагаоницу, ђе се могу заложити 
сва блага овога свијета. Навалио свијет ко овца на со и залаже ко 
бијесан: једни залажу ђевахир, (а Бога ми ти га се данас слабо шта 
има и заложити од ђевахира – свега га је прождрла „Ландезбанка“ 
и „Милијунбанка“) као огрлице од дуката и бисера, пафте, тепелу-
ке, заушнице, загранке, кулаклуке итд.; други залажу чакар и ба-
кар; трећи залажу ћиротске пилиме, тј. пиротске ћилиме, јастуке, 
ћамашире и осталу пртенину; једни залажу наћве, купусне каце, 
ћупове туршинске итд. итд. уопће, људи залажу шта виде да је му-
насип за реума. У овоме не видите Бог зна шта занимљиво, али сад 
долазе мало тухафније странке.

Улази Илијаћо Мордехај Алтарац и упртио кркаче своја пуни-
ца Ракела Ескенази, а она се сирота отима и гица и виче: „Но кери, 
но кериииии!
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-Које добро, сињор Илијаћо?
-Донио сам га своја пуница, да га заложим на шест мјесеци. 

Откако су били ови несретни кошеро избори, нисам га у дућан учи-
нио ни сефте. Нема се откле живјети.

-Богме, сињор Илијаћо, пуница више не примамо у реум, јер 
их имамо у залогу већ читаве три кумпаније. Свак би најволио пу-
ницу заложити. Ако се ове не поваде, не знамо куд ћемо с њима 
на распродаји, осим ако их не продамо војски да им код маневри 
служе умјесто „шајби“. А ако немаш пара, ми ти нисмо криви, ено 
ти Штадлера, па нек чини с тобом алишвериш.

Иза Илијаће улази Родољуб Војновић, праунук Иве Војновића, 
кнеза од Семберије, и носи ону икону којом је некад Иво откупљиво 
робље од Кулин капетана. Носи своју крсну славу да је заложи, да на-
бави ђаволски костим за вечерашњег маскенбала. Нек виде Швабе 
да и ми имамо синова који знају шта је то култура и мода!

Послије тога улази Суљага Мастика. Извалио из куће сокачна 
врата заједно с канатима, па их свуко да их заложи.

-Шта је хајрола Суљага, кака је то јапија и калабалук?
-Ево, газда, сокачма врата у реум, да ми даш мало пара.
-Зар немаде, ако си Турчин, ништа ситније донијети?
-Нема, вјеруј се газда, да трном манеш не би низашта запео, 

све сам тепелисо за ракију, па немам су чим махмурлука разбити.
-Ја како ће кућа бити без сокачних врата?
-Онако борме, како и ја без душе.
Таман Суљага свршио посо, улази врли омладинац Срећко 

Измотација у високој крагни, уским панталонама и обријаних брко-
ва, и води испод руке своју мајку.

-Изволте, изволте, господин Измотација, чим моремо 
служити?

-Јако ми је потребно сто форинти, јер за идући бал морам да 
имам лак, фрак и клак, па сам вам довео у залог моју мајку и то само 
на три мјесеца.

-Ја, добро, да ли пристаје госпоја мама да лежи у залогу три 
мјесеца?

-Пристајем, душо слатка – одговара стара мајка – како нећу 
за своје злато, и душу бих дала за њега, за своју наду и своју дику.
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-Е, добро онда кад пристаје госпоја, нека изволи овдје у ормар, 
а ви изволте сто форинти!

Господин Срећко Измотација згрнуо је новце у џеп и отишао, 
а на поласку махнуо је руком мајци:

-Сервус мама! Ја ћу већ доћи, до три мјесеца, да те извадим.
Господин Срећко је са добивеним парама одјено се од главе 

до пете и на балу је бриљирао, да је свак говорио: „Благо мајци која 
га родила и ђевојци којој буде суђен“!

Пошто су прошла три мјесеца, дошо је дан да господин 
Срећко извади своју мајку, али он није сиромах мого доћи, пошто 
је тај дан имао рандеву с једном фрајлицом и тако је сретна мајка на 
лицитацији продана једном Чивутину, да му суде пере.

Јелде читаоци, како би било занимљиво отворити оваки 
дућан?

***

Ако се код нас и надаље буду оваке штокаке наредбе издавале, 
наскоро ћемо оваку једну наредбу доживити:

„Опазило се да православно пучанство о православном 
Ускрсу има обичај да шара јаја и да воском исписује на њима разне 
велеиздајничке ријечи као `Живили Срби!` итд. Пошто и то спада 
под закон о штампи, то ће се одсад морати овакова писана јаја слати 
на цензуру.“

Богме бр`те, закон је закон и ако Бог да догодине, кад се при-
макне Васкрс, нек се не шали с главом ни један православни Србин, 
него нек своја јаја пошаље на цензуру.

Интересантно ће бити, ако Бог да, на Велики петак, кад запита 
сека Дара Мијина своју комшиницу секу Јоку Ускурдијину:

-`Бројтро, секо Јоко! Јесу ли твоја јаја дошла са цензуре?
-Јесу, фала Богу. Онај мој их је још зором однио, па му их 

срећом нису заплијенили. А шта је с твојим јајима, секо Даро?
-Прођи се, сестро, не питај! И ја своја послала још јуче по мом 

Мији на ту несретну цензуру, па ми се вратио без јаја.
-Камо јаја несретниче, су чим ћу Васкрс провести кукавица? 

– питам ја њега.
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-Богме – вели – заплијењена, пошто су великосрпска и 
велеиздајничка.

-Кууууку ти га се мени и по срцу моме!

1908, бр. 151

Кад би нешто мого сад с оног свијета доћи усопши раб божији 
Давид Штрбац, па да прође бањолучком чаршијом, што би он реко:

-О крс` му љубим, ја зорли праве и ове царске суданије у овој 
злосретној земљи! И благо си га теби, мој Давиде, кад ти ниси од 
овога свијета, него од онога – идјеже њест печал, ни воздиханије, ни 
укопација, ни шикуција, но једна уживанција и жизн бесконечнаја, 
еј бесконечнаја, еј бесконечнаја, шалај бесконечнаја-а-а.

-Ич се браћо не бојте, - наставио би даље покојни Давид – не 
клоните срцем! Све ће бити добро ако Бог да. Ви добро знате, да је 
Давид Србин ватра жива и на прилику једно православије, и да се 
он и на оном свијету помало разабире и бави политиком. Због тога 
ме бази ваката свети Петар урезили и вели:

-Давиде, окани се политике на небесима, кад ти велим Давиде! 
Окани се, јер једном од нас двојице ље неће ваљати!

-Немој брате Петре – велим му ја – начелног ти крста, немој 
ме тикати! Забринут сам, шта ће најпошље бити с нас Србова у 
несретној Босни. Баш је на нас наскочила и хала и врана.

-То ти брате Давиде – вели свети Петар – ја не умијем казати, 
него питај за то светитеља Саве, он је Србин.

-Право и ти имаш свети Петре – рекох ја и пођох светитељу 
Сави у рај. Тражи, тражи и распитуј по рају, једва Га (слава му и 
милост!) нађох под једном липом и с њим покојни књаз Микајло и 
књаз Данило. Извалили се у трави, па читају новине и пред сваким 
дуван, цигарћаге и шибица „Просвјете“. Свети Саво чита „Народ“ 
и „Српску ријеч“ и у њима опис свјештања српске школе и цркве 
у Требињу и на Палима, а све му се брк смијеши. Књаз Микајло 
чита „Самоуправу“ и „Одјек“, па се све нешто мршти, ваљда на 
ону несретну партијску полемику. Књаз Данило опет отвори „Глас 
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Црногорца“, па чита осуду због бомби и грозне сузе рони. Чим ик 
ја угледак приђок ближе и повиках:

-Ускликнимо ш љубави, светитељу Саво! Помози Бог господо 
ришћанска и Србови моји!

-Бог ти помого незнана делијо! Одакле ти оно би? – пита мене 
светитељ Саво.

-Ја сам Давид Штрбац, село Мелина, котар Бања Лука, окружље 
Бања Лука, а земља, тужна Босна. Кућна ми је лумера 47. Тако ми 
славни суд позовке шаље.

-Ама зар си ти Давиде, весео био, која тебе добрина овамо 
наћера?

-Прости оче Немањићу Саво! Што те буним и узнемирујем, 
а велика ме мука наћера пред твоје пресвијетло лице. Тужне и жа-
лосне гласе чујем из Босне и велики и страшни се зулуми коле над 
јадним нашим Србовима. Ископаће се шјеме Србиново, а Босну ће 
поплавити шкуторија и аламански сој.

На ове моје бешједе светитељ се Саво само насмија и свето му 
се лице засвијетли, ко кад сунце обашја.

-Давиде сине, ништа се – вели – не бој, све ће бити добро ако 
Бог да. Народ, који поред све своје голотиње и босотиње и гладних 
година, оволико жртвује на своје школе и своје богомоље, не треба 
се бојати за своју будућност. Видиш ти – вели – Давиде, да не прође 
скоро ни један велики празник, а да се у Босни народним жуљевима 
не подигне и освјешта по која школа и која богомољица. Ич се – вели 
– не бојте, док је међу вама онаких дуовника и народних учитеља 
као што су:

Српско шјеме Станковић Јевреме,
Дуовниче из села Чечаве.
Србобране Симић поп Јоване,
С Бусоваче латинлука љута.
Сиви тићу, Марко Поповићу,
Обер-Србе с коњичке нурије.
Ђорђо Грабеж кој`но није грабеж,
Што сред Пали луч просвјете пали,
Божић Коста и још других доста.



219

Србови су – вели – једна чудна нација, мореш га гњавити, 
али не и угњавити. Чим га више тлачиш и гњавиш, све је жилавији 
и србастији. А погледајте оне Србове у слободној краљевини, 
побјешњели су од велика добра и слободе златне, па кад нема ко 
њија, а они се сами између се гњаве и крчумају. Не дао Бог Давиде 
– вели ми светитељ Саво – да се међу вама у Босни залеже онака 
неслога и странке, брзо би вам се затрло шјеме и кољено. Све би 
вас појеле Швабе на гулаш. Зато се добро чувајте којекаквих Лаза и 
Маза, који вам лажу и мажу и сију мрзост и зађевице међу народ. 
Ничега се ви Давиде не требате бојати, него радите свој посао, тј. 
дижите школе и тријебите из народа совку, картање и пијанство 
и гледајте да ни једну крајцару коју трошите не дате у руке своме 
душманину. Бог вас дужи, да не допустите да пропану оне трговине, 
чији су власници данас послани у затвор, него да их десетороструко 
више потпомогнете и у њих купујете, да нам се душмани не насмију. 
Овако ви Србови моји радите, па се не бојте никога `шјем Бога. А 
ти синко Давиде, ништа се не брини и у миру уживај царство не-
бесно. – Овако заврши светитељ (слава му и милост), а мени ко кад 
паде сињи камен са срца.

-Фала свети оче на Твојој светосавској бешједи – рекох ја и на-
клоних се, па се окрену књазу Микајлу и књазу Данилу, да се упитам 
за здравље, док загрмље виш мене глас Саваота:

-Давиде, жалостан не био, куд си пошао? Ако чују доље на 
земљи да си разговарао с књазом Микајлом и књазом Данилом, 
прогласиће те велеиздајником, па ће ти чинити преметачину у гро-
бу и вуцаће ти кости по судовима и тамницама. Па је ли ти боље да 
ти кости труну у гробу, него у „Кустодији хонести“!

-Слава Тебје Боже наш, имаш и ти право! – помислих ја у себи 
и поклоник се светитељу Сави и одок.

Дуго сам се шпациро по рају и разгледо рајске љепоте, док се 
код рајских врата зачу некака хука и галама:

-Ама пуштај ме једном унутра, ево чекам четири године!
-Нећеш вала, да си још толики. Очепи!
Потрчим рајским вратима, кад имам шта виђети: уфатили се 

свети Петар и министар Калај, па се рву. Калај хоће да назор униђе 
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у рај, а свети Петар му не да. Полећех ја ко ђоја да их развадим, па 
ко нехотице бубнух Калаја у ребра, да је све звонило.

-Ама, шта вам је људи, оканите се битке!
-Та шта окани се? Бог ми је запријетио – вели свети Петар – да 

га нипошто не пуштам унутра док не положи тачно и потанко рачун о 
босанским шумама за доба свога министровања. Нису ово делегације 
да смрнђа неколико бројки, па мирна Босна. Чист рачун, рај отворен.

-Аха, та ти ваља, брате Перо!
Ово вам испричак, Србови моји, да знате шта се догађа на 

ономе свијету и у каком халу живи ваш Давид, ако сте почем ради 
чути за његово здравље.

1909, бр. 23

Борило се, па се уморило.
Проклетство које Зембиљ-ефендију годинама прати и које 

њему не да ни живити ни умријети, удари му неки дан и у руке и 
истргне му перо из шака. Мрчи тамо, мрчи амо, јок не иде, кљакава 
рука отказала службу. Срце ишће, шалити се хоће, али залуду кад се 
рука не шали -  занемогла. То је Зембиљ-ефендији врло тешко било 
и он проли сузе низ образе:

-Ој давори браћо Србадијо! није л` мајка родила јунака, а 
сестрица брата подгојила, мила брата од добра заната, који би се 
вјештак притрефио, једну справу мени измислио, каке скеле јал каке 
менђеле, на чем би се могла ракамити ситна штица од шале и вица, 
кљастом руком а да није с муком.

Вако цвили Зембиљ-ефендија и он мисли нико га не чује, ал то 
слуша један илум чово, по имену Ћурковићу Јово, дрводјеља мајстор 
од заната. Он покуца Зембиљу на врата и овако јунак проговара:

-Брате Саво, ој деверли главо! Која ти је голема невоља, те ти 
рониш сузе од образа?

Њему Сава вако проговара:
-Ој Јоване, Богом побратиме! Љута ме је освојила боља, љута 

боља тешка костобоља, ревматизмус названи кроника – најбоље га 
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лијечи мотика, и још томе пашјалук нервоза, што иксана од ње фата 
гроза и тромбоза и још анкилоза, и артритис, убио га Исус. Сексен 
секиз – итиса и – оза, што се на ме сиромаха сроза. Та све би ти опро-
стио муке, да се нису укочиле руке, те не могу ракам ракамити ни 
писати суботње „Зембиље“. Нег Јоване, тако ти заната, бил се мого 
у се поуздати и макињу мени измислити, на којој се море ракамити 
боном руком, да не буде с муком!?

Кад бешједу саслушао Јово, он Зембиљу проговара ово:
-Побратиме, Маскарићу Саво! Пусти мени три бијела дана, 

да ја сиђем граду у чаршију и да сједнем у пјану механу, да се рујна 
понакитим вина, да у вину измислим машину.

Па се диже дрводјеља Јово, куд год иђе у механу сиђе и он 
сједе рујно пити вино.

Пије Јово три бијела дана. Кад му винце удрило у лице, тад му 
Господ памет просвјетлио и он патент-справу измислио, измислио 
скеле и менђеле, на којим се море ракамити, боном руком ама с 
колајлуком. Што у пићу Јово измислио, то тријезан руком начинио. 
Узе Јово скеле и менђеле, однесе их маскарићу Сави.

-Ево справа, Маскарићу Сава, па да пишеш докле душом 
дишеш!

-Бе аферим, Ћуковићу Јово! У еснафу нема ти акрама, ова 
пјесна нек ти је реклама!

 Да не би мајстор Јовине мајсторије, не би га Зембиљ-ефендија 
више ни једне пером замрсио, а овако смо кадри да и надаље наста-
вимо наш лијепи собет и мухабет, на скелама и менђелама.

Што питате како проведосмо ове месојеђе, упитајте Косте 
Синђе, сарајевског чауша, па ће вам он казати. Није имо, сиромах, 
коме потурити ни свога топуза под душек, па куд ћеш даље. А у 
Сарајеву кад нађе човјек ујутро у душеку топуз, то значи да се је јуче 
вјенчо и да данас слави први медени дан. Само данас и кад се ко од 
наших младића ожени, трчи одмах послије вјенчања на „лустрајзе“, 
па му нема чауш прилике ни подметнути топуза. Стога би требало 
да знају за овај лијепи сарајевски обичај собарице по хотелима у 
Дубровнику, Абацији и Фијуми, па да оне то учине кад им одсједне 
какав тазе брачни пар из Сарајева. У већини случајева требало би 
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да већ кондуктери босанскохерцеговачких државних жељезница 
подметну топуз под сједала прве или друге класе. 

За ове се месојеђе може рећи да нису горе дошле откако је 
гавран поцрнио, и то не само у Сарајеву него и по читавој Босни. 
Формално наступила једна „пилавска криза“, па нико и не помишља 
на женидбу и пилав.

Анексија Босне изазвала је „балканску кризу“, а „балканска 
криза“ опет „пилавску кризу“. Због анексије, наиме, искрсла је опас-
ност балканског рата, па се ушљед тога младићи не смију да жене, 
да им не остане млада удовица. Досад су на „пилавској берзи“ било 
по грош момци, а по дукат дјевојке, а сад су, ушљед слабе тражње 
дјевојака, по дукат момци, а по грош дјевојке. Па залуду што су и по 
грош, кад нема муштерија. Права и чиста „пилавска криза“.

Ерентале, да Бог да ти се срећа скаменила, што поради да те 
данас и цуре куну!

Анексија је у цуринским круговима побудила читаву панику 
и изазвала оправдану бојазан да нам аустријанске Швабице не от-
пале свеосве нашу интелигенцију.

Фала Богу, већ је почело помало улазити у обичај, да се озгор 
с универзе и са наука доведе и по једна Швабица, па умјесто да он 
Швабицу посрби и да је научи правити урмашицу, бурек и кадаиф 
и да јој скине шешир а натакне „биоградску главу“ и тепелук, оно се 
обратно догоди – она њега пошваби и дјецу му рађа швапску и све 
му у кући до оне најмање ствари пошваби.

***

Анкета за расправљање о будућем бос-херцеговачком са-
бору сабрата је. Од изасланика српске и муслиманске народне 
организације не присуствује нико. Једни, који не знају зашто су по-
звати, улојили очима, па чекају кад ће се помолити у дворану госпоја 
Анкета, фина и прикладна Швабица, док се помоли барон Бенко 
(чује се гунђање: Ама камо госпоја Анкета, да није хаста?), поздрави 
све присутне и пита:

-Који зна шта је то устав?
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-Устав, то је кад се рибе фатају, па се вода забенти и заустави 
– виче један.

-Аша, није тако – виче други. – Устав је „шарена лажа“.
-Јалан, није тако! – виче трећи. – Него је устав једна врста 

мешпаиза на бензер кајзершмарна и мафиша.
-Бош, није ни то! – вели четврти. – Устав је, кад муха улети 

гладну инсану у уста, па остане опет гладан.
Диже се пети и завика:
-Устав је једна ствар за инсана, а не за хајвана, а пошто сам 

ја хајван, то мени хич не треба ни устав ни мустав. Него ђе је ово 
госпоја Анкета? Имо би мерак да је видим. Амо шњом!

Пошто Јахудије немају право на читавога посланика него само 
на половицу, би одлучено да се има јахудијски изасланик заклати 
преко трбуха на двије половине, и да остане у анкети само „међо 
Мушикијо“ – половина Јахудије, а други „међо“ нек иде „ла каза“.
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Ранко Попoвић

ЋОРОВИЋ НАКОН ЈЕДНОГ ВИЈЕКА

Ако данас од Саборног мостарског храма у обнављању по-
гледате преко Суходолине нећете видјети православно гробље 
на Бранковцу. Поглед заклања шестоспратно здање новог хотела 
који својим изгледом и самим присуством на том мјесту  потпуно 
противријечи и цркви и гробљу. Чудан знак овог нашег времена 
који се може свакојако тумачити! Па ипак, кад већ прекорачите 
гробљанску капију и кренете навише, брзо заборављате на та нова 
знамења древног града и, препуштајући се миру стољетне некрополе, 
одмах схватате да сте се обрели усред историјске читанке. Застанете 
на мјесту гдје се гробље спустило до 1924. и слијева одмах уочавате 
споменик Алексе Шантића; пођете још мало и на десној страни вас 
дочека породична гробница Светозара Ћоровића, с видљивим тра-
говима оштећења из потоњег рата. Прво се чита име Светозареве 
жене Персе, рођене Шантић, Алексине сестре, која је надживјела и 
посахрањивала све своје миле, и мужа, и брата, и троје дјеце од којих 
је најдуже, свега тринаест година, поживјела Недица, док су Бранко 
и Љубомир умрли још као бебе. Ту је убиљежено и име Светозаревог 
десет година млађег брата Владимира, чувеног историчара, чије је 
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мртво тијело остало негдје у грчком беспућу, након авионског уде-
са 12. априла 1941. године. Лијево од Светозаревог надгробника су 
лијепи крстови од бијелог мрамора који чувају успомену на оца 
Николу и мајку Сару, рођену Милутиновић. Као у наручје, мајчин 
споменик је добром половином прихватио један стасити чемпрес. У 
читанци бранковачког гробља гробнице толиких Ћоровића су једно 
велико поглавље, можда и читавих неколико романа. 

У предвечерје 17. априла ове године мостарски свештеници 
су служили парастос о стотој годишњици Светозареве смрти, док 
је навече у Владичанском двору било говора о његовом животу и 
дјелу. А о њему се заиста има шта рећи, најприје то да је за свог 
кратког вијека, свега четрдесет четири године, стигао да створи и 
обиман и значајан опус. Посљедње издање његових сабраних дјела 
из 1967. има десет повеликих томова, а изван њих је остало још низ 
дјела, што неунесених, што изгубљених. И данас, уз Станковића и 
Кочића, он слови за водећег приповједача нашег лирског реализма, а 
и као драмски писац још увијек књижевноисторијски нешто значи, 
мада се поодавно не чита и не игра. У књижевности се објавио као 
деветнаестогодишњак збирком стихова за дјецу Полетарке, 1894. 
године. Само годину дана касније, пошто га је у међувремену Јанко 
Веселиновић убиједио да није пјесник већ рођени приповједач, 
Ћоровић на свијет издаје прву књигу цртица под насловом Из 
Мостара. Страствен причалац, већ по породичном епском насљеђу, 
а уз то и лакописац, он није дуго тражио тему нити је стилски глачао 
грађу, што му је критика дуго замјерала. Завршио је тек основну 
школу, ону стару, под кошћелом, и три разреда трговачке школе. Као 
писац, био је, дакле, самоук. Писао је о ономе што је чуо у дјетињству 
и дјечаштву, највише од оца, и ономе што је свакодневно гледао око 
себе. О томе свједоче и наслови приповједачких књига које су дошле 
након поменуте прве: Из Херцеговине, Бакине приче, Из моје домо-
вине, Записци из касабе, Моји познаници, Комшије. А о томе како 
је и у каквим условима писао, најбоље свједочи заједнички наслов 
чак четири збирке његових прича – У часовима одмора. Вријеме за 
писање отимао је од свог трговачког посла који му је био немио, али 
и неизбјежан као најстаријем очевом насљеднику. Тај посао трајно 
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га је везао за Мостар а читав живот носио је, свједочи његова Перса, 
јаку жељу да се отргне и види свијета. Оно што је пропустио школом 
надокнађивао је читањем и угледањем на биране књижевне узо-
ре. Радознао и комуникативан, он је био пријатељ с најугледнијим 
српским писцима свога доба, с некима од њих и у сталној преписци. 

Поред приповиједака писао је романе (Стојан Мутикаша, 
Мајчина султанија, Међу својима, У ћелијама) и драме (Зулумћар, 
Ајиша, Крвни мир, Као вихор). Потврдио се и као даровит хумо-
риста и сатиричар (Барон из Дангубице, Женидба Пере Карантана, 
Из земље Хиришиме). Само драмских једночинки написао је пре-
ко двадесет, да би већини нестало трага, а неке су игране и на 
најзначајнијим сценама Београда и Новог Сада. Највише је писао 
за потребе дилетантске секције друштва Гусле, гдје је постављао и 
сценографије и глумио, посебно успјешно, кажу, у Веселиновићевом 
Ђиду. Заправо, највећи дио своје велике стваралачке енергије он 
је трошио на јавни национални посао, почевши од Гусала, па пре-
ко уређивања календара и Мале библиотеке, све до покретања и 
уређивања часописа Зора. Кад се морало и кад су то тражили виши 
национални интереси прихватао се и политике, као посланик у са-
бору, и то један од најприљежнијих, кога су, уз Кочића и Васиља 
Грђића пажљиво слушали сви, и саборци и противници. Он је, 
како је упамтио Атанасије Шола, био морална осовина стваралачке 
групације која је створила мостарско културно чудо. То се добро 
знало и у врху аустријске окупационе власти, која није пропустила 
прилику да му то крваво наплати почетком Великог рата. Тај до 
наивности добродушни човјек, како га је окарактерисао Дучић, у 
сваком друштву омиљени Светко, за окупатора је био опасна фи-
гура, загријани присталица великосрпске националне идеје, напра-
сити букач и незадовољник. Од свакодневних тортура, као талац и 
логораш, тешко се разболио, али ни то га није спасило од накнадне 
мобилизације. Из Ђура се вратио већ сломљен туберкулозом и пао 
на постељу са које више неће устати. Али, ни то га није спријечило да 
ствара и напише можда најаутентичнија своја дјела, Белешке једног 
таоца, приповијест Брђани, потресно штиво о ратном страдању 
српског живља у Херцеговини и, најзад, критички текст Морал у 
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нашем друштву. То је његово завјештање, особено свједочанство 
истинољубља и несаломиве моралне чврстине, посљедњи велики из-
раз његове правичности, грађанског поштења и храбрости. Управо 
зато га и доносимо уз ово подсјећање на заслужног писца и човјека.

Преминуо је у четвртак 17. априла 1919. и сахрањен два дана 
касније, уз највише почасти, с неколико хиљада људи на погребу. 
Штампа је забиљежила да Мостар никада до тад није доживио 
величанственије тужне поворке.
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Светозар Ћоровић

МОРАЛ У НАШЕМ ДРУШТВУ

Почнемо ли да говоримо о нашем моралу у нашој домовини, 
одмах морамо признати да он, у већини места, никада још није био 
на тако ниском степену као сада. У неким местима не може се ника-
ко ни говорити о какву моралу; тамо се одавно претворио у најгори 
и најнижи неморал. Култ новца, који се задњих година развио до 
невероватних размера, искварио је нарави, уништио код многих и 
оно мало племенитости и честитости, ако су је имали, те створио 
од њих гладне и грамзиве бестије, које више никад и ничим не могу 
заситити. Очајна утакмица за обогаћивањем заразила је мало и ве-
лико, уништила све обзире уљудности и пристојности, престала 
да води рачуна о поштењу, о образу, поносу, самилости, љубави, 
људи увртили у главу да им је све дозвољено, сва поштена, часна и 
нечасна средства, само да што лакше и што брже дођу до великих 
капитала. С друге стране то им се још и одобрава. Соколи један 
другога, охрабрује на што необичније и прљавије подвиге. Наши 
трговци већ су одавна себи створили неки посебни, свој трговачки 
морал. Они много штошта и иначе дозвољавају један другоме, што 
други честити људи никад и ни по коју цену не би дозволили. Како 
готово сваки има својих нарочитих и посебних прљавштина, своје 
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специјалитете, то се бори да му их други из пакости не би изнели 
на претрес. Зато радо превиђа и опрашта и све туђе прљавштине. 
Шта више, често их и хвали. Ако је који учинио неки оригиналнији 
подвиг, ма како нечист био, само ако је успео – називају га „правим 
пехливаном“ и „печеним трговцем“. Приме га још више у друштво и 
јуначки бране од свачијих нападаја. Тако се, ето, а нарочито у овим 
данима, браћа руфетлије и нехотице организовали у један чврст 
блок. И зато је данас тако тешко ударити на њихову фронту а камо 
ли је пробити.

Каткада се запитамо: ко се управо у овом рату највише обо-
гатио? Има ли игде и један човек јачег карактера, духом узвишенији, 
идеалнији? Нема ни један једини. Данашњи милионери су људи који 
од детињства навикоше да се сваком клањају, сваком улагивају и 
умиљавају. Њихова кичма од велика превијања постала је као од 
гуме, савија се и одскаче као на федеру; њихова велика насмејана 
лица, желећи да се покажу што љубезнији, постају скоро одвратна. 
Њима није срамота побратимити се са детективима, уортачити се с 
финансом, жандаром и ма каквим непријатељем свог народа, само 
ако могу доћи до какве зараде. Они, колико су сервилни и јадни, 
нарочито траже друштво господе, Шваба. С њима ропски или се 
удварајући и срамно лажући лумпују, пију, с њима шампањизирају 
и онда кад пада Београд! Њима није срамота да им долази роба на 
војничке фрахтове док други никако не могу ни да је добију. Не сти-
де се нимало што имају у руци „отворену заповест“ да се смеју воз-
ити свуда, на свима железницама, чак и са војском, док се осталим 
Србима, осим поштованих таоца, који вечито путују, не дозвољава 
ни на оближње село да оду, макар имали и најпрешнијег посла. Има 
их који бесплатно отварају своје куће аустријским официрима и 
своју чељад нагоне да их послужује. Има их који су толико ниски 
у души својој да су потраживали дугове од породица оних људи 
који су у Араду интернирани, иако нису имали никакве потребе да 
то потражују. Једном речи, има их таких, за које је одвише преблаг 
назив ако их неко назове мушким блудницама. У неком очајном, 
неразумљивом код нормалних људи, страху, а чешће и из себичних 
рачуна, они су падали ниже од икакве блуднице. Други опет – који 
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сада мирно и задовољно шампањизирају у својим кућама – опаснији 
су пљачкаши неголи многи од оних које данас гоне и убијају. Њихова 
срца давно се скаменише. 

Наравно, сви ови људи имали су па и сад имају и својих бра-
нилаца. Ако се нпр. неко и сувише упадљиво дружи са Швабама, 
иде по њиховим забавама, пузи пред њима и сервилно расипа паре 
док се на нашу сиротињу не обзире, гура се у депутације итд., ето 
ти одмах пријатеља да га одбрани: „Па није, брате, шпијун. Није ни-
кога издао...“ Та да је шпијун требало би га убити! И зар се све, све 
друго сме и може опростити, само ако човек није шпијун? Ситни и 
јадни разлози још ситнијих и јаднијих душа!... Деси се и то те неко 
крупном прљавштином или ортаклуком са којим од моћнијих за-
ради овећу своту; и ту се одмах јавља бранилац: „Па то је трговачки! 
То би и други учинио!“ Или и сам нема морала па не може да види, 
или је толико упоран и заслепљен новцем да неће да види колико 
нечасности, непоштења, гњусобе има у подвигу његова штићеника. 
Не. „Трговачки је“ он тврди, а ако је трговачки, може бити гњусно и 
гадно и одвратно, ипак је дозвољено, јер би то – истину каже – и дру-
ги учинио... А најчешћа и најпопуларнија је још она одбрана „боље 
да се обогати наш него туђин“... Једна голема заблуда!... Наравно да 
је боље да се обогати наш него туђин, ако се часно и поштено обо-
гати. Од таквог човека може друштво да има много користи. Али 
кад се обогати путем и начином наших ратних милионера, онда 
је хиљаду пута боље да се богати туђин него наш. Јер прљав човек 
уноси и прљаве навике у друштво, заражује га, и уколико је богатији 
утолико је опаснији. То би били црви који би нас растровали, као 
што већ покушавају. И народ би, уза све њихове милионе, на врло 
ниске гране спао и кроз кратко време!

На свим овим људима врло је тешко било познати: да ли уоп-
ште желе да дође до промене владавине у нашој домовини, јесу ли 
за Србију или Аустрију. По њихову вечитом прорицању како ће 
централне власти ипак одолети, као је Немачка несавладива итд., по 
њиховом обилатом уписивању аустријских ратних зајмова, по мас-
ним прилозима за разне фондове итд. изгледало је да су то највећи 
и најоданији аустријски родољуби. 
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Али кад, изненада, нестаде Аустрије и кад српска војска по-
бедоносно ступи у ове крајеве... Авај... нисмо пре ни знали да нигде 
нема ватренијих и одушевљенијих Срба него ли су наши ратни бога-
таши. Ко је више застава и ћилима извесио? Ко лепше окитио куће? 
Ко се јуначније испрсио? Нико као они. И, што такођер нисмо пре 
знали, нигде у свету није било тако љутих радикала какви су они. 
За час изнели све своје трубе и таламбасе, извели своје многобројне 
сејмене и кавазе, па из свег грла дрече за Велику Србију. Њихове уз-
вишене душе и патриотска срца не могу дозволити да њихове жртве 
буду узалудне. Патње, прогонства, убиства – о чему они знаду тако 
слатко и умилно да говоре, нарочито уз чашу шампањца – треба и 
да се освете и да се наплате. Дивно! Скрени осветницима пажњу 
на другу страну, само да се њихова срамна и погана дела забораве.

Него ми смо мислили да ће Срби из Србије, нарочито српски 
официри, дивни хероји наши, поново препородити наше друштво и 
спасти још оно честита света што је остало – нарочито у редовима 
сиротиње – и дићи га опет на ону моралну висину на којој је некад 
био. Ми смо рачунали да официри српски имају једно веће мерило 
морално – као што га у истини и имају – и да никад неће своју руку 
пружити онима, који су потпуно недостојни да ту руку прихвате. 
Међутим, десило се наопако. Официри су, не познавајући свет, пру-
жили руке браћи на све стране, а како су се само богаташи знали 
прогурати у прве редове, са њима првима се и руковали и љубили. 
Др Никола Мандић, човек који је био десна рука генерала Потиорека 
у Сарајеву када су Срби у највећој мери и вешани и убијани, човек 
који се подло улагивао свакој Влади и свакој управи, удостојен је да 
буде приман од српских официра, чак и од српског министра пред-
седника г. Пашића. Богаташи зову официре на банкете. Зову их на 
ручкове и вечере. И они драговољно иду и веселе се с њима. Грле се 
с људима које сви вагони соде и сапуна – о којима се данас толико 
говори – не могу опрати. 

И богаташи, задовољни, све те вечере и банкете скупо 
наплаћују од самог народа. Иако се променила владавина, они и 
даље господаре. Цена свим робама и намирницама – иако им још од 
предратног доба труну на складиштима – диже се до немогућности; 
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у самој чаршији се све више и више шири најбездушније пљачкање 
света. А ако има суда и закона за оне пљачкаше који отимају свету, 
зашто да не буде суда и закона за ове чаршијске разбојнике? Зар 
оставити и даље њима, људима без племенитости и савести, да раде 
како хоће? Крајње је време да се ударе по њушци. Животиња се боји 
само батине.

Док ови, моћни и јаки, још и сад жаре и пале, онај честит свет 
што нам је остао и у коме нам је сад једино уздање, ћути и камени 
се. Он се упропастио, пропао је. Тај свет прошао је кроз све патње и 
искушења; патње су га оплемениле и очеличиле. Неки је дао имање, 
неки здравље, неки и једно и друго, па нити ропћу нити вриште, 
нити моле. Они су задовољни да су им се испунили снови, срећни 
су кад им туђин није господар, срећни што ће одсад у слободној 
земљи слободно проживети. Не гурају се, не намећу, не провиру. Али 
не треба мислити да тај свет не боли неправда коју гледа. Не треба 
мислити да њему не режу срце песме које чује да певају официри у 
домовима бивших аустријских улизица. Њега боли пажња која се 
поклања тим улизицама; више га боли него непажња према њему 
самоме. Како је тужан призор кад на једној забави дође он и пружи 
свој мали прилог, - а онај зеленаш, да откупи своје грехе, истресе 
неколике хиљаде; како је тужно кад се погледа како око зеленаша 
сви облећу и обасипљу га комплиментима, док се онај, непримећем, 
стидљиво повлачи и сакрива кајући се да је икако и дошао овде.

Боли, боли, необично боли честит и поштен свет што се још 
није почело озбиљно, а камо ли демократски радити. О демократ-
ском раду као да засад нема ни говора.

Наша Народна Влада и сви честити људи на положајима и 
од уплива, не смеју дозволити да овако и даље остане. Јер је опасно 
пустити да се развија незадовољство у народу. Последице би могле 
бити кобне по нашу младу државу. Дужност нам је да спречавамо 
све што би могло да је подрове, ослаби, и ако она буде цела и ми 
ћемо бити јачи и силнији.
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Бранко Летић

ОТАЏБИНА И ОЦЕУБИЦЕ

Жељко Грујић: Отаџбина и оцеубице. 
Српско отпадништво у доба постистинизма и ситуационе етике, 
СПКД „Просвјета“, Пале 2019. године.

Поштовани и драги суграђани1, колегинице и колеге, по-
клоници садржајне научне и лепе литерарне речи: добро дошли 
на промоцију књиге Отаџбина и оцеубице књижевника Жељка 
Грујића. Сасвим је природно да прва промоција ове књиге буде у 
нашој средини: из ње су и аутор и издавач књиге, у њеној жижи су 
Пале ратних година, кад су биле у центру светске политике кроз коју 
се преламала и судбина целокупног српског народа. Зато су вечерас 
су у првом плану аутор Грујић и његово ново дело. Ми други за овим 
столом, само смо посредници између вас, заинтересоване читалач-
ке јавности,  и тек изашлог дела, нека врста андрићевског моста 
између овде присутног аутора, који вам је испружио руке, ово своје 
дело, и вас који ћете прави мост изградити тек пажљивим читањем 

1 Изговорено на промоцији књиге Жељка Грујића Отаџбина и оцеубице,  
Филозофски факултет Пале, 19. априла 2019. године
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његовог дела. Сигуран сам да ће на вашу рецепцију утицати, бар 
када су старији Паљани у питању, и то што у њој има Пала и Паљана, 
и свега оног што се ратних година дешавало на Палама, и што се 
у различитим утисцима још памти. Један од активних учесника у 
оновременим јавним и културним дешавањима, дакле, зналац опи-
саних догађаја „из прве руке“, био је и рецензент ове књиге проф. др 
Ранко Поповић, Грујићев сарадник у истој медијској кући за време 
рата. Зато ће његова реч о овој књизи имати посебну тежину. Моја 
улога овде је више симболична, нека врста подршке присуством, 
као некад кадa су, као моји студенти на сарајевском Филозофском 
факултету читали своје књижевне радове. Пошто сам читао и ово 
Грујићево дело, изнећу неколико кратких читалачких утисака који 
би, можда, могли бити подстицајни и за вашу читалачку рецепцију.

Први утисак би се односио на наслов „Отаџбина и оцеубице“. 
Појам отаџбине нам свима одзвања из најраније лектире, Јакшићевог 
патриотског стиха „отаџбина је ово Србина“,  а са њим и традиција 
предака,  очева наших и очева њихових очева, и тако редом дубоко у 
прошлост, при чему нам се објављује историјска повезаност преда-
ка, наших очева, истоветним језиком, усменом и писаном културом, 
опет стиховима српског песника Шантића упућеним браћи друге 
вере с апелом „остајте овдје“. У овој књизи су сведочанства о браћи 
нашег времена.

Антитеза отаџбини у  наслову Грујићеве књиге јесу „оцеуби-
це“, појам који нас прво асоцира на стари, пагански, обичај „лапота“, 
обредног убијања старих и бескорисних родитеља. Грујић, међутим, 
мисли на модерне оцеубице и у аналитички фокус ставља облике 
и побуде њиховог савременог „лапота“. Они су прави представни-
ци савременог хедонистичког доба,  потомци библијског блудног 
сина, само што се, за разлику од библијског, не осећају грешним и 
не враћају Оцу, симболу заједнице и традиције. Та традиција, чији 
су атрибути Немањићка државност, светосавско опредељење, ко-
совски завет, Његошеви, Дучићеви, Андрићеви и ини путокази, за 
савремене оцеубице су баласт прошлости, заточеништво у наци-
оналне предрасуде које треба одбацити ради лакшег укључивања 
у савремене светске токове. Грујић исликава целу галерију таквих 
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„оцеубица“ у српском јавном, политичком, научном и уметничком 
свету и указује како је појам отаџбина код њих испражњен, мртав 
гласовни и графички облик, лишен било каквих родољубивих, 
за њих ретроградних осећања. У новом светском поретку појам 
„отаџбине“ заменила је реч „дом“ по којој је давно изведена реч 
„домовина“ и њој адекватна пословица (Где је добро, тамо је домо-
вина: Ubi bene, ibi patra),  у којој нема конотације отаца, метафоре 
крвне везаности за родно тло. 

Поред предака, очева, у појму отаџбина садржан је и појам све-
општег Оца, етичке и истините садржине  Речи, њеног јеванђељског 
значења (Уп: „И Ријеч би од Бога, и Бог би у Ријечи“).  Зато су „оце-
убице“ у наслову књиге истовремено и убице истините Речи. На тој 
релацији је и антитеза Истина,  јеванђељски садржај Речи, чији су 
атрибути добро и љубав, и Лаж, чији су атрибути зло и мржња. Та 
два поларизована појма кроз целу књигу су неравноправном одно-
су: непожељна и из употребе прогнана Истина, метафора је заста-
релог света па је треба, у складу с динамичним променама новог 
светског поретка, према ставовима постистиниста, мењати „рела-
тивним истинама“, прикладним конкретним „ситуационим етика-
ма“. Бројне ауторе, наше и светске, који манипулишу релативним 
истинама, извађеним из контекста, Грујић  је означио поднасловом 
своје књиге: „Српско отпадништво у доба постистинизма и ситу-
ационе етике“.  Своје опредељење за Истину, он је јасно подвукао 
исказом: „Хришћанин сам и православац“: хришћанин у схватању 
етичке јеванђељске садржине Речи, а православац по одлучности да 
„право-слови“, тј. истину говори, насупрот „манихејски упакованој 
истини“ заговорника тзв. „ситуационе етике“, пројектоване да 
као „истине“ о појединим ратним „сценама“ (напр. гранатирање 
Маркала или колоне за хлеб у улици Васе Мискина) покрену ле-
гитимну акцију светских сила против Срба. (Цела поглавља по-
светио је Грујић активностима светских институција и фондова 
за подржавање закулисаних и и јавних, политичких и конкретних, 
акција против Срба.)

Трагичне ратне догађаје, предмет медијске и стратешке 
кампање против Срба ја овде називам „сценама“, позоришним 
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термином, јер је у контексту Грујићевих самеравања Истине и Лажи 
на бројним примерима видљиво да је реч о режираним ратним сце-
нама, у којим ратни актери обављају радње по упутствима режи-
сера представе, као ликови позоришта сенки које, нитима којим 
су везани, померају прсти невидљивог „уметника“. Ко су режисери 
а ко глумци тих представа, видљиво је из текста „Љиљан и пепео“ 
француског филозофа Анри Левија, стручњака за режирање ра-
това, чијем је квазихуманистичком лику Грујић посветио велико 
поглавље у овој књизи. Он у разговору с Алијом Изетбеговићем 
даје до знања да је рат у Босни за њега представа, да су улоге добрих 
и лоших подељене, и да је задатак представника зараћених страна 
да режисерову замисао одиграју на политичкој сцени. Леви каже: 
„Крвници морају бити прави крвници. Жртве, праве жртве. Ако се 
игра (подвлачим термин игра) компликује, ако сте Ви и Туђман (ето 
и глумаца) толико обијесни да се међусобно свађате, то је за мене 
(дакле, за режисера) неподношљив неред и увреда за моју личност“. 
Па онда даљим текстом као режисерским дидаскалијама указује ко 
је копродуцент ове представе и које су његове ингеренције. Леви 
опомиње глумца „жртве“, Изетбеговића: „Жељезна леди не воли 
расијане ученике. Ни глумце који излазе из својих улога.“ 

С обзиром на природу наше историјске драме, евидентну из 
наведеног примера, очигледно је да су све тврдње аутора обимне 
литературе о Србима и рату који су водили, како Грујић показује 
аргументованим анализама (на низу примера), „истине ситуационог 
карактера“, заправо лажи под „маскама истине“ ради одговарајуће 
„ситуационе етике“ (нпр. Срби су начинили злочин и треба их адек-
ватно казнити). И Марин Држић је у доба ренесансе, као и Жељко 
Грујић сада, говорио о великом светском позоришту, о Фатуму као 
режисеру људских судбина, о животу као борби добра и зла, тј. бор-
би малобројних правих људи, које назива „назбиљ“, представника 
принципа добра (они „срце носе на длану“) и истине („њихове очи 
право гледају“) и бројних злих, ружних карактером, Држић их зове 
„људима нахвао“, који су настали из похлепе и хедонизма. Аналогије 
су више него уочљиве, а ко су савремени „људи назбиљ“ и „људи 
нахвао“, показао је Грујић бројним примерима.
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У том светском позоришту, у коме је режирана наша, српска 
савремена драма – жанра трагедије или у најбољем случају „комедије 
кроз сузе“ – Грујић скида маске са целог ансамбла, интернационал-
ног састава, у коме тужну улогу имају наши политичари и инте-
лектуалци, глобалисти, које назива „аутошовинистима“. Цела је 
галерија таквих ликова, оцеубица, који се одричу традиције предака, 
својих очева и очева њихових очева, и свеопштег Оца, симбола сада 
прогнане Истине и Правде, нудећи заузврат своје речи без памћења 
у облицима различитих родоскрвних трактата, драма, литерарних 
и квазинаучних текстова. Све њих је Грујић ставио под  биографски 
и карактеролошки рент-ген, тражећи одговоре на бројна питања: и 
ко су, и шта су, и где су живели, образовали се и радили, и ко су им 
родитељи (јер пословица каже „ ивер не пада далеко од кладе“), ко 
учитељи и ментори, ко брачни другови, и шта су, када и где и за кога 
писали, шта су и како о коме говорили, шта су за то и од кога доби-
ли, и на крају како су и где завршили своје животне путање. У тим 
животописима Грујић је биограф савремених (не)славних имена.

По исцрпној документацији, изворима и литератури 
цитираној у шест стотина напомена (истина, понајвише из медијске 
пропагандне речи и жуте штампе –моћног дејства у најширим ма-
сама, попут бујице која је све чисто носила и утапала у политички 
муљ),  по свестраној методологији истраживања и интерпретацији 
проучене грађе (на око 700 страна великог формата), Грујићево дело 
је озбиљно и на чињеницама засновано сведочанство о српским 
самопорицањима, странпутицама и несрећама њима изазваним. 
Оно сведочи о беспримерној хајци на српски културни иденти-
тет и егзистенцију целокупног српског народа, посебно у Босни и 
Херцеговини. Ту хајку, драматично доживљену, он је изразио као 
крик очајника због затирања Истине. Зато је ово једна дубоко лич-
на књига, остварена као литерарно писани непосредни дијалог 
са бројним ауторима и њиховим антисрпским ставовима, тоном 
некад полемичким, некад ироничним, али увек аргументовано 
оспоравајућим, с честим апострофирањем „евентуалног читаоца“ 
да му буде сведок у његовом обрачуну са српским отпадништвом, 
оцеубицама отаџбине. 
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Ранко Поповић

ИСТИНА О ПОСТИСТИНИЗМУ

Жељко Грујић: Отаџбина и оцеубице. 
Српско отпадништво у доба постистинизма и ситуационе етике, 
СПКД „Просвјета“, Пале 2019. године.

Аутор ове обимне и драгоцјене књиге познат је у јавности 
првенствено као пјесник, али и преко својих публицистичких и 
књижевноаналитичких текстова. За времена потоњег рата био 
је новинар и главни уредник Српске новинске агенције (СРНА), 
што је важна биографска чињеница за настанак ове претпосљедње 
библиографске јединице у његовом стваралачком опусу. Наиме, 
његова подразумијевајућа професионална упућеност у дешавања 
која су пратила распад друге Југославије није престала с насилним 
поратним прекидом седмогодишње новинарске каријере већ је, 
напротив, настављена инерцијом једне страсти која је постала 
важан дио ауторовог живота. Другим ријечима, и након изласка из 
журналистичког миљеа који, узгред речено, никада није био његово 
природно окружење, Грујић је посвећенички наставио да прати све 
што је писано о рату коме је био свједок, првенствено као истрајан 
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трагалац за животно му важном истином. У уводу овог свог дјела 
он исповиједно, не без жаљења, наглашава да је на његово писање 
потрошио читаве четири године живота. Али, ако се на то вријеме 
писања дода и оно дуже, чијим се током таложила грађа за ових 
безмало седамсто страница, онда је рачуница знатно другачија и њен 
коначан збир чине пуне три деценије. А колико је у тих тридесет 
година стало страница прочитаног текста и сати биљежења, праћења 
електронских медија, размишљања и разговора с најразличитијим 
људима, то већ не може израчунати нико, понајмање сам писац.

Пошто ни наслов ни поднаслов ове сложене, петодјелне 
студије не покривају у цјелости садржај, потребно је укратко 
представити њену структуру. Након уводног Прослова долази 
прва, десетодјелна цјелина – Рат као идентитетска драма једног 
ренегата - заправо опсежна аналитичка студија о књизи дневничких 
записа Младена Вуксановића под насловом Пале 5. 4. – 15. 7. 1992, 
објављеној у Загребу 1996. године. Ријеч је о књизи предратног 
сарајевског новинара, иначе рођеног Паљанина, која је одмах 
након хрватског добила и њемачко издање, коме је предговор 
написао тадашњи њемачки министар спољњих послова Јошка 
Фишер, да би се 2008. појавила у седам наставака и на порталу бе-
оградских Електронских новина. Као некоме ко је највећи дио свог 
живота, па и вријеме рата провео на Палама, Грујићу је ова књига 
била посебно интересантна већ утолико што је Вуксановићеве 
тромјесечне записе могао и непосредно сравњивати с оним што је 
у истом времену свакодневно и непосредно посматрао сопственим 
очима. Разумије се да је из дана у дан искуствено установљавао 
све саме пропагандистичке лагарије, што се и унапријед могло 
очекивати од дневника који је вођен на Палама 1992, а штампан у 
Загребу 1996. Али Грујићу је та детекција Вуксановићеве лажи била 
готово узгредан посао, занимало га је знатно више њено извориште, 
односно њена коријенска феноменологија која је у потпуности 
подударна с дневничаревом патологијом аутошовинизма, његовим 
ренегатством и конвертитством. Из тог занимања за анатомију једног 
ишчашеног морала израста читава биографска прича с поучним 
завршним обртом и посебно густом мрежом појава и личности које 
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се нужно укључују у портрет главног „јунака“. Тако, на примјер, 
чим се поводом Вуксановића помене Ј. Фишер неизбјежно бива 
упућивање и на Ричарда Холбрука, па онда и на Бернара Кушнера 
и Роја Гатмана, а гранањем приче своје мјесто у њој ће наћи још 
многи, од предратног новинара Ненада Пејића, преко предратног 
лидера босанскохерцеговачког огранка Туђмановог ХДЗ-а, Давора 
Периновића, све до поп пјевачице Северине Вучковић и једног од 
њених мужева, српског бизнисмена Милана Поповића. Чудо је шта 
све и кога прича може уплести у себе, поготово кад је мајсторски 
вођена као у Грујићевом случају. Аутор сам истиче да се у његовој 
књизи нашло преко хиљаду и двјесто личности, тако да се она, 
између свега осталог, с правом може сматрати и једном необичнијом 
врстом биографског рјечника. 

Грађа с којом се толике године носио, свједочи аутор, није само 
интелектуално већ и физички опасна као узрочник појачаног гађења 
и нарочите врсте резигнације, те живог осјећања да се човјек нашао 
у смећу или неподношљиво смрадном блату. Кад се већ упустио у 
такву клоаку с вивисекцијом Вуксановићевог дневника, гледао је 
да се што прије извуче из ње, али се писаније развукло у времену и 
нарасло на преко стотину страна текста. И таман кад је помислио 
да је тиме опослио оно што је сматрао превасходно моралним 
дугом самоме себи, појавио се 2004. године нови, мазохистички 
неодољив изазов у виду књиге Бернара-Анри Левија под насловом 
Љиљан и пепео: дневник једног писца у доба рата у Босни. Ако је за 
Вуксановићево провиривање преко тарабе из провинцијалне авлије 
требало стотињак страница, у случају бјелосвјетског опсјенара, 
аморалног лобисте, похлепног квазиљевичара и милитантног 
неолиберала све се то морало утростручити. Тако је настало 
друго поглавље књиге, сачињено од девет одјељака и насловљено 
кратко и јасно: Ђавољи адвокат. Притом, наслов је у непосредној 
вези с другом главном личношћу овога поглавља, лидером СДА 
и ратним предсједником муслиманског дијела Босне, Алијом 
Изетбеговићем. „Дневник Ljiljan i pepeo је“, пише Грујић „потпуно 
вјерна слика Levijevog лобистичког ангажмана и аранжмана у БиХ, 
али и његовог конвертитско-идеолошког карактера. То је дневник 
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натегнутих (усиљених), непримјерених, нетачних и, прије свега, 
непристојних поређења, паралела, парабола, асоцијација и алузија 
проистеклих из једне разметљиве, конвертитске, профане, псеудо-
философске, псеудокњижевне, дакле, постистинистичке свијести, 
утемељене на ситуационој етици и упрегнуте у неоимперијални 
интервенционизам водећих западних сила са САД на челу. То је 
дневник који недвосмислено потврђује истину: какав аутор, такво 
и дјело. Дакле, све оно што `краси` лобистички карактер Levijeve 
мисије у БиХ (концептуалне, фактографске и прећуткивачке лажи), 
као и његов лични карактер, посве искварен нарцисоидношћу, 
хедонизмом, снобизмом, идеолошким конвертизмом и мамонизмом, 
`краси` и његов Ljiljan i pepeo.“ (130) 

Темељитост и озбиљност Грујићевог приступа Левију, и 
као личности, и као типичној интелектуалној појави времена 
постистинизма и ситуационе етике, могу да илуструју већ прве 
странице поглавља. Историјат случаја пажљиво се прати од године 
рођења перјанице школе Нових филозофа, 1948, и то у Алжиру који 
је у то доба још увијек француска колонија, гдје је службовао његов 
отац (не зна се да ли можда и као чиновник колонијалне владе, 
што је врло вјероватно). Зна се, међутим, поуздано да је још као 
студент кокетирао с марксизмом и шездесетосмашким идеалима, 
које је напустио врло брзо, чим је тим идеалима пала цијена на 
интелектуалном тржишту. Основано се сматра и идејним творцем 
сатиричног часописа Шарли Ебдо, иза кога су од оснивања стајали 
ЦИА и МОСАД, што поуздано потврђује главну значајку његовог 
интелектуалног ангажмана – интелектуално плаћеништво. У прилог 
томе наводи се тврдња француског историчара Ива Батаја, који 
резолутно идентификује уређивачку политику часописа као чист 
одраз „владајуће либерално-либертаријанске идеологије у наставку 
шездесетосмашке депресивне, циничне и изгубљене генерације“. Да 
не би све остало тек на ставу једног Левијевог изразитог идеолошког 
опонента ту је, додатно, и покајнички суд часопису наклоњеног 
швајцарског карикатуристе и сатиричара Тјери Барига, који његову 
мисију оцјењује као „историју подругивања и исмевања, провокацију, 
анархизам и потпуни скандал“, и то након терористичког напада на 



244

Ч
И

ТА
Њ

Е 
К

А
О

 П
РЕ

И
С

П
И

ТИ
ВА

Њ
ЕУ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

редакцију 2015. године. Тек двије странице текста, а већ толико густа 
мрежа података, организација и личности! Управо на такав начин, 
укључивањем задивљујућег броја међусобно везаних контекста и 
импресивном количином чињеничког материјала, Леви ће до краја 
студије бити досљедно испраћен као бескрупулозни лобиста једног 
убијеђеног панисламисте, а све у пози бескомпромисног либерала, 
космополите и миротворца. Тешко би било и побројати све 
портрете Левију сличног моралног кова, то је заиста веома бројна 
разбојничка дружина страних и домаћих креатура. Али, наспрам 
њих нашли су мјеста у овом поглављу и истински слободни људи 
непоколебљивог моралног става и високе одговорности, какви 
су Хандке, Чомски, Тарик Али, Пинтер, Дарио Фо, Солжењицин, 
Зиновјев, Карлос Фуентес... 

Кад је апсолвиран случај Леви, као протообразац прљаве рат-
не медијско-логистичке антисрпске кампање, ваљало се вратити фе-
номену српског аутошовинизма и допунити Вуксановићев случај 
још читавим низом примјера. Тако је отворено треће поглавље 
књиге – Српски аутошовинизам (Дефиниција, примјери, тумачења) 
– и дописано нових двије стотине страница. Централна одредница 
овог поглавља је Друга Србија, синтагма која је преко наслова једног 
зборника из 1992. ушла у ширу јавну употребу и, првобитно, оз-
начавала неформални покрет интелектуалаца окупљених на идеји 
отпора Милошевићевој владавини, а касније се углавном односила 
на представнике тзв. грађанско-либералне оријентације који су у 
јакој спрези с читавим низом инострано спонзорисаних невладиних 
организација поткопавали темеље патриотски настројеној Србији 
гдје су год стизали. „Идеолошке перјанице Druge Srbije: Радомир 
Константиновић, Латинка Перовић, Иван Чоловић, Жарко Кораћ, 
Филип Давид, Војин Димитријевић, Срђа Поповић, Петар Луковић, 
Богдан Богдановић, Небојша Попов, Весна Пешић, сви одреда 
одшколовани и карактерно-политички формирани у ригидном 
амбијенту тоталитарног, комунистичког система вриједности у 
којем је све било црно-бијело, послије пада комунизма, бестидно 
и змијски, пресвукли су своје комунистичке коже и постали 
гласноговорници парламентарне демократије, људских права и 
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либерал-капитализма. Међутим, они су, упркос тој површинској 
пресвлаци, задржали комунистички свјетоназор према коме у 
сваком сукобу, као онтолошке константе, постоје само двије стране 
– силе зла (мрака и назадњаштва), оличене у традицији, вјери, 
нацији, патријархализму, сељаштву и руралној цивилизацији, и 
силе добра (свјетлости и прогреса) оличене у модернизму, атеизму, 
анационализму, грађанству и урбанизму.“ Иако неформалан, покрет 
је био прилично хомоген до 2002. године и дјеловао је страначки 
преко Грађанског савеза Србије и лијевог крила Демократске 
странке, а медијски углавном преко недељника Време. Двије године 
након петооктобарских догађаја, а послије дуге и оштре међусобне 
полемике у Времену, другосрбијанци се цијепају на умјерењаке и 
фундаменталисте, односно декларисане аутошовинисте, чију је 
идеологију најсажетије и најтачније могуће представити једним 
питањем и једном тврдњом Р. Константиновића, које је Грујић 
ставио као мото поглавља, а гласе: Да ли је Србин могућ као човек? 
и Што сам више Србин, то сам мање човек. Може ли јасније? Можда 
једино у афоризму А. Баљка, кога аутор такође наводи: Морао сам 
да се одрекнем свога народа. Хтео је да ме асимилује.

Увјерен да Србе кроз историју „ништа није сатрло толико 
као отпадништво и аутошовинизам“ Жељко Грујић ће то посебно 
истаћи и образложити у кратком завршном одјељку написаном 
Опомене ради! Своју опсежну студију засновану на изразито 
богатој грађи он је за евентуалног читаоца, коме се често обраћа 
као невидљивом саговорнику, учинио лако проходном захваљујући 
стилу који је знатно ближи књижевном неголи журналистичко-
публицистичком. Своја становишта и увиде покрио је досљедно 
и без остатка сопственим идентитетом, детаљно образложеним 
у уводу, јер такву врсту разоткривања сматра основним условом 
истине за којом трага, потпуно свјестан колико је увјереност у њу 
анахрона у времену постистинизма. Отворен до краја, али притом 
нимало наиван, он искрено прижељкује читаоце који би могли 
бити истовремено и жестоки критичари онога што је писао. Само, 
под једним јединим условом - да се прије критичког суда поштено 
идентитетски легитимишу, како је то и он учинио.
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Бранко Летић

МИ ЗНАМО СУДБУ

Антологија српског пјесништва о националном страдањуу XX 
вијеку: Приредио Ранко Поповић, Бања Лука 2018. године, Друштво 
наставника српског језика и књижевности Републике Српске.

Поштовани поклоници лепе књиге1,
Своју уводну реч поводом промоције књиге „Ми знамо суд-

бу“, којој у поднаслову стоји „антологија српског пјесништва о на-
ционалном страдању у 20. вијеку“, започео бих онеспокојавајућом 
констатацијом: никад више школа а мање ђака, никад више хра-
мова а мање верника, никад  више књига а мање читалаца, пого-
тово правих. Губимо се у хитњи да пречицом стигнемо у „светлу 
будућност“, у настојању да што пре постанемо људи света, глоба-
листи, заборављамо ко смо били, а мудре нас књиге опомињу да 
они што заборављају прошлост немају права ни на будућност. 
Књига је некада, за наше претке, била „сат меда“, „душеполезна“ и 
„душеспаситељна“, и доносила им, како су записивали на маргинама 
књига, „радост души“ и „одгонила облак печали.“ 

1 Изговорено на промоцији антологије Ранка Поповића Ми знамо судбу,  
Филозофски факултет Пале, 16. маја 2019. године 
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Како данас вратити ту магију књизи?  То је имало на уму и 
Друштво наставника српског језика и књижевности Републике 
Српске (које је по природи посла још увек на светосавском путу), 
када је у оквиру своје издавачке делатности, поред часописа Прилози 
настави српског језика и књижевности и  научних монографија из 
језика, књижевности и методике, покренуло и посебну библиоте-
ку „ПАМЈАТНИК“ да би у њој штампало и књиге, попут ове, „за 
душу“ читалаца, „из душе“ песника, „о душама“ блажених предака, 
баш у складу с молитвеним одавањем поште:„вечнаја памјат“. Ова 
Антологија је поетски споменик пострадалим  прецима у 20. веку, 
а циљ је, како је антологичар Поповић назначио у Уводном слову, 
„да поспјеши серију сличних остварења која би основну, тако важну 
тему помјерила у старије историјске периоде и тако дала значајан 
допринос српској меморијалној култури.“ 

Као члан Уређивачког одбора Библиотеке „Памјатник“ (уз за-
хвалност Друштву наставника на тој части), рећи ћу неколико чита-
лачких утисака о овој антологији, коју је приредио проф. др Ранко 
Поповић, наш најкомпетентнији зналац ове поетске традиције, за 
кога је поезија још увек „сат меда“, а песме оне „нити што нас“, како 
би рекао његов омиљени песник, „живе са мртвима вежу.“ 

      
***
           
Наслов антологији „Ми знамо судбу“, антологичар Поповић 

дао је по стиху  Алексе Шантића чија је песничка преокупација 
била, као и свих песника 20. века, трагична судбина српског на-
рода. „Иза нас ропство, испред нас изгнанство“ речи су песника 
Станислава Винавера, једног од славних 1300 каплара. Давно је он 
то рекао, а мало се шта променило. Ти и такви стихови нашли су 
се у овом „цветњаку“, јер антологија и значи цветњак. Поповић је 
свој „цветњак“ саставио од три стотине цветова–песама из поет-
ских башти 150 песника-градинара. То речито говори о обиму посла 
који је могао да уради само поуздани зналац књижевног ствара-
лаштва 20. века, с увидима у бројне антологијске изборе и у још 
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бројнија издања ауторских збирки и појединачних песама у перио-
дици. Такве текстове су још наши средњовековни писци називали 
„неувелим цветовима“ и од њих „плели венце“, веће жанрове, за 
„свечасне главе“ заслужних подвижника, мученика и страдалника. 
И Поповић је у својој антологији сакупио „неувеле цветове“ разли-
читих облика, нпр. сонете, баладе и поеме, да поменемо само неке, 
чије су латице катрени, терцети или дистиси, и од њих исплео по-
етски венац  српским страдалницима у балканским ратовима, па у 
Првом и Другом светском рату, па у грађанском рату при распаду 
Југославије и НАТО бомбардовању, па у трајно актуелним сукобима 
на Косову. Све су то „свечасне главе“ и по величини жртве, јер су, 
како истичу песници, „били диви“, потврда да смо и ми некада били 
славни, Вергилије би рекао „Били смо Тројанци“ (Fuimus Troes); 
свечасне су то главе и по мученичком страдању, нпр. пребиловач-
ки мученици, с најсветијим старцем Вукашином, па јасеновачки 
и дабробосански и сурдулички и бројни други тек однедавно на 
иконама и иконостасима; свечасне су и по прекинутој безгрешној 
младости, као крагујевачки ђаци, бањалучки мали апостоли, оних 
дванаест беба, и бројни други. 

Компонујући венац који би обухватио све страдалнике 20. 
века, Поповић је сачинио прво оквир, од уводних ( пролошких) и 
закључних (епилошких) песама, а затим у тај оквир уграђивао дело-
ве централног иконостаса страдалника, тако што је хронолошки, по 
историјским догађајима од почетка до краја 20. века, слагао циклусе, 
венце песама, а унутар њих песме по типологији страдања: нпр. за 
херојску одбрану отаџбине, Десанка Максимовић каже: „Златном 
границом отаџбине / сваки се гордо опасао“. Античка крилатица 
„како је слатко за домовину умрети“, одзвања и у прозном запису 
Пере Слијепчевића о паду Скадра: „Нико нема веће љубави од ове 
кад ко да живот свој за ближњега свога“ (43). Отаџбина је за песнике, 
посебно Дучића, Света Мајка на чији олтар присежу њена деца: „Ми 
смо, добра мајко, они што су дали / Свагда капљу крви за кап твога 
млека.“ За њу се умирало и у туђини, одакле су одлучно поручивали: 
„Спомен борбе за слободу / нека наше хумке буду.“(113). Сви они, 
како је певао Шантић, „отишли су на небо, за вас да наберу звезда“, 
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Дучић би рекао „Ал страшну правду извојују мртви“, а Ујевић да ће 
„славу слома унуци да уче / као зору спаса иза тешке ноћи“. 

Други тематски круг унутар хронолошких „венаца“ о 
појединим догађајима био би литургијског карактера: сваки пес-
ник посвећује службу страдалницима у поклоничким песмама о 
гробљима, нпр. Клањам се, Зејтинлик, Војничко гробље у Солуну, 
стратиштима у Јасеновцу, Шушњару, цркви у Глини, јамама костур-
ницама, порушеним и опустелим манастирима на Косову, итд. Честе 
су песме и по наслову и по облику службе, молитве, опела, бденија, 
епитафи.

Последице ратова биле су велике кризе, егзистенцијалне и 
моралне, присилне сеобе, изгнанства и избеглиштва, због којих је 
критички преиспитиван смисао великих жртви: Црњански је после 
славне епопеје Првог светског рата знао горко да констатује: „Гладан 
и крвав је народ мој / А сјајна прошлост лаж“ (52); Жељко Грујић, 
с искуством последњег рата, упућује јетку жаоку ратним вођама 
опоменом „не осврћи се“: „А ви, неприправни, канда / чекате неког 
другог / да вас изведе / на Видјело, Пут и Чистац.“ (371).  И Поповић 
у једној прилици констатује да је српска трагедија у досадашњој 
литератури остала без катарзе: и ова антологија то потврђује својим 
завршетком. Последњи стих антологије је и последњи стих пес-
ме Ђорђа Сладоја „Огледалце српско“, чија је матрица Његошево 
епско„Огледало српско“, огледало за велике херојске ликове оног 
доба и оне књижевности. Сада је то огледало здробљено у парам-
парчад, као и народ који се у њему огледао, па отуда Сладојева мо-
рална нелагода: „Ко страшило ислужено под марамом црном ћути 
/ Парче стакла у којем се више не смем огледнути“ (457).  

2.
 
Можемо сада да се запитамо: шта може та поезија данас у 

време дезинтеграције српског народа и појединачне човекове 
егзистенције, кад је однос према култури маћехински. Одувек су се 
то питали баш песници, на пример Шекспир: ко ће спасти Божију 
лепоту, овај свет, „Кад ни двери челичне, ни стене / за бој с временом 
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нису од мегдана“, па сам даје одговор: „Нико, сем црног чуда од ма-
стила / где моја љубав блиста, вечно чила.“  И Микеланђело је узви-
кивао подстакнут својим стваралачким искуством да „уметност над 
природом влада.“ За разлику од историје, која се бави чињеницама, 
научно и критички, у поезији чињенице (Ного их назива „докумен-
тарним детаљима“) постају убедљивије јер, како је певао Гундулић, 
„у пјеснијех  и мале ствари узрасту“ , док и велики догађаји падну у 
заборав ако нема ко о њима да пише. То није само пуко стиховање 
античке крилатице да „речено одлети а написано остаје“ (Verba 
volant, scripta manent), јер  поезија  оживљава чињенице, даје им об-
лик, душу, карактер: у њој чињенице добијају снагу (као они српски 
костури на солунском фронту), узбуђују душу, јер, како је певао 
Дучић, ствари имају онај облик који им даје наша душа. Отуда је 
поезија истинитија и уверљивија од историје. Она је личностима 
и догађајима прави „памјатник“, споменик који чува сећање, као 
свештеник молитвеним „Вечнаја памјат.“ Неретко песници обликују 
песму као надгробни споменик, памјатник. 

И Поповићева Антологија побуђује све те конотације: и на-
словима песама, и њиховим садржајем,  и песничким облицима  
и њиховом литургијском функцијом, и лирским гласовима – ко-
лективним и појединачним, молитвеним и појаним,  ридајућим, 
гневним или клонулим, зависно од доживљаја конкретних трагич-
них догађаја. Многоласјем и читавом скалом тонова она сведочи 
о трајном и упорном угрожавању српског идентитета, његових 
најизраженијих атрибута: нпр. језика  у коме сачуван ехо прве борбе 
за национални идентитет (сетимо се Десанкиног „Оче наш“ према 
туђинском и освајачком „Патер Ностер“), језика у коме свака реч, 
попут Јадовно, Јасеновац, Проклетије, како имагинира Бећковић, 
чува најдубље памћење националне мученичке историје: или писма 
у ком  су противници некад, као и они који га и данас прогоне, ви-
дели „источни начин живота“, ону цивилизацијску матрицу по којој 
нас пежоративно зову „бизантинцима“; или вере чији је принцип 
„право словити“, истину говорити, по којој смо опет пежоративно 
обележени „шизматицима“; па свих храмова, манастира чија зво-
на одјекују у Антологији,  да бисмо, како Десанка пева, знали ко 
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смо (због чега су  немилице рушени); па библиотека које су прво 
бомбардовали и спаљивали у свим ратовима да би затрли сваки 
траг српског народног памћења. Све то и бруји и одјекује из песа-
ма које је Поповић сакупио и тематски послагао да се међусобно 
дозивају и естетски снаже: да се сви конкретни искази слију у хор-
ски ораторијум пострадалим Србима на историјској позорници 20. 
века. 

 Ако смо још вољни да их чујемо?
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Душко Певуља                                                                                                                                       

КЊИГА О ИСТОРИЈСКОМ РАСКРШЋУ

Чедомир Вишњић: Време спорта и разоноде (Титина Хрватска и 
њени Срби, 1951–1971), СКД „Просвјета“, Загреб 2017. године. 

                                                                                                        
Поштовани посјетиоци, драги пријатељи, желим пред вама да 

изразим задовољство што вечерас промовишемо књигу Чедомира 
Вишњића под необичним насловом Време спорта и разоноде, како 
је гласио назив чувене емисије Радио Београда, по много чему ам-
блематичне за значајан комад историје друге Југославије.

Драго ми је што смо вечерас угостили господина Вишњића 
зато што његов долазак у Бањалуку планирамо већ неколико годи-
на, и иако је за то било обострано добре воље, сплетом различитих 
околности, давнашњу замисао реализујемо тек вечерас.

Изгледа да живимо у времену у коме су нам се властити жи-
воти измакли из руку, или бар из могућности да их контролишемо, 
па је то у општој заузетости, једини разлог одлагања које је за мене 
већ постало непријатно. Да су околности јаче од наших доброхотних 
жеља и племенитих настојања свједочи и то што је било предвиђено 
на вечерашњој промоцији учествује и наш драги пријатељ, 
значајни савремени српски пјесник и управник Културног центра 
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Милутин Миланковић у Даљу, Ђорђе Нешић; оправдано спријечен 
многобројним обавезама, извинио се због немогућности да дође, за-
желио успјешну промоцију и упутио поздраве и нама и вама.

Замисао ове вечери је врло једноставна: професор Ранко 
Поповић и ја говорићемо о Вишњићевој књизи Време спорта и разо-
ноде, док ће наш уважени гост рећи нешто о овоме своме дјелу, али и, 
укратко, представити рад Српског културног друштва Просвјета, на 
чијем челу је био од 2002. до 2016. године. Наглашавам овом прили-
ком да сам кроз сусрте са Вишњићем у Београду, на тамошњем окто-
барском Сајму књига, и на друге начине, пратио рад овог Друштва, 
које је осуђено на дјеловање у бременитим временима, и сматрам да 
је оно, бар када је ријеч о издавачким подухватима, био на високом 
нивоу, онако како и приличи једном оваквом друштву, које се својим 
радом мора потврдити и представити као национална институција. 
Скрећем пажњу овом приликом само на један издавачки подухват 
Просвјете из времена када је Вишњић био њен први човјек: издвајам 
три тома изабраних дјела Мите Костића, једног од назнатнијих про-
учавалаца српске књижевности и културе осамнаестога вијека; у 
једном од томова објављене су, у преводу на савремени српски језик, 
привилегије које су Срби добили послије Велике сеобе 1690. године 
од аустријског цара Леополда I.

Чедомир Вишњић рођен је у Огулину 1960. године. Основну 
школу завршио је у родном селу, гимназију у Огулину, Факултет 
политичких наука у Загребу. Рекосмо већ да је био предсједник 
Просвјете, тренутно ради у Минисатарству културе Републике 
Хрватске. До сада је објавио пет књига: Кордунашки процес (1997); 
„Срби у Хрватској 1918–1941 (2000), Партизанско љетовање (2002), 
Србобран 1901–1914. (2013) и Време спорта и разоноде, чији подна-
слов гласи: Титина Хрватска и њезини Срби 1951–1971. (2017). Као 
што се види из Вишњићевог опуса и комплекса његових истражи-
вачких интересовања, ова књига је била логичан сљед његових ства-
ралачких преокупација, и управо ју је Вишњић „морао“ написати.

Драги пријатељи, о каквој књизи је ријеч? Ја сам је два пута 
прочитао: прије отприлике пола године први пут, када смо је пре-
тресали професор Поповић, наш пријатељ Здравко Миовчић и ја, 
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у више наших сусрета; други пут, не више лагодном читалачком 
шетњом (Умберто Еко) и помно, већ протрчавањем, ових дана, 
спремајући се за њено вечерашње представљање.

Лако ју је било коментарисати у тим нашим разговорима 
и сусретима, буквално сецирати, наводити бројне појединости и 
ситуације, гестове које описује, али је није једноставно представи-
ти. Кажем то, разумије се, не из намјере, недај Боже да се измичем 
или за себе унапријед тражим било какву одступницу. Говорећи 
и мислећи о њој прије свега као тумач књижевности, а она при-
зива и стручњаке из других сфера (социологије, политикологије, 
историје, етнопсихологије), морам да кажем да је ријеч о тешкој 
књизи.  Иако терминолошки регистар књижевне критике није ка-
нонозован (на сву срећу, јер би то угушило сваку креативност у 
интерпретацији), ово није уобичајна ријеч за оцјену  једне књиге 
приликом њеног представљања, бар не од некога ко је формацијски и 
по квалификацијама, професор универзитета и тумач књижевности.

Одређењем тешка књига, заправо се тежиште са књиге и 
њеног садржаја помјера ка читаоцу и његовом доживљају: а тај 
доживљај би се могао на сљедећи начин формулисати: Србима у 
Титиној Хрватској, и то не само у нареченом периоду који обухва-
та књига Време спорта и разоноде, већ кроз читаво вријеме њеног 
скоро полувјековног трајања, није било лако; није им било лако да се 
одрже, да сачувају свој културни и национални идентитет. Ометале 
су их у томе и околности, и хрватске власти на челу са Владимиром 
Бакарићем, можда и главним јунаком књиге, њихова пролетаризо-
вана свијест, а у значајној мјери и они сами. Нису противурјечили 
владајућој политици, напротив, по националном кључу су се 
успињали ка важним позцијама, а за то су, из југословенских и идео-
лошких увјерења, добровољно, заборављали на своје културно биће 
и национално поријекло.

Није било лако написати ову књигу, претпостављам да је и 
за господина Вишњића она била тешка. Требало је много истражи-
вачког труда, рада, умјешности састављања цјелине из крхотина, 
прегледања бројних документа, записника, једном ријечју, огромног 
архивског материјала; довољно је само прочитати списак архивских 
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фондова који су коришћени па да се види колико рада је било не-
опходно да би се обликовало једно овакво дјело; то су сљедећи непо-
средни извори: ЦКСКХ, Агитпроп (1945 – 1955),Извршни комитет 
(Политбиро), Комисија за село ЦК КПХ (1945 – 1956),  Комисија 
за хисотрију СКХ При ЦК СКХ,  Комисија за идеолошка питања 
(1955 – 1965), Кадровске комисије, Конгреси КПХ-СКХ, Пленуми, 
Комисија за вјерска питања НРХ, Особни фонд Владимир Бакарић, 
СДС РСУП СРХ и СКД Просвјета.

Иако има научну опрему, попис цитиране литературе, која је 
прилично обимна, и архивске изворе које поменух, затим индекс 
имена на крају, књига Време спорта и разоноде није стандардно на-
учно нити историографскадјело.  Рекао бих, на срећу то није; јер да 
је подређена научном апарату, који, понављам, не изневјерава, и да 
је исписана према процедури строге научности и њеног сухопарног 
језика, што је нарочито карактерситично за историографију, она ову 
епоху не би оживјела на начин како је то постигнуто поступцима за 
које се господин Вишњић опредијелио.

Према моме осјећању, у жанровском смислу, овдје је ријеч о 
историографској прози, или есејистичкој прози са историограф-
ском подлогом. Судионици дводеценијског периода који представља 
Вишњић, пред нама се указују као литерарни ликови, а досадни и 
монотони записници и извјештаји партијских комитета, селекцио-
нирани на оно што је најважније и најрјечитије, постају мале при-
че. Сједнице и састанци попримају обиљежја литерарних сцена. 
Вишњић је знао како огромни материјал  презентовати; при томе,  
и у том послу његов труд је био огроман, списатељски нерв изузе-
тан. На вјешт начин чињенице су овдје саме проговориле, показале 
површину догађаја и процеса, али откриле, ко хоће да види и умије 
да чита, и њихову дубинску структуру. Када се огласи кроз ауторски 
коментар или узгредно запажање, неријетко благо иронијски инто-
нирано, Вишњић задржава дистанцу, друкчије речено, не вреднује 
већ описује и показује, и тај приступ задржава у читавој књизи.

Моја првобитна намјера била је да ову књигу представим 
само преко неколико карактеристичних случајева, поједниности, 
гестова, догађаја и прича; да покушам да се послужим мајсториским 
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Вишњићевим поступком, који историјске догађаје реконструише 
и разумијева примјењујући, условно говорећи, филмски принцип 
„монтаже“. Одустао сам јер би тих примјера било исувише, а ја 
између бројних које сам мапирао и који су привукли моју пажњу ни-
сам имао  умјешности да изаберем најкарактеристичније. Наводим, 
ипак, овдје само два примјера. Један је вишезначно писмо епископа 
карловачкога Симеона Злоковића, једне од ријетких позитивних 
личности ове књиге, датираног  августа 1951. године, у којем стоји: 
„У горњокарловачкој епархији стање је данас такво, да на веће праз-
нике старе жене, Мајке, десетине километара носе децу на крштење, 
у нади да ће се на каквом срушеном црквишту наћи свештеник који 
ће им крстити децу. Народ је упознат са чињеницом да се из разних 
разлога поједини свештеници не могу повратити на парохије на које 
су одређени и изморен напором којем је изложен тражећи свеш-
теника, негодује и стиче уверење да се онемогућује нормалан жи-
вот цркве у овим крајевима... овакав црквени живот православног 
живља, поред црквеног живота католичке цркве у овим крајевима, 
која је далеко мање страдала у рату неголи Српска црква, не слу-
жи интересима братства и јединства, што је највиши циљ наших 
народа баш у овим крајевима. Биће од велике штете по истинско 
јединство наших народа, ако Срби овога краја дођу до уверења да 
је организација црквеног живота српске цркве осуђена на пропаст“.

Други примјер казује о судбини Просвјетине библиотеке: 
„Преузимање је заиста ускоро отпочело и у Свеучилишну библи-
отеку и у Библиотеку ЈАЗУ је отишло нешто преко 8. 000 свезака 
у складу са њиховим оперативним критеријима вриједности и за 
попуну њихових фондова, од чега претежни дио, око осамдесет по-
сто у данашњу НСК. Највредније старе ствари су остале у Музеју 
Срба, односно, Повијесном музеју, а у њиховим депоима је остао 
затурен и огроман дио онога што је оцјерњено као незанимљиво. 
Тако је полагано, али сигурно, растурена једна вриједна библиотека, 
прикупљена механички као спашени остатак након нпада домаћих 
фашиста. Осамдесетих година прошлог стољећа значајан број ста-
рих књига враћен је епархијама плашчанској-горњокарловачкој и 
пакрачкој, да опет крену на ново лутање у рату деведесетих“.
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Вишњић обје деценије обухваћене књигом приказује тро-
плански: најприје захвата политички аспект приче, затим судбину 
Српске православне цркве те, напосљетку, кроз истраживачку опти-
ку посматра рад Српског културног друштва „Просвјета“. Да не оду-
жим, кратко ћу се само осврнути на судбину „Просвјете“: Вишњић 
за њу одлучно констатује да је била „институција национална само 
по имену, која је свим средствима порицала то име“; неки од тих 
садржаја или гестова су однос према Владану Десници, напримјер, 
или  денационализовани садржај њених публикација које су једва 
претрајавале, или измјештање рада из великих градских средишта, 
гдје је једино постојала могућност озбиљног дјеловања, у опустоше-
на села, гдје се рад сводио на пуко просвјећивање, а то значи гашење. 
Ако би се, укратко, морала описати та позиција онда треба рећи да 
је она била, како аутор каже, наглашено дефанзивна.

Описујући и оживљавајући дводеценијски период историје 
Срба у Хрватској, Чедомир Вишњић са тврдим разлозима закључује 
да је преломна тачка за њихову судбину у другој половини дваде-
сетог вијека била 1941. година и геноцид који је након ње у наредне 
четири године услиједио.  Ова година као почетак затирања, и на-
речени четворогодишњи период, одредили су и период од 1951. до 
1971, али и догађања с краја двадесетог вијека, у којем се много тога, 
злокобног, и готово према истој логици и матрици, поновило.

(Изговорено на промоцији књиге Чедомира Вишњића Време 
спорта и разоноде  у Банском двору у Бањалуци, 25. марта 2019. 
године).
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Војо Ковачевић 

ТАЈНА ЈЕДНОГ ОСЕЋАЊА

Мило Ломпар: Црњански – биограгија једног осећања, Православна 
реч, Нови Сад 2018. године.

Нова научнокритичка студија Мила Ломпара, како је већ у на-
слову назначено, Црњански – биограгија једног осећања (Православна 
реч, Нови Сад, 2018) осветљава духовну и егзистенцијалну биографију 
једног од највећих српских писаца XX века. Ова књига је својеврсно 
продубљивање вишедецинијског изучавање живота и дела Црњанског, 
исказаног у многобројним критичким текстовима и изузетним на-
учним монографијама – О завршетку романа (Смисао завршетка 
у романа „Друга књига Сеоба“,1995, друго допуњено издање 2008) и 
Црњански и Мефистофел (О скривеној фигури „Романа о Лондону“, 
2000, друго допуњено издање 2007), Аполонови путокази (Есеји о 
Црњанском, 2004) – у којима аутор, са различитих аспеката, критич-
ки анализира и вреднује готово целокупно његово дело. И те научне 
студије карактерише дубока усредсређеност на структуру дела, али 
и њихову кореспонденцију са темама и мотивима разноврсних дела 
из историје уметности и књижевности.

Ломпар у новој књизи проширује опсег својих интересовања, 
укршта иманентни приступ утемељен на структуралној основи 
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текста са разнородним спољашњим садржајима који су у додиру са 
оствареним уметничким артефактима. Критички сагледава утицаје 
историјских и културолошких збивања, идеолошких ставова и 
њихових главних протагониста на рецепцију дела, али и личност 
аутора. Проблематизујући многе од тих тема, Ломпар расветљава 
генезу и природу тих процеса.

У уводном поглављу, након минуциозне анализе сусрета пис-
ца са новим читаоцима, који, за разлику од својих острашћених оче-
ва, битно другачије схватају и прихватају његово стваралаштво,врло 
суптилно активира многе асоцијативне низове из пишчевих 
сећања. Црњански ниједним својим гестом није показао ни трачак 
озлојеђености или било какво друго негативно осјећање, како би  
се, можда, очекивало. Стога Ломпар поставља питање: „Остало је 
тајанствено ко је он“ (2018: 11)?

Како би се решавала назначена загонетка, аутор је сачинио, 
као додатак књизи, исцрпну хронологију његовог живота, презен-
товао значајну грађу, где се јасно оцртавају бурни догађаји који су 
скопчани  и са његовим стваралачким развојем. Могли бисмо на ос-
нову тих чињеница критички анализирати њихову трансформацију 
у поједина књижевна дела, почев од Дневника о Чарнојевићу до 
Романа о Лондону, као и у многим другим, где се препознају ствар-
носни догађаји и ликови. И Ломпарева маркација израза биографија 
у наслову књиге, уколико је схватимо у таквом значењу, усмерила би 
нас на читање текста у том кључу. Међутим, Ломпар своју анализу 
заснива на другачијим методолошким принципима: структуралном, 
књижевноисторијском, културолошком, рецептивном, психоанали-
тичком,  филозофском, социолошком, политичком. 

Ми се често налазимо у неприликама да одвојимо реално од 
иреалног, суочавамо се са, својеврсним, феноменом биографије. Јер, 
шта се, уистину, може знати о животима других? Ништа. И то што 
се мисли да се зна, зна се, увек, само посредно. Неретко, човеков 
положај у друштву, професионална атрибуција, или много шта дру-
гога, само сужава видно поље. Заводи посматраче и оцењиваче на 
странпутице или им издашно развејава заблуде. Дакле, различите 
перспективе посматрања увек бивају недостатне у настојањима да 
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се сагледају сви вањски и унутрашњи садржаји који творе човека 
и чине његов живот. Стога су поучне речи цара Хадријана упућене 
драгом пријатељу Марку у роману Хадријанови мемоари Маргарет 
Јурсенар: „[...] у посматрању мене мој роб има сасвим другачије 
могућности које имам ја посматрајући њега; и његове и моје су врло 
ограничене“ (204: 25). 

Поред свега назначеног најближе је истини да човек остаје 
странац и себи и другима. Подсетимо се колико пута се„свађамо“ или 
„препиремо“ сами са собом, а колико тек са неким другима. Трагамо 
за компромисом којим нећемо изневерити себе, пошто нам и сутра 
ваља живети са том личношћу што је у нама, или онима из спољашњег 
света. Тако непрестано трагамо за властитим бићем и сваковрсним 
артикулацијама сопственог израза. Знајући, такође, да у вртлогу 
небројених осећања, која се по природи човековог бића преливају 
у безброј варијација, што се укрштају и сударају, јачају или бледе, 
оцртавају кривуље сложеније и гушће од свакога кардиографског отис-
ка, Ломпар маркира једно осећање које човека / писца разликује од дру-
гих. Које је то осећање што га аутор фиксира, док доследно изводи коег-
зистентну, луцидну и одговорну критичку анализу и интерпретацију? 

Стиче се утисак да то осећање аутор поистовећује са личношћу 
и њеном посебношћу: погледом на свет, мишљењем, ставом, рафин-
маном и уметничким делима. Јер, знамо да на целом глобу, од искона 
до данас, не можемо наћи два подударна бића. Пишчева аутентич-
ност и тежња да хамронизује унутрашње немире, да на уметнички 
креативан начин изрази себе, може се схватити као његова права 
биографију. Иако његова дела произилазе из његовога живота и ис-
куства, она, свакако, нису његов одраз. И то Црњански посведочује 
у напомени свог романа Код Хиперборејаца: „Сва лица помену-
та у овој књизи живе или су живела, у стварности. У овој књизи, 
међутим, сва њихова имена, карактери, дела, и речи, претворени су 
у литерарне креације које немају везе ни са једним лицем у ствар-
ности, него представљају иреалне фикције према пишчевој потреби 
за причу о прошлости“ (1983: 5).

Имајући у виду сваку од могућих замки уског биограф-
ског приступа, Ломпар приступа пажљиво компоновању студије 
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и низању поглавља са најдубљим успостављањем интерактивних 
веза. Критички самерава полувековну рецепцију Црњанскова жи-
вота и књижевног опуса, прати мене времена, утврђене друштвене 
оквире и културолошке обрасце, идеолошка учења и партократско 
деловање, који профилишу јавни живот и одређују даља друштвена 
кретања. Неосетни су прелази које чини осветљавајући духовну и 
егзистенцијалну биографију писца и друштвени амбијент.

Црњански, у једном писму упућеном Андрићу пише: „Ја сам 
исувише поносит у флертовима мојим а да бих показао да ме боли 
што ми нисте тако дуго писали – да нисте болни, и да се не бојим 
за Ваше здравље. Не заборавите да ја волим Иву Андрића из књига 
– а не из живота, пошто се у животу ја увек претварам, на папиру 
никад“ (Поповић 2009: 49). Поносан човек неће да призна другима, 
а често ни себи самом, да га штогод мучи или боли. 

Промишљајући у задатом оквиру, суочавамо се и са питањима 
етичког карактера. Пребирање по животима других вазда изазива 
многа непријатна осећања. Израз су грубе индискреције. Ломпар, 
свакако, то зна, стога, у својој књизи, у целисходном контексту, и 
апострофира тај исказ. Прецизно и објективно прави дистинкцију 
између исказа који се односе на различите врсте изражавања: епи-
столарна грађа, новински и књижевноуметнички текстови, јавни 
иступи и говори. Сви ти искази у највећој мери одражавају пишчев 
сензибилитет, а његова размишљања и ставови знатно профилишу 
његово духовно искуство. Творе, дакле, особен животопис, који ау-
тору ове научне студије постаје чврст темељ за проблематизацију 
многих питања везаних за уметност, културу и политику. 

Ослањајући се, као што смо истакли, на писану кореспонденцију 
М. Црњанског са Ивом Андрићем, Марком Ристићем, Мирославом 
Крлежом, али и другим истакнутим писцима и делатницима из кул-
турног и политичког живота, Лопар осликава пишчев животни пут 
у периоду између два светска рата, оцртава његов карактер и темпе-
рамент, литерарне интенције и политичка опредељења, културолош-
ка и државотворна становишта. Определивши се за компаративна 
сагледавања епистоларне грађе, прецизно утврђује њихове персонал-
не (су)односе, истиче њихов друштвени положај и идеолошке ставове, 
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али и луцидна промишљања везена за даљи развој књижевности и 
културе у новоствореној држави. Хронолошки прати стварносне 
чињенице и њихове узрочно-последичне везе те на основу њих из-
води адекватне закључке. Означава њихове импликације не само у 
књижевности, већ и у друштву, култури и политици.

Начин на који Ломпар развија своју мисао и анализира за-
дату тему, као и начин како је језичкостилски обликује, мотивски 
повезује, очитује успостављање континуираног дијалога који дотиче 
разна подручја, почев од литературе и књижевне критике до кул-
туре и политике. Тако уводи дискретан полимички тон, усмерен на 
преиспитивања, отклањања заблуда, утврђивања мишљења и ставова, 
како личних тако и друштвених. И погрешке које се у тим процесима 
чине, нужно је отклањати, како зарад властитог, тако и општег напре-
тка. Црњански се не либи да призна младалачку илузију: „Па ипак, као 
сваки млад човек тога доба, ја сам мислио да је сад, или никад, куцнуо 
час стварања једне Југославије која ће бити наша. [...] Ни сањао нисам 
да ће та нова држава, кроз двадесет и три године, да се, као Аустрија, 
распада и да ће имати, понова, из крви, да се ствара“ (1966: 184).

Дакле, Ломпарева разлиставања пишчевих личних увида у 
књижевност, културу или политику, у многим случајевима, имају 
и парадигматски карактер. Црњански је у сфери књижевности ан-
тиципирао многе особености човека савременог доба, а на пољу 
културе и политике, предвидео је многабудућа дешавања. Аутор 
прецизно подвлачивреме кад су изнети ти ставови те њихов про-
рочки карактер,напосе у односима српких и хрватских политичких 
и културих делатника, две деценије након Великог рата и низу го-
дина после Другог светског рата. „Тако је Црњански – 1935 . годи-
ни – изнова оцртао паралелизам између комунистичке идеологије, 
која је у корену понашања „црногорске интелигенције“, и сепарат-
них настојања хрватске културне политике: против југословенске 
државе. Репрезентант овог политичког савеза био је – у чланку 
Црњанског – М. Штедимлија, коме је доделио прецизну одредницу 
„несрећног монтенегринера“ (2018: 208).

Активирањем питања идеолошко-политичких садржаја, по-
том питања културолошког или националног карактера, Ломпар 
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критички анализира континуитет тих процеса у профилисању 
југословенске заједнице и утврђивања културолошких образаца, 
који подривају оквире српске државности и културе. Самерава и 
вреднује различите смеровеу оквируразвоја југословенске идеје 
почев од њеног контитуисања до ововремених друштвенополи-
тичких збивања. „Постоји југословенско искуство између два свет-
ска рата које је у много чему тежило интегрализму, у једној форми 
мултикултуралности. [...] И постоји, после Другог светског рата, 
југословенско искуство које је развило националне културне кон-
цепте, који су осамдесетих XX века попримили развијене форме 
културне дезинтеграције Југославије“ (2018: 55).

Илустаривни су, такође, и многи Крлежини текстови у којима 
се недвојбено очитује политичким подтекст,а односе се на значајна 
деласрпских писаца. Аутор разобличава њихову тенденциозност и 
интерпретативни  „инжињеринг“, нескривенеинтенције да се путем 
обезвређивања српских уметника наруши не само њихово дело, већ 
и српска култура, али идезавуишењихова државотворна свест: „У 
потоњим и узгредним враћањима Шантићу, Крлежа се свагда кретао 
у кругу свог примарног доживљаја: описаног у некрологу из 1924. 
године. Тако је – у својим енциклопедијским напоменама из 1953. 
године – потпуно свео мостарског песника на његову политичку 
актуелизацију: ‘Евокација Алексе Шантића: крунисање краља Петра 
I Карађорђевића године 1903. као пример лажног патоса, који је у 
омладинским главама око балканских ратова 1912 попримио облик 
вишег, фанатичног вјеровања’, па се ‘ово омладинско национали-
стичко вјерује [...]може сврстати у прве симптоме претфашистичког 
буђења’. Непроменљиво присуство краљевског знака прецизни је 
показатељ централног Крлежиног мотива у посматрању Шантића: 
и у часу када – 2. новембра 1975. године – евоцира свој сусрет са 
старим песником, када се сећа да их је ‘примио [...] лијепо и срдач-
но’, Крлежа наглашава како „на зиду му је била урамљена слика 
краља Александра с посветом на што нам је чак скренуо пажњу’. 
Ни у дневничким забелешкама није другачије, јер Крлежа помиње 
како је ‘Бранко Поповић [...] заплакао, рецитирајући стихове Алексе 
Шантића о крунисању краља Петра’. Овај мотив опсесивно искрсава 
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– 7. јуна 1979. – у вијугавим путањамаКрлежиних разговора: ‘Имао 
сам прилике чути када Бранко Поповић чита Шантићеву пјесму о 
крунидби краља Петра 1903. чуо сам га кад чита на радију ту пјесму, 
он плаче, он не може да одоли, гута сузе, толико је узбуђен’. Крлежин 
доживљај примарно је обликован као политички“ (2018: 155).
Далекосежност таквих ставова препознаје се све до наших дана, 
а кулминирали су деведесетих година минулог века. Како бисмо 
им се могли супротставити, нужно је да се дешифрују искази так-
вог садржаја, што Ломпар и најнепосредније критички осветљава 
и разобличава. 

Црњански је као писац маргинализован од стране припадника 
српског грађанског друштва, носилаца официјелне критике и јавних 
делатника, јер имје била пријемчљивија традиционална модерна, а 
не радикални авангардизам чији је главни репрезент био Црњански.
За нову осећајност којом зрачи књижевно дело Црњанског, као 
да нису ималиразвијене рецепторе нити рафинман. Стога су му 
постављали многе друштвене препреке, анакон стварања Друге 
Југославије писац бива у потпуности друштвено изопштен и у егзи-
лу. У више наврата проглашавају га мртвим, што Ломпар критички 
објективно наводи и анализира у најширем друштвеном контек-
сту, почев од идеолошког неслагања, личне суревњивости, чувања 
позиција друштвене удобности до потајних и упорних наметања 
културолошких и идеолошко-политичких образаца који ће се ум-
ногоме у деценијама после 1948 и ИБ-а све јасније профилисати, 
касније и утврдити, те тако урушавати и растакати српски дух. „У 
јавном животу Краљевине Југославије, у коме су се укрштале идеје 
и пракса грађанских и комунистичких струја, Црњански је био на 
маргини. Међуратна неприхваћеност у Краљевини Југославији, на-
ставила се и у емигранској деоници његовог живота у Лондону“, 
потврђује Зоран Аврамовић у свом критичком тексту Српска 
књижевност, култура и политика у животопису Црњанског, као 
приказу Ломпарове научне студије.  

Структура књиге о Црњанском композиционо је беспрекорно 
сачињена, стилски пажљиво обликована, са истанчаним осећањем 
за семантичка померања и мотивске варијације. Апострофирањем 
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пишчева живота и рецепције његовога дела, аутор истодобно 
остварује и жив дијалог са његовим савременицима, делатници-
ма у сфери књижевности и културе, друштва и политике. Особита 
вредност Ломпарoве студије јесу и језичкостилске вредноте, функ-
ционално преплитање језичких израза, примерених разнород-
ним манифестацијама духа. Поред научног стила и објективног 
сагледавања мноштва литерарних и ванлитераних елемента, 
нужно је истаћи и есејистичке и књижевноуметничке специфич-
ности његовог текста. Јован Попов, с правом истиче: „Ломпарова 
монографија о Црњанском компонована је од 26 поглавља, по ду-
жини, по обрађеним темама, понекад чак и по стилу, који варира од 
књижевно-научног, преко филозофског, до књижевноуметничког. 
Засебно посматрана, нека од тих поглавља, попут уводног или зав-
ршног, представљају ремек-дела савремене српске есејистике, па 
би се књига могла читати и као збирка огледау чијем се тематском 
језгру налази један човек, али увек у релацији са другима, махом 
опонентима“ (2018: 161).

Апострофираћемо и поглаље Два песника у којима 
препознајемо не само осмишљену ритмичност саображену са 
стилским ознакама и семантиком текста, већ и ауторевопрецизно 
одређење књижених или уметничких норми, темељних координата 
при утврђивању културних образаца. Истицање најузорнијих стил-
ских ознака два песника који стварају у истом времену, у књижевном 
опусу Црњанског и Андрића,потврда су несамерљивог потенцијала 
српскогјезичког богатства, али и неупитан знакза утврђивање два 
магистралног тока српске књижевности и културе.

„Као да увек постоје та два песника, и у једном времену, и у 
свим временима једне књижевности, и у светској књижевности. Они 
постоје напоредо, као две могућности језика у истом времену, као 
разлиставање песничке осећајности у два уметнички вредна тока, 
различита а ипак комплементарна, као код Гетеа и Шилера, или срод-
на а међусобно супротстављена: Толстој и Достојевски“ (2018: 23). 

Критичко самеравање и сједињење тих манифестација духа, 
вредно је не само препознати,већ изнаковноупризорити и овекове-
чити. Од пресудног значаја за даљи развој књижевности и културу, а 
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самим тим и друштваи политике,јестенаучнокритичко етаблирање 
симболичких вредности њихових дела и стваралачких личности. 
Зорни су примери културолошких путоказа које су најсмисленије 
одредили национално освешћени народи, попут Немаца или 
Скандинаваца, што Ломпар екплицитно истиче. Њихов значај је 
вишеструк, испољава се у најразличитијим областима националног 
духа и њиховог прегнућа, манифестованог у сфери уметности, на-
уке и културе. Аутор врло сугестивно описује изливене споменике 
узорних стваралаца тих народа, означава њихове релацијске одно-
се у простору и времену, али инераскидиву копчу са прошлошћу 
и будућношћу.Њихова упризорења су трајни белези срећног 
сједињења уметности, културе, развоја народа и државе. Дубоко 
усредсређен на непомичност ставова тих кипова и њихове ванредно 
извајане обрисе, Ломпарнајпроницљивије уочава њихове покрете и 
усмерења:„Ако се камена и покровитељска рука на Шилеровом ра-
мену може схватити као знак заједничког трајања двојице песника 
у култури, кад је на споменику записано да га подиже „отаџбина“, 
кад већ почивају у заједничкој костурници, ако је та рука камени 
израз једног најближе могућег односа, какве бисмо још могли препо-
знати односе унутар културолошке представе о два песника?„Однос 
између Гетеа и Шилера могао би се назвати односом и-и. То је однос 
у којем култура, чак и кад привилегизује неку од вредности или 
личности, настоји да уравнотежи разнородне силе – духовне, пес-
ничке, друштвене, политичке, националне, религијске, привредне, 
интернационалне – које стварају културолошке и камене представе 
о двојици песника“ (2018: 26). 

У наставку текста и анализи односа у различитим култура-
ма означеним назначеним знацима, положају Ибзена и Бјорнстона, 
Толстоја и Достојевског, Елиота и Езре Паунд, и на на крају Андрића 
и Црњанског, предочене релације су својеврсне културолошке 
максиме које сублимирају карактер и будући развој националних 
књижевности.Ако бисмо анализу Ломпаровe последње књиге кри-
тички самеравали из друштвено-историјске или рецептивне пер-
спективе, као у искривљеном огледалу рефлектовао би се и овдашњи 
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положај српског народа, карактер државе, културе као и њен рас-
точени дух. И у том смислу научна студија Црњански – биограгија 
једног осећања прожима се и допуњује са ауторевим претходним 
књигама, Духом самопорицања и Српским становиштем. Као што 
Сеобе парадигматски одржавају судбину српског народа, тако и 
биографија Црњанскова осећања, како ју је Ломпар продубљено ос-
ветлио, јесте биографија једног злехудог времена у којем се перма-
нентно цепао идентитет нашег народа.

Истакли бисмо, такође, и карактер нескривених, објективно 
сагледаних и без зазора исказаних запажања, која препознајемо 
код оба аутора. Као илустрацију истаћемо један врло пластичан 
пример: У Хиперборејцима, Црњански, у освит Другог светског 
рата и ишчекивању немачког напада на папски град, често путује 
по Италији, обилази са пријатељима њене знаменитости те, мно-
го касније, бележи своје импресије и размишљања. У друштву, 
једном згодом, расправљају о Кановиној скулптури – снежнобелој 
Наполеоновој полусестри Паолини Бонапарте. Упоредо са тим опи-
сом мермерне фигуре писац прати и лик једне лепе Неаполитанке, 
која, све време, кокетно цвркућући, игра око њих. Вијајући, тик уз 
писца, својом лепом ножицом, он уочава: „Ја сам, случајно, ту ногу, 
која ми је била носу тако близу, мало боље погледао, а на мом лицу, 
ваљда, могло је да се запази, колико сам се, прстима те ноге, био за-
чудио. Сандале су, при том дизању ноге, на столицу, биле, тој жени, 
спале са ногу – прво једна, а после једног тренутка оклевања, и друга. 
Угледао сам, на најлепшој нози, прсте, ружне, као чудо. [...] Лепотица 
је, међутим, случајно, била ухватила мој поглед, па је загледавши ми 
у очи дубоко, као у душу, као у главу, одскочила“ (1983: 387-388). 

Тај детаљ, што писац уочава, нарушава целину, ружи линију 
складно вајаног листа, а истодобно, означава, због уочене израслине, 
и ненадан продор у  главу и душу означене персоне. Сличну опти-
ку при сагледавању мноштва детаља који граде целину, наравно, 
другачијих садржаја, уочавамо и у Ломпарoвој књизи, где су, у скоро 
вековном интервалу, посебно маркиране многе неправилности и 
огрешења у српској књижевности и друштву, политици и култури, у 
мишљењима и ставовима великог броја њених „вајних репрезената“, 



268

Ч
И

ТА
Њ

Е 
К

А
О

 П
РЕ

И
С

П
И

ТИ
ВА

Њ
Е

који би, можда, сада, ако су живи, прочитавши oву студију, због 
својих погрешних судова и штетног делања, поскочили од гнева, 
као што одскочи она лепа Неаполитанка.



269

Литература

Аврамовић 2019: Зоран Аврамовић, Српска књижевност, кул-
тура и политика у животопису Црњанског, Зборник Матице српске, 
Нови Сасд, (у штампи).

Црњански 1983: Милош Црњански, Код Хиперборејаца, у: 
Изабрана дела, Нолит, Београд.

Јурсенар 2004: Маргарит Јурсенар, Хадријанови мемоари, 
прев. Иванка Павловић, Новости, Београд.

Ломпар 2018: Мило Ломпар, Црњански – биографија једног 
осећања, Православна реч, Нови Сад.

Попов 2019: Јован Попов, Црњански, странац у својој култу-
ри, Летпис Матице српске, књ. 503, св. 1-2, стр. 160-166, Нови Сад.

Поповић 2009: Радован Поповић, Бескрајни плави круг, 
Службени гласник, Београд. 



 

Издавач

Бањалука

За издавача
Душко Певуља

Лектура и коректура
Милка Рисовић

Ликовно–графичка опрема
Ненад Савковић

Штампа
Графид д.о.о. Бањалука

За штампарију
Бранислав Иванковић

Тираж
300


