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РАСПЛАМСАН КАО ПЛАМЕН
Умјесто увода
Плодан и разноврстан стваралац, Светозар Ћоровић је
по дару и умјетничком инстинкту прије свега био приповједач.
Објављивао је пјесме, кратке приче, приповијетке и приповијести, романе, драмске и мемоарске текстове. Његове драме, од
којих знатан број није сачуван, одређују изразита приповједачка својства (описи, дијалози и новелистички завршеци). У том
смислу је карактеристичан његов текст „Владика у Пољицама“,
који није утемељен на драмском заплету већ на анегдотској основи и који је састављен од типично приповједачких дијалошких партија. Посљедња и умјетнички најуспјелија Ћоровићева
драма Као вихор, која тематизује разорно дејство тамне стране
моралног породичног насљеђа на судбину појединаца, садржи
снажан драмски потенцијал, али само на појединим мјестима
има драмску разраду, при чему је њено финално разрјешење у
виду новелистичког обрта1. Најзад, у Ћоровићевим приповијестима и романима могу се уочити учестала драмска чворишта,
која су плански реализована на приповједачки начин (романи
Мајчина султанија и Међу својима). Рођеном приповједачу, њему
је недостајало више истрајности и стваралачке инвенције да се
оствари и као драмски писац, да у драматуршким рјешењима
и разрјешењима достигне артизам који је исказао у својим најбољим прозним остварењима.
Светозар Ћоровић је као ријетко који српски писац био
опсесивно посвећен књижевном раду, коме сплетом животних околности није могао да подреди сав раскошни дар који је
1
Види: Иво Андрић: „Светозар Ћоровић: Као вихор“, у: Уметник и његово дело,
Београд 1976. године, стр. 267–269.
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посједовао. Морао је да се покори налогу породичних потреба и
обавеза, усљед чега, по завршетку основне и трговачке школе у
родном Мостару, није наставио школовање изван родног мјеста,
што је била његова жеља2.
Та онемогућеност прожела је осјећајем ускраћености читав његов живот.3 Према свједочењима савременика, непотпуно
школовање надокнађивао је страственим читањем, ријетком
обавијештеношћу о савременим књижевним приликама и одличном меморијом4.
Поред књижевног, био је на више начина предан културном
и просвјетитељском раду, у периоду великог националног заноса
2
У писму Милану Марину од 22. септембра 1892. године каже: „Учио сам
све у Мостару т. ј. основну и трговачку школу – и ако ми у трговини није
најпријатније, јер нема вишега контраста него писати сад пјесме и шаљиве
игре, а одмах за тијем рачуне од робе“; Види: Светозар Ћоровић: Сабрана дјела,
књига 10, стр. 254.
3
О томе како је на Ћоровића утицала одлука његових родитеља да га не шаљу
на даље школовање, супруга Перса Ћоровић каже: „Дуго затим Светозар је
био утучен, безвољан. Морао је остати у магази гдје је помагао оцу за тезгом.
Светозар је мајци зато вјечито замјерао, и на самртничкој постељи је то
спомињао“. Види: Емануел Мичковић: „Живјећу још мало, који сат“, разговор са
Персом Ћоровић о посљедњим часовима С. Ћоровића“, Седам дана, Сарајево
1954. године, стр. 7.
4
О томе Милан Ћуковић пише:„Светозар Ћоровић није био школски образован
човјек. Његова је школска наобразба била скромна: Основна и Трговачка
школа у Мостару. Али амбициозан и осјећајући у себи позив и способност
књижевника, он се је сам образовао. Читао је све до чега је долазио, а поготово
ствари из лијепе књижевности. Није било писца, па и најнезнатнијег којег није
прочитао. А имао је колосалну меморију. Колико је пута нама н. пр. требао
податак о неком писцу, његовом дјелу или чак појединој пјесми објављеној у
каквом листу. И кад у нашем друштву нико није знао рећи, Светозар је знао
не само лист него и годину када је пјесма или друга која ствар штампана. Сва
важнија дјела свјетске књижевности прочитао је у преводу на српском или
руском језику, који је једини од страних језика познавао. Знању руског језика
има да захвали своје књижевно образовање, и утицај руских писаца јасно се
види у његовим дјелима“. Види: Милан Ћуковић: „Светозар Ћоровић“, Преглед,
Сарајево 1929. године, број 71, стр. 265.
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у којем је Мостар постао важно средиште на мапи цјелокупне
српске културе. Уредио је два годишта календара Неретљанин,
био покретач и уредник знаменитог књижевног часописа Зора,
активан члан друштва „Гусле“, нарочито се истичући у драмској
секцији (као организатор, писац драмских текстова, те и као глумац!), члан редакције листа Народ, те посланик у Босанском сабору од 1910. године када је он започео са радом. Како је Светозар
Ћоровић све ово стизао, на то питање одговор је дала његова супруга Перса Ћоровић: „Радио је пуно, обично по петнаест часова
дневно. Достизао је на све стране и, поред тога, успијевао је да
свугдје задовољи. Био се распламсао као пламен“.5 На предавању
уприличеном поводом 25 година Српског књижевног гласника
Богдан Поповић је истакао да је Ћоровић „као обилат писац помагао Гласник као ни један други приповедач тога доба“6.
Написао је и неколико књижевних успомена о дружењима
и сарадњи са истакнутим српским књижевницима свога времена:
Симом Матавуљем, Стеваном Сремцом, Радојем Домановићем
и другима. Заједнички називник за ова сјећања, лијепе примјере
књижевних пријатељстава српских класика, могао би да гласи
„моје симпатије“. Ћоровић о свима пише са великом наклоношћу,
откривајући нам њихове склоности, књижевне планове и стваралачке муке, анегдотске ситуације у којима се откривају људи
који на духовит начин реагују на свакодневне ситуације. Тако, на
примјер, сазнајемо из поменутих Ћоровићевих написа како је за
једну ноћ, у Мостару, написан „Пилипенда“, једна од најбољих прича Симе Матавуља, колико је Стеван Сремац држао до критичког
суда Љубомира Недића, те како је грешке у сопственим текстовима
увиђао тек пошто би они били објављени, како се злопатио и колико је једа у себи носио Радоје Домановић, итд. И у овим текстовима,
Емануел Мичковић: „Живјећу још мало, који сат“, стр. 7.
Богдан Поповић: Огледи о српској књижевности, приредио Предраг Палавестра,
Београд 2001. године, стр. 360.
5

6
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а неке од најбољих написао је у претпосљедњој години живота,
види се колико је Ћоровић био мајстор књижевног портрета, како
је успијевао да пред читаоца из његових мемоарских записа излазе
„живи“ људи, зналачки уобличени литерарни јунаци.
Ћоровић је изузетну озбиљност показивао и у саборским
говорима, које је припремао темељито, илуструјући своје ставове бројним провјереним статистичким подацима. Као писац
умио је да посланичке иступе „премрежи“ анегдотама, шаљивим
примјерима и духовитим опаскама, што је изазивало симпатије
и пажњу осталих посланика7. Његова посебна „специјалност“ у
иступима у Босанском сабору била су просвјетна питања. Са
много упућености доказивао је колико је просвјетна политика
Земаљске владе, на непосредан начин и кроз посредне примјере,
била наглашено антисрпска, у бројним сегментима некомпетентна, неријетко и смијешна.8
7
О важним аспектима Ћоровићевих саборских говора види: Игор Радојичић:
„Ћоровићева културна и политичка мисао“, Српска проза данас, Билећа–Гацко
2009. године, стр. 19–22.
8
Критикујући просвјетну политику Земаљске владе Ћоровић је наглашавао њен
дискриминаторски однос према српском народу. Наречени однос илустрован
је сљедећим показатељима: недовољним бројем школа у мјестима гдје Срби
представљају већину, неадекватном заступљеношћу учитеља и наставника
српске националности, непримјереним уџбеницима у којима српски писци
нису добили заслужено мјесто, итд. Расправљајући о просвјетним питањима
Ћоровић је неријетко говорио о начелним питањима, указујући на слабости које
нису условљене националним или конфесионалним претпоставкама. Омиљена
тема су му били уџбеници, чије мањкавости је извргавао сатиричном руглу.
Ево једног од најилустративнијих примјера, често навођеног поводом овог
вида Ћоровићеве дјелатности (актери су ђак муслиманске вјероисповијести и
његов отац): „Сјело тако дијете уза зид, поред пенџера, на ком феслићен мирише,
саставило браду и кољена, и климајући се полугласно чита, а отац му, здрав, једар
човјек, силан, узвалио се на шиљтету, ослонио се на јастуке, па опруживши чибук
до насред собе и отпуштајући димове, који му се таласају изнад браде, гледа га.
Дијете чита: - Ја идем данас у цркву, ја сам радо у цркви. – А шта ћеш ти у цркви,
несретни сине? – пита стари и оштро га гледа. – Зар си заборавио џамију? – Старо
вино ми је драже него ново – чита мали даље не слушајући старога. (У саборници

8

УМИЈЕЋЕ ПРИПОВИЈЕДАЊА
Као приповједач Светозар Ћоровић се огласио причом
„Милан и орах“, објављеном у сомборском Голубу 1890. године.
Пет година доцније штампао је прву збирку цртица под насловом Из Мостара. До краја деветнаестог вијека публиковао је
још четири збирке прича: Из Херцеговине (1896), Бакине приче
(1898), Из моје домовине (1898) и Записци из касабе (1900). Овим
раним књигама означен је простор Ћоровићевог приповједачког свијета и његов преовлађујући жанровски регистар. У његовом стваралачком раду преломни моменат представља збирка
Цртице (1901), о којој jе афирмативан приказ у Српском књижевном гласнику објавиo Богдан Поповић9. И поред обавеза у
опћи смијех и пљесак). – Шта? Шта, бре? Вино? – Ако добијем о Божићу од оца
нови шешир, бићу врло добар и марљиво ћу учити – опет чита мали. – Ама,
болан, јеси ли ти муслиман, шта ли си? (Смијех, одобравање и пљесак). Шта је
то, Алах ризасичум! – У школи учимо, у цркви молимо. – Кад продам јаја, купићу
свињче. Дијете није још све ни договорило, чибук очев пуче му о главу и лула се
разби у комаде. (Разлагање говорника прате сви посланици уз непрестан смијех
и одобравање). – Зар ти мени крмка у кућу, домузине један? – виче стари љутито,
бацајући књигу кроз пенџер. – Зар те томе у школи научише?“, говор од 20. марта
1910. године, Стеван Јелача: „Светозар Ћоровић: живот и рад“, Целокупна дела,
књига 7, Београд, без године издања, стр. 13–14.
9
Афирмативно представљајући Цртице Богдан Поповић се укратко осврће
на сваку причу из ове збирке, истичући њихове врлине и покоји недостатак. У
први план ставља „Богојављенску ноћ“ и скоро њену трећину цитира у свом
приказу. Поповић, поред осталог, пише: „Ћоровић се у Цртицама показује, ако
не као дубок посматрач и моћан уметнички темперамент, оно као приповедач
са доста разноврсном инспирацијом, с нежним осећањима, са извесним даром
опажања, понекад са пријатном хумористичком жицом, и с прилично вештине у
приповедачком занату“, Види: Богдан Поповић:„Један српски приповедач: Светозар
Ћоровић“, Огледи о српској књижевности, приредио Предраг Палавестра, Београд
2001. године, стр. 91. У осврту на поменуту Ћоровићеву књигу, Богдан Поповић је
назначио готово све главне одлике приповједачке умјетности овога писца, које ће
још видљивије доћи до изражаја у његовим потоњим књигама.
9
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очевој трговачкој радњи, Ћоровић је био ванредно продуктиван
и посвећен књижевном раду. Склон да се мијења и унапређује
свој литерарни израз, он се према дјелима која је објавио прије
Цртица односио критички одговорно, вршећи строгу селекцију
свог дотадашњег опуса10. То се најбоље види из четворокњижја У
часовима одмора, у које Ћоровић није уврстио много приповједачких текстова насталих до 1901. године. О тој самокритичности
рјечито свједочи писмо упућено Тихомиру Остојићу, почетком
1902. године, у којем између осталог Ћоровић каже: „Право да
ти речем, ја из оних ранијих збирка не би ти препоручио ништа,
јер су ствари необрађене и већином их сад прерађујем. Ако ћеш
изабрати, изабери из нове збирке Цртице“. Поред четири приповједачке књиге под истоветним насловом У часовима одмора,11
за Ћоровића приповједача репрезентативне су још и збирке Моји
познаници (1910) и Комшије (1912).12
10
На еволутивни пут Ћоровићевог приповједачког исказа указаће Павле
Поповић: „С даром, с опажањем, са осећањем Ћоровић је здружио и солидне
особине сређености, савесности, пажљивости непрекидног поправљања и
усавршавања, и тиме наставио традицију Л. К. Лазаревића која је код других
приповедача у том погледу била углавном прекинута. Колика разлика, одиста,
између писца Из Херцеговине и писца У часовима одмора!“; Види: Павле Поповић:
„Стање данашње српске књижевности“, Нова књижевност II, приредио Предраг
Палавестра, Београд 1999. године, стр. 485.
11
Четири Ћоровићеве приповједачке збирке под насловом У часовима
одмора изашле су у Мостару сљедећим редослиједом: 1903, 1904, 1906. и 1910.
године. Под истим насловом Српска књижевна задруга објавила је избор из
Ћоровићевог приповједачког опуса 1906. године.
12
Када је ријеч о односу водећих критичара Ћоровићевог времена о овоме писцу,
нужно је узети у обзир ткест Бранка Лазаревића о Петру Кочићу у којем је Ћоровић
сврстан међу четири водећа српска приповједача у првој деценији двадесетог
вијека. У наведеном тексту, чији први одломак је кратки панорамски снимак српске
приповједачке прозе нареченог периода, Лазаревић на сљедећи начин вриједносно
рангира водеће приповједаче: Борисав Станковић, Иво Ћипико, Петар Кочић
и Светозар Ћоровић. Види: Бранко Лазаревић: Импресије из књижевности и
позоришта, приредио Предраг Палавестра, Београд 2003. године, стр. 64–65.
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Ћоровићеви савременици, али и критичари који су доцније
писали о њему, инсистирали су на миметичкој заснованости и
изразитом реалистичком карактеру његових прича. На примјер,
Милан Ћуковић каже да је овај приповједач имао „добро посматрачко око“, усљед чега су његове приче „фотографије живота“13.
У свом тексту о Ћоровићу, објављеном 1900. године, Јован Дучић
је изнио потпуно супротно мишљење: „Ћоровићеве мостарске
приче, поред све своје интересантности, немају ништа локално:
то нијесу лица из живота, него из приче; нису то наши људи – то
су јабанџије, дошљаци, који говоре наш језик, носе наше одијело, имитују нас у нашој простоти, али који нијесу Мостарци“14.
Дучићево запажање о нерегионалном карактеру Ћоровићеве
умјетничке слике свијета, иако претјерано, у основи је тачно. Као
и други даровити приповједачи, и Ћоровић је, полазећи од локалног миљеа, настојао да „открије неку типичнију нарав и неки
општији животни смисао“, показујући „инвентивност не само у
запажању животних појава него и инвентивност у одгонетању
њиховог смисла“15. Да је Ћоровић описивао родни Мостар и завичајну Херцеговину то се види већ из наслова појединих његових дјела, а нарочито из њихове атмосфере и локалне обојености. Међутим,
свођењем тог умјетничког свијета на његов стварносни ареал, што
се по аутоматизованој инерцији понављало у текстовима о овом
писцу, умањују се трајна умјетничка својства Ћоровићеве прозе, њен универзални карактер и препознатљиве особености које
нису сведиве на конкретно одређени простор и вријеме. Као несумњиво реалистички писац, Ћоровић је прихватио и нека од
13
Милан Ћуковић: „Светозар Ћоровић“, Преглед, књига 4, број 71, Сарајево
1929. године, стр. 264.
14
Јован Дучић: „Светозар Ћоровић“, Моји сапутници, Београд 2008. године,
стр. 205.
15
Бранко Милановић: „Приповједачки рад Светозара Ћоровића“, предговор књизи
Светозара Ћоровића У ноћи и друге приче, Сарајево 1981. године, стр. 9.
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темељних поетичких својстава модерне, стилске формације у
вријеме чије доминације су настала његова најбоља дјела.16
Два описа Ћоровићевог приповједачког модела у рецепцији његовог дјела заузимају посебно мјесто. Исидора Секулић
је у тексту „На гроб Светозару Ћоровићу“, објављеном у години
пишчеве смрти, о Ћоровићу написала: „Ћоровић је у својој једноставности и једноликости, хармоничан и цео [...] У Ћоровића
нема тенденције, нема тезе, нема морала ни философије, нема
свега оног гвозденог скелета на чему се обично подижу новеле
и романи, него има фина скица од лаких линија и нежних сенчица“17. Показујући дубоко разумијевање природе Ћоровићевог
приповједачког умијећа, Сима Пандуровић је истакао: „Уопште,
та непретенциозност и нетенденциозност која се огледа на свим
радовима овога нашег приповедача, та коректност и савесност
која избија из сваке његове приче, па и оне најмање, затим очевидно одстрањивање сваке теорије, концепције или школе која
би служила као медијум између живота и личности овога писца,
чине да укупно дело Светозара Ћоровића има знатно веће вредности но што се обично мисли, и да је он један од најбољих, чистих и аутентичних реалистичких писаца наше књижевности“18.
16
„Иако закашњели реалиста чак и у нашим књижевним приликама, Ћоровић је,
ипак, већ наговјештавао модерног приповједача. По друштвеној подлози, амбијенту
и ликовима Ћоровић се готово нимало не разликује од босанских приповједача
што су стварали између два рата, а који су углавном били модерни приповједачи
[...] Трагови модерног приповједачког поступка видљиви су у оним Ћоровићевим
приповијеткама у којима је мотивација поступака појединих ликова прикривена
до те мјере да се чини да она и не постоји. То су обично приповијетке у којима
се ликови равнају према неким својим дубљим разлозима којих нису свјесни и
којима не могу да се одупру“, Станиша Тутњевић: Ради свога разговора: огледи о
приповједачима Босне, Сарајево 1972. године, стр. 12–13.
17
Исидора Секулић: Домаћа књижевност I, Нови Сад 2002. године, стр. 258–
260.
18
Сима Пандуровић: „Светозар Ћоровић“, Летопис Матице српске, књига 321,
Нови Сад 1929. године, стр. 42.
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Најпоузданији тумачи Ћоровићевог дјела у другој половини двадесетог вијека (Бранко Милановић, Радован Вучковић и Зденко
Лешић), углавном су прихватили изнесена мишљења и уклопили
их у властита читања овога писца. Ћоровић, како су примијетили
Исидора Секулић и Сима Пандуровић, није био иноватор форме,
нити је тежио ка разноврсној употреби приповједних поступака.
Он је своје дјело богатио упечатљивим ликовима, необичним
ситуацијама у којима се они реализују, вишеаспектном сликом
умјетничког свијета и новим тематско-мотивским склоповима.
У поменутом чланку о Ћоровићу Дучић је изнио и запажање
о жанровском карактеру његових приповједачких остварења: „Ако
је цртица какав жанр, онда јој је Ћоровић у нас дао први врло
тачно обиљежје; он и јест само писац цртица, чиме нијесам рекао
ништа неповољно, а можда ће то и остати. Његове крупне ствари
и нијесу ништа друго него развучене цртице“.19 Дучић је овај текст
написао прије него што је Светозар Ћоровић објавио своје главне
приповједачке збирке па није ни могао имати увид у генезу умјетничког развоја овог ствараоца, који ће се са успјехом огледати и
у дужим прозним облицима (приповијестима и романима). Све
четири збирке у Часовима одмора писац је жанровски поднасловно одредио као цртице, слике, записци и приповијетке, чиме је
исказао свијест о њиховој обликовној разноврсности.
У Ћоровићевом богатом приповједачком опусу, који
чини око 250 кратких и краћих прозних облика,20 није једноставно успоставити поуздану типолошку евиденцију. Бранко
Милановић, приређивач Ћоровићевих сабраних дјела из 1967.
године21, слиједећи таматско-проблемски критеријум, издвојио је
Исто, стр. 207.
Љубица Томић-Ковач: „Библиографија радова Светозара Ћоровића“, у:
Светозар Ћоровић: Сабрана дјела, књига 10, Сарајево 1967. године, стр. 403–569.
21
Опус Светозара Ћоровића до сада је презентован у два наврата. Тридесетих
година двадесетог вијека, у Београду, у чувеној „Библиотеци српских писаца“,
19

20
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сљедеће скупине приповједачких остварења овога писца: приче
о љубави, лица и нарави, комшије, биједни људи, приче о дјеци и
приче из немирних времена.22 У новије вријеме, у раду под насловом „Херцеговина у приповједној прози Светозара Ћоровића“,
Горан Максимовић је Ћоровићев приповједачки опус посматрао преко његових тематско-мотивских доминанти на којима
се темеље разноврсне слике умјетничког свијета. Те слике су, по
Максимовићевом виђењу: социјална, психолошка, православна,
анегдотска и хумористичко-сатирична.23
Ћоровићеве приче су композиционо крајње једноставно
изведене. Најчешће започињу описом, сценом, портретом главног јунака или гласом о њему (који ће бити потврђен, моделован или оповргнут потпуно). Затим слиједи приповиједање које
је претежно сведено на једну фабуларну линију, али са много
артизма, концентрисаности на суштину и упечатљиве, рјечите
детаље, који неријетко наговјештавају разрјешење радње и смисао приповиједаног. Из начина како завршава своје кратке приче
лијепо се види да је Ћоровић мајстор у њиховом обликовању
(новелистички обрт, кулминативна тачка, послије које је сваки
додатак сувишан, смрт главног јунака, итд.).
објављена су Целокупна дела Светозара Ћоровића у седам књига, за која
је студију о животу и раду аутора написао Стеван Јелача. У библиотеци
„Културно насљеђе“, у Сарајеву 1967. године, објављена су Сабрана дјела
Светозара Ћоровића у десет књига. Приређивачи Ћоровићевих дјела били су
Борис Ћорић, Бранко Милановић, Мухсин Ризвић и Љубица Томић. Избор је
извршио Бранко Милановић, који је за ово издање написао и обимну студију
„Живот и дјело Светозара Ћоровића“, објављену на уводном мјесту у десетом
тому Ћоровићевих дјела. Треба напоменути да се, у оба случаја, не ради о
сабраном опусу Светозара Ћоровића и да ни у једном наведеном издању није
презентована цјелокупна књижевна заоставштина овога писца.
22
Бранко Милановић: Студије из српске књижевности, Пале 2011. године, стр.
15–153.
23
Горан Максимовић: „Херцеговина у приповједној прози Светозара Ћоровића“,
Херцеговина и српски језик у историографским и књижевним дјелима, Билећа–Гацко
2006. године, стр. 224.
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Ћоровић са вјештином описује завичајне микролокалитете
(у различита доба дана), а то су обала Неретве, периферијски
дијелови Мостара, чаршијски скривени кутци, дворишта, унутрашњост трговачких радњи, итд. Зашто најчешће описима започиње своје приче, писац је објаснио у роману Међу својима.
Главни јунак овога романа, свршени богослов, неостварени је писац, са тек неколико објављених краћих текстова. Нема инвенције,
стваралачког замаха и талента. Ћоровићевим аутопоетичким
ставом може се сматрати једно његово размишљање у моменту
одсуства инспирације и немогућности да започне казивање: „У
глави му читава слика, пуна, жива, пластична слика, којом ће
намах да замами читаоца, да га освоји“24. Овај Ћоровићев јунак
тежи за почетком који ће бити пун, жив и који ће освојити читаоца. На овакав начин почињу многе Ћоровићеве приповијетке.
На примјер: „Богојављенска ноћ“:
Приближује се поноћ. Читаву касабу обавио је густи мрак
и само што у малој, сиротињској кућици, тамо на крај махале, још
трепери слаба свјетлост. То се кратка свијећа, лојаница, бори са
смрћу… Догорила је скоро до краја, па се онај злаћани пламен
повија, дрхће и лагано пуцкара, разбацујући ситне, модрикасте
пјеге и једва освјетљујући онај дио собе, гдје, на подераном душеку, лежи болесна жена, у задњим часовима… Близу главе њезине
је мало пенџерче… Крај њега сједи мршави и блиједи седмогодишњи малиша, па замишљено гледа у небо. Налактио се на крај
пенџера, поднимио се руком, па нити се миче, нити говори. Као
да је од камена.25

Или: „На води“:
Испод омањега, трбушастог брда, по коме се нижу неколика
реда родних винограда и спуштају се до густих редова широких,
24

Светозар Ћоровић: Сабрана дјела, књига 6, Сарајево 1967. године, стр. 261.

25

Светозар Ћоровић: Сабрана дјела, књига 2, стр. 9.
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мрких маслина и смокава, провлачи се, управо мили кривудава,
широка Неретва, хујећи потмуло и запљускујући ниске, пржинаве
обале, обрасле старим тополама, воденим трскама и врбама, које,
са обје стране, бацају своје широке сјенке на њу, те се готово чини
и изгледа као каква огромна јегуља. Тек на неким мјестима, ако
иза облака, који су се раширили по небу као разастрте велике
коже биволске, провири мјесец и кроз немирно лишће тополино
продре до воде, засијају по њој као мала огледалца свијетле пјеге,
заиграју на води и опет их нестаје. Или ако се озго, преко винограда, спусти прохладан вјетар и заигра се дугуљастим трскама,
оне се повијају изнад воде и огледну се у њој, а танке им сјенке
почну се вијугати по таласима и увијати, попут каквих необично
великих и дугих пијавица. Повијање трстика поплаши каткада по
коју жабу, те искочи из заклона и бућне у воду, да се опет врати
своме друштву, које непрестано и неуморно крекеће, па као да се
надмеће са два цвркавца, што су озго из винограда, са двије противне стране, кидисали са својим цврчањем.26

Главни чиниоци умјетничке структуре Ћоровићевог приповједачког свијета су ликови. Радован Вучковић је указао на ту
чињеницу, нагласивши да је Ћоровић „портретистички писац“.27
Та особеност истакнута је и у насловима многих његових прича
у којима је радња искључиво везана за судбину главног јунака.
У роману Стојан Мутикаша, на примјер, скоро да нема ниједне
странице у којој насловни јунак није у приповједачевом видном
пољу. Мало је српских писаца који су створили толико разноликих, занимљивих и необичних јунака попут Светозара Ћоровића.
Његови јунаци су газде и трговци, њихове жене, дјеца, слуге или
шегрти, свештеници, монаси, богослови, чаршијске љепотице,
26
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просјаци, чудаци, божјаци, занесењаци, писари и чиновници,
поробџије, кириџије и бројни други.
У богатом каталогу Ћоровићевих необичних ликова, као један од репрезентативних издваја се јунак приповијетке „Пендек“.
Он је „писар, обични дневничар“, приљежан у извршавању својих
обавеза толико да их је обављао и за другове из канцеларије, који
су сопствене послове, без зазора и задршке, пребацивали своме
колеги, који их је примао најприродније, као дио властитих задужења. У тој наопакој ревности, и туђе кривице преузимао је
на себе и трпељиво подносио управникове грдње, сматрајући чак
да га је тиме „надмудрио“.
Експозициони дио ове приповијетке, у којем је опширно
портретисан главни јунак, што је карактеристично за Ћоровићев
приповједачки модел у портретистичким причама, исприповиједан је из перспективе екстерног наратора. Њен средишњи
дио, међутим, презентује главни јунак. Његова исповијест започиње обртом који открива до тада неиспољену црту његовог
карактера. У једној плијенидби, у којој је заједно са поропчијом
учествовао, Пендек се преображава и навлачи маску чиновничке
охолости у моменту када несрећни човјек, коме је требало одузети имовину, од њега затражи самилост. Зашто се повучени и
плашљиви, на увреде и понижења свикнути Пендек изненадно
мијења? Свој гест овако објашњава: „Ђаво би га знао шта је било,
ама... никад у животу нисам видио човјека да ме ‘нако моли...
Вазда ми заповиједали, а никад нико не молио и...ето... кад он
поче молити, а мени се учини да сам нека сила, крупан неки господин... И...стид ме да ти рекнем....то ми било драго... Ево велим
и мени бог дао да ме моле и да ми се клањају“28.
Међутим, Пендекова чиновничка охолост није дуго потрајала
па он у дирљивој сцени у којој Васиљ, као посљедњи начин одбране,
28
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поропчијама износи и дјететову кошуљу, једино што му је остало,
попушта и обуставља извршење судског налога. Да би одгодио извршење друге плијенидбе и „надмудрио“ управитеља суда, Пендек
се разболи, и то тако што намјерно опасностима изложи своје крхко
и осјетљиво здравље: „Ех, па ти знаш и то да сам болешљив...А болешљиву мало треба...Чим овај пенџер не затворим добро кад легнем, одмах назебем. Ето одмах и кашља, и кихавице, и промуклости...
Ја... а прексиноћ сам хотимично оба пенџера отворио, макар што је
хладна ноћ била и ... и овако сам спав’о према њима“.29 Овај јунак у
томе чину види властити тријумф и надмоћ сопствене памети, што
поносно саопштава приповједачу пред којим се исповиједа. Своју
неизмјерну срећу и задовољство саопштава сљедећим ријечима:
„Слободан сам данас! ... Слободан!... А то је слатко...слатко...“.30 Од
те болешћу освојене „слободе“, он ће убрзо и умријети. Ћоровић
ефектно завршава приповијетку: недјелатном приповједачу, наратеру и преносиоцу туђих ријечи, након Пендекове сахране у ушима одјекују ове његове ријечи о чежњи за слободом.
Непрестано загледан у човјекову природу и чудновате видове њеног указивања, Ћоровић овом приповијетком показује да
и људи који понизност и покорност прихвате као неизбјежност
условљену својим социјалним положајем, душевним склопом
или каквим хендикепом, нису лишени потребе за поштовањем,
самосталношћу и слободном вољом, чак и онда када је цијена за
то сопствени живот.
Хакија, јунак истоимене приче, опсесивно је предан својој
„светој“ дужности да чува чаршију од пожара. Кад не може бити
ништа друго и служити некој другој сврси, што је његов резон,
Хакија је увјерен да треба да спаси народ од пошасти изненадне
ватре: „Није то скитање [...] Не скитам ја беспослен... ја, ефендум
29
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не могу бит’ хоџа, јер нисам учио, не могу бит’ трговац, јер немам
пара, не могу бит’ хећим... Не могу друкчије бит’ него што сам...
А кад не могу друкчије бит’ од фајде свиту, могу барем жедну
дати воде нек се напије из моје ћупице и могу чувати народ да не
гори“.31 Сматрајући да том својом преданошћу испуњава вишу
дужност, а желећи да се разликује од оних који мисле само о себи
и своме иметку, он се и награди нада на небу, јер га земаљске
рачунице не интересују: „Ама на другом свиту они ће платити!...
Тамо их неће нико сачувати од ватре и огња живота!...Ни ја им
нећу моћи помоћи, јер сви дењизи на свиту не би могли утрнути
ватру око њих и облакшати им муке Они ће горити под својим
дукатима, јер ће вазда киша огњених дуката падат’ им по голим
леђима, а ја ћу мирно затутнути под каквом јабуком у џенету, под
покровом од бехара, а бумбули ће ми пивати и хурије ме нудити
алвом и медовином...Алах ће ми гори платити, што ми овди нико
платит’ не може...“.32 Док је једне ноћи обилазио чаршију, неко је
опљачкао и запалио његов кућерак, јер су лопови повјеровали
да у њему има заоставштине коју је Хакија наслиједио од мајке.
Сазнавши за то Хакија се није разочарао, нити поколебао у своме
науму. Са истом страшћу наставља да обавља своју „дужност“, јер
од људи ништа добро није ни очекивао нити је о њима икад ишта
лијепо мислио („Рђав је свит, рђав, рђав, рђав“).
Скоро прва трећина приповијетке „Стари механџија“ посвећена је опису главног јунака, чији портрет осликава Ћоровић
у свој његовој колоритној необичности и занимљивости.
Механџија Шћепан Садрзан био је по много чему „мимо свијета“,
нарочито је био посебан по томе што је водио „дијалоге“ сам са
собом, за себе и са собом сравњивао животне рачунице, тумачио
прилике и неприлике. На примјер, дјеца су му, из кућа у којима
31
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су болесници оздравили или нису претекели, доносила лијекове
које је Шћепан пио, превентивно, како се не би разболио. Кад
би га прекоријевали због тога, он је одговарао: „Нијесу доктури
магарад. Знају они шта дају људима. И кад болесници могу пит’,
што ја здрав не би пио, па да свака болес’ побјегне од мене кад
натрта на свој лијек“.33
Један од најегзотичнијих Ћоровићевих јунака је поп
Тандркало (тако назван јер су у његовим молитвама посебно
одзвањали гласови т и р!), који је приказан како се поиграва са
празновјерјем својих парохијана, призивајући им кишу у сушним данима, нарочито онда ако му за то добро плате. Поред
тога, посебно је био „специјализован“ за „истјеравање ђавола“.
Портретишући га Ћоровић каже „да није био пријатељ вересије“ и да је, када би обављао уобичајне свештеничке послове по
кућама, привиривао у годишњи род домаћина. Као и низ других
Ћоровићевих прича заснованих на анегдотској основи, и ова има
допадљива хумористичка својства. Ево како су објашњене „пророчанске“ моћи попа Тандркала: док је био млад претукли су га
Турци па је посљедице задобијених повреда осјећао нарочито
пред промјену времена, када је и окупљао народ и „призивао
кишу“.
Градећи лик баба-Јоване, Ћоровић наводи различите чаршијске представе о њој, а које нису имале много везе са оним каква је ова јунакиња заиста била, нарочито када је ријеч о њеном
наводном богатству. Неутемељене приче о себи баба-Јована је искористила/злоупотријебила да би се поиграла са халапљивошћу
попа и његових помоћника, обећавши им свој „иметак“ уколико
је достојно сахране, будући да није имала насљедника. Када обаве
сахрану, они којима је ова јунакиња завјештала своју уштеђевину,
увјериће се да су четири пута више потрошили него што је била
33
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баба-Јованина заоставштина. У хумористичком новелистичком
заокрету, кад се суоче са преваром, згранути свештеник, у срџби,
пред својим помагачима, прекомјерне похвалне ријечи о покојници које је изговорио над њеним одром, замјењује грдњама, називајући је грешницом и безвјерницом, како ју је сматрао и прије
него што му је обећала свој „иметак“.
У приповијеци „Под пећинама“ Ћоровић тематизује живот
групе божјака и просјака, људи са социјалне периферије који
живе на чаршијском ободу, у пећинама. На сљедећи начин писац
сажето карактерише главне протагонисте: „сулуди Васо“, „ћорави Јован“, „хроми Тодор“, „кривонога баба-Јока“, „грбави Петар“,
истичући њихове физичке деформитете, којима, међутим, нису
искључиво обиљежени. Приказујући начин њиховог задружног живота Ћоровић мајсторски описује амбијент у којем живе
просјаци, затим њихове навике, међуодносе и мјерила вриједности, према којима је најславнији онај који је учинио највише подвала и изиграо више људе. Посебно је занимљиво што
ова дружина успоставља слику чаршије по томе колико су дарежљиви према просјацима, загледајући у остатке хљеба које им
удјељују („Ово је из газда Маркове куће [...] Бијел је... Он, магаре
једно, даје прошјацима бијел хљеб“; „Ово је из куће онога негазде
Митра. Све му црно па му и хљеб црн... И образ му црн!... Ево
шта фукари дјели...“34).
Знатан дио Ћоровићевих приповједачких дјела садржи
изразите новелистичке жанровске ознаке, прије свих финалне
заокрете. Они су код Ћоровића инвентивно осмишљени и представљају ефектне приповједачке завршетке. Крећу се у широком
распону од благохуморности до црнохуморности, од безазлене
преваре и претварања до лакрдијашких сцена, од постварења узвишене људскости до њене биједе и изневјеравања елементарних
34
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начела морала и хуманости. У причи „Поп Тандркало“ „молебствије“ Ходовљана којим призивају кишу након дугих сушних
мјесеци, у којем писац гротескном сценом разобличава колективно празновјерје, завршава се тако што умјесто кише падне снијег, који изненађује и сељане и њиховог попа Тандркала.
Новелистички заокрет у причи „Под пећинама“ остварен је у
црнохуморном заокружењу: пошто им је изненада умро „шеф“ и
„благајник“, просјаци откривају да их је поткрадао, да је из онога
што би заједнички скупили и од чега су се издржавали, један дио
одвајао за себе, па се умјесто жалости за њим приповијетка завршава општим весељем и пијанством, а презиром према покојнику. Читав други дио новеле „Стари механџија“, у којем је приказан материјални успон газде Шћепана, дискретно наговјештава
и његову пропаст. Преко пута Шћепанове кафане, као знак новог
времена и друкчијих обичаја, једна Швабица отвара кафану у
коју ће почети одлазити сви Шћепанови гости. Потпуно га дотуче вијест која наговјештава његову пропаст: и његов син, на крају,
свакодневно посјећује кафану и у њој безмјерно троши новац.
Као један од сигнала новога времена, друкчијих навика и склоности, Ћоровић наводи карактеристичан детаљ: у новој механи,
умјесто слика владалаца и славних војвода, биле су постављене
голишаве жене, као мамац за госте али и наговјештај друкчијег
типа забаве. Овим призором наречени заокрет је и визуелно
опредмећен! У причи „Поропчијино путовање“ лакрдијашким
смијехом је осрамоћен поропчија Шимун, који је дошао да глоби
и вријеђа сиромашног а достојанственог сељака Арсена, дан уочи
Божића. Надменост поропчије, заснована на сили којом пријети
и иза које се заклања, бива исмијана лукавошћу сељака који га
опијају а затим и понижавају. Да се незвани гост не би смрзао у
јануарском снијегу, сељаци царског службеника премјештају из
села у село. Ни у једном селу неће да гријех због његове могуће
22

смрти, уочи великог хришћанског празника, преузму на себе, па
пијани поропчија, у низу лакрдијашких сцена, постаје предмет
спрдње али и великодушности сељака, који одједном постају супериорни и самилосни, док напокон не нађу спасоносно рјешење
и Шимуна, пред једном механом, не стрпају у запрежна кола, покрију сијеном и отпреме за Мостар.
У причама, али још израженије у романима, Ћоровић региструје како на судбину појединца утичу промјене политичког
устројства, социјалних прилика, цивилизацијских новотарија,
материјалног статуса, обичаја и навика, схватања и вриједности.
Иако по правилу општијег карактера, мијене које су привлачиле
Ћоровића сагледане су кроз потресе које изазивају у животима
његових ликова, који им се најчешће супротстављају.
Осиромашени Ибрахим-бег је једини преостали изданак
некада моћне беговске породице, који се прехрањује тако што
чисти улице. Приповијетка „Ибрахим-бегов ћошак“ заснована је
на изразитом контрасту. У експозиционом дијелу представљен је
Ибрахим-бег како обавља своје свакодневне комуналне послове, док, једновремено, о богатству и угледу његовог оца говоре у
једној берберници окупљене аге, чиме је појачан тај иницијални
контраст. Да би још више истакао материјално и социјално пропадање главног јунака, који се злопати али и самим постојањем
свједочи о некадашњем угледу своје породице, приповиједа се
на који начин је његов имућни отац прославио Ибрахим-бегово
рођење, частећи и богато дарујући сваког са ким се сусрео у данима непосредно послије добијања породичне принове. Мајстор
реалистичког описа, Ћоровић главног јунака овако описује: „А
онај мали човјечић, Ибрахим-бег, ишао је чаршијом и не сањајући,
да је дао повода, да се о њему говори. Ишао је својим ситним
кораком, носећи на рамену велику, шипкову метлу, којом чисти чаршију, и дугачке мердевине, по којима се пење, да утрне
23

Душко Певуља ПРИПОВЈЕДАЧКИ СВИЈЕТ СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА

варошке фењере. Одијело на њему подерано, па дроњци висе и
куцкају га по кољенима... Чак му ни фес није читав!... На једној га
страни миш нагризао, те туда провириваше бич косе...“.35
Према плановима нових власти и њиховим урбанистичким рјешењима, која спроводи „инџилир“, наређено је да се ћошак Ибрахим-бегове куће, који излази на главну чаршијску улицу, мора срушити. Ибрахим-бег одбија да се покори наредбама
надлежних власти и не пристаје на рушење ћошка његове куће,
јединог преосталог свједочанства некадашњег угледа и високог
друштвеног статуса његове породице. Обесправљен, понижен
до чистача чаршијских улица, Ибрахим-бег је у очима других ага
и осталих становника чаршије, управо захваљујући том ћошку,
поред сажаљења, изазивао и извјесно поштовање.
Иако је све у Ибрахим-беговој кућици било подерано, неуредно, изблиједило, оно га је и као такво враћало у дане дјетињства, подсјећало на срећна времена:
Кућа му је била невелика, грбава, стара. Зидови јој чисто црни,
напукли, а по плочи, којом је покривена, нахватила се маховина.
Врата велика, толико иструхла, да се једва држе. Један канат искривио се и, ако мало јачи вјетар затресе њиме, обориће га. Алка на
њему сломљена, зарђала... А одмах изнад врата, издиже се велики
ћошак, славни бегов ћошак, сличан швапскоме балкону, само што
висином допире до под кров и што је ода свих страна ограђен великим, округлим демирли-пенџерима. Око пенџера и испод њих црни
се напукла клачарда. При дну је сасвим отпала, те, испод ње, провирује жута лучевина, од које је ћошак и саграђен... Унутра, у кући,
нема готово никаква намјештаја, осим нешто бакреног кухињског
посуђа и, у приземној соби, два подерана ћилима. Али зато у соби
гдје је ћошак, намјештај је онај исти, који је био и прије шездесет
или седамдесет година. Иста је, макар и исцрвоточена, таваница, по
35
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којој су, на меканој ораховини, разни мајстори извезли сваковрснога цвијећа. У четири ћошета изрезани су стихови из Корана, а на
средини испупчен велики полумјесец, са звијездом. Изнад пенџера
такођер се виде разне резбарије, од којих неке испуцале, неке се
сасвим распале. Испод пенџера су велики миндерлуци, прекривени кадифом, која је, како се чини, некада изгледала зелена, а данас је блиједа, управо безбојна и излињала... Кадифели јастуци са
мјесецом и звијездом на средини, такођер изблиједили. Неки су и
подерани при дну, те из њих испада вуна, којом су напуњени... На
тлима је прострт огромни ћилим, подеран на неколико мјеста, а
испод њега извирују труле серџаде. Једна сломљена наргила лежи
у крају, а цријево јој се пружило чак до собних врата. Уз наргилу се
виде; прислоњена три чибука, са великим, ћилибарским такумима
при врху, велики, извезени кахвени ибрик и неколико филџана у
зарфо- вима. О зиду виси некаква женска хаљина, везена чистим
златом, а преко ње два траболоза и велике сребрне фишеклије. На
рафовима, испод таванице, провирују остаци још некаква посуђа,
кога Ибрахим-бегова рука већ петнајест година прихватила није...36

Тај „сусрет“ са некадашњим богатством, посредством успомена, увод је у завршни дио приповијетке, у призор рушења ћошка, под којим страда и Ибрахим-бег, који својом смрћу тријумфује,
да би као добровољни страдалник, потврдио да је кољеновић и
човјек који до краја брани своје достојанство и поријекло!
На другачији начин поступа Омер-ага, јунак истоимене
приче, који одбија да прихвати промјене политичких прилика
(долазак Аустрије у Босну и Херцеговину!), супротстављајући им
се напуштањем родног мјеста и одласком у Турску, о којој нема
никакве представе осим што, лишен дотадашњих привилегија,
машта о томе да ће му у далеком свијету све бити боље, да ће за
36
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краћи период стећи много више него што је до тада имао. Омерагино непристајање на нови поредак, у коме кмет, према судској
одлуци, више није дужан да му исплаћује трећину, очитује се у
ужурбаној продаји читаве имовине и то по цијени знатно нижој
од њене стварне вриједности. Ћоровић у „Омер-аги“, видљивим
манифестацијама оспољава унутрашње стање свога јунака, а
онда са истом намјером приказује његов дирљив опроштај од
ствари, односно од властитих успомена, које само убрзава Омерагин одлазак. Да је та ријешеност само маска и да почива на
љутњи и бијесу, свједочи сцена, у кулминативном дијелу приповијетке: када га син запита да ли ће се икад вратити у завичај,
Омер-ага најприје одговара „Никад!“, а одмах затим, откривајући
онај мирнији, прибранији дио свога бића, каже „Ко зна“. Овај одговор заправо наговјештава емотивни слом главног јунака, који
се, када воз крене из завичаја, емотивно слама и гласно заплаче.
У причи „Илијина невоља“ Ћоровић у хумористичком тону
открива неприлике Илије Тртка „што на два мршава коња вјечито прегони трговачку робу из мјеста у мјесто“, у чији живот и егзистенцију се умијешала градња жељезнице. Хуктање возова, које
га прогања и узнемирава, Ћоровић дочарава ефектно, са намјером да психолошки продуби свијест овога свога припростог јунака. Посматрана из његове перспективе, жељезница представља
изједначавање ђаволске моћи и цареве воље. Поједностављујући
ствари и појаве на категорије прилагођене сопственом поимању
свијета, Илија Тртак не може да схвати зашто цар лично жели
да уништи једног човјека који тешко муком и поштеним радом
прехрањује своју породицу. Не наилазећи на разумијевање за
сопствену невољу, Илија одлучује да се запути цару у Беч и да му
изнесе свој проблем, смишљајући чак и како ће му се обратити.
Поступком унутрашњег монолога Ћоровић разоткрива неспокој овога јунака и, благохуморно, посредством осмишљавања
26

његовог разговора са царем, трагику људског удеса и неспоразума са надолазећим новим временом. Илија одустаје од планираног путовања, на које се био запутио, када се сусретне са колегом
кириџијом, који се одрекао пређашњег посла и, схвативши нужност надолазећих промјена, започео други посао (управо копање
трасе за жељезницу!). Јунак ове приповијетке не прихвата било
који други, нити се одриче свога дотадашњег посла. Илија самозадовољно саопштава да неће служити нечастивом, налазећи
у својој непокорности сигурно уточиште, помјеривши у други
план чак и судбину породице.
Приповијетка „На Визитацији“ организовања је уланчавањем наративних епизода: да би спасио сина од регрутације
и одласка у туђу војску, сељак Раде Ђуровић продаје краву хранитељку како би подмитио комисију која одлучује о томе које
младиће ће послати у „солдатеску“. На истоветан начин Раде
подмићује бега, старога попа Арсенија и комисијског писара.
Сва тројица најприје одбијају молбу несретног сељака, а онда
објеручке прихватају новац који им овај даје, обећавајући да ће
се заузети за Милоша и да га неће регрутовати. Сматрајући да
је ријешио проблем, Раде безбрижно чека резултате визитације,
док други сељаци с нестрпљењем и стријепњом очекују крајњи
исход регрутовања. Приповијетка се окончава призором у којем
се сневесељени и утучени Раде сусреће са онима које је подмитио, а који се, осим попа, и не осврћу на њега. Поп Арсеније га
чак увјерава да треба да буде поносан што му је син изабран,
што значи да је способан и здрав: „И поп се лагано отрже и пође
даље. Није се више ни осврнуо за Радом, који је, зачуђен и запањен, нијемо стајао и, опирући се на своје штуле, бленуо некуда,
далеко... далеко, у врхове високих, плавих брда, што их је спајао
растегнут прамен бјеличасте магле, танке и провидне, који се
лелујао и повијао као широка, лагана, свилена мрежа паукова. А
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људи су једнако пролазили мимо њега и нечија пјесма орила се
из ужурбане гомиле близу, сасвим близу...“.37
Ћоровићева прича „Пријатељи“ примјер је човјековог савијања пред изазовима животне стварности. Једноставно организована, она започиње гласом о Марковој смрти, саопштеним
његовом најбољем пријатељу Петру, који је истински потресен том
вијешћу. У главном дијелу приповијетке приказан је погреб покојника, у којем као наративни поступак доминирају сценски прикази (међу којима и један посебно упечатљив: насупрот скрушеним
и ћутљивим покојниковим познаницима и пријатељима, налази
се и равнодушни газда Томо, који је дошао по свој интерес). Прича
се завршава новеслистичким преокретом: искрено ожалошћени
Петар пристаје на газда Томину понуду и преузима обрађивање
плодне земљу коју је до тада користио његов покојни пријатељ.
Као нетенденциозан писац, Ћоровић његов поступак мотивише
социјалном нужношћу и рационалним разлогом, који Петар, више
пута понавља у епилошком дијелу приче, то је да ће плодну земљу,
ако одбије газда Томину понуду, преузети неко други.
Смисао приповијетке је прилично поједностављен: у егзистенцијалној невољи, човјек је принуђен да се одрекне чврстих
моралних обзира, да се брзо преобрази и да искрену жалост за
умрлом драгом особом потисне усљед бриге за опстанак сопствене породице. Важно је примијетити да Ћоровић у овој приповијеци психолошки не продубљује нити на било који други
начин проблематизује дилеме главног јунака, који у осјетљивом тренутку (непосредно пошто је сахранио пријатеља) бива
стављен пред моралну дилему. Истина, ту његову, првенствено
психолошку реакцију, веома убједљиво и сугестивно, писац приказује преко неколико спољашњих манифестација („И извуче
своју руку из газдине и пође кући. Ишао је полако, оборене главе,
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скупљајући и опуштајући прсте, као при рачунању. Непрестано
су му звучале у ушима оне ријечи: ако ти нећеш, даћу другоме...“.38
Приповједачке поступке којима се откривају унутрашња
психолошка стања јунака (унутрашњи монолог, психолошка нарација, доживљени говор), Ћоровић је користио у својим романима. У причама је најинтимније немире и расположења откривао преко видљивих спољашњих реакција. Психолошки чиниоци,
иако нису истакнути, код Ћоровића никад не бивају искључени
из мотивацијског комплекса: „Ћоровић, попут доцнијих модерних приповедача, узима социјалне и историјске разлоге само као
повод за драму личности, а њен даљи ток мотивише субјективним чиниоцима који сами собом дјелују“.39 „Марков инад“ је једна
из корпуса Ћоровићевих прича у којима писац мајсторски и са
пуно смисла за нијансирање открива унутрашњи немир главног јунака, поротника Марка, који је незаинтересовано, мислећи
о својим пословима и шегрту кога је оставио у радњи, сједио у
судници и гласао за смртну казну оптуженом. Читава ова прича
у знаку је Марковог кајања због овога геста, размишљања о њему
и његовим посљедицама. Стијешњен унутрашњим немирима
Марко упорно пред другим људима и чаршијом оправдава свој
поступак, а у ствари је пред душевним растројством од кога га
спасава нада да виши суд неће потврдити одлуку у којој је и сам
учествовао. Кад виша судска инстанца најзад потврди одлуку о
смртној казни, Марко доживљава потпуно душевно растројство:
„Марко је сваким даном постајао све мршавији, слабији, забринутији. Спавао је мало, јео готово и није. Само је непрестано
пушио и пио мрку каву. За ситницу какву свађао се са сваким.
Пријатељи га готово оставили, јер нијесу више могли да се без
препирке разговарају. Назвали су га инаџијом. Нарочито им је
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криво било што је увијек упорно тврдио да је оног зликовца требало још једном објесити, јер онака смрт да му је ипак била мала
казна. А о том је највише говорио, о том је сам повлачио говор...
Недавно су му доктори савјетовали да остави дућан и да путује,
куд било да путује...“.40
Међу Ћоровићевим причама у којима су главни јунаци
дјеца, издваја се „Богојављенска ноћ“, једно од његових најљепших приповједачких остварења, у којем је до пуног изражаја
дошло његово приповједачко мајсторство. У „Богојављенској
ноћи“ снажну симболику имају описи, најприје уводни, нешто
обимнији, а затим и запажање детаља који су важни за структуру
приче (свијећа која догоријева, „бори се са смрћу“, персонификује
болесницу која лежи на самртничкој постељи; падање звијезде
такође наговјештава скори крај болеснице). Гашење свијеће означава смрт јунакове мајке, који наивно вјерује да се у богојављенској ноћи отварају небеса и да се у том тренутку замишљене
жеље испуњавају. За разлику од друге дјеце, чије жеље су обичне
ситнице, што значи и лако остварљиве, његова једина жеља је
да му оздрави болесна мајка, а то је прије свега повратак некадашњег радосног живота. Мајка умире у богојављенској ноћи а
он, увјерен да је оздравила и заспала, излази са комшиницом из
куће, остављајући мајку „да се наспава и одмори“41. Ћоровићев
приповједачки инстинкт за тренутак када треба завршити причу,
у „Богојављенској ноћи“ је снажно потврђен. „У ноћи“ је такође
једна од Ћоровићевих кратких прича у којој је главни јунак дијете,
дјечак Триша. Он је истргнут из породичног гнијезда и доведен
у чаршију, са очевом надом да ће тежачки живот на селу замијенити удобнијом егзистенцијом у чаршији, у којој се живи боље и
срећније. На његов плач због одласка из породичног дома, отац
40
41

Светозар Ћоровић: Сабрана дјела, књига 2, стр. 167.
Светозар Ћоровић: Сабрана дјела, књига 3, стр. 238.
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га прекоријева и бодри ријечима: „Бићеш срећан!“.42 Дјечакова
несаница и немир у чаршијској ноћи двојако су условљени: опаким вјетром који проузрокује различите, узнемиравајуће звукове
и неспокојем у туђој кући, који иницира сјећање на ушушканост
и безбрижност у породичном гнијезду (Триша призива слике у
којима је, покривен гуњом поред огњишта, стијешњен између
браће и сестара). Напоредо са несаницом проузрокованом том
тихом патњом, градацијски се нижу погане газдине псовке, које
на крају ове кратке приче кулминирају пријетњама.
Писац изузетног посматрачког дара Светозар Ћоровић је
у једном кругу својих приповједачких дјела обрадио и мотив љубави, региструјући га у разноврсним појавним облицима. Бранко
Милановић је у прву књигу Ћоровићевих сабраних дјела уврстио осамнаест „прича о љубави“, издвојивши их у засебан тематско-мотивски комплекс. Ћоровићеве приче о љубави обиљежене
су усудом трагичности, уклетом изузетношћу женском љепотом,
мушком опчињеношћу чарима еротске привлачности жене, неоствареном чежњом за женом, несавладивом страшћу за њом, итд.
У причи „Сан Мехе Фењерџије“ мучан сан за тренутак
прекида срећу главног јунака, устрепталог непосредно пред дан
свадбе. Осман-бег је више опчињен женским родом него љепотом конкретних жена, које учестало мијења и које у њему, након
почетног усхићења и сладострашћа, изазивају гашење заноса и
разочарање. Меланхолични Хафиз-ефендија затрепери и на незнатне импулсе наклоности које му упућује супруга аустријског
чиновника Милера, као реакција на богате дарове које јој по
супругу шаље. Када се лијепа Аустријанка са мужем пресели у
Сарајево, Хафуз-ефендија напушта родно мјесто и одлучује да се
запути за Сарајево. Жене у Ћоровићевим причама страдају због
ускраћене љубави („Латинка“), покорно трпе понижења којима
42

Исто, стр. 257.
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су изложене од мушкараца којима су привржене („Тата“) или се
безрезервно предају неодољивим чарима љубавних тренутака.
Репрезентативна прича из овог круга, под насловом „На
води“, дочарава силовиту снагу еротских страсти које није могуће суспрегнути ни пред опасношћу скоро неизбјежног разоткривања (близина мужа), нити у натуралистичком амбијенту
њеног распламсавања, пред мртвом утопљеницом, коју је због
преваре муж казнио бацањем у воду. Прича започиње једним
од најљепших описа Неретве у звјезданој ноћи у којој су се троје
људи (који се налазе у љубавном троуглу) затекли у риболову.
Тај идилични призор и солидан улов ничим не наговјештавају
крај приче. Страст која ће букнути између Маре и Митра, само је
дискретно наговјештена њиховом међусобном наклоношћу, коју
Мара једва прикрива пред пријеким мужем, а онда јој се, похотно,
предаје у моменту када јој муж одлази ка оближњим кућама да
потражи алат за сахрањивање утопљенице.
Приповједачки свијет Светозара Ћоровића одликују разноврсна и препознатљива умјетничка својства. Једноличност
у приповједним поступцима и техникама нарације, компензована је унутрашњим богатством Ћоровићевог приповједачког
универзума. Он је створио читаву галерију необичних ликова
који се, упркос околностима у којима се налазе, иду за својом
звијездом, непоколебљиво оцртавајући властиту животну путању. Лица и нарави Ћоровићевих књижевних јунака на инвентивне начине су дочарани, понекад осјенчени трагичним
нијансама, неријетко обиљежени благохуморним подсмијехом.
Човјек у сусрету са другим људима, са историјским кретањима,
са цивилизацијским мијенама, са похелепом, са потребом за
слободом, са новим обичајима и приликама, најчешћи је предмет Ћоровићевих кртких прозних облика. Ти исјечци из живота, из којих се он неријетко може читав сагледати, легитимишу
овога писца као оштрог посматрача и даровитог опсерватора.
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У најужем приповједачком одређењу, његову нарацију одликује казивање из неутралне приповједачке перспективе наратора коме је близак свијет који приказује, али који је увијек на
дистанци у односу на њега. Ћоровићева приповједачка нетенденциозност, већ у првим критикама означена као непорецива
врлина његовог приповједачког исказа, условила је одсуство
коментара у регистру његових приповједачких поступака, који
су углавном сведени на опис, сцену, дијалог и занимљив завршетак (неријетко као новелистички обрт). У поетичком смислу, Ћоровићев приповједачки концепт доминантно припада
реалистичкој стилској формацији, с тим да увијек треба нагласити да су код овога аутора учестало присутни поступци
карактеристични за модерну, епоху у вријеме чијег трајања
су настала најбоља његова дјела. Као дискретни хумориста,
са претежно благохуморним нијансама, Ћоровић је умио да
своје ликове обиљежи и знаковитим психолошким детаљима,
да мајсторски оспољи њихове најинтимније унутрашње душевне потресе.
Из волуминозног стваралачког опуса Светозара Ћоровића,
који у до сада најобимнијој (а непотпуној) презентацији садржи
десет томова, нису учестало вршени избори, свакако не у мјери у
којој би то овај писац заслуживао. Први избор из Ћоровићевог
приповједачког опуса, у књизи под насловом У часовима одмора,
објавила је Српска књижевна задруга у Београду 1906. године.
У периоду између два свјетска рата, 1939. године, у Београду
су штампана два избора Ћоровићевих приповједака, обимнији,
који је приредио Милан Ч. Јовановић, и сажетији, од свега 44
странице, приређивача Павла Твртковића.
Недуго послије завршетка Другог свјетског рата, 1947.
године, публиковане су Одабране приповијетке Светозара
Ћоровића, које је изабрао Војислав Ђурић а заједнички објавили
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издавачи из Београда и Загреба. Пет година доцније у Београду
се појавила књига под истим насловом, а избор из Ћоровићевог
приповједачког опуса сачинио је Александар Бумбић. Од 1952.
до 1954. године објављивана су Дела Светозара Ћоровића у три
књиге, која је приредио Славко Мићановић. Исти аутор је извршио избор за књигу Приповетке/Приповијетке, 1954. године, скромног обима, од свега 59 страница, за библиотеку „Моја
лектира“.43
У 51. књизи едиције „Српска књижевност у сто књига“ објављен је избор из опуса Алексе Шантића и Светозара
Ћоровића. Ћоровић је заступљен са романом Стојан Мутикаша
и са осам прича. Едиција која је дуги низ деценија моделовала
књижевноисторијску свијест српског народа умногоме је одредила и потоњу судбину књижевног ствараоца Светозара Ћоровића.
До сада су се појавила само два репрезентативна избора из
Ћоровићевог приповједачког опуса у којима је он достојно представљен: Бранко Милановић је 1981. године, у издању сарајевске
„Свјетлости“, приредио књигу под насловом У ноћи и друге приче44,
а Радован Вучковић, 1997. године, у издању београдског „Завода
за уџбенике и наставна средства“, сачинио избор под насловом
У часовима одмора.45

Види: Љубица Томић-Ковач: „Библиографија радова Светозара Ћоровића“, у:
Светозар Ћоровић: Сабрана дјела, књига 10, Сарајево 1967. године, стр. 403–569.
43

Светозар Ћоровић: У ноћи и друге приче, приредио Бранко Милановић, Сарајево
1981. године.
44

45
Светозар Ћоровић: У часовима одмора, приредио Радован Вучковић, Београд
1997. године.
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РОМАНСИЈЕРСКИ СВИЈЕТ
Дотадашњи писац пјесама, кратких прича и драмских текстова, Ћоровић у првим годинама двадесетог вијека почиње трагати за новим облицима свога умјетничког израза. Пронаћиће
га у дужим приповијеткама и романима. Његов посматрачки
дар, инвенција и опсервација тежили су ка обимнијим прозним
формама и комплекснијим сагледавањима свијета, па су и реализовани у њима. О тој својој намјери он пише Милану Савићу:
„Сад радим једну велику ствар, те ситније не могу обрађивати
онако, како би то желио. То би био роман у коме је главни јунак
једно сељачко дијете, које дође за слугу, а кашње постаје газда, богаташ и од најугледнијих личности у своме мјесту. Тип је узет из
живота, јер су готово сви наши овдашњи трговци од сељака постали казде, а како су постали – то ће те видити из књиге. Уопште
врло добро познајем живот њихов, јер – по невољи – и ја сам
умијешан у трговину и мењу њих [...]“.46 Дјело на које Ћоровић
мисли у овом писму јесте његов први роман Стојан Мутикаша.
Најзанимљивији дио из писма је сљедећа Ћоровићева информација, у којој је садржан експлицитан поетички став: радим
једну велику ствар, те ситније не могу обрађивати онако, како
би то желио, што свједочи о његовој амбицији да се опроба у
обимнијим књижевним жанровима, у панорамском сагледавању
свијета и човјека у њему а не посредством реперезентативних
или типичних исјечака.
Ћоровићева дјела Народњак, Барон из Дангубице, Женидба
Пере Крантана, Јарани, Дивљак и Брђани представљају дуже
приповијетке или приповијести (обима од 100 до150 страница),
с тим да треба нагласити да у критици о њиховом обликовној
46

Исто, стр. 300.
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природи не постоји потпуна сагласност.47 Поједини књижевни
историчари склони су да у овим дјелима виде краће романе, док
је према нашем мишљењу, уважавајући прецизне жанровске
ознаке, Светозар Ћоровић написао четири романа: Стојана
Мутикашу (1907), Мајчину султанију (1906), У ћелијама (1919)
и Међу својима (1921). Треба овом приликом нагласити да су
Ћоровићеви романи, са изузетком Стојана Мутикаше, у српској
науци о књижевности прећутани и потцијењени, да су остали
практично непрочитани. На примјер, у едицији „Српска књижевност у сто књига“, у којој су у једној књизи представљена
два поетички изразито различита ствараоца, пјесник Алекса
Шантић и приповједач Светозар Ћоровић, њен предговарач
Владан Недић, иначе стручњак за народну књижевност, у дијелу текста посвећеном Ћоровићу на једном мјесту констатује:
„Поред неколико приповедака, Ћоровића је надживео и роман
Стојан Мутикаша. Други његови романи су бледи, наивни, неуједначени, опширни; каткад су рађени с тезом и добри само на
махове“.48 Готово ништа у овој површној и доказима не поткријепљеној оцјени није тачно, али је она знаковит показатељ односа
књижевне критике према Ћоровићевом дјелу. Романи Светозара
47
Према нашем мишљењу, приповијест, као особен прозни облик, посједује
важна диференцијална обиљежја у односу на кратке прозне форме и романе.
То диференцирање је у Речнику књижевних термина на сљедећи начин
прецизирано (аутори одреднице су Зденко Лешић и Светозар Кољевић):
„Приповест је прелазни облик између средње и велике епске форме, између
приповетке и романа и понајближе би се могла одредити као мали роман[...]
Приповест може да означава причу или приповедање уопште, нарочито причу
са историјским или историјско-легендарним мотивом, и нарочито дело које
такву причу развија потпуније и разуђеније него што је у приповеци случај,
не досежући, међутим, размере романа (Подвукао: Д. П.)“, Речник књижевних
термина, главни и одговорни уредник Драгиша Живковић, друго издање,
Бањалука 2001. године, стр. 650.
48
Алекса Шантић/Светозар Ћоровић: Изабране странице,„Српска књижевност
у сто књига“, Београд–Нови Сад 1962. године, стр. 22.
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Ћоровића знатно обремењују његов стваралачки опус, богате га
необичним лицима и наравима, сликом друштва и појединаца
који се противе или покоравају утврђеним нормама друштвености, те усложњавају многобројним аспектима живота у њиховим
разноврсним и чудноватим појавностима. Тешко је успоставити
вриједносни поредак међу четири Ћоровићева романа. У првом
плану је Стојан Мутикаша будући да је ријеч о лектирном дјелу
и једином роману који је, изузимајући пишчева цјелокупнда и
сабрана дјела, прештампаван. Дводјелне композиције, а чврсте
и заокружене романескне структуре, ово дјело је сврставано, по
поједностављеној схеми, у социјалне романе, чиме је наглашавана
само једна између више његових напоредних димензија.
Реалистички писац „по увјерењу и по инстинкту“,49
Ћоровић је био поуздан хроничар свога времена, један од посљедњих аутентичних представника реализма у српској књижевности. Припадао је оној групи српских писаца ове стилске
формације који су посебан нагласак стављали на разобличавање
друштвених мана и моралних посрнућа појединаца. Слиједећи
поменуту поетичку оријентацију Ћоровић, као даровит писац,
скоро никада није западао у усиљени морализам и нападну
поучност.
Поетички манир из портретистичких приповједака, у
којима се окосница нарације везује за главног актера, Ћоровић ће
задржати и у својим романескним остварењима, у које ће увести
нове мотиве, јунаке суочити са другим јунацима те, што посебно истичемо, на најуспјелијим страницама, донијети упечатљив
приказ чаршије и њене колективне свијести, коју експонирани
појединци или покушавају да обликују или да јој се успротиве.
У приповједачким дјелима, Ћоровић је дотицао тај однос али га
није детаљније обрађивао.
49
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Као што се види из наслова, његов умјетнички најуспјелији
роман прати судбину главног јунака Стојана Мутикаше. Скоро
да нема ни једне странице у дјелу у којој он није у видном пољу
казивања. Роман је исприповиједан у трећем лицу, што значи
да је наратор, у реалистичком поетичком маниру, објективни (дистанцирани) хроничар који вјерно презентује догађаје.
Служећи се најчешће дијалозима, сценама и, сасвим ријетко, описима, писац је романескну структуру обликовао као повезницу
одабраних епизода из живота главног протагонисте. Сводећи
приповиједање на неколико основних поступака, Ћоровић је и
композицијски роман једноставно организовао, подијеливши
га на двије велике цјелине. Први дио завршава се Стојановом
женидбом бившом газдиницом Анђом и преузимањем радње
свога покојног газда Симе. Тада се и дешава одлучујући заокрет
у његовом животу, па писац оправдано, баш на том мјесту, засводњава прву романескну дионицу. До тог момента Стојана
Мутикашу одликује један здрави животни витализам, прожет
елементарном људском потребом за изабављањем из тешког сиромаштва. У новој средини у којој се као петнаестогодишњак
нашо након одласка из родитељске куће, он показује сналажљивост и прилагодљивост, пословну одговорност и марљивост; у
љубави приврженост и младалачку занесеност. Када се суочи са
неизбјежношћу избора између газдинице Анђе, према којој је
све вријеме емотивно равнодушан, и дјевојке Росе, коју истински
воли, он се не руководи осјећањима већ интересима. Видјевши
себе као будућег богаташа, у тренуцима када доноси једну од
најдалекосежнијих животних одлука, Мутикаша бива трајно
ускраћује за могућност било какве осјећајности. То се најбоље
види из његовог односа према супрузи Анђи, која ће му до краја
остати страна и према којој ће се односити с непоштовањем и
нетрепељивошћу. Једини пут када покаже пажњу према њој, ни
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тада неће бити подстакнут искреном пажњом, већ страхом да
смртно болесна Анђа свој иметак не остави (искључиво) њему.
Други дио романа тематизује материјални успон Стојана
Мутикаше, који постаје највећи трговац и најбогатији газда у чаршији. Он то постиже радом и спретношћу у послу, затим сплетом по
њега срећних околности и, најзад, преварама и нечасним радњама.
Нагон за увећавањем сопственог иметка временом постаје опсесија
Стојана Мутикаше, једини смисао његовог живота. Материјално
оснажен, он ће властиту егзистенцију свести само на два порива:
на гомилање богатства (праћеног паничним страхом да се оно сачува!) и на надметање са осталим газдама (противницима које треба престићи или уништити!). На једном мјесту он каже: „Да ми је
раширити рађу, па све, све затворит’ и да радим само ја... Сви они
да ме гледају к’о какво чудо и да им се чиним крупан, голем... Све
касаблије да ми је узет’ у своје руке, па у свој земљи кад ми се име
спомене да је свакоме крупно.“50 У том губитку осјетљивости за
друге Мутикаша иде чак дотле да се радује смрти својих конкурената, сматрајући да се тиме повећава могућност његовог богаћења.
Новац само продубљује унутрашњу празнину Мутикашиног
бића, доносећи му неспокој и несрећу, напосљетку, и губитак најосновнијиј моралних скрупула. То се најупечатљивије види из његовог односа према другим ликовима: Милошу и Бошку, које финансијски упропаштава; Роси, пред којом изневјерава дату ријеч;
оцу, чији завјет не испуњава. Изједначивши смисао егзистенције са
гомилањем материјалног, он је нужно ускраћен за све друге видове
животних радости. Његов физички изглед то убједљиво потврђује:
штедећи на храни Мутикаша је изгледао као болесник; облачио
је старе, изношене и подеране хаљине; вјечито незадовољан, он
се кретао увијек у истом, затвореном кругу између куће и магазе.
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Пред крај живота, суочен са назнакама о могућем откривању своје посљедње и највеће преваре, савладан паничним страхом, Стојан Мутикаша констатује: „Немам ја пријатеља“.51 Тако је
Ћоровић приповједачки вјешто удесио да трагични биланс сопственог живота „потпише“ главни јунак. Овај наговјештај самоосвјешћивања дат је контрасно у односу на доминантну наративну
стратегију романа. Стојан Мутикаша је приказан искључиво кроз
дијалошке исказе и приповједачева сажета казивања о његовим
намјерама и пословима. Изван опсега те приповједне перспективе он је ријетко посматран у дјелу. Наведено пишчево рјешење у
директној је вези са реалистичком поетиком коју слиједи те са
намјером да главног јунака представи у његовој самореализацији,
да нарацију у преломним тренуцима не оптерети перспективом
(потенцијалне) интересне тенденциозности других.
Примарно усмјерен на сјенчење животне путање главног јунака, Светозар Ћоровић готово узгредно, али веома развидно, приказује средину из које израста Стојан Мутикаша и наговјештава
због чега је у њој могућ његов финансијски (и друштвени) успон.
То је друштво у којем односи почивају на рачуници, неискрености
и неморалу. Обузето страшћу неумјереног стицања, Мутикашино
окружење је лишено могућности било каквог преиспитивања, усљед
чега самозадовољно обликује потпуно погрешну, нереалну слику о
себи. Чршију и њене истакнуте представнике, махом трговце и њихове супруге, аутор портретише у неколико привидно спорединих
епизода. Једна од њих је посјета болесном газда Сими. Чаршијски
трговци, иако се издају за газда Симине пријатеље, не показују забринутост за његово здравље, већ пригушено задовољство због
његове болести и готово сигурне смрти. Довољно је само упоредити газда Ђорђијине ријечи о газда Сими када је молио Стојана
да му постане судруг, и његов однос према газда Сими када је овај
већ смртно болестан, па да се увиди та дволичност.
51
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Готово и у свим другим приликама чаршијске газде ће се
лицемјерно представљати онаквим какви заиста нису. Насупрот
њима, као примјер моралне постојаности, је отац Стојана
Мутикаше, који се појављује у свега неколико сцена у роману.
И поред тога, он је обликован као увјерљив јунак који поштење
и људску честитост ставља изнад свега. Истрајано је привржен
тим врлинама упркос израженом сиромаштву. Непосредно пред
смрт, он жели само једно: да се увјери да ли је Стојан остао вјеран
начелима која му је васпитањем усадио и на која га је у ријетким
приликама, након синовог одласка из куће, подсјећао.
Карактеристичан представник једног слоја (трговачког),
лик Стојана Мутикаше изразито је социјално условљен. Боље
од свега другог то у роману илуструје опроштајни говор учитеља
Пере над одром Стојана Мутикаше. Пуно неумјерених претјеривања учитељево слово представља Стојана у свјетлу у којом
га нико за живота није посматрао: „Његова дјела, сунцу равна,
неће скрити ноћца тавна и он ће вјечито живити у народу своме,
спомињаће се док је сунца и мјесеца, а име ће му се златним словима записати у књизи добротвора народних.“52 На вјешт начин,
кратком ауторском интервенцијом, Светозар Ћоровић сугерише
да се овдје не ради само о учитељевој патетичности, већ да су
изговорене ријечи наишле на чаршијско прихватање и похвалу,
а то значи да средина Стојана Мутикашу беспоговорно прихвата
као свога припадника.
У Стојану Мутикашу примјетна је пишчева склоност
да главног јунака портретише приказивањем његовог психолошког стања, да унутрашње немире прикаже регистровањем
Мутикашиних видљивих покрета, као поузданог израза тог
стања. Најзад, Ћоровић је у овом роману спорадично примијенио,
заправо више наговијестио, приповједачке поступке као што су
52
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унутрашњи монолог, психолошка нарација и доживљени говор,
који припадају припшовједним моделима крактеристичним за
епоху модерне, а којима ће се учестало служити у осталим својим
романескним творевинама.
Моралну проблематику која је у средишту овога романа,
Ћоровић примарно сагледава посредством сваког појединачног
јунака, не занемарујући, при томе, ни њихове социјално типизиране црте. Поступци Стојана Мутикаше, међутим,у крајњој
реализацији, видно су мотивисани и психолошким импулсима,
због чега овај Ћоровићев роман, иако везан за конкретну средину и вријеме, има наглашено универзална, свевременска значења. Тематизујући проблем људских нарави Ћоровићев роман
Стојан Мутикаша ни данас, у потпуно другачијим приликама
и више од једног вијека од првог објављивања, није изгубио ни
актуелност ни књижевну занимљивост.
Ћоровићев роман Стојан Мутикаша уоквирен је призорима снажне симболичности. На почетку, описом двојице дјечака,
од којих је један главни јунак, који су изашли из школске авлије,
скоро истоветно обучених: „у чађавој, незакопчаној, мастилом
упрсканој кошуљи, у кратким, излизаним, сукненим шалварама, са подераним докољеницама и још подеранијим опанцима
из којих им сви прсти провирили и испадала парад искиданих,
трулих, вунених чарапа“.53 Дјело се завршава описом призора са
којим се суочавају Мутикашини пријатељи, који га једног јутра
зитичу мртвог у његовој кући: „Једнога јутра нашсли су Стојана
мртва, у соби, у ћошку једном. Неки су говорили да је од страха
умро, док су други одлучно тврдили да се отровао. Нико није
знао како је било, само је сваки са неким страхом шаптао да је
умро без свијеће... Пријатељи му опет нису хтјели причати никоме ништа. Они су сами шетали се по кући и узбуђени међусобно
53
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се сашаптавали. Они су и доктора довели и савјетовали се како
ће га сахранити. Другоме нису дали ни близу приступити. Чак
ни женама нијесу дозволили да по обичају оплачу мртваца и да
га, узгред, боље загледају“.54 Опсесивни порив за стицањем и самоистицањем, као и увјереност у властиту изузетност, убрзано
су приближили ове двије тачке у трагичној животној путањи
главног јунака овог романа Светозара Ћоровића.
Први Ћоровићев роман Стојан Мутикаша првобитно је
објављен у наставцима у београдском часопису Дело 1903. и 1904.
године (књиге 27–32). Као засебна књига штампан је у Мостару
1907. године, у оквиру „Мале библиотеке“. Годину дана раније, у
интегралном облику, објављен је његов други роман под насловом Мајчина султанија.
Овај роман се тематско-мотивски и проблемски знатно
разликује од Стојана Мутикаше. У његовом средишту је истицање индивидуалности главне јунакиње, која противрјечи колективној психологији и чаршијским очекивањима и чији идентитет
је изграђен на изразитом супротстављању тим неписаним али
подразумијеваним обрасцима понашања. Главна јунакиња романа је мајчина султанија, лијепа и размажена газдинска кћи,
према којој је отац, газда Јован, човјек пријеке нарави, показивао
неуобичајну болећивост, противрјечну његовом карактеру и понашању према другим укућанима (супрузи и сину).
Милкин трагизам није у њеној љепоти, већ у томе што је
себе сматрала изузетном, друкчијом и бољом од свих других у
чаршији. Да би постигла ту изузетност за којом је чезнула, она
се више из те потребе неголи из аутентичног љубавног порива,
тајно састаје са аустријским чиновником Шелером. Она не машта
о срећном брачном животу са њим, већ рачуна на статус који
ће је учинити супериорном у односу на окружење: „А како ли
54
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би тек живила кад би се удала за каква необичнијег младожењу,
фина, гиздава странца, за шелера на примјер! Зар не би тад постала права госпођа!... Већ би се тиме одвојила од свих других,
одскочила би далеко; постала би већа, кабастија, моћнија... Све
чаршинлијке морале би јој се клањати, одавати јој част; морале
би је често молити и пузити пред њом, ако би им њезин муж,
као чиновник, затребао... морале би је шесто молити ипузити
пред њом, ако би им њезин муж, као чиновник затребао... У њезину кућу ишле би као у цркву, побожно, са страхопоштовањем;
ниједној не би ни на крај падало да је оговара или се подругне...”.55
Ћоровић тако успоставља равнотежу између ово двоје људи који
дијеле извјесну наклоност, али које не спаја љубавна страст. Ако
Шелер жели да својим комплиментима и суптилним удварањима
освоји чаршијску љепотицу, рачунајући само на тренутна еротска задовољства, онада и Милка настоји да увуче свога удварача
у властиту игру, да истакне своју надмоћност према другима.
Разоткривајући овај однос и спречавајући његово развијање, чаршија се обрачунава и са мрским странцем, али и са
газда Јованом, чија срамота постаје предметом општих поруга,
али и прилика да се, макар на тренутак, и последњи чаршинлија,
осјети надмоћним у односу на њега. Чаршија не пропушта такве догађаје, а Ћоровић их смишљено презентује како би оголио
њену колективну психологију: „Иако није била ни недјеља ни
пазарни дан, ипак су другога јутра све чаршинлије похитале да
још прије сванућа отворе своје дућане и да их распреме. Стари,
полупијани пасванџија Симат необично се зачудио кад изненада,
са дна и са врха чаршије, почеше клепетати ћепенци и шкрипати тешка и гвоздена врата магаска. Са грозничавом брзином
дућанџије су бацали и намјештали ствари – нису их ни чистили,
ни отресали прашину са њих – усиљено кашљући и као режећи
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један према другоме; затим, не чекајући све да уреде, остављали
су дућане, истрчавали на цесту и, приносећи устима шаку савијену попут трубе, почели се дозивати“.56
Удајом кћерке за недрагог, Милкини родитељи ће само
привидно спасити част и углед сопствене породице, али се
суштински, од срамоте коју су истрпили, никад неће опоравити.
Чаршијске приче ће пресудно обликовати судбину главне јунакиње, уништити њен присилни брак, на крају, посредно убрзати
и њену смрт. „Мајчина султанија“ спада у групу најнеобичнијих
и најуспјелијих јунака Ћоровићевог умјетничког свијета. Њен
хладан однос према супругу, немогућност да га заволи и прихвати као свога, упркос свој доброти којом је обасипа, представља
Ћоровића као мајстора психолошког продубљивања прозног казивања. Милка ће до краја задржати надменост у односу према
другима, при чему ће најтрагичнија жртва те сопствене умишљености бити она сама.
Јунакиња Мајчине султаније, осим младалачке дјевојачке
самодопадљивости и недовољно освијешћеног пркоса, своју посебност не утемељује на било којим другим, вриједносно постојанијим темељима. Она не може да изађе из оквира чаршијског
схватања живота, обичаја и положаја жене у патријархалном
свијету, чега и сама у једном тренутку постаје свјесна, увидјевши
да је предмет покуда, подсмијеха и сажаљења. Занимљиво је да у
тренуцима када жели да изађе из брачног пакла и да се спаси од
мужа насилника, не добија подршку ни од сопствене мајке, која
одбија да је прими у родитељски дом као сигурно уточиште.
Однос појединца и друштва, колективних норми и индивидуалних порива, та комплексна тема размимоилажења два схватања живота, између којих је напраслина све израженија и све
суштинскија, у средишту је и Ћоровићевог романа Међу својима.
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Ћоровић у овом дјелу приказује супротстављеност између
старог и новог, између чаршије, њених подразумијеваних обичајних узуса, и образованог човјека кога ничим не обавезују ти
унапријед скројени планови. То је тематика коју су већ започели
обрађивати писци српског реализма, прије свих Лаза Лазаревић
у неколиким својим понајбољим приповједачким остварењима,
нарочито у „Школској икони“. Насупрот подијељене чаршије,
чији планове одређују интереси њених најмоћнијих појединаца,
оних који своју вољу снагом иметка и плаховите нарави, намећу
другима, налази се главни јунак овога романа, образован човјек,
свршени богослов.
Иако психолошко продубљивање унутрашњег свијета ликова није Ћоровићева примарна умјетничка тежња, у овм роману
је то упадљиво дошло до изражаја. То потенцијално размимоилажење између очева и синова, колектива и појединца, предочено
је управо посредством ове технике. Ћоровић унутрашње немире својих јунака идентификује указивањем на видљиве манифестације, што је у његовим причама примјетно само у зачецима.
На примјер, роман започиње таквим једним регистровањем, а у
средишту пажње је стари поп: „Стари попо још једнако узбуђен.
Брзим, ситним коразима прелази преко собе, из једнога угла у
други, застаје, ослушкује. Понекад се примакне прозору и провири напоље, као да би некога да увреба. Мантију, коју од синоћ
никако није скидао, час распучи час опет запучи. Отресе понекад
отпатке конца, који се, Бог зна откуда, прилепи за њу; прстима
рашчешљава браду, трља нос“.57 Стари свештеник се налази у
душевној напетости јер, у страху од исхода, одлаже разговор са
сином, који се вратио са школовања, о његовим будућим животним плановима. Његова забринутост је вишеструко мотивисана:
с једне стране, жељом да га син јединац наслиједи, а то значи да га,
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одласком из завичаја, у потрази за неком другом службом, не изгуби; с друге стране, то је очекивање једног утицајног дијела чаршије,
подмуклих трговаца, који подржавају попа очекујући да их његов
син неће изневјерити, и да ће преко њега бити продужен њихов
утицај; најзад, поп је под бременом тешких истина које у разговору
са сином мора да му предочи. Срећа због доласка сина, што је био
моменат који је више година ишчекивао, и наведених страхова,
осликава његово душевно стање, које је обиљежено немиром.
У разговору са оцем, када до њега у дјелу напокон дође,
Миле не потврђује да ће га наслиједити, истина, једновремено, не
оспоравајући потпуно ни такву могућност. Он каже да не цијени
људе са којима дијели средину, јер они „ни о чему другом не мисле него како ће се најести и напити“.58 Кључне ријечи у роману,
у коме се изражава то размимоилажење, су сљедеће: „Ја немам
нимало воље да њима попујем... Мени се чини да сам рођен за
нешто више, да имам крупнијих задаћа пред собом...Ја бих хтио
да се дигнем високо, високо, како ме ситне душе ни запазит не би
могле... А ти би зар де ме потпуно окујеш и свежеш овђе“.59 Ово
становиште главног јунака, на другом мјесту, Ћоровић још више
изоштрава, маркирајући кључне тачке непомирљивих различитости: „Миле се згурио за столом и мирно, ћутећи, писматрао
госте... Ти и таки људи требали, да одлуче о његовом намештању...
Овако, уз чашувина или ракије, којом би их частио газда Михо
или други неко, да лепо и сложно закључе шта ће викнути: достојан или недостојан... Макар што га честитио нису ни видели,
што још нико с њим честито ни говорио није... И кад би био
изабран, могао би се испрсити и похвалити како му народ дао
поверење...Слободна воља народна дигла га на високо место“.60
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Ћоровић магистрално описује чаршију, њену подјељеност,
дух лицемјерства и нетрепељивости којом су прожети односи
у њој. Међутим, стварна природа тих релација се прикрива, док
се њени истакнути а међусобно сукобљени представници „понашају као адвокати изван суднице“. Иако, непомирљиви противници они се издају за пријатеље.
Предвоник једне чаршијске струје, њен неприкосновени
вођ, био је плаховити и хировити, имућни газда Михо. Само је
Даринки, кћерки јединици, дозвољавао оно што други нико није
смио ни помислити. Миле Илић, попов син у којег се заљубила
Даринка, ниподаштава газда Михину моћ и ароганцију, у сусрету са њим испољава непоштовање и неучтивост. Сусретом
два генерацијски и по схватањима изразито различита јунака,
писац предочава какве промјене у чаршију доноси школован
човјек. Расвјетљавајући тај контраст он истиче једну од његових
одређујућих особина. То је потреба да се учини јавним све што
припада свијету приватности, и то не на основу провјерених
сазнања, већ посредством сопствених конструкција. Догађаји у
којима су осујећени, непоштовани или осрамоћени они који уживају највиши углед, разоткривају то аутентично лице чаршијског
менталитета. Ево како Ћоровић ту колективну слику представља
након што се Миле дословно наругао газда Михи (своме будућем
тасту) и његовој моћи: „Људи, изненађени и узбуђени, не могу
више ни да мисле, камоли да раде. Чак се ни седети не може у
оним скромним тесним дућанима. Намах почели одлазити један
другоме, прикупљати се. Готово на сваком кораку збила се густа,
шарена гомила. Само се види како понеки живо, готово не предишући, прича а непрестано измахује главом и рукама одступа,
поскакује. Остали стоје забленути. Неки му никако не верују, док
неки и верују, забринуто чупкају бркове и полугласно шапућу
нешто, примећују. Многоме се опази злурад, осветнички осмех
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налицу. Многи не може да се уздржи а да се гласно не зацерека, па брже-бољесам себи запушава уста марамом или рукавом,
плашљиво се осврћући да ко не гледа. Попове присташе никако и
не крију свога весеља. Гордо победоносно пролазе улицом, гласно
се поздрављају и изазивачки гледају противнике. Газдини пријатељи изгледају забринути, снуждени. Некако кришом прилазе
јдан другоме, шапатом се договарају. Сваки као да се боји као да
ћесе сада газдин гнев излити на њега. Тек кад се два блиска пријатеља насамо састану, погледају се слободније. Право је да и њему
неко покаже зубе усуди се неки да каже... Па одмах питају: а шта
ће сада? ... Хоће ли газда да почне са осветом? И ко ће бити прва
жртва?“61 Инсистирајући на важним нијансама тог колективног
лика,62 као његов одличан познавалац и тумач, Ћоровић приказује како пораз свемоћног газде доживљавају најсиромашнији
становници чаршије: „Сви мирни, озбиљни, забринути, као што
и доликује људима који свако вече, пре него ли седну за мршаву
вечеру, претресу најкрупнија политичка питања и читаву карту
Исто, стр. 215.
Увјерљив у казивању, Ћоровић учестало у овом дјелу инистира на том
колективном портрету чаршије, па га оцртава у различитим приликама.
Наводимо овдје и њену реакцију након што се газда Михина кћерка удала за
Милу: „Читава се касаба узбунила и ускомешала. По улицама врва, довикивање,
граја, као о празнику каквом. Мало и велико изашло из куће, узбуђено обилази
унаоколо, мота се гура. Дућанџије не отварају дућана, нити им то пада на памет...
Купе се око механа, застају, радознало провирују у њих...И чашћавају један
другога, рукују се и честитају...Чак и жене не могу више да се, као обично, држе
одељено. И оне се умешале међу њих...Свак хоће понешто да сазна, свак пита,
распитује...Само се спомиње чудо над чудима и велика срамота газда-Михина.
Само се о томе збори. Човек који до јуче изгледао тако силан, непобедив, пред
ким све стрепило и клањало се, данас им изгледа мањи и ништавнији од
танкопосног мрава. И као што се, обично, дешава свима виђенијим људима кад
мало поклецну, сваки се сада, и онај најнезнатнији, осећа потпуно достојним да
баци камен на њега...Завист, пре тако вешто прикривана, наједном избила са
свом жестином...Нико да зажали за њим, да рекне лепе речи... Смију се, урлају,
бесне од весеља...“; Исто стр. 230.
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Европе помало преуреде... Као људи са широким погледима и
великом душом необично су милостиви и правдољубиви. За
сваког имају срца осим за своје муштерије Треба их само видети како узимају у одбрану немоћне пред моћнима! Не бојећи се
осуде, не зазирући ни од кога, ударе на Енглеску ради ираца, на
русију ради Финске, на Немачку ради пољске. Изгрде сурове фабриканте и осоколе одважне раднике који се дигли да штрајкују.
Једино што тврдоглаве и злобне муштерије не могу да осет сву
великодушност и доброту ових племенитих људи... Муштерије су
управо и раструбиле оне невероватне гласине: како у ових људи
интерес ускваса мимо четрдесет посто, како су за ситне зајмове
прогутали гоеме куће и покућства, а неколико врећа жита што
га на вересију посејали међу сељацима, родило им читавим њивама и ливадама... Недалеко од њихј, у страни, безбрк, полупијан
Швабо свирао је у хармонику, ударајући и ногом о под и главом
озид, а два чупава радника живо расправљали о постојању бога,
о бесмртности душе и о Васи Пелагићу... Они су, прелазећи с
питања на питање, прелазили и с пића једног на друго“.63
Свршени богослов, неостварени писац, са свега неколико
објављених краћих текстова, главну јунак Ћоровићевог романа Међу својима, осим што гаји одбојност према средини којој
суштински не припада, остаје нерализован човјек, који машта
за свијетом коме, такође, не припада: „С ким овде да говорим?...
С ким да се састанем? – питао је јаче, презриво опљунув према
чаршији. – Тамо ћу барем да се крећем у друштву какво ми доликује...Сваки дан да дебатујем о важним, најкрупнијим питањима, да постављам и решавам проблеме... Па сабор! Позориште!...
Уредништва!...“.64 Он је, попут ликова интелектуалаца у причама
Лазе Лазаревића, јунак слабе воље, тип књижевног протагонисте
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карактеристичног за европску књижевност посљедњих деценија
деветнаестог вијека65. Неостварен, неодлучан, без могућности
Види: Душан Иванић: „Јунак слабе воље у прози Лазе Лазаревића“, Научни
састанак слависта у Вукове дане, Српска приповетка 2, Београд 2003. године,
стр. 111–118. Јунак слабе воље је и Стево из ране Ћоровићеве приповијести
„Народњак, објављене 1897. године. Истовремено, овај јунак, попут Миле Илића
из романа Међу својима, жели да мијења средину, њене навике и инертну
учмалост. То само значи да је овај мотив сусрета појединца са колективитетом,
старог које грчевито брани своје позиције, и новог које му се супротставља,
била важна умјетничка преокупација Светозара Ћоровића. И сам активан на
књижевном, културном, просвјетитељском, на крају, и политичком плану, он
очигледно овај проблем није посматрао искључиво као умјетник. Приповијест
„Народњак“ наративно је битно друкчија од свих осталих Ћоровићевих прозних
остварења. Организована је у форми писама, а њен наратор се појављује
као њихов први читалац и приређивач. У уводном дијелу наратор исказује
и свој став према садржају писама и судбини главног јунака, што је још једна
нетипичност за Ћоровићев приповједачки поступак. Најзад, важно је нагласити
да Ћоровић у овом дјелу, опет више него у било ком другом, инсистира на
Мостару као попришту његовор одигравања. Наратор у (почетном) оквирном
дијелу каже: „Ја узех сва писма и помнесох их кући. Ту сам их читао... О, како
ми се допадоше, како ли ме дирнуше! Све што је писало била је чиста истина,
али истина која мени као Мостарцу није била баш најпријатнија...Та истина
баш ме је и дирнула, те сам кашње сва писма преписао, па их сад износим да их
други читати могу. Знам да ће многи пролити сузе за добрим Стевом Бијелићем,
па можда и они који га најнемилостивије гонише“. Позициониран на самој
граници умјетничког свијета ове приповијести, наратор нам очигледно овако
експлицитним коментаром не износи (искључиво) њену умјетничку истину, већ
и један прилично огољен ауторски став. Амбиција доброг Стеве Бијелића била је
да постане „мостарски Милетић“, да унесе дух политичких, друштвених, идејних
и моралних промјена у учмалу мостарску средину. Критички, али без презира
својственог своме потоњем литерарном сроднику Мили Илићу, сагледава њену
запарложеност, видљиву највише у одсуству жеље за било каквим промјенама,
чији су кочничари сметењаци и неспособњаковићи који чувају своје друштвене
позиције. У својим плановима Стеван успијева све до момента док се не заљуби
у кћерку једног од својих најжешћих противника. Другу коме се писмено
исповиједа повјерава да између реализације својих планова о промјенама
и љубави, бира оно што је са успјехом већ започео. Међутим, кад његов отац
не успије да испроси дјевојку којом је опчињен (њен отац га грубо одбије и
неучтиво отјера), Стево се потпуно психички слама и тешко разболијева. Вијест
да се дјевојком у коју је заљубљен жени његов најбољи пријатељ, само убрзава
65

51

Душко Певуља ПРИПОВЈЕДАЧКИ СВИЈЕТ СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА

дубљег саморазумијевања, он у Сарајеву, већој средини за којом
чезне, бива исмијан и понижен. Дозвољава себи да повјерује у
моралност једног свијета који се само у нијансама разликује од
оног о коме с презиром говори и из којег бјежи.
Непостојан у свему што ради, он се таквим показује и у
љубави према супрузи Даринки, која га истинску воли и смјерно
чека. По Милу постаје фаталан сусрет са учитељевом кћерком,
која, исто као и он, одбија да наслиједи оца учитеља, и да ради у
чаршијској школи, према којој осјећа само презир. Милу ће учитељева кћерка привући због тога што је прочитала неке његове
објављене приче и што се о њима похвално изразила, на основу
чега закључује да „она цијени његов таленат“ те да у њеним очима
није обичан, ситан човјек: „Дакле, она заиста цени његов таленат!
...У њезиним очима није башобичан, ситан човек. И она, ето, не
жели да се један такав таленат запраложи или угине овде“.66
У романима Мајчина султанија и Међу својима скоро на истоветан начин, са разликом удетаљима, приказано је лице и наличје
чаршијског колективног менталитета, чији је Ћоровић био изванредан познавалац. У овим дјелима статус патријархалних норми је
битно другачији. Док Милку из Мајчине султаније мајка не жели
да прими назад у породични дом, Даринкини родитељи из романа
Међу својима најприје прижељкују повратак кћерке а онда то и изричито траже од ње. Ћоровић идентификује два вида патријархалности сугеришући еволутивност строгих норми њене обичајности.
Ћоровић је писац који добро уочава промјене у друштву, уочавајући
поступност у кретању од једног ка другом моделу понашања.
његову прерану смрт (у 22. години живота). Ћоровић „Народњака“ завршава
онако како је и почео, приповједачевим коментаром: „Он је свршио. Неискусан,
млад, није познавао свијета, а свијет га није разумио. Он је чезнуо за тим да буде
нови Милетић, али није најпаметније почео. Да је био лукавији, можда би више
успјео. Таква је судбина многога родољуба“; Светозар Ћоровић: Сабрана дјела,
књига 6, стр. 9–55.
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Иако је Даринка побјегла из очеве куће, изневјерила оца и
удала се за човјека који га је осрамотио, несавитљиви газда Михо
сачувао је љубав и наклоност према кћерки јединици: „Ни сам
Михо није говорио о њој. Никад. Као да је ни имао није. Није
више ни проклињао А знао чак, поред све њихове пажње, да долази у кућу Једанпут, кроз прозорчић, видео је како са матером
стоји на авлији...обе мислиле да спава – у то доба увек је спавао
– и мирно стајале на авлији. А он их гледао...И ништа казао није.
Никога прекорио... Шта вишедругога дана никако није хтео спавати. Сакривен стајао и вребао Даринку...Чекао је, надао јој се...И
није дошла...“.67
Роман Међу својима завршава се на специфичан начин.
Миле се враћа из Сареајева, из којег га одводе чаршијексе газде,
пријатељи његовог оца, само један моменат прије него што је потонуо у алкохол и потпуни животни пораз. Као заблудјели син,
попут Маре из „Школске иконе“ Лазае Лазаревића, враћа се кући
непосредно пред упокојење свога оца. Опоруку, међутим, не добија од њега, јер је није ни заслужио, већ од таста, газда Михе, који
над одром мртвог попа, а пред његовим тек придошлим сином,
својим зетом, проповједнички завршава ово дјело: „Шта тражи
овај свијет не знам. Ови што капом вјетар гоне и што мисле да су
чвршћи кад сами себи чупају коријен, ни не слуте колико је магле
у тобожњој срећи свијета... не пуца, к’о ево овом што умрије сад,
никад другом срце за њима...А ми знамо што их рађамо како
нам је...Ми и знамо само да нема среће без свога кута.“ А затим
се обраћа Мили: „А ти ћеш сад да узмеђ чев крст. Понеси га ђе је
он стао. Ту је дијете наша школа живота“.68
Роман У ћелијама, објављен 1921. године, другачији је од
свих Ћоровићевих приповједачких дјела. Писац обликује ликове
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неупоредиве са онима које је раније изградио, у манастирском
амбијенту, који до тада није био простор Ћоровићевог умјетничког свијета.
Роман започиње јадиковком болесног оца Мелентија, који
не може да поднесе правила која одређују манастирски ред.
Саговорник и блискомишљеник му је отац Прокопије, који се
саглашава са његовим критикама игуманове стргоће. Већ у првој сцени експониран је и трећи, најживописнији јунак романа,
отац Јањићије, који нам одмах показује важне одлике свога наративног идентитета. Његов живот добија смисао искључиво
у одупирању сваокој сили и власти; он нам први открива да у
манастир није дошао из унутрашњег духовног порива и призива,
већ да би се супротставио оцу који је хтио да га ожени дјевојком,
која није била његов избор. Из протеста се одметнуо у хајдуке
и супротставио турском зулуму. Борити се против сваке силе
и принуде, то су мотиви који смисленошћу испуњавају његов
живот. Наравно, у манастиру се не покорава игумановом ауторитету, и то је можда најснажнији разлог због којег живи у њему.
У читавом приповједачком свијету Светозара Ћоровића, нема
оваквог јунака, а оних је много створио, нити има и један којег је
успјелије портретисао већ приликом првог појављивања у дјелу.
Већ на уводним страницама романа, које су у дијалошкој форми, а тај поступак доминира у читавом дјелу, упознајемо се и са
четвртим протагонистом, који ће се врло брзо наметнути као
важан и дјелатан јунак. То је препредени сеоски мангуп Јеврем,
у коме нико од поменуте тројице калуђера не види искушеника
и будућег калуђера, већ човјека намјерног да се скони у манастир
и да у њему презими док не нађе неку другу животну могућност.
Издвајањем више скоро непримјетних гестова, добро одабраних,
разоткрива се лукавство овога јунака и његова стварна намјера. Искусни и неповјериљиви игуман, овако савјетује Јеврема:
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„Не смијеш се много дружити са калуђерима... Нијесу добри...
Нарочито немој са Јањићијем, јер је бунтовник и кавгаџија...“69
Најуспјелије странице романа посвећене су Мелентијевој
болести и смрти: млад, жељан живота и пун воље за њим, он
се пита зашто мора умријети, бодрећи себе, а осјећајући близину посљедњих часова: „Чуда ми се свакаква привиђају, страшни
ме снови походе... Бојим се ноћи, мрака се бојим, страхујем од
њих...А радујем се дану и сунцу, к’о што ме свака травка радује...
Изађем да га се нагледам, да се нагријем, да ми свјетлост његова
растопи црне мисли“.70
У Ћоровићевим приповијеткама, али и романима, смрт је
приказана поједностављено, у неколико потеза: човјек осјети
неке симптоме болести, затим опаке знакове њеног непосредног
присуства, доктор га посјети и констатује скору смрт. Другачије
је, међутим, у роману У ћелијама, вјероватно због тога што је
и писац, док је писао ово дјело, искусио неизвјесност борбе са
тешком болешћу. Отац Мелентије размишља о смрти у предсмртним часовима, млад је и жељан живота: „А толико сам мислио о
смрти! ...И страшио се... Помисли болан како ти је кад си свјестан,
да те неће бити!... Свијет ће остати какав и јест, лијеп, красан, а
тебе бити неће...Сунце ће сијати, гора ће зелењети, , свака травка божја мирисаће, а тебе бити неће!... И други људи, онако као
Прокопије, још ће ходати и наслађивати се, а тебе бити неће!... Ти
ћеш нестајати, распадати се, претварати у прашину... Ни трага од
тебе неће остати... И твој нестанак значиће толико колико и оне
гусјенице што је нађеш и убијеш на листу... Пљујемо на гусјеницу,
а зар смо ми нешто крупнији? [...] И мучила ме мисао: ...рашта
сам живио?... Коме сам требао? Свијет је могао бити и без мене,
овакав какав је, и да се нијесам родио... Па што ме родише, што
69
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одгојише?... Зато да живим, да напатим и себе и другога, па да
умрем... Гусјеница, велим ти, гусјеница!... Чини ми се да је вријеме
да примим лијек [...] Него знаш шта сам још мислио... Корио сам
често себе што нијесам учинио ништа крупно, велико. Нешто
због чега би ме спомињали... Нека тијело трухне у земљи, а нек
ми се име спомиње... И то би ми била нека утјеха... И макар што
знам да немам снаге за велика дјела, смишаљао сам и припремао
се... И... пљунуо на све...“.71
Мелентије исповиједа своју тужну животну причу, што ће
доцније, у персонализованој субјективној нарацији, учинити и
други ликови: био је сеоски учитељ у кога се загледала подворникова кћерка, која му то није смјела казати. Смртно болесна,
умрла је так када је Мелентије отишао да је посјети. Тај сусрет
ће му обиљежити живот, „вјенчаће се са њом и са смрћу“, те је у
манстир дошао да у њему умре, пошто је претходо осјетио симптоме болести.
И Прокопије исповједно саопштава да је, покоравајући се
очевој вољи, ступио у манстир: „Проклети отац...Отрже ме од
посла и луда млада гурну у калуђере! Мислио зар да ћиу постати
владика!... Бог ме створио да радим, живим и уживам, а он ме закопа у мртву кућу, у ћелију, земља му кости избацила“. Прокопије
остаје неутјешан за породичним животом, женом и потомцима.
За њега је манастир „проклета пећина“.72
Својим смицалицама и подметањима препредени Јеврем
у манастирску атмосферу уноси шаљиви лакрдијашки тон.
Најави игуману високог госта, генерала, што је овом прилика да
нареди спремање обилног, неуобичајно богатог ручка. Смисао
Јевремовог подметања је у основи племенит: намјера му је да
малобројно манастирско братство, испошћено и без постова,
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обрадује једним обилатим ручком. Ћоровић не пропушта да
прикаже игуманову умјешност око бирања намирнициа, као и
његове корисне упуте око припремања ручка за високог госта.
Као што ће, приликом уговарања закупа са трговцима поводом
обиљежавања манастирске славе, показати његов преговарачки
и трговачки, надмудривачки дар.
На комичан начин, једном скоро узгредном сценом Ћоровић
најављује долазак генерала (ненајављеног госта): „Настаде читава узбуна. Васо се препаде, па ушепртљи. Дршћућим рукама
прихвати се за конопце. Чим повуче први пут, отрже му се један
из руке и ошину га по лицу. Звона зазвонише некако нескландо,
промукло, као ругајући се. Прво је немоћно јечало и уздисало, а
друго, док је Васо лови изгубљени канап, као да се зацењивало
од смијеха... Момци се ускомешаше, препирући се полугласно и
гуркајући се један за другога, придржавајући се један за другога,
иступише напријед, и почеше се тобоже уређивати“.73
Игуман манастира у роману има споредну улогу, о њему
сазнајемо само из прича и покуда других калуђера. Међутим,
Ћоровић, досљедам поступку који је примијенио обликујући
остале јунаке, и њему даје простор да се огласи, да сам изнесе
своју муку: „Они ме називају злим и што штедим, а ја штедим
зато да сачувам манастир да не пропадне...Ништа не узимам
себи...Кад умрем и ово што се зове моје остаће манастиру...Али
ја не дам да се расипа, као што ни нереда не трпим...Ово је моје
дјело, ово је моје дијете, и хоћу да га сачувам... Ја га, додуше, нисам
сазидао, али сам га бранио и сачувао у најтежим данима. Отац
јањићије је добар чвјек, поштен је, ама кавгаџија и једноумац,
брате!Манастир би ради њега, за турског времена, стотину пута
запалили Турци да није мене било Он се кавџио с њима, крвио
се, дочекивао их, убијао... Јесу ли они убили једног Србина, он се
73
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старао да убије двојицу њихових; јесу ли запалили једну нашу
кућу, палио им је по три по четири чардака...Он се крвио са њима
у гори, а они се хтјели светити на манастиру, јер су знали да је
калуђер...Мјесто да се сили покори, противио се, бранио сељаке,
бунио...И само сам ја, носећи мито, , частећи, улагујући се, умиљавајући одбијао све навале и сачувао овај храм божји...Ја, соколе...
Пустио бих им, нека читаво село запале, нека поробе, само да
оставе манастир, ову стародревну задужбину нашу“.74
Тако је Ћоровић, у приповједачком погледу, јунаке романа
У ћелијама, упркос њиховим разликама и неслагањима, статусно
изједначио, не привилегујући тачку гледишта ни једног од њих.
Сваки је заточеник своје истине и властите представе о свијету
и своме мјесту у њему.
Роман се завршава новелистички: кад сазна да је Јањићије
оженио Јеврема са дјевојком чији је он био заштитник, коју је намијенио своме рођаку, игуман одлучује да напусти манастир, немоћан више да се бори са непослушним и ћудљивим калућерима.
У истом тренутку и Јањићије одлучује да остави манастир и да
се врати у хајдуке, јер је његов живот незамислив без борбе и непокоравања ауторитету. Сличним обртима Ћоровић је завршио
многе своје приче, али као финале овога романа, тај поступак се
показује као нефункционалан и невјешто изведен. Оно што је
могуће у приповијеци није и у роману. Неколике сижејне линије
романа У ћелијама остале су недопричане, што је недостатак и
осталих Ћоровићевих романа, изузимајући Стојана Мутикашу.
Тумачи овог Ћоровићевог романа, са ваљаним разлозима,
упоређивали су га са Матавуљевим романом Бакоња фра Брне
и Ранковићевим Порушеним идеалима. Иако их манастирска
атмосфера и неки видови приказивања манастирског живота
уистину смисаоно приближавају, ријеч је о битно различитим
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дјелима. Разлике се очитују понајвише у форми и динамици приповиједања. Преовлађујуће наративно средство код
Ћоровића је дијалог и казивачки динамизам, филмска сценичност и учесталост смјењивања призора. У Ћоровићевом роману У ћелијима није приказана „недуховна и паразитска суштина калуђерства“,75 како се учинило једном мериторном тумачу
његовог дјела. Ћоровић не дочарава манастирски живот нити
критикује суштину калуђерства, на трагу неког далеког одјека из
Доситејевог Живота и прикљученија, што би се могло на први
поглед учинити. Посматрајући судбине људи, он их само у овом
дјелу смјешта у манастирски амбијент, онај коме они по своме
унутрашњем бићу и темпераменту не припадају. То се за роман
показало као веома плодоносно, а за Ћоровића као писца изазовно. Да ово није дјело о манастирском животу, види се и по
томе што у њему није приказано ниједно богослужење. Јунаци У
ћелијама су заробљени у манастиру, али прије тога су заточеници
властитих живота, у којима је, вољом других, спутана њихова
индивидуалност. Самосвојношћу, пркосом и бунтом, у околностима које нису изабрали добровољно, они ипак постварују тај
порив за слободом и властитим избором. У том смислу, и само
на том плану, овај роман се може довести у тијесну везу са другим Ћоровићевим романсијерским остварењима, али и са једном
битном димензијом Ћоровићевог умјетничког свијета уопште.
Да је Ћоровићева примарна намјера није била да описује
манастирски живот већ његове свјетовном начину живота свикнуте јунаке, види се и по наслову дјела. Писца занима живот који
се одвија у манастирским ћелијама, у унутрашњем простору манастирске средине, тежиште помјера ка међуодносима главних
протагониста и њиховим унутрашњим немирима и неспокојствима. На изванредан начин то сугерише и један од најбољих
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Ћоровићевих описа, сав у пуноћи алузивне симболике: „„Некако
покуњено, постиђено шћућурила се она, стара и оронула, на средини авлије, са мрком, мермерном шубаром изнад камених врата,
која јој замјењивала звоник и са сакатим искривљеним крстом на
њој, који је, како се чинило, некада био посребрен, а сад се огољен
црнио као преломљена и сасушена грана.“76

76

Исто, стр. 305.

РАТНА ПРОЗА
Страхоте Првог свјетског рата Светозар Ћоровић је искусио као затвореник у Невесињу и Жегару код Бихаћа, као сужањ
и талац у Мостару, да би, напосљетку, био мобилисан и послат
у Ђур. Тешко болестан, из овог мађарског града вратио се поткрај 1917. године. Иако је све вријеме до смрти (17. април 1919.
године) провео на болесничкој постељи, неуморно је стварао,
написавши нека од својих најбољих дјела, изванредна литерарна свједочанства о сопственом и страдању српскога народа на
подручју Херцеговине. Поред неколико прича, треба посебно
издвојити његов мемоарски текст „Белешке једног таоца“, приповијест „Брђани“ и критички чланак „Морал у нашем друштву“.
Једна од посљедњих и најуспјелијих Ћоровићевих приповједака, под насловом „Посета“, настала на крају његовог
животног и стваралачког пута, тематизује искуства стечена у
вихору Првог свјетског рата, чији је писац био страдалник и
мученик (овом тематском кругу припадају и приче „На вежбалишту“, „Шта пишу“ и „Амајлија“). Главна јунакиња одлази
у Ђур да посјети мужа, кога двије године није видјела а који јој
је, у једном кратком писму, наговијестио да је био болестан. Из
љубави и оданости према мужу упућује се на далеки неизвјесни пут, невјешта путовању, пуна страха и зебње, али пркосно
одлучна да савлада све препреке како би посјетила вољеног
мужа. Почесто се предаје мислима које граниче са стањем полусна да би лакше поднијела бреме опоре стварности у којој се
налази. Негирање стварности у овој изванредној причи, у којој
је све флуидно, дато више техником дискретних наговјештаја
него посредством детаљних експликација, указује се као једини
начин да се она превазиђе. Доброћудна а неискусна, несвјесна
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ситуације у којој се налази и свијета у који је дошла, јунакиња
приче чак и стражаре и официре ословљава са родбинском фамилијарношћу. Литерарно је најснажнији крај ове приповијетке,
уједно и њен умјетнички врхунац, у којем Ћоровић приказује
кратак сусрет главне јунакиње са болесним и изнуреним мужем.
Обиљежен драмском напетошћу, њихов разговор се завршава
у свега неколико ријечи, јер Симо, под бременом онога што је
преживио, као и под теретом прилика у којима се налази, не
показује интересовања ни за њу, ни за двогодишњег сина, кога
није ни видио, ни за трговачку радњу и њено пословање. Ту
језу животног бесмисла он сажима у сљедећој реченици: „Кад
се човјек о својој глави и о своме животу брине, не може о
другоме“, а онда још потресније додаје: „Нека све ђаво носи!“77
Ове посљедње ријечи представљају смисаони врхунац приповијетке, скрећући пажњу на свепогубне импликације крупних
историјских догађаја, у којима се најчешће не виде појединачне судбине, личне и породичне трагедије. Поставши свјесна да
њен вољени Симо не показује жељу да је, послије кратког сусрета, макар још једном погледа, несрећна жена све у тренутку
схвата и каплару покорно каже: „Идем, брате, идем“.78 Тим ријечима Ћоровић мајсторски завршава приповијетку „Посета“,
из чијег подтекста и атмосфере сазнајемо много више него из
њеног „предњег“ плана и онога што јој представља наративну
окосницу.
Мемоарски прозни текст под насловом „Белешке једног
таоца“ тематски обухвата Ћоровићеве невоље и страдања од
хапшења, у селу Миљевцу код Невесиња, 26. јула 1914. године,
до депортације у мађарски град Ђур. У њему Ћоровић хроничарски вјеродостојно свједочи о хапшењима, злостављањима
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притвореника, суђењима Србима без кривице, талачким невољама, и све то чини у једном ширем приповједачком замаху, у којем
нигдје сопствене патње не пренаглашава, нити себе издваја у односу на друге људе који су се нашли у истим неприликама.
Као српски књижевник, затим и као народни посланик
који је у Босанском сабору дјеловао опозиционо у односу према
политици Земаљске владе, Ћоровић је знао да ће цијена тог рада
бити висока, због чега без нарочитог изненађења, мирно, дочекује хапшење. Поред Ћоровића ухапшени су и бројни његови
пријатељи и саборци: Атанасије Шола, Алекса Шантић, Ристо
Радуловић, уредник Народа, као и десетине других виђенијих
људи из Мостара и околине. Једно од најснажнијих мјеста у читавом тексту представља Ћоровићев опроштај са тешко болесним Ристом Радуловићем, кога су отпремили у затвор у Арад. Са
усиљеним осмијехом Радуловић се опрашта од Ћоровића питањем „Је ли пошљедње збогом?“. Заиста, са сјетом и тугом додаје
Ћоровић, радило се о посљедњем виђењу двојице пријатеља, јер
се Радуловић кроз неколико мјесеци упокојио у Араду.
Након што је са још неколико својих другова одређен за
таоца, Ћоровић објашњава шта је подразумијевао тај „статус“:
„Животом својим ми ћемо јамчити за евентуалне нереде, побуне, испаде међу становништвом земље. Подметне ли се кадгод
каква бомба, нађе ли се камен на железничкој прузи, оштети ли
се каква ћуприја или уопште какав војнички објекат, таоци ће
сместа бити стрељани, без икаквих испита или истрага. Таоци
ће морати пратити и све војничке транспорте на железници“.79
У једном од ријетких, иронијом прожетих приповједачких коментара, Ћоровић предочава парадоксалност положаја у којем
се затекао: „У нашој лепој земљи и тако нас ништа није могло
изненадити. Да једна држава узима за таоце људе које сматра
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својим поданицима, да их натерује нека својим животима јамче
за бог зна чије – можда и нарочито удешене – изгреде и кривице,
то се ваљда још никад и нигде у свету догодило није“.80
Иако има документарна својства, са прецизним датовањима и именима злосрећних сужања и талаца, текст „Белешке
једног таоца“ посједује вриједна литерарна обиљежја. Једно
од њих је и злослутно предсказање пишчевог комшије Ђорђа
Жерајића, коме је појава „звијезде бајраклије“ на небу изнад
Невесиња,непреварљив сигнал о потоњој несрећи и народном
страдању. У тешким тренуцима у којима је граница између живота и смрти непримјетна, Ћоровић региструје и примјере хумора
као посљедњег вида одбране од свеприсутног бесмисла. Неком
кнезу са Пала, биљежи Ћоровић, почупали су бркове те га излагали и разним другим мукама и понижењима. Савладавши
страх, овај побједоносно и кроз осмијех каже: „Добро, кад је глава
остала. За бркове је лако“.81
Ћоровић пише о притварању и злостављању људи који су
врло брзо пуштани, јер су чак и окупациони судови установљавали да су хапшени без икакве кривице. Посебно истиче да
прогона и тешких батинања нису били поштеђени ни душевно
болесни људи, који као да су својом равнодушношћу, несвјесни
прилика у којима су се затекли, посебно разјаривали жандаре и
затворске чуваре. Чему је све био изложен Ћоровић потврђује
и сљедећим ријечима: „Зажелео да се деси ма каква несрећа, ма
каква од оних незгода због којих стрељају таоце, само да се једном
сврши са тим бескрајним мотљањем и тим смишљеним гнусним мрцварењем“82. Ако су „Белешке једног таоца“ опори текст
о наопакости људске природе која се испољава и у потреби да
80
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Исто, стр. 216.
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уништи другог, он је истовремено и потврда о неуништивости
живота и несаломивој истрајности да се он сачува. Ни у тешким
притворским условима и непрестаној неизвјесности људе није
напуштала потреба да се смију, па је понекад изгледало, свједочи
Ћоровић, као да су се притвореници „састали у сватовима“; у
сјетном али и чудесно свечаном расположењу славе Божић 1915.
године, пркосећи судбини, показујући да баш на тај дан вјерују у
побједу добра над злом. Најзад, Ћоровић не прећуткује ниједно
доброчинство и незнатне знакове човјечности које су, истина
ријетко, показивали жандари и чувари према затвореницима.
Тешко се разболивши као талац, Ћоровић је након два мјесеца пуштен кући на опоравак, а онда поново ухапшен, пребачен
у Жегар код Бихаћа, затим натраг у Мостар, па у Ђур. Ту бесмислену мобилизацију Ћоровић, са неприкривеним цинизмом, овако објашњава: „До јуче гладни и прогањани као велеиздајници,
сумњивци, и какве нам још надимке нису придевали, а сад нас
наједанпут гурају да бранимо царство и династију. Није се, наравно, разабирало ни јесмо ли здрави ни јесмо ли способни за
војску... Неколико болесних људи – и мене међу њима – одабраше.
Залуд смо напомињали да смо били по болницама, залуд тражили да нас боље прегледају. Војнички лечник упорно је остао при
томе да можемо служити, макар у канцеларијама“.83
Приповијест „Брђани“, објављена 1919. године у издању
књижаре Исе Ђурђевића (Београд – Сарајево), посвећена је пишчевом брату Владимиру Ћоровићу. У писму издавачу Ћоровић
ово своје дјело овако одређује: „Овдје, на постељи, написао сам
Брђане, слику свију невоља и јада у једном српском селу из околице Требиња, за време рата. Ствар је савремена и, држим, тражила
би се. Али њу не бих дао за Библиотеку него да изађе као посебна
књига, лепше издање“.84
83
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Дјело тематизује страдање становника неименованог села
у близини Требиња за вријеме Првог свјетског рата. Иако на
измаку физичке снаге и стваралачких могућности, Ћоровић
је имао потребу да литерарно уобличи приповијест о читавом
овом догађају, и то не као у „Белешкама једног таоца“ описивањем страдања појединаца, већ уништавањем читавог једног
села. Ћоровићев текст утемељен је на промишљеном концепту, према коме се умјетнички ефекат постиже функционалним
преслојавањем различитих наративних аспеката.
Прилично необично с обзиром на тематику, приповијест
„Брђани“ уоквирена је мотивом нереализоване љубави. Започиње
наговјештајем љубави између вјереника (Јагоде и Петра), чији су
брак, према патријархалном обичају, уговорили Јагодин отац и
Петров старији брат Симат. Посредник између њихове наклоности био је дјечак Лакан, Петров братић. Несуђени супружници
су подгријавали међусобну чежњу тако што су према Лакану исказивали симпатије и пажњу.
Приповијест се завршава повлачењем поражене аустријексе војске и уласком српске војске у Требиње. Петар се враћа из
рата и одмах се након поздрава са укућанима распитује за Јагоду.
Кад сазнаје за њен гријех (љубавну везу са аустријским официром) и смрт, пошто је претходно презрена и од свих одбачена, не
осуђује је него намјерава да јој посјети гроб и прислужи свијећу.
Људски самилостан, Петар више личи на праштању склоном
истинског хришћанског вјерника који разумијева гријех своје
вјеренице, него на разочараног и изневјернеог човјека, уз све то и
повратника из крвавог рата. Подсјећајући на морално надмоћног
резонера из грчких трагедија, на запрепашћење мајке Митре, он
констатује: „Зар сви ви не палите свијеће газди Пешикану? Јер је
богат, јер има паре...Ено га окитио кућу, растворио врата, довео
свираче, изнио вино... Ено свак једе и пије, свак се грли с њим...
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А он је гори од Јагоде. Јагода се предала, он се прод’о. Продо и
тијело и душу... Она једноме, а он свим Швабама... И он вам је
добар, поштен... а она...“.85
И у овом дјелу Ћоровић остаје вјеран своме освједоченом
приповједачком маниру: везивању нарације за појединачне егзистенције и издвајање најупечатљивијих јунака. Он тако потврђује
поетичко опредјељење, које ће слиједити од почетка до краја
своје плодне списатељске каријере, према коме се најкрупнији
историјски догађаји, друштвене и цивилизацијске мијене могу
приказати и разумјети само ако се персонализују, ако се самјере
са животом у његовом најелементарнијем виду.
Централни лик овога дјела је Митра, несаломива старица,
достојанствена у трпњи и болу. Најпотреснији моменат у читавој
приповијести јесте опис варошких кола у којима се иначе вози
ђубре, а на која су наслагана тијела поубијаних Срба. Призор
је посредован кроз Митрину перспективу: „Кола прођоше, старица је могла да види само једну грбаву рпу аљина, скушљаних,
згњечених, издераних. И неколико нога, страшно дугачких нога,
њој се барем учиниле предуге, како стрше из кола као сасушене
поломљене гране. Обувене и босе, у опанцима, ципелама, чарапама, старица опази нечији голем, црн палац, рањен, искрвављен;
надуо се као кабасти, мрки паук и непрестано се треска, треска,
треска... И ни у шта није гледала колико у тај палац. И кашње, од
читаве слике, слабо се сећала ичега осим тога големог, надувеног
и страшног палца. Црн, црн, црн, црњи и страшнији од прста
судбине!“86
Злосрећна старица присуствоваће у Требињу и погубљењу
старијег сина Симата. Ћоровић њихову нијему размјену погледа оваку описује: „Дубоко се упи један у другога; упише, упише,
85
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шљубише се, и топло, и болно, и болно очајнички. Али ни једне
једите ријечи не изусти. Он се бојао да је не уплаши неугодностима она страховала да га вриском или кукњавом не раздражи. Зар
да је изгрди, прокуне на данашњи дан?“87 Утучена болом мајке
која је присуствовала погубљењу сина, Митра не пушта гласа,
како не би открила своје присуство у гомили, досљедна начелу:
„Боље свиснути него се срамотити!“88 Тугу оставља за самоћу, а
тиху патњу посваја као свој злокобни усуд.
„Брђани“ су приповијест о хапшењима, прогонима, страдањима херцеговачких сељака, чије село на крају бива запаљено, да би они који су преживјели били расељени по католичким
кућама у близини Стоца. Призор запаљеног села је апокалиптичан: „А хладан ветар попухује и поткађује их јаким и свежим
мирисом кадуље и смреке. Милује их по лицу, голица их око носа.
Док њима по прсима као да једнако пада онај тешки, загушљиви
мирис горевине“.89 Иако полаожај херцеговачких Срба (као уосталом и њихових сународника у читавој Босни и Херцеговини)
није био упоредив са статусом њихових комшија католика, према
којима се Аустрија још од окупације (1878) односила заштитнички и рачунала на њих у својим плановима и политичким
акцијама, Ћоровић преко патњи мајки у ратним околностима
(Српскиње и католикиње), налази између њих суштинске додирне тачке.
Митра се зближила са домаћицом Мандом, чија су два сина
ратовала у аустријској војсци. Кад и Манди погине син, двије
жене се скоро посестримљују те Ћоровић из њихових перспектива, које више нису различите, него изједначене у мајчинском
болу, сагледава читав бесмисао ратних страхота. Несрећна Манда
Исто, стр. 272.
Исто, стр. 273.
89
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запомаже: „Нећу ја да се моја крв пролива ни за цара ни за кога...
Коме је до крви нек пролије своју...“ Дијелећи са њом истовјетан
непребол, Митра говори Манди: „Мога убише што је бунтовник,
а твога што је био вјеран?... Ко ће зликовцима угодити?“90 Оно
што Митри омогућава да подноси бол за објешеним сином, јесте
жеља за осветом. Њен млађи син Петар одбија да освети брата
Симата, напомињући да је дужност власти да се обрачунају са
злочинцима, а да је он уморан од убијања, док Митра тек тада
увиђа да губи сина, који остаје неосвећен.
За разлику од свога пријатеља и саборца из Босанског сабора, Петра Кочића, који је умро у Душевној болници у окупираном
Београду, августа 1916. године, Светозар Ћоровић је, иако већ на
самртној постељи, дочекао ослобођење земље. Улазак српске војске
у Мостар, доживљава са великом усхићењем. Као непосредни свједок, Ћоровићева супруга Перса о томе каже: „Светозар је сакупио сву своју посљедњу животну снагу и у новембру 1918. године
посљедњи пут из постеље се подигао, сав узбуђен од радости и
задихан изашао на прозор да поздрави ослободиоце, српску војску
која је свечано дочекана од народа ушла у Мостар. Треперећи од
среће, рекао је изнемоглим гласом: Кад сам ово дочекао сад могу
умријети...“.91 Почетком априла Одбору „Гусала“ обратио се кратким писмом: „Сад сам малаксао, клонуо. Ево ме на прагу гроба,
али сам и сада потпуно срећан и задовољан. Срећан сам што сам
доживео остварење идеала и што видим нашу омладину са каквим
је одушевљењем прегла да ради даље. Застава под којом сам са
друговима радио вије се још поносније и веселије. Достојне су је
руке прихватиле. Гледајући каква нам је омладина, ја мирно умирем, потпуно задовољан и расположен.92
Исто, стр. 273.
Емануел Мичковић: „Живјећу још мало, који сат“, стр. 7.
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Светозар Ћоровић: Сабрана дјела, књига 10, стр. 347.
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Чланак „Морал у нашем друштву“ један је од посљедњих
текстова које је Светозар Ћоровић написао. Објављен је 1919.
године у сарајевском часопису Звоно, под псеудонимом Lear, а
затим, наредне године, и као посебна брошура, под пуним пишчевим именом и презименом.93
Ћоровић се наглашено критички осврће на морално стање
послијератног друштва у новоствореној југословенској држави,
очигледно се реферишући на прилике у родном Мостару. Морал
у друштву је на толико „ниском степену“, да би прецизније било
говорити о неморалу, који је прожео друштво и одредио односе
у њему. Непосредно послије рата и великих народних страдања,
као једино мјерило узет је новац, успостављен је „култ новца“
који је искварио нарави, уништио честитост, произвео грамзивост, а друштво претворио у поприште утакмице у којој се губе
сва начела уљудности, доброте и честитости: „У неким местима
не може се никако ни говорити о какву моралу; тамо се одавна 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 грамзљиве
бештије, које се више никад и ничим не могу заситити“.94
Трговци се међусобно такмиче у грамзивости, подстичу
у тој пошасти једни друге, прећуткују туђе прљавштине, како
се не би спомињале њихове властите неподопштине. Посебно
У писму Јовану Шмитрану, уреднику сарајевског Звона, којим је пропратио
овај чланак, Ћоровић каже: „Поштовани господине, Алекса ми даде Вашу
адресу и препоручи да овај чланак пошаљем Вашем листу. Ја не знам да ли
је он удешен према програму Вашег листа, али је истинит, а истина мора да
се кресне јасно и отворено. Зато се и надам да ћете га – макар и са извесном
оградом од стране уредништва – штампати у наредном броју. Ама би се тај
број силно читао и продало би се много више примерака него обично. Све ово
писао сам и пишем са болесничке постеље. Трунем од туберколозе коју ухватих
у таоцима“
94
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је, према Ћоровићу, упадљиво понашање профитера, који су за
вријеме окупације прослављали аустријске побједе, а одмах након аустријског пораза, постали патриоте и „велики Срби“.
Дочекавши са усхићењем ослобођење земље, Светозар
Ћоровић је, упркос тешкој болести, исказао разочарање послијератним приликама у њој. Припадајући генерацији која је
посвједочила немјерљиви национални родољубиви занос, која
се жртвено, својим дјелом и свеколиком дјелатношћу на више
поља, посветила највишим националним идеалима, Ћоровића
су прилике које су наступиле непосредно послије окончања рата
тешко погодиле. Искусивши на личном примјеру високу цијену
стечене слободе, Ћоровић се наведеним чланком успротивио њеном олаком поништавању, коме је водило нечасно и несавјесно
понашање појединаца.
Светозар Ћоровић је био риједак примјер српског писца кога ни у драматичним животним приликама, у којима се
дословице борио са смрћу, није напуштала воља за радом. „На
болесничкој постељи“, а то су ријечи исписане на крају његове
приповијести „Брђани“, написао је нека од својих најбољих дјела.
Како је то постигао? Једноставно, понашао се као и читавог свога
живота, радећи самопрегорно, жртвујући се.
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Умјесто закључка
Поводом статуса Светозара Ћоровића у српској науци о
књижевности, Радован Вучковић је тачно запазио: „Светозара
Ћоровића данас не можемо посматрати само као писца осведочених књижевних квалитета. Неопходно је утврдити и његово
књижевноисторијско значење. А оно је неупоредиво веће него
што се то мисли. Реткост је [...] наћи писца у чијем делу је садржано безмало све оно што ће се појавити после њега, као што је
Ћоровић“.95 У главним књижевноисторијским синтезама готово
све што је речено о Ћоровићу није тачно и у опреци је са овим
прихватљивим Вучковићевим одређењем.
Јован Деретић у својој Историји српске књижевности сматра да Ћоровић „не спада у мајсторе наше приповетке. Сметају
му највише: недостатак социјалне и психолошке продубљености, једностраност у приказивању људи и прилика, схематизам
структуре“.96 У Историји модерне српске књижевности Предраг
Палавестра износи више запажања која се могу лако оспорити
и која се реферишу на поједина вриједносно нерепрезентативна
Ћоровићева дјела. Наиме, он каже да је овај писац био „под јаким утицајем фолклорног стила српске реалистичке прозе и био
истакнути настављач њених традиционалних вредности“, затим
да се „није трудио да свој таленат оплемени дубљим односом
према животним истинама и да своју мисао приближи вишим
духовним и интелектуалним достигнућима оновремене књижевности“.97 Када је ријеч о књижевноисторијским судовима о
95

Радован Вучковић: Од Ћоровића до Ћопића, Сарајево 1989. године, стр. 5.

96

Јован Деретић: Историја српске књижевности, Зрењанин 2002. године, стр. 985.

97

Предраг Палавестра: Историја модерне српске књижевности: златно доба,
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Ћоровићу најпрецизнији је био Јован Скерлић, који је обликовао
Ћоровићев портрет док је овај још увијек био у снажном стваралачком заносу. У знаменитој Историји нове српске књижевности Скерлић овако закључује Ћоровићев портрет: „Његова
главна особина је да уме да одабере добар материјал и да нађе
занимљиву анегдоту. Цело дело му је богато мотивима и добро
обележеним и оригиналним личностима“.98
Репрезентативни избор из обимног опуса Светозара
Ћоровића сврстава овога писца у сам врх српске књижевности.
Према најважнијим поетичким одликама Ћоровић је оригиналан писац, чије дјело тек треба откривати: објављивати, читати,
тумачити и вредновати.

Београд 2013. године, стр. 256–257.
98
Јован Скерлић: Историја нове српске књижевности, Београд 1997. године,
стр. 347.
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СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ
Прва издања књиге, сабрана дјела, избори из дјела
Полетарке, пјесме за дјецу, Мостар 1894. године.
Из Мостара, Београд, 1895. године.
Из Херцеговине, Београд 1896. године.
Марков гријех, Београд 1896. године.
Крвни мир, Мостар 1897. године.
Бакине приче, Панчево1898. године.
Из моје домовине, Мостар 1898. године.
Разорено гнијездо, Мостар 1898. године.
Двије шаљиве игре, Мостар 1899. године.
На бијелом хљебу, Мостар 1899. године.
Записци из касабе, књига прва, Београд 1900. године.
Цртице, Мостар 1901. године.
У часовима одмира, књига 1, Мостар 1903. године.
У часовима одмора, књига 2, Мостар 1904. године.
Женидба Пере Карантана, Мостар 1905. године.
У часовима одмора, књига 3, Мостар 1906. године.
Мајчина султанија, Мостар 1906. године.
Стојан Мутикаша, Мостар 1907. године.
Моји познаници, Мостар 1909. године.
У часовима одмора, књига 4, Мостар 1910. године.
Комшије, Сарајево 1912. године.
Дивљак, Београд 1913. године.
Зулумћар, Дубровник 1913. године.
Јарани, Нови Сад 1913. године.
Белешке једног таоца, Београд – Сарајево 1919. године.
Брђани, Београд – Сарајево 1919. године.
У ћелијама, Загреб 1919. године.
Морал у нашем друштву, Сарајево 1920. године.
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Међу својима, Београд 1921. године.
***
Целокупна дела, у седам књига, Библиотека српских писаца,
Београд, без године издања.
Сабрана дјела, у десет књига, Сарајево 1967. године.
***
У часовима одмора, Београд 1906. године.
Одабране приповијетке, приредио Војислав Ђурић,
Београд–Загреб 1947. године.
Стојан Мутикаша, приредио Јован Радуловић, Београд
1954. године.
Изабране странице, Алекса Шантић и Светозар Ћоровић,
приредио Владан Недић,Српска књижевност у сто књига,
Београд–Нови Сад 1962. године.
Стојан Мутикаша, приредио Бранко Милановић, Сарајево
1966. године.
У ноћи и друге приче, приредио Бранко Милановић, Сарајево
1981. године.
Мајчина султанија, приредила Снежана Брајовић, Београд
1982. године
У часовима одмора, приредио Радован Вучковић, Београд
1997. године.
Стојан Мутикаша, приредио Душко Певуља, Источно
Ново Сарајево 2016.
Међу својима, Београд 2017. године.
У часовима одмора, Београд 2018. године.
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Синтезе, прегледи, историје књижевности
Јован Скерлић: Историја нове српске књижевности, приредио Јован Пејчић, Београд 1997. године.
Станиша Тутњевић: Ради свога разговора. Огледи о приповједачима Босне, Сарајево 1972. године.
Славко Леовац: Портрети српских писаца XIX века,
Београд 1978. године.
Јован Деретић: Српски роман 1800–1950, Београд 1981.
године.
Јован Деретић: Историја српске књижевности, Зрењанин
2002. године.
Предраг Плавестра: Историја модерне књижевности:
златно доба, Београд 2013. године.
Радован Вучковић: Од Ћоровића до Ћопића, Сарајево 1989.
године.
Зденко Лешић: Приповједачи, Сарајево 1988. године.
Горан Максимовић, Тријумф смијеха – комично у српској
умјетничкој прози од Доситеја Обрадовића до Петра Кочића,
Ниш, 2003.
Радован Вучковић: Модерна српска проза, Београд, 2014.
године.
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Ранко Поповић: „Ћоровић након једног вијека“, Српски преглед, број 5, Бањалука 2019. године, стр. 224–228.
Радован Вучковић: „Четири Ћоровићеве књиге У часовима одмора“, у: Светозар Ћоровић: У часовима одмора, приредио
Радован Вучковић, Београд 1997. године, стр. 285–295.
Лепосава Гатало: „Светозар Ћоровић“, Гласник
Југословенског професорског друштва, Београд 1932–1933. године, свеска 7, стр. 594 – 610; свеска 8, стр. 714 – 719.
Стеван Јелача: „Светозар Ћоровић: живот и рад“, у Светозар
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Преглед живота и рада99
1875.
Рођен у Мостару 29. маја у угледној трговачкој породици.
Његов отац Никола био је веома цијењен у својој средини. Сину
је дао име по Светозару Милетићу. Читао је Милетићеву Заставу
и био близак његовим политичким идејама и схватањима. Као
трговац, више пута је послом путовао у Трст и Беч. У Бечу је
боравио и 1896. године, као члан депутације која је предала меморандум српске општине Мостар против Бењамина Калаја, управника Босне и Херцеговине. Ћоровићева мајка Сара потицала је
из трговачке породице Милутиновић. Светозар је четврто дијете
Николе и Саре Ћоровић, с тим да су све троје поумирали прије
Светозаровог рођења. За вријеме дјетињства његови родитељи
живе у муслиманском дијелу Мостара, у близини знаменитог
Старог моста, што ће оставити видан утицај на тематско-мотивски опсег његовог књижевног стваралаштва.
1881–1885.
Похађа основну школу у родном граду.

Преглед живота и рада Светозара Ћоровића урађен је на основу сљедећих
текстова: Бранко Милановић: „Живот и дјело Светозара Ћоровића“, Студије из
српске књижевности, Пале 2011. године, стр. 15–153; Стеван Јелача: „Светозар
Ћоровић: живот и рад“, Целокупна дела Светозара Ћоровића, Београд, без
године издања, стр. 9–33; Лепосава Гатало: „Светозар Ћоровић“, Гласник
Југословенског професорског друштва, Београд 1932–1933. године, свеска 7,
стр. 594–610. и свеска 8, стр. 714–719.
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1882.
Избија устанак против Аустрије у којем Мостар узима запажено учешће. О овим устаничким данима написаће неколико
приповједака.
1885.
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Уписује Трговачку школу у Мостару. Иако је исказивао
жељу да школовање настави изван родног мјеста, родитељи су
га задржали код куће због крхког здравља, али и да помогне оцу
у трговачкој радњи.
У писму Милану Марину од 22. септембра 1892. године
каже:
Учио сам све у Мостару т. ј. основну и трговачку школу – и ако ми у
трговини није најпријатније, јер нема вишега контраста него писати
сад пјесме и шаљиве игре, а одмах за тијем рачуне од робе.

О родитељској одлуци да га не шаље на даље школовање,
супруга Перса Ћоровић каже:
Дуго затим Светозар је био утучен, безвољан. Морао је
остати у магази гдје је помагао оцу за тезгом. Светозар је мајци
зато вјечито замјерао, и на самртничкој постељи је то спомињао.

Био је страствени читалац. Перса Ћоровић се сјећа:
У магази је Светозар остајао увијек послије рада и сатима
и сатима читао књиге. Научио је руски и претплатио се на руски
часопис Њиву.

О његовој преданости читању, Милан Ћуковић биљежи:
Светозар Ћоровић није био школски образован човјек.
Његова је школска наобразба била скромна: Основна и Трговачка
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школа у Мостару. Али амбициозан и осјећајући у себи позив и
способност књижевника, он се је сам образовао. Читао је све до
чега је долазио, а поготово ствари из лијепе књижевности. Није
било писца, па и најнезнатнијег којег није прочитао. А имао је
колосалну меморију. Колико је пута нама н. пр. требао податак
о неком писцу, његовом дјелу или чак појединој пјесми објављеној у каквом листу. И кад у нашем друштву нико није знао рећи,
Светозар је знао не само лист него и годину када је пјесма или
друга која ствар штампана. Сва важнија дјела свјетске књижевности прочитао је у преводу на српском или руском језику, који
је једини од страних језика познавао. Знању руског језика има да
захвали своје књижевно образовање, и утицај руских писаца јасно
се види у његовим дјелима.

Рођен Ћоровићев брат Владимир, потоњи знаменити
српски историчар. Владимир Ћоровић је погинуо у авионској
несрећи, изнад Грчке, 12. априла 1941. године.
1886.
У другом разреду Трговачке школе, за Ћоровићевог наставника босанског језика (како је гласио наметнути назив језика у
Босни и Херцеговини) долази млади наставник, потоњи хрватски пјесник Силвије Страхимир Крањчевић. То је за њега, као и
за његове школске другове, представљало драгоцјену промјену.
Наставу из овог, до тада, омраженог предмета Ћоровић и његови
школски другови доживљавали су „као да неко хоће на силу да
нас загњури у хладну води“ и то, како због строгости наставника
тако и усљед његовог искључивог инсистирања на сухопарним
граматичким правилима.
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У једној топлој књижевној успомени посвећеној Крањечевићевом
једногодишњем боравку у Мостару и његовом раду у Трговачкој
школи, поред осталог записао је и сљедеће:
Чудновато! Тај мршави, ситни учитељ свакоме се на први
поглед свиђао. Сусрећући га на улици, кришом смо један другоме
указивали на њега. И сваки се задовољно смешкао. Са учитељем
који нема ни браде, ни дебелих наочара, који није вечито замишљен
и озбиљан, лако ћемо! Тај нас, сигурно, неће остављати у апсу ни
грдити као други! [...] Пошто се мало прошетао, попе се на катедру, седе и, узваливши се безбрижно на столици, узе некакву књигу. Преврну неколико листова, разгледа мало и поче читати: Славу
слави српски цар Лазаре... [...] Целу нам је песму прочитао. Затим
почео да говори, а знао је лепо и убедљиво да говори, о народним
песмама, о вредности њиховој, о снази и лепоти појединих стихова
[...] Више пута сам му, након тога, одлазио. Чак и онда кад сам, ради
болести, морао на дуже време напустити школу. Прочитане књиге враћао сам, нове узимао. Узгред сам морао причати која ми се
ствар највише свиђала... И зашто ми се толико свиђала... Затим ми
тумачио понека места. А неке песме, које се мени нису учиниле тако
лепе, почео ми хвалити и објашњавати толико док ме није истински
уверио да су боље од оних које сам истакнуо.

1887.
У јануару Српска црквено-школска општина приређује
прву „Светосавску бесједу“ у Мостару, која је уједно и прва оваква манифестација у читавој Херцеговини.
1888.
У децембру мјесецу одржана оснивачка скупштина пјевачког друштва „Гусле“.
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1889.
У Голубу објављује прву пјесму.
1890.
У Голубу објављује прву приповијетку под насловом „Милан
и орах“.
1891.
Ступа у пјевачко друштво „Гусле“, у којем постаје један од
најревноснијих чланова. Његов покретачки и радни дух нарочито долази до изражаја у дјеловању Позоришне секције: бира
репертоар, глуми у појединим комадима, пише позоришне текстове за извођење.
1893.
Уређује календар Неретљанин, који излази ове за наредну
годину.
1894.
Објављује прву књигу, пјесничку збирку под насловом
Полетарке. Уређује календар Неретљанин, који излази ове за
наредну годину.
Да је Ћоровићев рани списатељски рад под израженим утицајем
класика приповједачке прозе српског реализма види се из његовог писма Милану Марину, у коме каже:
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Јанко [Веселиновић]ми је један од најмилијих приповједача,
јер он баш прича – од срца срцу.

1895.
Објављује прву збирку кратких прича, цртица како их он
жанровски одређује, под насловом Из Мостара.
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1896.
Са Алексом Шантићем покреће часопис Зора. Он и Шантић
су потписници захтјева за одобрење излажења; потписује позив
на претплату. Заједно са Шантићем уређује прва два годишта
часописа. Као уредник Зоре за 1898. годину потписан је Јован
Дучић, мада је стварни уредник био Атанасије Шола, који ће
остати уредник до престанка излажења, крајем 1901. године.
О овом књижевном гласилу много је писано. Истицан је
његов многоструки значај, како за малу мостарску средину, која
је била у вријеме излажења Зоре у видном културном успону, тако
и за шири српски духовни простор.
Издвајамо за ову прилику оно што је о значају овога периодика написала Лепосава Гатало:
Што је најинтересантније, Зора ни данас не оставља никако
утисак једног покрајинског листа. Онаква каква је била, могла је,
изоставивши неке белешке локалног карактера, излазити баш и
усред самог Београда. Уосталом, запажено је раније да је она као
неки наставак Недићева Српског прегледа. Јер после престанка
Прегледа, сви његови сарадници пружили су своју сарадњу Зори,
која се одмах оријентисала према Београду[...] Дубљи разлог [за
престанак излажења часописа] изгледа, било је покретање Српског
књижевног гласника у Београду 1901, где су имали да се ангажују
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најбољи Зорини сарадници. Тако је мостарска Зора, иако покрајински лист, била потребна жива копча између два угледна
београдска књижевна листа, Српског прегледа, који је престао 1895.
године, и Српског књижевног гласника, који се јавља 1901. године.
Најзад, био је још један разлог: у то време буди се и у Мостару све
живљи интерес за политичка питања, радници око Зоре узимају
све више учешћа у политичком животу, па интерес за чисто књижевно питање осетно слаби.

У званичном акту которског предстојника Мостара за
Ћоровића се каже:
Он је загријани присталица великосрпске идеје, напрасит
је, букач и незадовољник, није нарочито образован, али је зато
уображен и нагао у опхођењу.

1897.
Жени се Персом Шантић, рођеном сестром Алексе
Шантића.
1898.
Са мајком посјећује манастир Острог. О тој својој посјети
у Босанској вили објављује запис под насловом „Под Острогом“.
Борави и на Цетињу, гдје посјећује чланове друштва „Горски
вијенац“.
1899.
Алекса Шантић, Светозар Ћоровић и Атанасије Шола
бораве у Београду. Састају се са угледним српским писцима
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и проучаваоцима књижевности. О њиховом боравку Павле
Поповић је у „Сећању на Алексу Шантића“ забиљежио и ово:
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Они су били предмет симпатичне пажње не само својих
пријатеља и познаника, него и целог Београда – Ћоровић је био
изазван после представе Крвавог мира, и сећам се да смо га једва
натерали да изађе на позорницу; стекли су пуно упливних познанстава, понели рукописе за Зору, итд. Према нама, Мостарци су
били одмах отворени, с првих речи прешли на ти, причали један
о другоме разне шале, и ми смо одмах, наравно, пристајали уз то.
Ћоровића, који је највише бринуо за нове сараднике и рукописе
за Зору, дирали смо како као трговац гледа на ствари; Шолу, који је
држао коректуру Зоре, како је наслов једне рубрике у последњем
броју гласио Муикза уместо Музика; Шантића, како је забораван,
како све чује и запамти натрашке.

Како су се први људи тадашње српске науке и књижевности односили према мостарској Зори, казује још један фрагмент
из наведеног Поповићевог текста:
Кад је она постала [Зора] ја сам био на страни и далеко од домаћег књижевног живота; кад сам се неколико месеци
доцније вратио у домовину, па за четири године унапредак, нисам стизао да и ја постанем њен сарадник. Једно вече, Слободан
Јовановић ми је говорио да треба то једанпут да учиним, и сећам
се, кад сам ја одбијао, да је наш разговор текао нешто оштрије него
што је иначе био случај.

Слободан Јовановић био је, иначе, један од најактивнијих
сарадника овога часописа, у коме је објавио близу двадесет различитих прилога.
Са Јованом Протићем покреће „Малу библиотеку“, у којој ће
бити објављено много значајних дјела из домаће и свјетске
књижевности.
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1901.
Излази Ћоровићева приповједачка збирка Цртице, о
којој Богдан Поповић у Српском књижевном гласнику објављује
афирмативан приказ. Ради на свом првом роману под насловом
Стојан Мутикаша. У писму Милану Савићу о томе каже:
Сад радим једну велику ствар, те ситније не могу обрађивати онако, како би то желио. То би био роман у коме је главни
јунак једно сељачко дијете, које дође за слугу, а кашње постаје
газда, богаташ и од најугледнијих личности у своме мјесту. Тип
је узет из живота, јер су готово сви наши овдашњи трговци од
сељака постали казде, а како су постали – то ће те видити из књиге.
Уопште врло добро познајем живот њихов, јер – по невољи – и ја
сам умијешан у трговину и мењу њих...

1902.
Један је од покретача и идејних усмјеривача Пријегледа
„Мале Библиотеке“. Збирка Цртице очигледно је важан моменат
у његовим књижевном раду. Мијења се и сазријева стваралачки.
Самокритички пише Тихомиру Остојићу:
Право да ти речем, ја из оних ранијих збирка не би ти препоручио ништа, јер су ствари необрађене и већином их сад прерађујем. Ако ћеш изабрати, изабери из нове збирке Цртице.

1903.
Рођен Ћоровићев син Бранко, који је исте године преминуо.
Излази прва књига У часовима одмора, у којој критички строго
и стваралачки самосвјесно врши селекцију свога дотадашњег
приповједачког рада. Жанровски овако одређује књигу: цртице,
слике, записци и приповијетке.
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1904.
Уређује „Просвјетин“ Календар, у којем окупља најугледније
српске научнике и писце: Јована Цвијића, Стојана Новаковића,
Симу Матавуља, Стевана Сремца, Алексу Шантића и друге.
1906.
Српска књижевна задруга објављује избор Ћоровићевих
приповједака под насловом У часовима одмора.
Објављује роман Мајчина султанија.
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1907.
Улази у редакцију листа Народ, у којој су још: Урош Круљ,
Никола Стојановић, Ристо Радуловић и Васиљ Грђић. Објављује
много у овом гласилу. Занимљивошћу се издвајају текстови под
насловом Из земље Хиришиме, које је потписивао псеудонимом
С. Николајев.
Објављује роман Стојан Мутикаша.
1908.
За вријеме Анексионе кризе, он и Алекса Шантић били су
принуђени да избјегну у Италију. Неколико занимљивих писама
о својим утисцима из Венеције упутио је супрузи Перси.
Ћоровићу се рађа син Љубомир, који је преминуо наредне године.
Умире му мајка Сара.
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1910.
Умире му отац, мостарски трговац Никола Ћоровић.
Изабран за посланика у Босанском сабору, у којем наступа као члан „Народове“ групе. Посебну пажњу привлаче његови
говори о школским уџбеницима и статусу народних учитеља.
1914–1917.
Постаје члан сарадничког одбора загребачких Књижевних
новости, гласила које је имало југословенски карактер.
Крајем јула мјесеца 1914. године, ухапшен у близини
Невесиња. Као талац одређен је за праћење војних транспорта.
Био је интерниран у Бихаћу и Болдогасоњу. Укључен је у војску и
послат у мађарски град Ђур. О своме злопаћењу у овом периоду
оставља упечатљиво литерарно-документарно свједочанство у
мемоарском спису „Белешке једног таоца“.
Крајем 1917. године, нарушеног здравља, пуштен је из
војске и враћен у родни град.
1918.
Тешко болестан живи у Мостару и неуморно пише. Настају
нека од његових најбољих књижевних дјела: мемоарски прозни
текст „Биљешке једног таоца“, приповијетка „Посета“ и приповијест „Брђани“.
Улазак српске војске у Мостар, у новембру мјесецу, иако тешко болестан, дочекује са великом радошћу. Перса Ћоровић о томе свједочи:
Светозар је сакупио сву своју посљедњу животну снагу
и у новембру 1918. године посљедњи пут из постеље се подигао,
сав узбуђен од радости и задихан изашао на прозор да поздрави
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ослободиоце, српску војску која је свечано дочекана од народа ушла
у Мостар. Треперећи од среће, рекао је изнемоглим гласом: Кад сам
ово дочекао сад могу умријети...

1919.
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Написао чланак „Морал у нашем друштву“ који је наглашено
критички усмјерен према кретањима у послијератном друштву.
Јовану Шмитрану, уреднику сарајевског Звона, средином
јануара, поводом овог текста пише:
Поштовани господине, Алекса ми даде Вашу адресу и препоручи да овај чланак пошаљем Вашем листу. Ја не знам да ли је
он удешен према програму Вашег листа, али је истинит, а истина
мора да се кресне јасно и отворено. Зато се и надам да чете га –
макар и са извесном оградом од стране уредништва – штампати
у наредном броју. Ама би се тај број силно читао и продало би се
много више примерака него обично. Све ово писао сам и пишем са
болесничке постеље. Трунем од туберколозе коју ухватих у таоцима.

Априла мјесеца Одбору „Гусала“ пише:
Сад сам малаксао, клонуо. Ево ме на прагу гроба, али сам и
сада потпуно срећан и задовољан. Срећан сам што сам доживео
остварење идеала и што видим нашу омладину са каквим је одушевљењем прегла да ради даље. Застава под којом сам са друговима радио вије се још поносније и веселије. Достојне су је руке
прихватиле. Гледајући каква нам је омладина, ја мирно умирем,
потпуно задовољан и расположен.

Упокојио се 17. априла.
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У Народном јединству објављен је текст „Погреб С.
Ћоровића“ у коме, поред осталог стоји: „Никад Мостар није
доживео величанственије тужне поворке“.
О Светозару Ћоровићу, његов пријатељ Јован Дучић записао
је и ово:
Ћоровић је одушевљен омладинац, ваљан друг, добродушан до наивности. Човјек добре воље, једини ваљда од свих
људи који није никад заплакао, човјек са једним студентски
задовољним лицем. Чита радо, а од страних језика чита руски.
Имућан је, што је једна потреба више да се у Мостару буде
и паметан човјек...Без измотације је, воли изнад свега миран
живот, један од оних људи који зими носе шубару, а љети за
двије-три нумере ширу кошуљу него што треба...

Стеван Јелача, приређивач Целокупних дела Светозара
Ћоровића у чувеној Библиотеци српских писаца, тридесетих
година двадесетог вијека, свој текст о Ћоровићу завршава сљедећим ријечима:
У Ћоровићевој генерацији преовлађују нове идеје и нови
рад. Он је идеалан националиста, али реалан радник великог
замаха. Своје националне дужности испуњавао је најсавесније
са вазда ведром и јаком вољом. И зато је разумљиво оно страшно огорчење којим се обара, у, пред смрт написаном саставу
„Морал у нашем друштву“, на неморалне типове и пљачкаше,
који се богатише крвавим знојем народним, па у прве дане ослобођења избијају силом своје покварености на површину и
траже за себе – прва места за народном трпезом.
Велики идеалиста прође кроз све борбе чист и светао, те
у последњем даху свога живота није могао прегорети у напаћеној души, а да се не обори на оно што што нам је вазда сметало
да дођемо ближе светлости камена.
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О КЊИЗИ
Студија Приповједачки свијет Светозара Ћоровића настала је укрштањем приређивачког и научноистраживачког
рада. Аутор је, најприје, за Антологијску едицију „Десет векова
српске књижевности“ Матице српске из Новога Сада приредио
репрезентативан избор из обимног опуса Светозара Ћоровића.
Затим је за Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“
Републике Српске приредио Изабране приповијетке овога писца.
Најзад, за три удружена српска издавача из Србије, Црне Горе
и Републике Српске („Штампар Макарије“, „Ободско слово“ и
„Херцеговина издаваштво“) уредио је и за штампу припремио
Стојана Мутикашу, најпознатији Ћоровићев роман.
Опремајући наведене књиге пратећим студијама, прегледом литературе и приказивањем живота и рада Светозара
Ћоровића, бавили смо се вредносном селекцијом, рецепцијом
те интерпретацијом његовог књижевног дјела. Обједињавањем
предговора и поговора објављених у поменутим издањима, њиховим дјелимичним допуњавањем и прилагођавањем већој, интегралној текстуалној цјелини, настала је књига Приповједачки
свијет Светозара Ћоровића. Наглашавамо на овом мјесту сљедећу чињеницу: она није цјеловита студија о књижевном дјелу
овога истакнутог српског писца, националног културног прегаоца и страдалника. У наш посматрачки и аналитички видокруг нису ушле Ћоровићеве пјесме (које су незнатне књижевне вриједности али су важне за сјенчење његовог умјетничког
лика) и драмски текстови (што је, уосталом, у наслову и назначено). Драмски текстови Светозара Ћоровића још увијек нису
сакупљени и објављени у једној књизи, нити су адекватно прочитани. Према нашем чврстом увјерењу, студија Приповједачки
свијет Светозара Ћоровића посвећена је репрезентативном
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дијелу прозног опуса овога писца и његовим доминантним наративним и умјетничким својствима.
Проучавајући књижевно дјело Светозара Ћоровића дошли смо до закључка да оно до данас није адекватно протумачено нити презентовано читаоцима у мјери у којој то с обзиром
на своја умјетничка својства заслужује.
Обиљежавајући овом књигом стогодишњицу смрти
Светозара Ћоровића, гајимо наду да ће она бити и дискретни
позив издавачима да читаоцима учине доступнијим његово дјело
а српској науци о књижевности да се помније позабави њиме.
На крају, понављамо оно што смо у овој књизи напријед
већ нагласили: репрезентативни избор из Ћоровићевог опуса
сврстава овога писца у сам врх српске књижевности!
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