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Зорица Никитовић*

Филолошки факултет
Универзитет у Бањој Луци                                         

О ТЕРМИНУ bo[naninq И(ЛИ) БОШЊАК 1

У раду се испитује употреба термина bo[naninq као властите 
именице која припада творбено-семантичкој групи ријечи којима 
се лица именују по поријеклу или мјесту (држава, град, предио) 
живљења. Старосрпске средњовјековне повеље илуструју семан-
тички садржај овог назива као средњовјековног термина којим се 
означавала територијална припадност земљи Босни, а не етничка 
припадност њеног етнички српског становништва. Такође, из праг-
матичке перспективе језичког контекста који образује истовремено 
садејство језичког (реченичког) и ванјезичког контекста, значење 
истог имена, тј. творбеног дублета Бошњак сагледава се кроз тек-
стове из XIX стољећа. 

Кључне ријечи: Босна; bo[naninq, dobri bo[nane, Бошњак; 
Срби; семантички садржај; географска и државна одредница; 
исламизација. 

*     zorica.nikitovic@flf.unibl.org 
1  Рад је настао у оквиру научноистраживачког пројекта Српски 

писани споменици средњовјековне Босне и Хума (бр. 1251604) који 
суфинансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационе технологије Републике Српске, и објављен 
је у Зборнику са Научног скупа Наука и стварност, Пале 21. мај 2018, књ. 
12, том I, 2020, 231‒249.
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1. Стварност етничких односа у средњем вијеку разликује 
се од нововјековних подијељености и савремених интегриса-
ности друштвених група. Рефлексација друштвене пробле-
матике може се пратити кроз језик, и на лексичком нивоу 
илустровати термином Бошњанин, властитом именицом на-
сталом од хидронима2 Босна,  која је транспозицијом постала 
хороним, назив земље, „Босна земља“3 а потом суфиксацијом  
*bosn+(j)anin  > bo[naninq, назив за становника Босне, термин 
који често срећемо у старосрпским повељама.

Са творбено-семантичког аспекта, овај термин не 
представља никакаву новину у систему именовања лица по 
мјесту рођења или живљења, напротив, дубоке је старине и 
потврђен у најранијим старословенским богослужбеним спо-
меницима који су превођени са грчког језика. Именовања лица 
по мјесту њиховог поријекла, вршено је помоћу суфикса -ĕnin(
)/-(j)anin( ) који је у старословенском језику био високопро-

дуктиван, посебно са основама грчког поријекла (Ефимова, 
2006, стр. 93). Како је показао О. Н. Трубачев, суфикси -ĕnin( )  
и -(j)anin( ) су варијанта једног суфикса -ĕnin /-(j)aninx који се 
јавља као аломорф, а избор је зависио од природе сугласника 
којим се завршавала мотивна ријеч. Аломорф -ĕnin  долазио 
је послије сугласника t, p, s θ, r и m (izdrailitĕninx, etiopĕninx, 
agarĕninx, и др.), док основе које су се завршавале сугласницима: 

2 „Kako su nazivi za sve veće savske pritoke predslavenski i predrimski, 
mora se uzeti da je i Bosna predslavenska (zacijela čak i predindooevropska 
riječ). Upoređuje se s imenom lijevog savskog pritoka Bosut, kojemu je 
potvrđeno predslovensko ime Basante“ [...] „Bosna, hidronim, pritoka Save, 
izvor blizu Sarajeva otuda naziv predjela gdje izvire Vrhbosna, horonim 
potvrđen kod Porfirogeneta  Bosona; pridjev na –ski bosanski; etnici na –qc 
m. prema f. na -ka: Bosanac, gen. -anca  (također prezime) prema Bosanka f. 
(također ime uzvisine kod Dubrovnika Bosanka) (Skok, 1971, стр. 191).

3 Бос+на, супстантивни адјектив, „слано корито, мјесто, гдје се 
врењем слане воде приређује со“. „Стародревно значење имена Босне 
јест дакле: с о л н а  з е м љ а.“ (Талоци,  1889. стр. 10−11 и 11−12).  
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d>žd (graždanin), n>ń (soluńanin), m>ml’ (rimljanin), итд, има-
ле су аломорф -(j)anin( ) (1982, стр. 3−15). Суфикс -ĕnin( )/-(j)
anin( ) се у старословенском језику „специјализовао“ за твор-
бу именовања лица по мјесту (држава, град, предио) живљења 
или поријекла, ̒ городʼ → ̒ гражданинx, жител городаʼ; ̒ Египетʼ 
→ egVpqtĕninx ʻегиптянинʼ;  ʻСодомʼ→  sodomlʼaninx ʻжитель 
Содомаʼ; а такође директно од основа грчког поријекла  у форми 
именовања племена и народа: agarĕninx ʻагаряне (племя)ʼ од 
грч. основе Άγαρην-οί и др. (Ефимова,  2006, стр. 93−95).

С обзиром на речено, поставља се питање да ли термин 
bo[naninq можемо назвати етнонимом, именом „koje označava 
narodnosnu ili etničku skupinu“, или етником,  „naziv za ime 
stanovnika nekog naseljenog mjesta, kraja, zemlje ili države“ 
(Simeon, 1969, стр. 325)? Са етимолошког аспекта, оба ова линг-
вистичка термина садрже коријен етнo- < εθνόϛ у значењу ̒ етносʼ, 
ʻнародʼ, „označuje vezu s narodom, narodnošću“ (Simeon, 1969, 
стр. 325), па је питање да ли је уопште могуће назив bo[naninq, 
а потом и његове по постању новије творбене дублетне форме 
Босанац и Бошњак, мјерити савременом научном апаратуром, 
будући да је у нововјековљу дошло до помјерања представа о 
сродности појмовних поља (Грицкат, 1977, стр. 120). Опаска 
општег карактера „да ли смо способни да схватимо прошлост 
а да јој не намећемо своје виђење, које диктирају наша властита 
средина и наше време?“ (Гуревич, 1994, стр. 34) може се још 
уже усмјерити сугестијом историчара С. Ћирковића „како је 
неопходно потребно критички се замислити над методима на-
шег мишљења о етничким стварима, како је неопходно реви-
дирати концептуални апарат, прилагодити га стварности онога 
времена коју проучавамо да бисмо могли успешно проучити 
и описати етничку проблематику појединих епоха (Ћирковић, 
1975−1976, стр. 270). Управо „болест босанског муслиманског 
интелектуализма да измитологизује целу прошлост“ а која 
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је постала и инострана зараза (Екмечић, 2007, стр. 536), са 
језичко-историјског аспекта најoчигледније се може аргу-
ментовати  кроз систем именовања који је средњовјековног 
постања и вишевјековне језичке традиције српског народа. 

Циљ овог истраживања јесте да испита језичке контексте 
у којима се употребљава назив bo[naninq како би се провјерило 
да ли има историјске утемељености овај назив сматрати  етно-
нимом. Хипотеза рада јесте да термин bo[naninq, синониман 
називу bosanqcq, именује, ʻстановника Босне, лице које живи 
или је поријеклом из Боснеʼ односно „русага босанскога“ или 
„земље Босне“. За корпус истраживања узете су старосрпске 
повеље које садрже овај назив. Будући да нас је интересовало 
да ли након средњег вијека долази до промјене значења овог на-
зива, поред пословно-правне писмености из XIV и XV стољећа, 
методом синхроног пресјека и са прагматичког аспекта кон-
султовани су језички контексти термина Србин, Бошњак, му-
хамедовац из неколико текстова часописа који су у Босни и 
Херцеговини објављени на међи XIX и XX стољећа, Босанске 
виле и Гласника земаљског музеја, као и рјечници српског језика.

2. Питање семантичког садржаја назива који су пред-
мет овог истраживања не може се рјешавати без помоћи 
историјске науке. У средњем вијеку, познато је, Босна не 
обухвата простор који обухвата данас, нити је њена етничка 
и демографска структура слична данашњој. Кроз различите 
историјске периоде државе су мијењале своје територијалне 
границе па је тако и Босна кроз историју мијењала свој 
територијални обухват и друштвено уређење. Највећи дио 
простора данашње Босне и Херцеговине кроз читав средњи 
вијек састојао се од низа „земаљаˮ о чему међу историјским 
изворима прије свега свједоче повеље. 
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На основу увида у дипломатар средњовјековне Босне, 
историчар Н. Исаиловић сматра да Бошњани нису била на-
родносна одредница и да се овај назив првобитно односи на 
„земљу“ Босну што доказује чињеница да постоје и „добри 
Усорани“. У каснијим периодима наведени израз прераста 
оквире „земље“ почињући да означава државу Котроманића. 
„Али ни тада се не ради о народној већ о државној припадно-
сти. Штавише, термин „добри Бошњани“ среће се искључиво 
у канцеларијама Котроманића, док обласни господари, који су 
припадници истог народа, али не и владари читаве краљевине, 
своје племство називају искључиво „добрим људима“, Да се 
радило о народносној одредници, и они су их могли називати 
„Бошњанима“ (Исаиловић, 2014, стр. 460). 

Свједоци и јемци у Повељи краља Стефана Дабише 
кћери Стани (Рудић, 2005, стр. 173−192) тако су властела − wt 
bosne  (176/18), wt(q) hlqmske zemle (176/21−22), wt dolqnihq krai 
176/23, wt usore (Г2011/4; 24/9). И у интитулацији босанских 
владара од бана Стефана II наводе се све земље којима господа-
ри босански владар: Босна, Усора, Соли, Доњи Краји и Хумска 
земља, а у вријеме бана Твртка помиње се и Подриње, Западне 
стране и Приморје, што одражава територијално проширење 
босанске државе (Рудић, 2005, стр. 178). Примјери повеља 
из средњовјековних владарских канцеларија Котроманића 
најбоље показују семантички опсег датог имена. Повеља 
бана Стефана (1332, 15. августа) Дубровчани уређују како 
ће се расправљати међусобни спорови (Стојановић, 1929, 
стр. 43−45) садржи чак десет пута употребљену лексич-
ку опозицију, географско-политичку одредницу bo[naninq 
dMbrov;aninq.
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ako ima dMbrov;aninq ko} pravdM na bo[naninM da ga pozove pryd 
godna bana (23. октобар 1332) (Стојановић, 1929, стр. 43/5−6);

ako li govori bo[naninq na dMbrov;anina da ga pozove prydq 
dMbrov;ani na poredM (23. октобар 1332) (Стојановић, 1929, стр. 
43/11−12);

ako bo[naninq Mhiti M dMbrov;anina za kon] a wnq bMde 
Mkraden illi MhM[enq (23. октобар 1332) (Стојановић, 1929, стр. 
43/24−26);

i ako bo[naninq bMde dM/anq a pobegne izq bosne z dMgomq da mM 
niE viere ni rMke W godina bana (23. октобар 1332) (Стојановић, 
1929, стр. 43/28−29);  

dMbrovnikq by[e wtvorenq vqsakomM bo[qn]ninM kMpovat(q) 
wrM/q] i izqnesti (18. октобар 2012) (ПВС 2014/24,4);

ali pryd kral] Mgarqskowga a ili pryd godna kral] tvrqtka 
bosanskoga ali inowga bo[nanina4 ali pryd godna srqpskowga ali 
latinskoga ili ine vrqste ;loveka (25. октобра 1432) (Стојановић, 
1929, стр. 620/111−115,2);

alli prydq prysvytlymq godnwm cezaromq rimqscymq i kralemq 
Mgrqscym ali prydq cremq tUrscymq alli prydq kral] bosanskoga alli 
inowga bo[nanina ali prqdq godna srqpskoga ali latinina alli ine vrqste 
;loveka (10. октобар 1435) (Стојановић, 1934, стр. 36/15−21,2); 

a sq bo[n(])ni ti napravismo do drMgwga zgovora kako va[a l}
bavq by (26. март 1405) (ДП2, 2011, стр. 68/11), итд. 

Испитујући помене српског имена у средњовјековним бо-
санским повељама и писмима XIII-XV стољећа, Н. Исаиловић 
даје осврт на питање постојања и постојаности традиције о 
српској државности почевши од познатог списа византијског 
цара Константина VII Порфирогенита De administrando imperio, 

4   В. фонетски дублет bo[n]nin] (Стојановић, 1929, стр. 620/111,1). 
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који у поглављу о Србији сматра Босну посебном земљом у 
оквиру тадашње српске државе, земљицом са два насељена 
града и облашћу у којој живе Срби.5 Такође, према Љетопису 
Попа Дукљанина, Србија је подијељена на Рашку и Босну с тим 
да се потоња протеже од Дрине до Борове планине, за коју се 
сматрало да се налазила око тока ријеке Врбас или негдје пре-
ма Ливну (Шишић, 1928, стр. 307;  Кунчер, 2009, стр. 162−163, 
цит. према: Исаиловић, 2018, стр. 265).  Владари Босне у својим 
документима немањићке владаре досљедно су називали „вла-
дарима Рашке а не Србије (Српске земље) или Срба. Српска 
историографија је углавном на становишту да се ради о свесном 
избору босанских владара да Немањићима не признају ексклу-
зивно право на владавину свом Српском земљом, јер су и себе 
видели делом српског корпуса али и одвојеним државно-прав-
ним ентитетом“ (Исаиловић, 2018, стр. 265).  

Када у Повељи бана Стјепана Котроманића кнезу Вуку и 
Павлу Вукославићу бан Стјепан II Котроманић потврђује баш-
тину, он за цара Душана каже да је цар  рашки, а не цар Срба, 
дакле, не говори цар Срба, јер се у овом контексту и он сматра 
српским владарем. „Свест да је Босна била једна од српских 
држава постојала је у време бана Стјепана Нинослава који је 
српске краљеве називао рашким, а своје поданике Србима“6 
(Мргић-Радојичић, 2002, стр. 85).   

Истовремено, у Повељи Стефана Остоје Дубровчанима 
босански владар Стефан Остоја, као kralq srqblemq, bosni i pomori} 

5   Ради се о изворној земљи Босни, простору дуж тока Миљацке и 
Босне, од Романије до Зенице. Вјероватно је од почетка у њеном саставу 
била и долина Лашве тј. околина данашњег Травника  (Živković 2010, стр. 
161−180: Anđelić, 1982, стр. 9−84; Mrgić-Radojčić, 2004, стр. 43−56, цит. пр: 
Исаиловић 2018, стр 265). 

6  Различита динамика употребе српског, рашког и босанског имена 
кроз различите историјске периоде која се може пратити у повељама 
излази из оквира овога рада.
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i vsimq zapadqnimq stranamq, позива се на своје српско предачко 
насљеђе и босанско политичко-географско поријекло: preysto 
moihq praroditelq gospode srqbske i bosanqske  ПСО, 2008, стр. 
124/5, али у истој повељи се изражавајући само географско-
политичком одредницом: zemle moi praroditelie gospoda ra[ka i 
bosanska, ПСО, 2008, стр. 125/27−28). И Дубровчани, такође, у 
својим писмима из 1405. године користе обје формуле, и рашки 
и српски: imamo zapise  i povelE wd gospode srqbqske i bosanqske i 
wd svetopo;iv[agw kral] tvrqtka (ДП1, 2008, стр. 62/26);  Inyhq 
mnozyhq gospodq I vlastelq ra[cyhq i bosanscyhq (ДП2; 71/10) 

Дуга историјска државотворна традиција, као што 
видимо, а не етничка посебност разлог је што истовремено 
са адјективом српски егзистира и босански: Er ste vi wd staryhq 
gospodq bosancyh (јер сте од старе босанске господе) (ДП2, 2011. 
стр. 68/9).

У старосрпским повељама поред сингулативног облика 
налазимо множински7 квалификатив dobri bo[nane /„добри 
Бошњани“/, или dvMma na desete dobryhq bo[nanq  /„дванаест до-
брих Бошњана“/. У повељи бана Твртка Котроманића којом 
даје „вјеру/виру/веру господску“ кнезу Влатку Вукославићу  
„добри Бошњани“ се помињу три  пута:

(1) dali sM vyrM svo} gospodqskM I prisegli sM dvMma na desete 
dobryh bo[nanq. (2)  na to mM sM verM dali I prisegli dvMma 
na desete dobryh bo[nanq. (4) a tomM svydoci dobri bo[na-
ne pMrq:a voevoda i sq bratiwmq, ivahqnq ivanovi:q i sq 
bratiwmq  vladislavq wbradovi: i sq bratiwmq..  (ПТК4, 
2005: 116, 6−7);

7  Сингулативни наставак -inq морфолошка је одлика једнине; у 
једнини и двојини ове именице се мијењају по првој деклинацији,  док 
множину творе као именице сугласничке промјене на -n-: kamene, kameni, 
итд.
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(2) a tomou svydoci dobri bo[nane: knezq vlai dobrovoevi:q i sq 
bratiwmq; kazncq sqnqko i sq bratiwmq; /oupanq crqnMgq 
i sq bratiwmq (ПТК2, 2003, стр. 169, 13−14); 

(3) prisegla e gospoy bana mati i ne sinq gospodinq banq tvrqtko 
dvMma na desete dobryhq bo[nanq knezM vlatkM vlqkoslavi:M 
(ПТК1, 2003, стр. 72, 3);

(4) dali sM vyrM svo} gospodqskM i prisegli sM dvMma na desete 
dobryh bo[nanq. knezM vlatkM vlqkoslavi:M I negovM dytetevy 
da ny M nihq svezanikq ni talenikq (ПТК3, 2005, стр. 
100, 5); a tomM svydoci dobri bo[nane (ПТК4, 2005, стр. 
116, 5); 

(5) pristavi i svidoci dobri bo[nane i ousorane (ПТК1, 2003, 
стр. 81/31−31), итд. 

Категорија добрих Бошњана односи се на истак-
нуту властелу босанске државе или појединих њених 
територијалних јединица – земаља (отуда и термин добри 
Усорани)  (Исаиловић, 2018, стр. 265) и представља листу од 
дванаест свједока, дипломатички обичај да се наводе пред-
ставници свих земаља и појединих жупа којима је босански 
владар управљао. „Добри Бошњани“ су скуп најистакнутијих, 
поузданих и часних људи који између осталог врше процјену 
да ли је прекршена „верна служба“, скуп обавеза које слу-
га дугује своме сениору – господину (Мргић, 2008, стр. 17). 
Свједоци представљају особеност босанских повеља, јер се 
истичу по изразито великој улози у извршавању правног чина 
који је записан у документу. „Добри Бошњани су пажљиво 
одабрани из редова најмоћније властеле, поименично се на-
воде, будући да не само што свједоче, већ својим положајем 
и угледом гарантују да ће се садржај правног чина заиста ис-
пунити“ (Мргић, 2008, стр. 19). Захваљујући корпусу сачува-
них босанских повеља може се утврдити које су све жупе и 
„земље“ босанске имале своје представнике у датој правној 
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радњи, у извршењу правног чина тј. које су признавале власт 
босанског владара (Мргић-Радојчић, 2005, стр. 99−114). 

А ко су поименице „добри бошњани“, како је изгледао 
средњовјековни именослов и антропонимски систем властеле 
zemle bosne? 

a size prisegli prqvo gospoy bana mati drMgo gospodinq banq 
tvrqtko tretie kazqncq boleslavq, ;etvrqto tep;i: ivahnq peto 
knezq vlai dobrovoevi:q [esto voevoda pMrq’a sedmo knezq mrqkoe 
wsmo /Mpanq crqnMgq deveto knezq vladislavq wbradovi:q deseto 
/upanq vlq;ihna tep;i:q prqvo na desete knezq mqstqnq bMbani: 
drugo na desete knezq vlatko wbrinovi:q tretie na desete knezq 
bogdanq bylhani:q  (ПТК1, 2003, стр. 71/6−10); 

vladisavq gale[ikq i vokosavq tep;qikq radosavq 
hlapenovik stepko radosalikq milo[ vMokasikq stepanq drM/;ikq 
bMdisavq milobratikq... (Стојановић, 1929, стр. 44,40−43). 

Спорадично одабрани примјери показују да је ријеч о ста-
росрпским двотематским и изведеним личним именима словен-
ског поријекла те патронимима на -ић (в. Пешикан, 1982−1984; 
Грковић, 1983; Самарџић, 2019). Као што се може закључити, 
термин bo[naninq представља, географску, а потом политич-
ко-географску одредницу, а не етничку квалификацију.  То је 
најприје назив за елиту „земље“ Босне, а затим читаве босанске 
државе, да би постао ознака за све оне који су били са територија 
под влашћу босанског бана или краља. По природи ствари, то су 
углавном етнички Срби јер су они становништво језгра Босне, 
као и највећег броја земаља на које се Босна током свог развоја 
проширила (Хум, Подриње, Соли)8. 

8 Само су мањи дијелови проширене Босне првобитно били хрват-
ски (Ливно, Гламоч, Дувно, те повремено Поуње и дијелови Далмације), 
в. Ћоровић, 1935; Ћирковић, 1964; Mrgić-Radojčić, 2004. Подсјећамо да у 
вријеме националног препорода „Хрвати још нису успјели да кроатизују 
католичко становништво Далмације, Славоније, Босне и Херцеговине. 
Хрватско национално име је познато само образованим људима али далеко 
од тога да су га и они у почетку прихватали“ (Екмечић, 2007, стр. 231). 
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3. Средњовјековни назив bo[naninq наставља свој 
живот у нововјековљу у графемски новијем облику 
Бошњанин, и творбеносинонимном руху Бошњак, Боса-
нац, транспозицијом се преносећи на читав низ онима:  
антропонима (презимена, надимака, имена по мужу); то-
понима, хоронима9, истовремено морфемском творбом 
тј. суфиксацијом10 образујући деривациони низ. Народна 
јуначка пјесма, уз друге историји и народној епици познате 
српске војводе, сачувала је антропоним Реље Бошњанина, 
једног од српских војвода који у пјесми помаже да српски 
сватови од Латина из Дубровника изведу испрошену младу, 
Јерину ђевојку, и поведу је у Смедерево.  

Како показује П. Ивић, хрватско име на кајкавски терен продире у 
XVII в., а на штокавски терен од друге половине XIX в. Међу штокавцима у 
Славонији и копненој Далмацији хрватско име се шири тек од средине XIX 
в, након аустроугарске окупације Босне и Херцеговине (1878) међу като-
лицима у Босни и Херцеговини, Дубровнику и Боки Которској и, на крају, 
послије Првог свјетског рата међу бачким Шокцима, банатским Крашова-
нима и косовским Јањевцима. Најстарије језичке иновације (првенствено 
фонолошке и морфолошке), које су одвојиле српски језик од протохрват-
ског (чакавштине) и словеначког (кајкавштине) настале су у Хуму, у центру 
језичког простора.  Изворни хрватски језик или протохрватски заправо је 
чакавштина, јер се чакавци зову Хрватима од досељења на Балкан у VII 
в, кајкавци постају Хрвати 10 вијекова касније, а штокавци католици 12 
вијекова након досељења (в. Ивић, 1986). 

9 Hipokoristik Bošnjo (Vuk rj.), toponim pl. Bošnjaci, (Slavonija); 
prezime Bošnjaković, prema f. Bošnjakuša, Bošnjakinja; na -janin Bošnjanin 
(14. v, stari instr. pl. Bošnjami); toponim pl. Bošnjani (Križevac); prezime 
Bošnjanović, pridjev Bošnjanski (Skok, 1971, стр. 191).

10   Како показује рјечник српског књижевног и народног језика, 
творбено гнијездо бошњ- образују сљедеће изведенице: бошњак (а) врста 
вјетра; б) врста лозе и грожђа; в) врста копља); бошњака (врста јабуке); 
Бошњакиња; бошњаклук; бошњаковати; Бошњаковић; Бошњакуша; 
Бошњан; Бошњанац; Бошњани; Бошњачина; бошњачки; бошњаштво; 
Бошњо; Бошњин (РСКНЈ,  1962, 85−86, в. СР, 1852, стр. 38). Могуће је 
да је овај творбени облик увезен споља тј. да је изникао  из мађарског 
језика будући да је  у мађарском језику данас bosnyák (чита се „бошњак“) 
придјев који значи „босански“.
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[...] „Јанко гледа Рељу Бошњанина, 
Реља скочи на ноге лагане, 
па он оде под бијелу кулу“ [...] 

(Женидба Ђурђа Смедеревца, СНП, 1845, стр. 477).  

 У пјесничком опусу православног митрополита црно-
горско-приморског и владара Црне Горе, Петра I Петровића 
Његоша (1748–1830), такође наилазимо на имена која су 
предмет наше истраживачке пажње. У Пјесми Карађорђу, он 
Бошњацима назива православне Србе из Босне – јер су само 
они притекли у помоћ у Првом српском устанку11.

[...] „Кад то чуше Бугарци јунаци, 
Херцеговци и млади Бошњаци 
Млоги родна мјеста оставише, 
У Србију равну ускочише“ [...]  
                                     (Пјесма Карађорђу, 1951, стр. 30)

Међутим, након спроведене исламизације иста имени-
ца почиње означавати Србе мухамеданце из Босне12. Највећи 

11  В. Маројевић, 2011, стр. 36.
12  О улози писаца у очувању од заборава етничке слике минулих епо-

ха говори М. Јефтић. „Први и Други српски устанак и борба за националну 
еманципацију у XIX веку, проучавали су се, све до скоро, по моделу који је 
потпуно занемаривао чињеницу да су обе стране у том рату представљали 
Срби које је делила вера. Колико људи данас зна да су „турску“ војску на 
Мишару 1806. године сачињавали преци данашњих муслимана: Поздера-
ца, Биједића, Диздаревића, Филиповића, Тодоровића, Рајковића, који су 
као данас Осама бин Ладен, повицима „Алаху екбер“, кидисали на Вукове 
рођаке на Дрини, а они су, бранећи се, призивали Светога Саву? Ко зна 
да је Сулејман-паша Скопљак, београдски везир чији су злочини изазвали 
II српски устанак, босански муслиман, чији је матерњи језик српски. Све 
то би било заборављено да није било  Вука, Његоша и Андрића (Јефтић, 
2008, стр. 174). Такође, занимљиво је да је аутономистички покрет босан-
ске муслиманске земљопоседничке елите на челу са Хусеин-капетаном 
Градашчевићем 1830-их година, у борби са централним турским властима, 
користио косовски мотив јер је Градашчевић позивао своје присталице да 
се „Турцима освете за Косово“.
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српски пјесник Петар II Петровић Његош (1813−1851) у 
Лажном цару Шћепану Малом Бошњацима назива ислами-
зиране Србе из Босне, јер су само исламизирани Бошњаци 
учествовали у војним походима против Црне Горе, њих Његош 
назива „наша родна браћа“13:

[...] „Како бисмо ми то урадили
Без помоћи некога другога
Кад Бошњаци, наша родна браћа,
Слијепи су те не виде ништа – 
Куран им је очи извадио,
Куран им је образ оцрнио“ [...] (Лажни цар Шћепан 

Мали, 2768−2773)

Турска освајања и дуга османска владавина изазвали су 
дубоке поремећаје и крупне промјене у токовима историјског 
развитка народа покорених земаља. Ти поремећаји и промјене 
су највише долазили до изражаја у етнодемографском, кон-
фесионалном и културноцивилизацијском животу и раз-
витку народа, међу њима и српског  (Васић, 2005, стр. 64). 
О процесима и посљедицама исламизације постоје бројна 
свједочанства. „Сврши се ова књига од стварања свијета 
у љето 7021. (1516), мјесеца септембра 18. дан, у мјесту 
Врхбосна званом Сарајево. Тада у те дане у тој земљи бјеше 
велико умножавање агарјанских чеда (муслимана), а пра-
вославне вјере хришћанске у тој земљи велико умањење. 
Тада би царевање нечастивог цара Селима“14 (Стојановић, 

13  „Вјеровања Срби истражише. / Ми смо Срби народ најнесрећнији 
/ Сваки Србин који се превјери / Просто вјеру што загрли другу, / Но му 
просто не било пред Богом / Што оцрни образ пред свијетом / Те се звати 
Србином не хоће. / Ово ти је Србе искобило / Робовима туђим учинило“ 
(Лажни цар Шћепан Мали 2813−2821, цит. пр: Маројевић, 2011, стр. 
38−39).

14  […] twgda bo vq tQE dni vq toi zemlQ by[e vylikoe oumno\enJE agaryn-
qskQhq ;edq, a pravoslavnIe vyrQ hristJanqskQE velikoE oumalEnJE ]ko ne wbrysti se 
ni;to/e […]  
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1902, стр. 131). Потајице писане записе на маригинама ру-
кописаних књига потврђују турски дефтери у којима се ре-
ципрочно смањењу хришћанских кућа, повећавају мухаме-
данске15. Процесом исламизације или турчења радикално је 
измијењена вјерска структура становништва Босне. Говорећи 
о оновременом колориту градова у Босни, B. Ђурђев и M. 
Васић закључују да је „муслиманско становништво дава-
ло тон граду и цјелокупном градском животу. То је станов-
ништво настало дијелом досељавањем етнички туђег мусли-
манског елемента, а дијелом исламизацијом нашег домаћег 
живља. Брз процес исламизације запажа се нарочито у градо-
вима, а у Босни и на селима“ (2005, стр. 82). 

Процеси потпуног преумљења текли су споро и били 
условљени бројним факторима. „Код исламизованог свијета 
који је наставио да живи на земљи својих предака потискивана 
је свијест о етничком поријеклу, а изграђивана свијест о при-
падности широкој исламској заједници. Развој те свијести, на 
бази и у оквирима исламске религије и културе, водиће вре-
меном стварању посебне муслиманске етничке заједнице на 
југословенским просторима“ (Васић, 2005, стр. 82−83). 

Официјелни прелазак на ислам није значио етнички и 
суштински преображај појединаца и народа16 тако да скоро 
све до посљедњих деценија XX стољећа можемо код исла-
мизираног становништва пратити постојање српске етничке 

15 Дефтер из Цариградског архива за смедеревски санџак број 1007 
фотокопије бр. 6−20. „Средином XVII Ricaut (Рико) још црњим бојама 
слика вјерске прилике хришћана у Турској. Укратко, не може се ни замис-
лити чиме се Турци не служе, да хришћане свакога према његовој личној 
нарави, не доведу да се потурче. Среброљупце задебљају благом, сујетне 
и властољупце почастима и изгледом на висока достојанства, а плашљиве 
и слабе пријетњом и силом. Што се тиче оних који и поред свега и преко 
свега остану постојани у вјери, с њима Турци поступају као са стоком 
(Ђурђев, Васић 2005, стр. 126). О овоме феномену има још доста грађе, 
али би њено навођење захтијевало доста простора.

16  „Отац ми клања, мајка се крсти, а ја се каменим“  (ГЗМ 1891, књ. 
I, год. III, стр. 156). 
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самосвијести. Иако је и у XIX стољећу дио мухамеданаца 
одбијао да се назове Србима, о чему извјештава и Вук у члан-
ку Срби сви и свуда (1849), до нашег времена сачувана су 
бројна свједочанства o етносу Срба мухамеданаца из Босне, 
о њиховом етничком осјећању17. У часопису Босанска вила, 
у рубрици Пјесме Срба Мухамеданаца, пјесничким језиком 
и формом стиха, ово је јасно вербализовано и сачувано од 
заборава.

[...] Уздижи се пјесмо моја/ из пламених српских груди,/ 
смјело лети кроз крајеве/ ђе год слʹјепи гуслар гуди!// Уз гуса-
ла гласе миле / ђе год чујеш да се поје / ту слободно спусти 
крила / ту ћеш наћи браће моје [...]  (Пјесми, Нурудин Ибнул 
– Хаџер, Вила Босанска, март 1897, број 8, стр. 119).

[...] У куту среће наше / Ви сте ми пјесму дали: / 
Ти, чедо, српство мило /Једини идеали. (Њој, Омер-бег 
Сулејманпашић, Вила Босанска 1897, број 7, стр. 103).

Лети пјесмо мила лети / Па све здрави српско што је / 
Ко ће теби на пут стати / Кад си извор душе моје/ [...] (Лети 
пјесмо! Омер-бег Сулејманпашић, Вила Босанска 1897, број 
5, стр. 67).

Отац, мајка не знају ми / ни педесет турских ријечи  / 
толко знају и сви други / по Босни ходећи //. Ја их знадем сто 
и двјеста / јер се нешто књигом бавим / Научићу још и више 
а не да их заборавим //. Вјера ми је, вјера нам је / Ал зар зато 

17 У долафу мога ђеда / с десне стране у претинцу / Кад још бијах 
грјешно дʹјете / виђех малу иконицу. // Прикрадох се да разгледам / каква 
ли је на њој слика /  Бјеше сребром опточена / слика Ђорђа мученика //. Ја 
то онда нисам знао. / Зазирʹо сам од аждаје  −/ Алʹ с аждајом ко се бори / 
осјећʹо сам јунак да је //.  Зато само, само зато / Ја пољубих тог човјека / Ђед 
униђе, − ја се збуних − / а он рече: „Нека, нека! // Истог свеца љубули су наши 
преци кʹо свечари / Па зар да је ђунах љубнутʹ / Што љубљаху наши стари. // 
Алʹти нијеси пољубио / Само хардер-илијаза / и пољупце си пољубио / својих 
рахмет праотаца“. // Тако ђедо, − алʹ он оде, / већ одавно с овог свјета / А ја 
чувам иконицу / поред других аманета. // Ал’ ја зато Алах-игбер / Чврсто сʹ 
држим свог мезхеба, / А мезхеб ми ништʹ не смета / Да србујем како треба. 
// (Аливерић Тузлак, Босанска Вила 1898, број 9, стр. 132. Овдје је ријеч о 
једном од најпознатијих псеудонима пјесника Јована Јовановића Змаја).
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браћо смјете / Да нас Турцим назовете и од себе одбијете! // 
Ево руке стисните је / ево груди прислушајте / Ево душе, ево 
лица / Та зар ништа не видите! // Ево пјесме није вјешта / Ал› 
за својим лети јатом / Немојте ме више врјеђат / зовите ме 
Србом братом.// (Знам ја шта сам, Оливерић Тузлак, Вила 
Босанска 1898, број 5, стр. 66), итд.

Истих година када Босанска вила објављује пјесме Срба 
мухамеданаца новопокренуто гласило Земаљског музеја из 
Сарајева, Гласник земаљског музеја, у свом првом годишту 
доноси етнографски прилог  под називом „Običaj šaranja 
svijeća o mubarek-večerima u Sarajevu“18. 

Gosp. urednik „Glasnika“ izjavio je u dodatku 
I. knjige „Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i 
Hercegovini“ da mu nije pošlo za rukom saznati otkle 
dolazi gore pomenuti običaj, koji je jedino sarajevski, 
dočim ga više nigdje u našim pokrajinama megju mu-
hamedovskim elementom nema. Nego mene je, kako 
bih rekao, zapala ta sreća da razriješim ovaj mali gor-
dijski čvor,  kad sam ono za vrijeme školskijeh praznika 
proputovao nekoja mjesta Bоsne i Hercegovine sabi-
rajući svakojako narodno blago. O naznačenom su mi 
običaju prilično podjednako kazivali Čehajić Muha-
med, Salih Borčo i Salih Suljagić iz Sarajeva od koje 
sam trojice pribilježio stotine raznih zanimljivih crtica 
iz naroda i koje će ako Bog da, redomice izlaziti u na-
šem „Glasniku“.

Еfendum benum19, Bog ti dao, allah ićum20 kad 
je najprvlje postalo tako šaranje – esab jok21 godina. 

18  Изворни текст прилога доноси превод у тексту садржаних 
турских ријечи.

19  Moj gospodine
20  Bog sami zna
21  Nema broja
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Do feta22 Bosne, Bog ti pomogo, bilo je ko ovo i da-
nas u vas bojenje šarenih jaja. Ada još turski konj nije 
zahvatio trave u Bosni, kad je Fatih-Mehmed stoprv 
počeo osvajati Bosnu i kad su se mnogi stali turčiti, 
jer im se nešto magbul23 više činilo u turskoj, nego u 
vašoj vjeri. Kada su se tako, aman, isturčili, sve im je 
ostalo tečmil24 od mala i od svega, a mnogim je još car 
sultan Fatih-Mehmed od vašeg ićrama25 i razne paje26 
kao hediju27 teslim28 učinio. Pod sahi29 kad neko nešto 
kulaniše30 aman, teško mu se toga okaniti. Isprva i nji-
ma je bilo poteško birdem31 se proći bojenja jaja, te 
odu pred cara i zamole ga, da su razi32, da im se sve 
uzme, fekat33 da im ovaj običaj ostane. Car sultan Fa-
tih-Mehmed rekne im da će o tome divaniti sa najprvim 
hodžom; mi mu reknemo „šeh islam“. Be kad ovaj to 
čuo ne da ni obijeliti zuba, ilem34 na carsku se molbu 
umekša i rekne svijem Bošnjacima,35  i koji su iz Herce-
govine, da svaki grad i svaka kasaba36 donese po jedan 
peškeš biva caru, pa aman, koji mu se najmuteberni-

22  Osvojenje
23  Milije i bolje
24  Nije propalo
25  Počast ili štovanje
26  Dostojanstvo
27  Poklon
28  Bez daljnje odgovornosti poklonio
29  Uistinu
30  Obiknuti
31  Odmah
32  Voljan ili priklon
33  Osim 
34  Ipak 
35  Bošnjo ili Bošnjak 
36  Varošica 
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ji37 učini, da će onome dopustiti šaranje, ali ne jaja 
nego nešta drugoga. Svi oni to jedva dočekaju i svaki i 
najmanji džemat38 donese svoje darove, kakvi su mu se 
već činili, da će caru mutaber biti. Ali što je god došlo 
nahija39 kadiluka40 falana i filana41, od nikoga nije bege-
niso sultan peškeša ilem od samih sarajlija, od njih mu 
se najmagabulnije42 i najpribranije učinilo. A šta su mu 
oni, etendum gjazum43 donijeli, nego lijep grumi šećera 
i pustekiju44 za klanjanje. Tim su oni, Bog ti pomogo, već 
unaprijed mu dovu45 potegli: da im bude njegova vlada 
slatka i da im bude život sladak i njemu s njima i njima 
s njime, biva da imadu svega dosta na pretek i izjesti i 
popiti i razdrijeti i da im ništa ne fali. A pustekijomsu 
mu nahaberili46  da vjera, koju im on donio bude i da to 
žele uvijek u njihovu hatanu i vatanu47. Ovo se dopadne 
sultanu i njegovu šeh-islamu i oni sama nama Sarajlija-
ma izun učine, da možemo umjesto šaranja jaja, šarati 
svijeće i mukave48 četiri puta u godini u oči mubareć49 
večeri (Zovko, 1890, стр. 416−417).

Остављајући по страни бројне закључке које доноси 
овај високоинформативни прилог, можемо запазати да је на 

37  Najmilije 
38  Općina 
39  Kotar 
40  Sudijski okrug 
41  Svi koji su god došli 
42  Najdragocjenije ili najmilije
43  Moj prijatelju
44  Ovčija koža od kurbana priregjena za klanjanje
45  Zaiskali od Boga
46  Izjavili ili oglasili
47  Dom, kuća i sva domovina
48  Velike debele svijeće, što obično gore u džamijama
49  Sveta pribrana večer
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крају XIX стољећа лексичка семантика ријечи Бошњанин тј. 
његове творбене варијанте Бошњак ʻлице које је поријеклом 
и(ли) пребивалиштем из Боснеʼ. Језички контекст показује да 
исламизирани информатори под Бошњацима подразумијевају 
аутохтоно хришћанско становништво из Босне коме је у 
новоприхваћеној исламској вјери најтеже падао губитак права 
на прослављање највећег хришћанског празника − Васкрсења 
Христовог. Управо прагматички угао истраживања, будући 
да се прагматика бави ријечима у контексту који образује 
истовремено садејство језичког (реченичког) и ванјезичког 

контекста (Прћић, 2008, стр. 293), освјетљава семантички 
статус назива Бошњак у XIX  стољећу.  

И у тексту Hadžisinanova tekija јасно се прави разлика 
између имена Бошњак као географске одреднице и имена 
мухамедовац50 као вјерске одреднице. 

Kao jedna od najstarijih u našoj domovini ova je 
tekija na veliku glasu zbog njezina osnovatelja te 
se Muhamedovci punim pravom njome ponose. 
Rijetko će u ostalom ikoji stranac propustiti da 
bar jednom ne posjeti ovu tekiju i da ne prisustvuje 
bogoštovnim činima što ih ondje ovršuju pobožni 
šejhovi i derviši [...] U dugotrajnim ratovima 
sultana Murada IV (vladao od godine 1623  do 
9. februara 1640) sa Persijancima jedno je od 
najglavnijih djela osvojenje Bagdada. Na čelo 
vojske stavio se sultan Murad glavom te je sam 
upravljao opsadom i jurišima na Bagdad [...]. 
Prigodom juriša na Bagdad odlikovao se ljubimac 
sultanov, vezir Silihdar, Mustafa-paša,  koji je bio 
rodom Bošnjak iz Sarajeva (Hadžisinanova tekija 

50  У овом периоду исламски елемент се назива „мухамедовци“, 
„мухамеданци“, „мухамедовски херцеговци“. Академик М. Екмечић 
(2007) наводи да су босански Муслимани између 1868. и 1993. године 
свој идентитет мијењали чак дванаест пута.
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GZM 1890, стр. 143); 

Као што се из презентоване грађе може закључити, на-
зив Бошњак у XIX стољећу означава ̒ особу која је поријеклом 
из Боснеʼ, категорију изворног, старосједилачког босанског 
живља  независно од вјероисповијести. Њој је синоним-
на nomen propria Босанац, што доказују и рјечници српског 
језика. Бошњак 1. Босанац (Вук. Рј); 2. презиме (Дробњ. 1, 
274; ХК 7, 448)  (РСКНЈ,  1962, 85)51.

4. Истраживање је показало да термин bo[naninq у бо-
санским средњовјековним повељама представља географску, 
а након тога политичко-географску одредницу, а не етнич-
ку квалификацију тако да се не може говорити о етнониму. 
Према налазима историчара, пословно-правна писменост 
средњовјековне Босне показује да је bo[naninq најприје на-
зив за елиту „земље“ Босне, а затим читаве босанске држа-
ве, да би на крају постао ознака за све оне који су били са 
територија под влашћу босанског бана или краља. У турско 
вријеме се тако називају људи који потичу из Босне. По при-
роди ствари, то су углавном етнички Срби јер су они станов-
ништво језгра Босне, као и највећег броја земаља на које се 
Босна током свог развоја проширила (Хум, Подриње, Соли). 
Неколико вијекова исламизације вјерску слику Босне и Хер-
цеговине радикално су измијенили, али назив Бошњанин тј. 
његов творбено-семантички дублет Бошњак у XIX  и XX 
стољећу има исти семантички опсег и означава становни-
ка који потиче из Босне. Везивање појма Бошњанин само 
за исламизирано становништво је новијег датума и нема 
историјско утемељење. Вишевјековна културна баштина и 

51 Како показује рјечник српског књижевног и народног језика, 
творбено гнијездо бошњ- образују сљедеће изведенице: бошњак (а) врста 
вјетра; б) врста лозе и грожђа; в) врста копља); бошњака (врста јабуке); 
Бошњакиња; бошњаклук; бошњаковати; Бошњаковић; Бошњакуша; 
Бошњан; Бошњанац; Бошњани; Бошњачина; бошњачки; бошњаштво; 
Бошњо; Бошњин (РСКНЈ,  1962, 85−86). 
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изворна језичка грађа српског народа западно од Дрине, Срба 
Бошњанина, Бошњака или Босанаца, демантује најновије 
политиком трасиране покушаје десемантизације аутентичних 
српских назива Бошњанин, Бошњак или Босанац.
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Zorica Nikitovic

On the term  bo[naninq or Bosniak 

The term  bo[naninq in the Bosnian mediaeval charters 
represents a geographical, and, consequently, a political and 
geographical entry, not an ethnic qualification. Firstly, it is a term 
used for the elite of the “land” of Bosnia, thereupon, for the whole 
Bosnian state, and, eventually, it becomes the marker for all those 
who dwell in the territories owned by the Bosnian ban or king. 
During the Ottoman Turkish times, the denomination is used for 
the people who originate from Bosnia, and it is recorded as such 
in the defters. Naturally, these are mainly ethnic Serbs, for they 
are the inhabitants of the heart of Bosnia as well as of the biggest 
number of lands onto which Bosnia has spread itself during its 
expansion (the Hum, the Podrinje, the Soli). Only minor parts of 
the expanded Bosnia were Croatian (Livno, Duvno, some parts 
of Dalmatia). The linkage of the term Bošnjanin to the Islamised 
inhabitants only has been of a recent date and it does not have any 
historical grounding.

Keywords: Bosnia, bo[naninq, dobri bo[nane, Serbs, 
semantic content, geographical and administrative entry, Bosniak, 
Islamisation.
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Веселин МАТОВИЋ

ЦРНОГОРСКА ИДЕНТИТЕТСКА ЗАГОНЕТКА

1.

Црна Гора довољно је и српска и црногорска држа-
ва. Од њеног настанка, као државне организације (а и од 
много раније), у њој живе Срби, који су се, по мјесту свог 
бивствовања, именовали као Црногорци. Док се она звала 
Зета, њено доминантно становништво звало се Зећанима, 
а према још старијем називу дијела њеног данашњег про-
стора – Дукља, Дукљанима. 

Није Црна Гора добила име према Црногорцима, као 
Србија према Србима, Русија према Русима, Бугарска пре-
ма Бугарима, итд., него је било обратно – Црногорци су 
се именовали по свом завичају – Црној Гори. Према томе, 
име Црногорац, није етноним (именица која се односи на 
именовање етничке припадности), него је етник, демоним 
или етникон, именица којом се означава становништ-
во одређеног мјеста или области, а изводи се од имена 
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тог мјеста или области. Дакле, Црногорац од Црна Гора, 
као Херцеговац од Херцеговина, Србијанац од Србија, 
Шумадинац од Шумадија, Бокељ од Бока, итд. 

Додуше, у Црној Гори, били су веома присутни, 
а и данас су, демоними изведени из назива племена 
(Катуњани, Цуце, Бајице, Његуши, итд.), али и области 
које су, током 19. вијека, ушле у састав државе Црне Горе 
(Херцеговци, Брђани, Васојевићи, итд.) Тај вид колективне 
идентификације предњачио је у односу на натплеменско, 
регионално, именовање – Црногорци, које се унификује 
као територијално-државно именовање тек стварањем 
црногорских државних институција у времену краља 
Николе, када се и у новоослобођеним крајевима Старе 
Херцеговине, након њиховог припајања Књажевини Црној 
Гори, врши одређени вид црногоризације (прихватањем 
црногорске народне ношње и фолклора, итд.) и на том 
простору постепено губи херцеговачко регионално а 
прихвата црногорско државно именовање. Исти процеси 
одвијали су се и на просторима Васојевића, дијела Санџака 
и у другим крајевима који су нешто раније ушли у државну 
заједницу са старом, подловћенском Црном Гором, осим 
Боке которске која је у ту заједницу ушла тек након 
Другог свјетског рата. Све су то, дакле, били Срби, који 
су у Црној Гори видјели „искру слободе“ српског народа 
и нијесу имали никакав проблем да, након ослобођења из 
Отоманског царства, прихвате црногорско територијално-
државно именовање, и нико тада није могао ни помислити 
да због тога њихови потомци једног дана неће бити Срби 
ни говорити српским језиком. 

Племенска свијест и осјећање припадности племену у 
Црној Гори, све до тих времена, било је снажније од свијести 
о државности. Дражавна идеја Црногораца била је стара 
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српска држава – Душаново царство, а Црногорство се, поред 
регионалне идентификације, разумјело, понајприје као 
самосвојан вриједносни систем, етос, („чојство и јунаштво“), 
заснован на Косовском завјету, на жртви и подвигу, а не 
као етничка или национална одредница. (Црногорац, чин је 
и титула, како каже пјесник Матија Бећковић.)

2.

Српство и Црногорство, издиференцирали су се, 
у другој половини 19. вијека, из два семантичка слоја 
као два идентитетска нивоа (етничко-културолошки 
и територијално државни), већинског становништва у 
Црној Гори, које повезује заједничко етничко поријекло, 
заједнички језик, културне и моралне вриједности и које 
припада православној (светосавској) духовној матици.

Нажалост, под утицајем различитих политичко-
идеолошких амбиција (спољашњих и унутрашњих), 
током 20. и у првим деценијама 21. вијека, ти међусобно 
комплементарни нивои наметнуће му се као два антиподна 
национална концепта: етнички (етничка или историјска 
нација) и политички (политичка нација, једнако држава), 
а затим и као критеријуми за национално раслојавање 
– на Србе и Црногорце, чиме ће се отворити његова 
вишедеценијска идентитетска драма. При томе дилема који 
је од та два критеријума важнији и правилнији, учиниће га 
веома несигурним и нестабилним, и као таквом – подложном 
манипулацији и страначко-идеолошким притисцима и 
каналисањима, што ће, разумије се, детерминисати не 
само његова политичкa увјерења него и свеукупан систем 
вриједности, друштвени статус, па и сам начин живота и 
мишљења, посебно однос према свом културно-историјском 
насљеђу и његово разумијевање.
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Напокон, из те исфорсиране дивергенције (и фор-
малне идентитетске бивалентности) изњедриће се 
(осјемењена у каптолским клеронационалистичким инкуба-
торима) доктрина о етничкој националности (етницитету) 
Црногораца, као разлог за стварање новог црногорског 
идентитета, односно „новог човјека“ у Црној Гори, на 
коју ће црногорски посткомунистички режим наслонити 
своју културно-политичку концепцију и под велом 
утврђивања суверене, грађанске и демократске државе, 
као највеће друштвене вриједности, кренути у системску 
црногорску етнификацију („црногоризацију“) Црне Горе. 
То је подразумијевало свеукупно (синхроно и дијахроно) 
порицање и потирање у јавном простору и правном систему, 
српских идентитетских исходишта Црногораца (етничког, 
језичког, митолошког, духовног, културолошког), као, 
наводно, канцерогеног ткива у њиховом националном 
бићу и највећој опасности по црногорски државни 
суверенитет. Тако ће се, као мјера не само политичке него 
и уопште грађанске лојалности, али и државне стимулације, 
успоставити у јавном дискурсу (у медијском, културном и 
политичком простору) перманентна дивинизација нације 
и државе, која ће се, као погодна замјена за дотадашњу 
комунистичку апологетику НОБ-е и титоизма, лако 
распламсати у необуздану етатоманију и антисрпску, 
шовинистичку агресију, и посебно усмјерити према истом 
идеолошком опоненту – СПЦ, с намјером њеног изгона из 
Црне Горе, као „непоправљивог“ чувара историјског српског 
идентитета и духовног и народног јединства Црногораца. 
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3.

Па ипак, и поред свих напора режимске ку-
лтуртрегерске клијентеле, културно-историјско насљеђе 
Црне Горе није се могло презначити, исфалсификовати 
и урушити до те мјере да би се са њега сасвим уклонио 
српскоправославни идентитетски печат. Инфериорни 
шовинистички ентузијазам, сада већ бившег режима, свео 
се, у ствари, на идолопоклоничко, често и гротекстно, 
преузимање туђих, црногорском етичком оквиру, 
непримјерених, тежњи, вриједносних парадигми и модела 
мишљења и понашања. 

 Није ни могло бити друкчије. Новоцрногорску 
идентитетску концепцију презентовале су (премда она 
није била њихово изворно ауторство) неокомунистичке 
интересне групе које су се, након распада југословенске 
државне заједнице, домогле материјалног богатства (а 
тиме и готово неограничене друштвене моћи) захваљујући 
„клептократско-коруптивној“, или како се најчешће зове 
– „пљачкашкој приватизацији“. Иако су се, као такве, ве-
ома брзо издвојиле у специфичан скоројевићки друштве-
ни слој, оне нијесу имале интелектуалних потенцијала да 
изграде било какав аутентичан културни образац, иако су 
претендовале да постану нова, виша и владајућа, „надна-
родна“ класа, па су се, злоупотребљавајући држaвни апарат, 
тако и понашале. (Њихову културно-етичку профилацију 
карактерисалe су све битне одлике малограђанства: 
незајаживост материјалним добрима и друштвеним пре-
стижом, тежња да се представе вреднијим него што јесу, 
лажни хедонизам, показивање моћи и раскоши у свакој 
прилици, опонашање високог друштва из америчких за-
бавних серија, сервилност према моћнијем, бахатост и 
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презир према слабијем, самољубље, безличност, једноумље.) 
Радило се углавном о потомцима бившег комунистичког 
чиновништва, чији су сазнајни видици и животни ставови 
изграђивани на атеизму,програмираном забораву, вулгар-
ном прагматизму и користољубљу, тако да они нијесу ни 
могли разумјети суштину и значај исходишних вриједности 
Црне Горе и Црногораца, нити се од њих, право рећи, могао 
очекивати посебан инвентивни капацитет, осим у домену 
профитерско-каријеристичких аспирација и саморекла-
мерства. Имитација, као основни стваралачки принцип и 
правило понашања, не само што је била иманентна њиховом 
менталном склопу и културолошком оквиру, него је била и 
идеолошко-политичка директива о тзв. европеизацији црно-
горског друштва. По њиховом разумијевању, то је значило 
априори одбацивање својих друштвених норми(моралних 
начела и парадигми, навика, обичаја и вјеровања…), као ни-
жеразредних, ради усвајања магловитих, никада кодифико-
ваних, европских вриједности (али схваћених као пут који 
води у благостање из провинцијских представа о животу у 
изобиљу материјалних богатстава и модерних технолошких 
достигнућа), па је тa химерична преокупација уздигнутa 
до нивоа највишег државног интереса. Тако је, у радијусу 
њиховог утицаја (образовном систему, медијском простору, 
културним и правним институцијама...), скоро све аутентич-
но, темељно, слободарско, све што је иколико личило на тра-
диционалне моделе понашања и вредновања, виђено туђим 
очима и, као такво – изложено презиру, као ретроградно, 
митоманско, анахроно. То трагикомично скоројевићевство 
отишло је толико далеко да су његови промотери и носиоци 
и име своје државе, у настојању да покажу своје европејство, 
али и своју снобовску инфериорност, замијенили туђим, 
модернијим, европским именом Montenegro. Чинилa им се 
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љепшом и суверенијом под тим латинским именом, па је 
то посебно интензивирало њихово патриотско надахнуће, 
oчито – и клептоманску-коруптивну инвентивност. 

Једноставно речено, њихов пут у Европу, „у нови 
цивилизацијски круг“ (под слоганом „нећемо гусле, хоћемо 
рокенрол“), подразумијевао је одбацивање сопствене, 
историјске културолошко-идентитетске профилације, за-
право – својеврсно идентитетско митарење. 

Ипак, превидјели су једно: да их без тог пртљага, и 
под новим регистрацијама и сигнатурама, тамо гдје су се 
запутили, нико неће познати. И да ће се, без њега узалудно 
представљати, било на тзв. црногорском, или на латинском 
или на било ком свјетском језику, и тврдити да су Црногорци 
и Montenegrini. Нико им неће вјеровати, а најмање они који 
су их на тај пут звали и наводили, јер су сви њихови преци, 
у европске идентитетске регистре и кодове памћења давно 
и трајно уписани као Срби.

4. 

 Да би генерално оповргли свједочење цјелокупног 
културно-историјског насљеђа Црне Горе (архивску 
грађу, споменичко насљеђе, народно памћење, богату 
историографију, литературу...), иницијатори концепције о 
етничкој самосвојности Црногораца, протурили су, између 
осталог и тезу како је етноним Србин у разумијевању 
Црногораца значио само вјерску припадност, тј. припадност 
православљу, а не националну, тј. народносну припадност. 

Значио је, наравно, и једно и друго. Под Српством се, 
несумњиво подразумијевало и православљe, али, историјска 
је истина да су се Срби (Црногорци) који су се одрицали 
православља и прелазили у ислам и католичанство углавном 
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одрицали и српског имена и звали се Турцима и Арнаутима, 
а покатоличени, од почетка 20. вијека – Хрватима. 
Зато су се Српство и православље у народној свијести 
поистовјећивали1, при чему Српство код Црногораца није 
губило значење подразумијевајућег етничког одређења, 
са Косовским завјетом као његовим идентитетским 
оријентиром.

Уосталом, ту је загонетку, ако је то за некога и даље 
загонетка, на свој начин, до краја и заувијек разјаснио 
Његошев Теодосија Мркојевић, који каже:

„Сваки Србин који се превјери –
Просто вјеру што загрли другу,
Но му просто не било пред богом
Што оцрни образ пред свијетом,
Те се звати Србином не хоће.

Према томе, само они који мисле да Његош није 
разумијевао и слиједио мисао и осјећање свог народа, могу 
казати да Црногoрци Српство нијесу разумијевали као своју 
етничку него као вјерску припадност. Колико је у Црној Гори 
била снажна српска народна самосвијест видимо управо из 
наведених стихова, које у Његошевом дјелу нимало случајно 
изговара свештеник и народни мудрац. Црногорци су, као 
што видимо, спремни да опросте и најтежи преступ својим 
сународницима, као што је превјеравање, али одрицање од 
свог српског рода и имена – не могу да опросте!

1 Отуда је на свим пописима становништва у књажевини и 
краљевини Црној Гори, исказница о конфесионалној припадности: 
(православни, католици, муслимани), замјењивала, подразумијевајуће 
српско етничко одређење, будући да, како се каже у Земљопису из 
1911, у Црној Гори живе „све сами чисти и прави Срби, који говоре 
српскијем језиком» и сви су „српскога поријекла и српске народности“. 
(Земљопис краљевине Црне Горе, 1911)
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 За разлику од других народа: Мађара, Њемаца, 
Арнаута, Срби, који су се одрицали свог народног имена, 
постајали су и највећи његови мрзитељи и непријатељи. 
Ову појаву уочио је и Вук Караџић. У познатом тексту 
Срби сви и свуда, Вук посебно истиче примјер Арнаута 
којих, како он каже има „сва три закона, па се сви зову 
Арнаути, и да речемо да се између себе помало мрзе, али 
према другијем народима живе као браћа, као да су сви 
једнога закона, и један би од њих турскога закона убио 
десет правијех Турака за једнога Арнаута макар кога 
хришћанског закона“ и обратно. Са Србима ствар стоји 
друкчије: „Срби су с помоћу књига, попова и калуђера, 
цркава и манастира и онда били побожнији од Арнаута“, па 
како су „прије у хришћанскоме закону били побожни, тако 
исто постану и у турскоме, и данас може бити да у цијелом 
закону Мухамедову нема побожнијих људи од Бошњака“.

5.

Иако се Црногорци у тим временима нијесу бавили ни 
семантиком ни етимологијом, сасвим добро су разумјели 
своју идентитетску слојевитост и у њој нијесу видјели ни-
какву загонетку, која би их, у том погледу, збуњивала или 
међусобно сукобљавала, све до стварања нове југословенске 
државе, након Другог свјетског рата. Међутим, тада су се 
удружeни разбијачи српског етничког простора, да би 
ријешили проблем вишка преживјелих Срба, и успоставили 
какву-такву националну равнотежу (тобожњу национал-
ну равноправност) у новоствореној државној заједници, 
досјетили да својеврсном семантичком акробатиком, за-
право мутацијом значења појмова држављанство и наци-
оналност, односно националност и народност, прокламују 
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црногорску нацију2.
Радило се о тзв. политичком концепту нације која се 

везује за конституисање националне државе (нација једнако 
држава), за разликуод етничког концепта који префери-
ра национално јединство на основу етничког поријекла и 
језика, без обзира на државне границе. Ипак, између та 
два концепта није било сукоба све до средине 90-их го-
дина 20. вијека, када вољом ондашњег режима политич-
ки концепт мутира у политичко-етнички хибрид, с циљем 
стварања црногорске етничке нације, као негације српског 
националног, језичког и духовног идентитета Црне Горе. 
При томе је успостављена немогућа једначина (0 Х 2 =1): 
Црногорци су етничка нација, али су и сви грађани Црне 
Горе, као њени држављани, национално Црногорци, с тим 
што се њихов идентитет детерминише конститутивним еле-
ментима страначки пројектованог црногорског етницитета 

– црногорски језик, црногорско културно насљеђе, црногор-
ска књижевност, латинично писмо, црногорски правопис, 
ЦПЦ, итд.

Током двовјековне борбе за опстанак, у најтежим 
историјским и економским условима, Црногорци су, као 
најсигурнији чувари српске народне свијести, и носи-
оци „старе српске државне мисли“3 заиста изградили и 

2 Из истог разлога и на исти начин комунисти су прогласили 
и македонску, а нешто касније и муслиманску нацију. С тим што 
је проглашење македонске нације пратила и стандардизација 
новопроглашеног македонског језика, потом и, још увијек непризнате, 
македонске цркве. Колико су, ипак, упитне такве вјештачке, историјски 
неутемељене твревине, тзв. политичке нације, видимо управо на 
примјеру Македонаца, којима Грци не признају име, Бугари језик, 
Срби цркву а Албаци територију. Ни муслиманска нација се није могла 
одржати под тим именом па је преименована у бошњачку.

3 Владимир Дворниковић, Карактерологија Југословена, Про-
света, Београд, 1990, стр. 860.
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свој специфичан, регионални менталитет и етос, овјенчан 
национално-романтичарским ореолом, посебно у другој 
половини 19. в. Држали су, како је то М. Ђилас дефинисао, 
да су они „друкчији Срби од свих Срба“. (Одњеговали су до-
некле и свој покрајински, ратнички фолклор – црногорски 
оро, на примјер, и обликовали упечатљиву, али не баш ори-
гиналну и више господску и витешку него народну ношњу, а 
у времену ауторитарне владавине краља Николе, код њих се 
снажно развио култ династије а преко њега и државе, одно-
сно „црногорски династичко-државни патриотизам“.) Зато 
су, након комунистичке подјеле нове југословенске држа-
ве на републике, по националној основи, прокламацију 
о својој националној посебности прихватили као нешто 
што се подразумијева.Тим прије што их та прокламација 
није издвајалa из српског културног и етничког круга. У 
њу није била унесена ниједна одредба, која се односила на 
језик, писмo, културно насљеђe, па ни на старију историју, 
нити је њом негирано њихово српско етничко исходиште, 
тако да се већина њих, када се први пут4, на попису, 1948, 
срела са питањем о својој „народности“5, легитимисала 
као Црногорци. Наравно, не слутећи да би то неко не-
када могао да искористи као доказ њиховог одрицања од 
српског рода и имена, а камоли, антисрпског културно-
историјског опредјељења. Једном ријечју, та легитимација 

4   Као што је познато, ни на једном попису, који је до тада спровођен, 
како у Књажевини Црној Гори, тако и у заједничкој југословенској 
држави, није се пред Црногорцима постављало то питање. Напросто, 
сматрало се непотребним. 

5  Питање VI. Свако лице уписаће које је народности, на пример 
Србин, Хрват, Словенац, Македонац, Црногорац, Мађар, Шиптар, 
Румун итд. Муслимани ће ставити: Србин - муслиман, Хрват - 
муслиман, неопределен - муслиман. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ, среда, 
28. јануар 1948. 
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могла је тада значити све друго осим оно чему је, по замисли 
њених иницијатора, требало да послужи – пројектованом 
разбијању српског етничког и културног простора на 
Балкану. Као својеврстан семантички амалгам, значила је, с 
једне стране – исказивање, тада већ не регионалне, него ре-
публичке, па и партијске припадности (доказ о прихватању 
тзв. „садашњице“), с друге стране – наслијеђени дина-
стички патриотизам из времена краља Николе, и с треће 
– пренаглашавање етичке самосвојности и, мање-више, иде-
ализоване породично-братственичке традиције. (Напросто, 
многима је важно било истаћи да су „чеговићи“, а то и данас 
код неких Црногораца, могу бити само Црногорци. Радило 
се, у ствари, о познатом црногорском првачењу на основу 
заслуге предака, остатку племенског патријархализма, иза 
чега је по правилу стајао осјећај сопствене инфериорности, 
што је, опет, знало да изњедри и потхрани најгоре облике 
нарцисоидности, егоизма, суревњивости, али и полтронства 
и бескрупулозности. У новијим временима – и фанатичне 
партијске послушности. Несумњиво, то је и данас важна 
компонента у менталитету једног дијела Црногораца.) 

Касније, наравно, дјеловала је, понајвише преко 
образовног система, комунистичка индоктринација. Сјетимо 
се само пјесмице о југословенском грбу, која се почињала 
декламовати од првог разреда основне школе: „Пет, (а 
касније шест) буктиња пламти, да причамо свима, да у нашој 
земљи пет (шест) народа има“. Постојећа идентификација 
Српства са православљем, а затим православља са чет-
ништвом и национализмом, односно великосрпством, и 
проглашење, па и забрана у јавној сфери, религије „као 
опијума за народ“, такође је знатно помогла учвршћивању 
у ратним и послијератним погромима престрављеном на-
роду идеологеме о националној посебности Црногораца. 
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Комунистичким, увијек будним, позорницима, Српство у 
Црној Гори, бивало је све сумњивије. Па и у самој Србији 
бивало је, из истих разлога, пробитачније казивати се да си 
Србијанац, Југословен, Војвођанин, чак и Косовар, умјесто 
увијек и сваком сумњиви Србин, а камоли у Црној Гори.

6.

Показаће се, дакле, да је та комунистичка идентитетска 
признаница, издата Црногорцима, 1948, макар и непопуњена, 
ипак била опасан идеолошки вирус чија ће инкубација у 
црногорском културно-духовном бићу трајати пуне четири 
деценије, да би, у времену дезинтеграције југословенског 
заједништва, проузроковала тешку идентитетску конфузију. 
Када се, распадом југословенске државе, Црна Гора вратила 
на 1918, нашла се пред избором између два пута: онога који 
су јој трасирали Петровићи, са својом српском интегра-
листичком идејом (која је, по ријечима Мила Матановића, 
предсједника црногорске владе у избјеглиштву, 1917, била 
„религија и мисао сваког Црногорца“), и онога који су јој, уз 
наклоност морално и идејно еродираног комунистичког врха, 
седамдесетих година прошлог вијека, подметнули приврже-
ници сепаратистичког програма Секуле Дрљевића и Саве 
Марковића Штедимлије. Ту конфузију препознаће, као 
своју историјску шансу, сепаратистички режим Демокртске 
партије социјалиста (бивши Савез комуниста), да под видом 
стварања новог црногорског идентитета, успостави прозе-
литску културно-политичку концепцију антисрпске и анти-
православне Црне Горе. 

Фактички, био је то програм за унијаћење Црногораца, 
упакован у једноставну и за нарцисоидност црногорску, 
лако прихватљиву матрицу. Комунисти, наводно, нијесу 
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завршили започети посао око заокружења црногор-
ског националног идентитета, тако да су Црногорци, до 
успостављања режима својих будућих избавитеља из све-
тосавског духовног ропства, остали идентитетски недовр-
шена нација. Вјековима су живјели у незнању, мислећи да 
су оно што нијесу. Говорили су туђим језиком, писали туђим 
писмом, исповиједали туђу вјеру, а посљедњих 80 година, 
били су у ропству и служили туђем народу. 

7.

Нико и никада није толико понизио Црногорце 
као онај коме је пало на памет да им почетком 21. вијека 
„утемељује идентитет“. И да их, умјесто чувара Његошевог 
етичког кодекса, „сердаревића“ и „кољеновића“, учини по-
клоницима златног телета и сљедбеницима ововремених 
карго-култова. Ако је идентитет оно што појединца или 
неку друштвену групу, племе или народ, чини оним што 
они јесу, оно по чему се идентификују, тј. распознају међу 
другима, једноставно речено – лик или образ нечији, значи 
ли то да Црногорци до почетка 21. в., нијесу имали ни лика 
ни образа? Или су се, са својим историјским, културним 
и духовним насљеђем, насталим у српско-православном 
цивилизацијском простору, показали недостојним етичких 
и естетских мјерила скупине неокомунистичких грабљиваца 
(наводних демократа и социјалиста), који су заумили да 
их, тако незнавене, национално еманципују и просвете, 
и уз помоћ својих евроамеричких навигатора, преведу у 
нови цивилизацијски круг, нудећи им, умјесто њихових 
историјских идентитетских матрица, флоскулу „европске 
вриједности“? И да им, прије те иницијације, преименују 
језик, замијене писмо, преидентификују културно насљеђе, 
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презначе цркву, у ствари – да им испразне њихово име црно-
горско, „ускрснуло с косовске гробнице“, и да све сведу на 
страначко опредјељење? И да се онда, у ту празнину усели 
презир према свему за шта су се њихови преци борили и 
чему су тежили.

Тако уподобљени и еманциповани, новопројављени 
Црногорци, установиће своју „обећану“ земљу, као још једну 
антисрпску и антиправославну испоставу на Балкану, у 
којој ће, ради сигурности њеног интегритета и суверените-
та, бити непожељна вјерска настава у школама, а озакоњени 
истополни бракови; цензурисан Његош у читанкама, а оз-
ваничена химна са стиховима усташе Секуле Дрљевића; 
неподобна тробојка, застава краља Николе, а полиција об-
учена у америчке униформе; сумњиво славити Св. Саву, а 
прихватљиво протежирати „Ноћ вјештица“... 

И обоготвориће они ту своју вјечну слободицу, и 
рађаће се у њој и умирати, све једнако кликујући „Viva vero 
Montenegro“! Све у складу са њиховом новом духовном и 
културном профилацијом.

8.

Скоро три деценије одлазећи режим опстајао је на 
кнцепцији смишљеној да подијели Црну Гору, не само ду-
ховно, етички, културолошки и политички, него, прије све-
га, на два међусобно супротстављена народа – Србе, који 
су јој се жестоко опирали (бранећи управо изворишни дух 
Црногорства), и Црногорце, који су је одушевљено прихва-
тили. Њену одбрану, као највиши државни интерес, заправо 

– као одбрану с муком стеченог суверенитета Црне Горе, 
режим је све вријеме користио као оправдање не само за 
бескомпромисан обрачун са својим противницима, а то су, 
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прије свих, били заступници српско-православног духовног, 
културног и језичког идентитета Црне Горе (означени као 
непријатељи државе), него и за сва своја непочинства. Она 
је била заклон за безграничне злоупотребе државног апара-
та и његових институција – судства, правосуђа, образовања, 
полиције, медија, итд. Зато су и све девијације и све бо-
лести црногорског друштва: пљачка друштвене имовине, 
корупција, криминал, итд., добрим дијелом посљедице ове 
најотровније амбиције која се икада појавила на овим про-
сторима. Као таква, зломислена и злонамјерна, она је без-
мало три деценије Црну Гору држала у рововима.

Нажалост, на њен отров није могла остати имуна ни дру-
га, српска страна. Изложена све јачим притисцима режима 

– нескривеној дискриминацији на свим пољима, изолацији 
из државних институција и медијској сатанизацији – при-
ступила је, борећи се за опстанак, оснивању српских кул-
турних и других националних институција. То је, свакако, 
била разумљива појава, али је носила и одређене опас-
ности. Прије свега, упућивалa je на модел понашања и 
организовања мањинских народа. И заиста, не може се рећи 
да се идеја о прихватању статуса националне мањине, који 
би зауставио његову даљу дискриминацију од стране држав-
ног апарата, није запатила у српским организацијама, иако 
је ниједна од њих није никада јавно прокламовала.6

 

6 Нажалост, изгледа да такву перцепцију о статусу Срба у Црној 
Гори имају и неке највише научно-образовне  и државне институције 
у Републици Србији. Наиме, уз пријаву на конкурс за упис студената 
на прву годину основних студија «у високошколске установе» у 
Републици Србији, студенти из Црне Горе, подносе Изјаву сљедеће 
садржине: «Изјављујем слободно и својевољно да сам припадник/
ца српске националне мањине из суседних земаља». У питању је зва-
нични формулар Министарства просвјете, односно Владе Р. Србије.
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Такав вид дјеловања водио је у замку нехотичног 
прихватања концепције о националној подјели, до стере-
отипа „ми и они“, понекад и у инаћење и враћање истом 
мјером – „ако ми брат каже да није Србин, онда и ја, бели, 
нијесам Црногорац“. Заправо, увлачио је српску страну у 
туђу, подметнуту, игру, па и у извјестан вид самоизолације 
и озлојеђености, чиме су многи њени аргументи, маколико 
били утемељени, постали рањиви. 

Напокон, слиједећи страначку перцепцију црно-
горске идентитетске конфузије, српска страна је, 
непринципијелним нагодбама око имена језика, подржала 
режимско становиште о црногорској језичкој и културној 
посебности. 

При томе је изван њеног видокруга остао огроман 
број грађана који су се декларисали као Црногорци, али се 
нијесу одрекли имена српског језика. Иако је таква њихова 
идентификација битно нарушавала концепцију национал-
ног раслојавања Црне Горе, страначка ускогрудост, која 
је арбитрирала у српском културно-политичком табору, 
видјела их је само као присталице владајућих странака и 
своје политичке противнике. Та искључивост водила је (так-
ва је макар била перцепција грађана) страначком посвојењу 
имена српског језика, па и СПЦ, што је значајно утицала 
на смањење броја заступника српског језичког идентитета 
(20% за 10 година).

 Па ипак, на посљедњем попису становништва, 2011. 
године, нешто више од 28% грађана Црне Горе изјаснило 
се да су Срби, а да им је матерњи језик српски преко 43%. 
Значи, најмање 15% оних који су се национало изјаснили као 
Црногорци, нијесу се одрекли свог српског језичког иден-
титета, а видним учешћем у протестним литијама, поводом 
Закона о слободи вјероисповијести, показали су  и своју 
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припадност СПЦ. Не треба занемарити ни да се тада, 2,03% 
грађана изјаснило се да говори српскохрватским, а 3,99% 
није хтјело да се изјасни о имену свог матерњег језика.

10.

Сматрајући да је црногорско идентитетско питање 
прије свега статусно питање Срба (као конститутивног на-
рода) и да се оно може ријешити само рушењем постојећег 
режима, тј., њиховим преузимањем власти, српске политич-
ке странке и организације које су их слиједиле као основу 
својих програма истакле су борбу за угрожена права Срба у 
Црној Гори (па и неке које нијесу имале српски предзнак у 
својим именима). Зато је политичка конфронтација између 
власти и опозиције сведена на ривалство између наводно два 
народа и представљана као међунационални сукоб, што је 
довело до поистовјећивање идентитетског (тј. националног) 
са страначким опредјељењем, односно мобилизацију гла-
сачког тијела искључиво по том основу. (Тако је, упрезањем 
у изборни процес идентитетских питања, и језичко питање, 
као ефектан мобилизацијски агенс, пренесено из културно-
научног простора у страначке ровове, са малим изгледима 
да се икада више отуда избави.) 

Разумије се, то је режиму, који је контролисао све 
важне сегменте друштва, значајно помогло да се годинама 
намеће као истински чувар наводно угрожених од стране 
антицрногорски расположених Срба, националних интере-
са Црне Горе и њеног суверенитета. То је режиму отвори-
ло широк простор за манипулацију. Између осталог и тако 
што ће изборне резултате представљати као став народа о 
идентитетским питањима, па и о имену језика,  иако се на 
изборима гласа за састав парламента, дакле, о изборним 
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програмима (економским, социјалним, политичким и сл.) 
али се не може гласати о идентитетским питањима, јер та 
питања, ма колико била важна за сваку друштвену заједницу, 
нијесу изборна материја. 

11.

Црногорска идентитетска мртвоузлица није се могла, 
нити се може, развезати изборима, па ни рушењем режи-
ма, који је тридесет година уплитао у њу своје опсенарске 
трикове и смицалице. У то смо се коначно увјерили на-
кон посљедњих избора (30. августа 2020) на којима је ре-
жим поражен, али је она остала недирнута. Не може ни 
предстојећим пописом, од кога једни већ зебу, а други не-
оправдано много очекују. Неколика процента разлике за 
„српску“ или за „црногорску“ страну, у односу на резултате 
са претходног пописа, неће ту сами по себи ништа битно 
промијенити. Црна Гора ће и даље остати подијељена, не-
зависно од тога на коју ће се страну тзв. национално клатно 
помјерати.  Ово већ одавно није само политичко питање па 
да се рјешава изборима, није ни сукоб два народа (наводно 
Срба и Црногораца), како се то чини гледано из странач-
ких ракурса, који би се ријешио каквим-таквим компро-
мисом и политичким споразумом. Ово је, иако политички 
злоупотријебљено, превасходно културолошко питање, 
сукоб два погледа на свијет, два система вриједности, за-
снована прије свега на различитим виђењима сопственог 
историјског и културног насљеђа. Прецизније речено, у 
питању је идентитетска шизофренија дијела српског на-
родног бића, настала као посљедица не само драматичних 
историјских ломова токoм 20. вијека него и дуготрајног про-
грамираног заборава, гајеног под балдахином комунистичке 
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идеологије, што је бивши режим током тридесетогодишње 
владавине безобзирнo користио за индоктринацију бројних 
генарација својом етнонационалном идентитетском 
концепцијом.

Популистички (једнако страначки) приступ овом 
питању сигурно не води рјешењу, посебно претварање евен-
туалне претпописне у својеврсну предизборну кампању, 
како је то било уочи пописа, 2011. Такве кампање, праћене 
једностраним тумачењима, омаловажавањем супротне 
стране, еуфоричном реториком и претензијом да се по сваку 
цијену што више људи придобије за своју страну, подјарују 
антагонизме и смутњу у народу, посебно идентификацијом 
страначког са националним опредјељењем. 

Преузимањем власти српска страна преузела је и 
одговорност за рјешавање идентитетских питања. Колико 
у томе буде успјешна, толико ће бити успјешна и њена 
власт, од које се очекује, као прво и основно, да створи 
услове за равноправан дијалог супротстављених иденти-
тетских концепција, који би се водио у културно-научном 
и медијском простору, без стереотипа и предрасуда, и без 
страначке присмотре и суфлирања и који би довео до спора-
зума о промјени Устава, без чега пада у воду свака рачуница 
о помирењу у Црној Гори. То ће бити најтежи испит њене 
државничке мудрости, али и основни параметар по ком ће 
је историја цијенити.

Ако је досад „бранила себе од другога“, преузимањем 
власти, српска страна се нашла пред ништа лакшим 
искушењем – да „брани другога од себе“. Сваки испад, по-
пут необузданог ликовања, осветољубља, бахатости, наци-
оналних и вјерских егзалтација,  сваки чин непримјерен 
достојанству заслужног побједника, послужиће супротној 
страни као изговор за одбијање дијалога и учвршћивању 
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сопствене позиције. ЦрнојГори није фалило ни побједника 
ни осветника, али је и те како жељна помиритеља и 
просветитеља. 

Компромитација и раскринкавање, с чврстим дока-
зима, клепто-коруптивних подухвата новоцрногорских 
државотвораца и врховника бившег режима, и суочавање 
његових сљедбеника с истином шта је стајало иза „патрио-
тизма“ оних којима су годинама слијепо вјеровали, једини је 
пут ка успостављању дијалога о свим па и о идентитетским 
питањима. А то се не постиже бакљадама ни шенлуцима по 
трговима и црквеним портама, него ваљаним законима и у 
судницама.

Било би погубно ако би српска странa, преузимањем 
власти, показала нациократске аспирације, и своју побједу 
на изборима видјела као тријумф Српства над Црногорством. 
То би значило обесмишљавање њеног вишедеценијског от-
пора и негацију свега онога што је кандидовала као против-
тежу неприродно успостављенoj националнoj дихотомији 
Српство/Црногорство, заузланој у два супротстављена 
страначка програма, испод чијих кора све јаче мрезгају јед 
и опачине. Ако неко заиста има амбицију да Српство намеће 
Црногорству, мисли и ради исто оно што мисле они који 
Црногорство бране од Српства. Умјесто таквих зломисли, 
право питање је како унижено Црногорство, које је бив-
ши режим свео на ниво антисрпске страначке доктрине, 
ослободити анакондиног загрљаја нациоманије и како му 
вратити достојанство етичког обрасца какво му је припа-
дало вјековима. 
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12.

Иако је у Уставу дефинисана као „грађанска“7, скоро 
свакодневно чујемо да је Црна Гора мултинационална (или 
мултиетничка) држава, како од оних који заступају тзв. по-
литички концепт нације и грађанске државе, па су за њих 
Срби и Црногорци (иако, по њиховом увјерењу, различитог 
етничког поријекла), као и сви други грађани Црне Горе, на-
ционално Црногорци, тако и од оних који заступају концепт 
националне државе и држе да су Срби и Црногорци један 
народ – српска етничка нација. 

Aко је Црна Гора мултинационална држава, питање 
је када је то постала: 1820, 1858, односно 1878, када у њен 
састав улазе (српска) херцеговачка и брдска племена, са 
Кучима и Васојевићима, односно 1912, када добија Затарје 
(са Пљевљима) и Полимље (са Беранама), или 1945, када у 
њен састав улази Бока Которска? 

Је ли била мултинационална у вријеме књаза Данила 
и књаза односно краља Николе, када су у њој живјели „све 
сами чисти и прави Срби, који говоре српскијем језиком“ 
и сви су били „српскога поријекла и српске народности“? 
Или у комунистичком времену од 1974. до 1992, када је била 
„држава црногорског народа“8? 

7 Црна Гора је грађанска, демократска, еколошка и држава 
социјалне правде, заснована на владавини права. (Устав ЦГ, 2007)

8 Црна Гора дефинисана је као национална држава Уставом из 
1974, када је и почео распад југословенске државне заједнице:  „СР 
Црна Гора је држава црногорског народа и других народа и народности 
Југославије који живе у њој.“ Тако је било све до доношења Устава, 
1992, када се Република Црна Гора  дефинише као „демократска, 
социјална и еколошка држава“. Уставом из 1963,  СР ЦГ дефинисана 
је као „државна социјалистичка демократска заједница заснована на 
власти радног народа и самоуправљању“.
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Или је, као мултинационална држава, још од времена 
Војисављевића, захваљујући високо развијеној хајдучкој 
свијести њених „наднационалних“ грађана, десет вјекова 
чувала „међунационални склад“ и демократске тековине 
својих романско-илирских родоначелника?

Статус мултинационалне државе Црној Гори не при-
пада на основу постојања у њој тзв. националних мањина, 
нити су оне њено државотворно језгро. Националне мањине 
нијесу државотворно језгро ни било које друге државе. И 
у Мађарској и Бугарској, на примјер, постоје националне 
мањине, али нико не каже да су то мултинационалне државе. 

Па ипак, Црна Гора данас јесте формално мултинаци-
онална држава. Захваљујући страначким пазарима прије и 
уставном инжењерингу послије референдума о независно-
сти, 2007. године, националне мањине постале су „мањински 
народи“, а статус већинског изгубио је, изнуђеном подјелом 
на Србе и Црногорце, њен државотворни народ. У ства-
ри, непринципијелним учешћем у идентитетском расколу 
већинског народа, тако што су се приклониле једној страни, 
националне мањине постале су не само мањински, него, како 
често, и с правом истичу њихови представници,државотворни 
народи нове Црне Горе. Истовремено, уз њихову помоћ, 
умјесто (историјског) српског, установљен је као државни – 
новоцрногорски етнонационални идентитет, а Срби сведени 
на „националну и језичку заједницу“. 

Тако је у новоцрногорско државно устројство, под 
видом установљења мултнационалне, мултиетничке, тј. 
грађанске државе, уграђена скоро нерјешива загонетка, 
заправо – цијели спектар контрадикција, смуте и лицемерја, 
што је изазва идентитетску и моралну дезоријентацију, 
продубило неразумијевање, мржњу и нетрпељивост унутар 
већинског народа, доводећи га у појединим моментима на 
ивицу веома опасних грађанских сукоба. 
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Притом, репрезенти црногорске етнонационалне 
идеје и њихови сљедбеници, истовремено заступају че-
тири међусобно контрадикторна становишта: да су сви 
држављани Црне Горе национално Црногорци, да су 
Црногорци самосвојна етничка нација (народ), да је Црна 
Гора мултинационална држава и да је Црна Гора грађанска 
држава (коју би, као такву, чинило национално и етнички 
неименовано становништво, тзв. грађани). На другој стра-
ни, заступници етничког (српског) идентитетског концеп-
та, иако декларативно признају црногорску (политичку) 
нацију,Црну Гору виде као државу већинског, етнички, 
језички и културолошки јединственог народа.

У крајњем, иако заступају дијаметрално супротне 
идентитетске концепције, и једни и други желе  да Црну 
Гору виде као националну државу. Први као црногорску, 
други као српску и црногорску. И то није чудно: Црна 
Гора је сувише мала да би била мултинационална држава 
(федерација, конфедерација, царство), мада јој, изгледа, не 
фали и таквих амбиција. 

Језгро сваке државе чине старе етничке нације (држа-
вотворни народи), по којима се, углавном, оне и именују, 
а то нијесу ни националне мањине ни анационалне инди-
видуе, тзв. грађани. Зато је питање да ли уопште постоји 
грађанска држава, било гдје у свијету.

Но, ако је толико инсистирала на грађанској као 
својеврсном антиподу нациналној држави, зашто је бив-
ша црногорска власт наметала као службени (обавезујући) 
језик са националним именом. Зашто се он не зове грађански 
умјесто црногорски језик? Односно, ако је Црна Гора мул-
тинационална, тј. држава коју чине више равноправних 
нација или народа, зашто је онда само један, тзв. црногор-
ски, језик службени (да поновимо: обавезујући) а остали су 
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нижеразредни – само „у службеној употреби“? И зашто је 
тзв. заокруживање црногорског (националног) идентитета 
издигнуто на ниво највишег државног интереса?

Национално (и државотворно) језгро Црне Горе чини 
већинско становништво српског етничког поријекла, са 
најмање четири препознатљива регионална менталите-
та: староцрногорски, источно-херцеговачки, васојевићко-
полимски и бокешки. То је, несумњиво, био и најважнији 
разлог да творци црногорског Устава прибјегну безличнoj 
дефиницији Црне Горе као грађанске државе, а не што она 
то јесте. Пошто нијесу могли казати да је она држава само 
црногорског а не и српског народа9, ријешили су да буде, 
што би народ рекао – „ничија и свачија“, само да не би била 
и српска! Био је то, додуше, и ујам (ушур) „националним и 
етничким групама“10 (националним мањинама), за помоћ ре-
жиму у референдумском мљевењу униониста, 2006. године, 
након чега су оне „унапријеђене“ у „мањинске народе и друге 
мањинске националне заједнице“11. Тако је Црна Гора поста-
ла држава која има мањинске, али нема већински народ. Па 
ипак, то им није сметало да тзв. црногорски језик прогласе 
службеним, а српски (иако већински) смјесте међу језике 
„мањинских народа“. Није то сметало ни да дивинизација 
црногорске нације (у грађанској и мултинационалној држа-
ви) постане полазна тачка државне културно-политичке 
стратегије.

9 На попису из 2003. године, 31,99% становништва изјаснило 
се да су национално Срби, a 43,16 Црногорци. Укупно 75,15% , а на по-
пису 2011, Срба је било 28,73%, Црногораца 44,98, укупно 73,71%. Као 
што видимо, око 40% грађана Ц. Горе, који припадају православној 
духовној матици, сматра да су национално Срби. 

10 Устав Републике Црне Горе, 1992.
11 Устав Црне Горе, 2007.
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Све нам ово говори да је дефинисање Црне Горе као 
грађанске државе имало за циљ елиминацију њеног ис-
ходишног (српског) идентитета, а не оно што се под том 
флоскулом пропагира – заједнице слободних и равноправ-
них  држављана, тј. грађана. Њено упорно промовисање 
као мултинационалне државе само је једна од безброј 
пропагандних мантри дежурних изјављивача и медијских 
скоротеча, у служби инструментализације два идентитет-
ска становишта (српског и црногорског), друкчије речено 
– продубљивања страначке поларизације у народу, која се 
представља као међунационални спор. 

Политичке партије дијеле (или окупљају) народ иде-
олошки и партијски, али не стварају ни народе ни нације. 
Такву амбицију први су показали комунисти након Другог 
свјетског рата, који су на основу регионалне и конфесионaлне 
посебности, под заставом братства и јединства, констру-
исали неколико нових нација на српском националном и 
језичком простору. Њихову праксу наставиће црногорска 
ДПС, која ће, активирањем и радикализацијом наслијеђених 
идеолошких поларизација не само из Другог свјетског рата, 
него још више – из првих деценија 20. вијека, предузети 
и, уз свесрдну помоћ националних мањина, издејствовати 
разбијање државне заједнице са Србијом, а затим и подјелу 
јединственог (и државотворног) народа на „националне” 
Србе и „националне” Црногорце, да би онда, под паролом 
утврђивања суверене и грађанске државe, Црну Гору про-
мовисала као мултинационалну, а себе – њеним обретни-
ком, неприкосновеним власником и јединим бранитељем.

Ипак, ма колико биле дубоке те поларизације, 
озлобљене страначком пизмом и псеудоинтерпретацијама, 
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када би се међу становништвом које припада православној 
духовној матици (по посљедњем попису 73,71% укупног ста-
новништва Црне Горе) спровело озбиљно истраживање о 
томе да ли су Срби и Црногорци у Црној Гори два народа 
или су један народ са два имена (етнички Срби, регионално-
државно Црногорци), а не како се ко изјашњава, и да ли го-
воре различитим језицима (наравно, без уплитања политич-
ких странака и тзв. „мејнстрим“ историчара), питање је какви 
би се одговори добили. Тешко је повјеровати да два брата, 
односно два блиска сродника, који се различито национално 
изјашњавају и припадају различитим страначким блокови-
ма, стварно мисле да не припадају истом народу. Уколико 
би се то показало као преовлађујући став, то био био до-
каз да смо запали у стање колективне психопатологије, ван 
граница политичког понашања и здраворазумног поимања. 
Требало би питати и припаднике „мањинских националних 
заједница“, да ли нас они, независно од калкулација својих 
политичких представника, доживљавају као један народ.

Подјела народа, који баштини заједничко етничко 
поријекло, заједнички језик, историјско насљеђе, култур-
не и моралне вриједности, као резултат идентитетског 
инжењеринга неколико политичких странака, нити је ре-
ална ни коначна. У то нас најрјечитије увјерава страх, који 
се шири из најближег окружења бившег режима, да ће се, 
након његовог пада, на предстојећем попису становништ-
ва већина грађана изјаснити да су национално Срби, па ће 
„Црна Гора остати без Црногораца и постати српска држава“. 

Чему тај страх, ако су Црногорци самосвојан народ, са 
својом хиљадугодишњом језичком, историјском и култур-
ном индивидуалношћу? Откуд та понижавајућа сумња да би 
се они, као такви, одрекли свог идентитета и прешли међу 
(„озлоглашене“) Србе и „непријатеље њихове суверености“, 
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како би се уподобили новом режиму? Какав би то био ка-
мелеонски народ који свој идентитет прилагођава вољи 
тренутнe власти?

Неће, разумије се, Црна Гора остати без Црногораца, 
нити Црногорци без свог имена, али они који су им 
деценијама прописивали ко су и како ће се звати, оваквим 
гатањем јавно показују не само колико не разумију (или не 
желе да разумију) дух народа о чијој су судбини деценијама 
одлучивали, него и колико му не вјерују.

Нажалост, на том неразумијевању заснована су и нека 
кључна рјешења у црногорском Уставу, која су, у ствари, 
била испуњаване жеља и плановa владајућих странака, а не 
утврђивање темеља стабилној држави. 

13.

У посљедње вријеме све чешће се помиње адактирање, тј. 
„стављање под тепих“ идентитетских питања, с образложењем 
да ће економски напредак државе, бољи стандард грађана и 

„правда за све“ помирити Црну Гору, а та питања изгубити 
сваки смисао након њеног уласка у Европску унију, те да би, 
што је најважније, њихова активација у садашњем времену 
могла довести до повратка бившег режима.

Притом се не каже зашто би нам неријешена иденти-
тетска питања билa мање важна када бисмо боље живјели, и 
зашто би она уласком у ЕУ изгубила смисао. Значи ли то да 
би нам тамо било свеједно како се зове језик којим говоримо, 
или да бисмо се одрекли свог, па проговорили неким туђим, 
есперантом или европајо језиком, на примјер? Или бисмо се 
напречац утопили у неки други народ, па да се не зовемо ни 
Србима ни Црногорцима?  И зашто би се то баш нама морало 
десити ако није ниједном другом народу који се тамо нашао? 
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Није јасно ни како би нас то помирили обећани еко-
номски напредак и бољи стандард. Идентитетска питања 
нијесу ствар ни стандарда ни економије. Њих нијесу замр-
сили они који гледају како ће да преживе него политичке, 
економске и интелектуалне елите, зарад својих интереса, и 
само их оне могу и разријешити.

 И, уопште, зашто бисмо се мирили у Европи ако се у 
својој кући не можемо помирити? И какво би, на крају, било 
то помирење? Да остане све како је бивши режим утврдио, 
а Срби забораве ко су и за шта су се залагали, и да затраже 
опроштај за то што су хтјели да буду оно што јесу? 

Страх од повратка бившег режима, маколико био 
оправдан, такође, није разлог за окретање главе од 
неријешених идентитетских питања, што би значило да ме-
ханизам дискриминације грађана који преферирају српски 
језички, етнички и културни идентитет, успостављен вољом 
бившег режима, остаје и даље у функцији. Није ли, пак, раз-
умно да се повратак старог режима спречава демонтажом а 
не чувањем његових недемократских инсталација? Режим 
је пао првенствено због идентитетских питања, зашто би 
му онда њихово решавање омогућило повратак? Рецимо, 
ако ће његове дискриминаторске идентитетске смицалице 
уласком у ЕУ постати бесмслене, зашто их они који то тврде 
већ сада не би уклонили из уставно-правног кодекса Црне 
Горе и, сходно томе, школске програме и уџбенике очисти-
ли од политичко-идеолошког буњишта? 

На крају, да ли је могуће успоставити владавину права 
и „правду за све“ у држави у којој је сегрегација над по-
ловином становништва институционализована највишим 
правним актом? 

Од идентитетских питања немогуће је побјећи, по оној 
народној: „Пустио бих ја њега да хоће он мене”. Све што се 
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данас догађа, како у политичком тако и у културном, прав-
ном, па и у економском простору, у Црној Гори, осјенчено 
је неријешеном идентитетском загонетком. Чак и када није, 
једна од двије супротстављене стране држи да јесте.

Oко њих ће се, жешће него икад раније, водити битка 
уочи предстојећег пописа становништва, који неће бити, 
како би требало да буде – питање статистике, неопходно 
потребне државној управи, него ће, напротив, имати значај 
својеврсног референдума. Биће то и провјера недавних али 
и пролегомена за наредне изборе. Са још већим жаром, али 
из друкчијих позиција, опет ће одмјерити снаге скорашњи 
побједници и поражени. Једни ће у том попису тражити 
потврду своје побједе, други – њено оспоравање. 

Бившем режиму и његовим присталицама, суоченим, 
након изборног пораза, са тешком компромитацијом на 
свим пољима, није преостало ништа друго осим да уђу у 
одсудну „патриотску“ (идентитетску) битку за „спас Црне 
Горе“ од наводног српског хегемонизма и клеронацио-
нализма. Та националпатриотска реторика и патетика, 
иако стара више од сто година, још је, нажалост, дјелатна 
и садржи значајан мобилизацијски потенцијал. Додатно 
острашћена фрустрацијом припадника бившег режима 
због неочекиваног пораза од стране заступника српског 
идентитетског становишта, она би могла да радикализује 
велики дио тзв. суверенистичког блока, али питање је може 
ли помоћи Демократској партији социјалиста да очува кре-
дибилитет главног уредника и реализатора новоцрногорске 
идентитетске концепције, њене једине узданице у борби не 
само за поновно освајање власти него и за спас тридесет 
година у њено име згртаног богатства. Демократска партија 
социјалиста (бивши режим) није била изворни аутор новоцр-
ногорске идентитетске концепције, па се не може с њом у 
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потпуности поистовјећивати, нити за њу трајно везати, иако 
ју је уздигла на ниво државотворне визије и доктрине на 
којој ће утемељити државни суверенитет. Питање је само у 
којој мјери ће се све извјеснијим урушавањем доскорашњег 
режима, и она урушити и компромитовати. Није искључено 
да се она због тог ризика, превентивно одјави с досадашње 
адресе (ДПС), како би се, ревитализована изван тамошњег 
клепто-коруптивног мутљага, са неке нове локације, поново 
наметнула као доминантна политичко-идеолошка енергија 
која би згријала Црну Гору домољубним ентузијазмом из 
референдумске 2006. године. Њени изворни аутори неће 
свакако сједјети скрштених руку, чекајући да се она угаси 
у рушевинама ДПС.

Друга страна, разумије се, рачуна на претпоставку да 
ће се Црногорци сада, први пут након 70 година, слободно 
изјашњавати о свом идентитету, и да ће то знатно повећати 
проценат заступника српског у односу на (ново)црногорско 
идентитетско опредјељење, чему ће свакако значајно 
допринијети и неизбјежна компромитација сљедбеника 
бившег режима и његове идентитетске концепције 
Црногорства. 

Зато се од стране неких појединаца и НВО, познатих 
режимских хајкача против српске мисли у Црној Гори, већ 
увелико кандидује идеја или о одлагању пописа или, макар, 
о уклањању идентитетских питања из пописних образаца. 

Њихов је страх оправдан, посебно чињеницом да се 
на посљедњим изборима проценат гласова које су освојиле 
двије побједничке коалиције ЗБЦГ и Мир је наша нација 
подударио, готово у проценат, са процентом оних који свој 
матерњи језик именују као српски. На основу тога можемо 
закључити да се поменутих 15% наводно националних 
Црногораца није одрекло свог српског етничког коријена, 
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а да је њихово опредјељење за црногорско национално име 
било, у основи, политичко, тј. страначко опредјељење, и да се 
они нијесу ни „расрбили“ ни „расправославили“, иако их није 
било у српском националном фокусу. Штавише, логично 
је очекивати да се они на наредном попису, након пада 
режима у чијој су се идеолошкој орбити нашли, углавном, 
по инерцији породичних комунистичко-партизанских 
представа и носталгија, легитимишу као Срби.

Уколико би се, рецимо, на попису показало да број 
заступника имена српског језика премаша 50%, што 
није немогуће, то би морало отворити питање промјене 
Устава, без обзира на постизборни споразум и гаранцију 
побједничких коалиција да се Устав неће мијењати. У том 
споразуму стоји и обећање да ће се ревидирати и сва дис-
криминаторска законска и подзаконска акта, а то би зна-
чило и сам Устав, као највиши законски, али и прворазред-
ни дискриминаторски акт! Чак и када би се тај проценат 
задржао на нивоу који је показао претходни попис, па се 
име српског језика, по трећи пут узастопно, нашло знатно 
испред црногорског, доносиоци поменутог споразума били 
би у обавези да мијењају или Устав, или обећања. Или – да 
и они признају логичку инверзију по којој је 43 мање од 37, 
и да је неважније мишљење 63,49 од 21,96 посто грађана, 
како је утврђено двотрећинском већином у црногорском 
парламенту 2007. године! 

Све нам ово говори да идентитетска питања не само 
што неће бити скрајнута из овдашњег јавног дискурса него 
ће, напротив, и даље бити у првом плану, и пресудно ути-
цати на будућа политичка гибања, али и укупан друштвени 
живот у Црној Гори. 

Зашто затварати очи пред том чињеницом.
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14.

Говори се и о тзв. асимилацији „националних Срба 
у националне Црногорце“, која се спроводи путем дис-
криминације и другим недозвољеним методама. Ако бисмо 
се ослањали само на статистичкe податкe, као рецимо да се 
за 10 година у Црној Гори, број грађана који свој матерњи 
језик зову српским, смањио за 20 процената, а за исто то-
лико процената се повећао број оних  које се опредјељују 
за тзв. црногорски језик, онда би, сама по себи, таква 
констатација имала смисла. Међутим, ако се неко из по-
литичких или неких других интересних разлога, можда и 
привремено, опредијелио за политичко, колоквијално име 
језика, или друкчије национално именовање, то не значи 
да се он стварно асимиловао, тј. да је одбацио свој језик и 
проговорио неким другим, туђим језиком, албанским или 
ромским, на примјер, а свој заборавио, и да је прихватио 
туђе обичаје, туђу, супериорнију културу од оне у којој се 
родио, и тако се утопио у други народ. (Уосталом, ако бис-
мо се поводили само за статистичким подацима, онда би и 
друга страна могли казати исто, да је у току „посрбљавање“ 
Црногораца, будући да се број грађана који се декларишу 
као Срби у Црној Гори, након пада бившег комунистичког 
режима, константно повећавао (од 3,32 посто, колико их 
се појављује на попису 1981., па 9,34, 1991., до 31,99, 2003., 
односно 28,03 посто, 2011. године. А шта рећи, ако се на 
наредном попису појави и знатно више оних који ће се де-
кларисати као Срби?)

 Дакле, не ради се овдје о асимиловању Срба у 
Црногорце (ни обратно), у шта нас увјеравају и наведе-
ни подаци, него се неки Црногорци (грађани Црне Горе) 
трансвестирају, по основу партијске припадности, у тзв. 
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Монтенегрине, у неодређен идентитет, који се заснива само 
на томе што себе виде и доживљавају не само као неср-
бе него као антисрбе, и антиправославце, а то је, у ствари 
промјењиво страначко убјеђење, а не национални идентитет. 
Додуше, може се ту дијелом радити и о одређеној емпатији, 
али и емпатија је нечим условљена. (Не треба заборављати 
да њихове вође, у крајњем, не занимају ни Српство ни 
Црногорство. Они су, наводно, мондијалисти, грађани 
свијета, а Црногорство им је служило као мамац за незнавене 
који су им, у својој етноманској инфлуенци, обезбјеђивали 
вишедеценијску неограничену власт и безобзирно богаћење. 
Једном ријечју, за њих је то био – етнопрофит и ништа више.) 

Асимилација није једногенерацијски процес, уколико 
се, можда, под тим појмом не подразумијевају страначка 
и идеолошка ротирања и разбрајања. У данашње вријеме 
се дешава се да се отац изјашњава као Србин, а син као 
Црногорац, али и обратно – да је отац Црногорац, а син 
Србин. Свједоци смо и појаведа се дјеца Црногораца, ради 
стицања права на бесплатно школовање у Србији, изреда 
пишу као Срби. Јесу ли то знаци асимилације или нечега 
другог? У Црној Гори могућа је асимилација Албанаца, на 
примјер, у Србе-Црногорце, и обратно, али ти су процеси, 
као што знамо, завршени углавном још у средњем вијеку. 
Међутим, не могу се Срби у Црној Гори асимиловати у 
Црногорце јер они јесу Црногорци, нити се могу Црногорци 
асимиловати у Србе јер они, такође, јесу Срби. И ко год у 
контексту ових ротирања и режимског „црногорчења“ Црне 
Горе, употребљава ријеч асимилација, требало би да је ма-
кар стави под наводнике. Ако то не чини, излази у сусрет, 
свјесно или не, новоцрногорском расколничком концепту! 
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15.

 Систематско гушење српске националне самосвијести 
Црногораца и притисци бившег режима на грађане да се 
национално опредјељују као Црногорци (100% Црногорци, 
једнако антисрби), који говоре тзв. црногорским језиком, 
било је, право рећи – унижење достојанства Црногорства 
и његово свођење на ниво страначког опредјељења. То 
опредјељење било је суштински антицрногорско, а мани-
фестовало се као антисрпско. Отуда Црногорство, данас, у 
Црној Гори, најдосљедније поштују, као неотуђив дио свог 
идентитета, и свој етички идеал, они њени грађани који се 
декларишу као Срби. То је парадокс данашње Црне Горе.

Падом неотитоистичког режима Мила Ђукановића, 
концепција о искоријењивању српског идентитета 
Црногораца, нажалост, није угашена. Учаурена, прије свега, 
у највишем правном акту државе, који су његови обретници 
учинили готово непромјењивим (па се сад, иако поражени, 
смјешкају иза спуштених завјеса, с надом да ће тако увијек 
и остати), она ће и даље тровати Црну Гору са ништа мање 
кондиције него што је то досад чинила. 

У том погледу било би од изузетног значаја када би 
новоуспостављена власт, ако засад не може промијенити 
Устав, донијела закон о службеној употреби језика и пис-
ма, којим би се ријешило питање понижавајућег статуса 
имена српског језика и ћирилице у образовном систему и 
државној администрацији у Црној Гори. И који би, напо-
кон, ријешио уставну загонетку надређености „службеног“ 
језика језицима „у службеној употреби“, односно како се оно 
што је потврђено као већина може озаконити као мањина. 

Преименујући српски језик (како би магијом његовог 
новог, црногорског, имена створила „новог човјека“ и нову 
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цркву у Црној Гори), бившa власт ударила је  маљем у њену 
подумијенту, помјерила је и расцијепила, па су онда и сви 
њени носећи зидови попуцали: етика, култура, духовност, 
родољубље, заједништво народно?

Умјесто језичке стварности и чињeничког стања, пис-
ци црногорског устава, овјерили су, каo непромјењиву 
уставну норму, футуристичку пројекцију (жељу и намјеру) 
владајућих странака, да се, притисцима и уцјенама држав-
ног апарата, а прије свега злоупотребом образовног систе-
ма, број заступника имена српског језика, као освједочених 
чувара исходишног идентитета Црногораца и његошевске 
Црне Горе, сведе на ниво испод 15 процената. Након тога, 
разумије се, они, као национална мањина, више не би 
представљали сметњу реализацији завршног чина новоцр-
ногорског језичкоменталног инжењеринга. Али пошто се 
та дијаболична замисао није остварила нити ће се икада 
остварити, и након што су њени обретници доживјели крах 
на недавним парламентарним изборима, било би нормално 
да новоуспостављена власт уставну одредбу којом се српски 
језик (иако једина неспорна већина у Црној Гори) сврстава 
међу мањинске језике, а у школском законодавству и ниже 
од тога, што прије елиминише из овдашњег правног кодек-
са, будући да се ради о епилептичком жаришту које ће, све 
док не буде неутралисано, држати Црну Гору у стању не-
прекидних политичких конвулзија.

Међутим, идентитетска и ментална пометња у коју је 
одлазећи режим увео Црну Гору, толико је дубока да су, и 
поред најаве вођа побједничког тријумвирата о ревизији 
„свих дискриминаторских законских и подзаконских аката“, 
мали изгледи да се то догоди у неком догледном времену. 

Ипак, питање понижавајућег уставно-правног стату-
са имена српског језика није формална, административна 
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недоумица која се смије запостављати и одлагати за нека 
боља времена. Напротив, тo је питање које најдубље задире 
у биће народа, у крајњем – и у поимање живота и свијета, 
сваког појединца. Но, ако Скупштина у садашњем сазиву 
не може промијенити Устав, може донијети закон о језику 
и писму којим би се спријечиле даље штетне посљедице 
његовог манипулативног тумачења и примјене од стране бив-
шег режима. За политичко, културно и морално оздрављење 
црногорског друштва такав закон није неважнији, ни мање 
прешан, од Закона о слободи вјероисповијести. Промјенa 
Закона о слободи вјероисповијести спасиће засад Црну 
Гору од рушења, али је тек рјешење језичког раскола може 
сјединити и учврстити. 

Уосталом, уколико се на предстојећем попису ста-
новништва поново покаже да народ у знатно већем про-
центу преферира српско него црногорско именовање свог 
матерњег језика, много шта ће се у том погледу промијенити. 
Народ, извјесно је, више неће трпјети његово понижавање. 
Тражиће рјешење, не чекајући неизвјесне промјене устав-
них одредби. Доста је народу смутње и празноречица о мул-
тикултуралности, мултиетичности, мултиконфесионално-
сти, те „да није важно како свој језик зовемо, важно је да се 
разумијемо“, и сличних. Нијесмо ми два народа, различитих 
вјера и култура, али се, нажалост, већ двадесет година, нити 
разумијемо нити смо се о било чему споразумјели. Говоримо 
ми истим језиком, али откако га различито именујемо, пре-
значене су нам, или презувене, како би се у народу казало, 
све његове главне ријечи, па га различито и разумијемо.

Захтјев народа за ослобађање имена српског језика 
из монтенегринских уставно-правних шкрка, исказиван 
на литијама (а и на многим ранијим протестима у проте-
клих шеснаест година), са истим поривом као и захтјев за 
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промјеном Закона о слободи вјероисповијести, био је један 
од превасходних разлога народног устанка против режима, 
који је, током тридесетогодишње владавине, Црну Гору пре-
творио у идентитетско буњиште. Разумно је онда и очеки-
вати да новоуспостављена власт управо од тога почне њено 
уљуђивање. 
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Nikola Milovančev 
 
DOSELJAVANJE I ŽIVOT SRBA NA PODRUČJU 
DANAŠNJE SLOVENIJE OD XV DO POČETKA XX 
VEKA

Srednjevekovne migracije Srba prouzrokovane turskim prodira-
njima. Masovna doseljavanja u XVI veku. Poreske i druge pogod-
nosti, ali i ekonomske teškoće prebega. Promena vere pod pritiskom 
kod graničara u Dolenjskoj i Kranjskoj. Brža asimilacija Srba u 
Štajerskoj. Do gubljenja identiteta dolazi u XVIII i XIX veku.

Ključne reči: migracije, grofovi Celjski, Brankovići, uskoci, Raci, 
protestantizam, grčkokatoličanstvo.

Pala magla, pala magla pokraj Dunave.
Skoz to maglo‚ skoz to maglo silna vojska gre.
Al ta vojska, al ta vojska, mladi junaki.
Priletele šare ptice, s perjem šarenim.

„E ste vidli, e ste vidli, cara Lazara?”
„De s ga vidli, de s ga vidli, ne b´ ga poznali!”1

(narodna pesma iz Predgrada, Poljanska dolina, 1940. godine)

1 Marko Terseglav, Uskoška pesemska tradicija Bele Krajine, 
Ljubljana 1996 (Znanstveno –    raziskovalni center SAZU), str. 164. 
Autor pesmu navodi po rukopisnim zapisama Franceta Marolta u 
Glasbenonarodopisnom inštitutu SAZU, 127/13, a kao varijante ove pesme 
pominje zapise iz Vrlike u Dalmaciji (oko 1906. godine) i Bedekovčine u 
Hrvatskom Zagorju (1952. godine).
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XVI vek – prva preseljenja i Katarina Branković

Srednjovekovne migracije Srba prouzrokova-
ne turskim prodiranjima dovele su i do masovnijih na-
seljivanja Srba na prostore današnje Slovenije i su-
sednih područja (Istra, Venecija – Julijska Krajina). 
Pomicanja srpske etničke mase započeta posle poraza na Marici 
(26. septembra 1371) još više su pojačana nakon Kosovske bit-
ke 1389. godine. Posle prodora Turaka u Bosnu (1406. godi-
ne zauzeli su tvrđavicu Vrhbosna – današnje Sarajevo), a za 
vreme primirja između Mlečana i ugarskog kralja Žigmunda 
koji je vladao Bosnom od 1413. do 1417. godine izvršena je 
velika seoba Srba u Dalmaciju. Pojedine grupe tih preselje-
nika krenule su i dalje – prema Trstu i Veneciji. Ostalo je za-
beleženo da je 1413. godine Veliko veće grada Trsta odlučilo 
da otkupi od privatnika (čak i na silu!) terene kraj tršćanskog 
predgrađa Contovela, gde bi se mogli nastaniti „Sclavi, koji 
su već stigli sa granice Bosne i Dalmacije”2. I u Veneciji su 
u XV veku doseljevanja Srba bila jaka, posebno iz dalma-
tinskih gradova. U prvoj polovini XV veka pravoslavnih je u 
Mlecima bilo nekoliko hiljada, većinom Grka. Istoričar pra-
voslavlja u Veneciji prof. J. Veludos navodi da je u mletačkoj 
pravoslavnoj crkvenoj opštini, pored Grka, bilo i mnogo 

„Slovena, to jest Srba” (Slabon tuesti Serbon)3.
Zabeleške o dolasku Srba u severnu Istru potiču iz sre-

dine XV veka: 1463. godine „Sclavi” dolaze u Savudriju; 1469. 
godine koparski biskup predaje crkvu Sv. Ivana Evanđeliste 
franjevcima trećeredcima zbog verskog odgoja pridošlih 

2 Pietro Kandler, Codice diplomatico istriano, Trieste 1847 - 1861 
(novo izdanje: Trieste 1989).  Citirano po Branislavu Mesaroviću: Seobe u 
Dalmaciji i Istru od 1371. - 1540. godine, Beograd   1986, str. 26.

3  J. Veludos, Elenon ortodokson ..., str. 26.
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pravoslavnih (scismatici) ”Morlaka”4. Piranska opština je 1476. 
godine pristiglim „Sclavima” dala neobrađenu zemlju Kaštela, 
uz oslobađanje od svih davanja za deset godina. U kontinental-
ni deo današnje Slovenije Srbi su počeli da se doseljavaju po-
sle udaje Katarine Branković, kćerke despota srpskog Đurđa, 
za grofa Ulriha II Celjskog (20. aprila 1433. godine)5.

4  Mesarović, isto, str. 50.
5  Opširnije o porodici Branković na ovim prostorima: N. Milovančev, 

Срби и српска властела Бранковићи у Словенији и Северној Италији у 
XV веку, Срби у Словенији (zbornik), Beograd 1997, str. 87-95.
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Lik Katarine Kantakuzine Branković iz Esfigmenske po-
velje, izdanoj od strane despota Đurđa manastiru Esfigmen na 
Svetoj Gori 11. septembra 1429. Na povelji, izrađenoj u manasti-
ru Žiča, su likovi despota, despotice Irine i njihovih petoro dece.

Dolaskom na dvor Celjskih, Katarina (Kantakuzina) 
Branković nije promenila veru, pa su u dvorove te kneževske 
kuće počeli da zalaze pravoslavni sveštenici. O tome svedoči 
Varaždinski apostol – najstarija sačuvana srpska knjiga na 
području današnje Hrvatske. Ovaj apostol napisan je 1454. 
godine „va Varaždine cilskije oblasti pri blagočestivoj i 
hristoljubivoj gospođe kneginje Kantakuzine dašteri despota 
Đurđa samodršca srbskago”. Iz prisustva sveštenika, Vojislav J. 
Đurić izvlači logičan zaključak da je Katarina imala pridvornu 
crkvu u Celju ili Varaždinu6. To potvrđuje i slovenački istoričar 
iz XIX veka, katolički sveštenik i celjski vikar Ignac Orožen, 
koji kaže da je Katarina bila „staroverka” i da je „svog popa kod 
sebe imala”7. I danas postoji mitra koju je Katarina Branković 

– kneginja Celjska poklonila beogradskom mitropolitu, a sada 
se čuva u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Iz 
tog razdoblja (sredina XV veka) potiče i „celjski oltar” u crkvi 
na Ptujskoj Gori, poznatom katoličkom hodočasničkom 
mestu. Na oltaru je reljef Bogorodica sa plaštom, ispod 
plašta, među ugarskom vlastelom, prikazan je i lik despota 
Stefana Lazarevića. Katarina je očito, odmah po venčanju, u 
neke od tvrđava dovela sebi verne posade – Srbe, a Srbi su 
čak postavljani i za zapovednike. To vidimo iz činjenice da 
je Ugarski sabor svojom odlukom 1439. godine zahtevao od 
Đurđa Brankovića i njegovog zeta Ulriha II Celjskog da upravu 

6 Vojislav J. Đurić, Последња уметничка жаришта. Историја 
српског народа, knj. II, Beograd 1982, str. 542.

7 Ignac Orožen, Celska kronika, Celje 1854 (reprint izdanje Celje, 
1997. god.), str. 89.
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nad gradovima i domenama ne smeju davati strancima8. Vojni 
zapovednici i posade (Medvedgrad, Rakovac kod Vrbovca, Mali 
i Veliki Kalnik, Koprivnica) tada su bili Srbi iz Despotovine. 
Verovatno su već u to doba Srbi u manjim grupama prelazili na 
imanja Celjskih i sa područja Like odnosno iz Pounja. Pišući o 
naseljavanju u Štajersku, posebno na imanja Celjskih u drugoj 
polovini XV veka, Radoslav Grujić kaže: „... jer je vrlo verovatno, 
da su mnogi najamnici iz Bosne i Srbije, a naročito iz bliže 
Bosne, doveli sa sobom ili docnije preselili i cele porodice 
svoje, rođake i prijatelje, te ih smestili po prostranim imanjima 
svojih gospodara u blizini gradova gde su oni služili. To je tim 
verovatnije, što je tada u Štajerskoj znatno bolje bilo i mnogo 
se mirnije živelo nego u Bosni i Srbiji, gde je s provalama 
turskim i ceo socijalni i ekonomski život iz osnova poljuljan 
bio, a državni se već klonio konačnom padu”9.

Poznat mi je slučaj porodičnog prenošenja s kolena na 
koleno svedočenja o srpskom poreklu, i to tokom više stoleća. 
Po tom usmenom izvoru, članovi ove porodice su se naselili 
na imanje grofova Celjskih iz Like i nikada nisu bili kmetovi, 
već su zadržali status slobodnjaka10. Danas je teško proveriti 
kretanje članova jedne porodice u vreme naseljenja (da je 
izvršeno na imanje Celjskih, odnosno do polovine XV veka)

8  Corpus iuris hungarici, 290. Cit. po Mesaroviću.
9  Radoslav Grujić, Српско-хрватско насељавање по Штајерској, 

Гласник Географског друштва, Beograd 1922, br. 7-8, str. 114.
10  Usmena izjava Janka Pusta u Trbovlju, 7. januara 1997. godine. 

Po ovom svedočenju, članovi te porodice (i danas u Trbovlju zvani 
”Kobac”) prilikom doseljenja prezivali su se Skobac. U Gornjoj Krajini je 
među pravoslavnim Srbima (sve do izručenja Krajine i genocida 1995. 
godine) postojalo prezime Kobac, slavili su krsnu slavu sv. Nikolu; videti 
spisak prezimena u knjizi Milana Radeke, Gornja Krajina ili Karlovačko 
vladičanstvo. Lika, Krbava, Gacka, Kapelsko, Kordun i Banija, Zagreb 1975, 
str. 360. 
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postaviće se pitanje da li je dolazak te porodice Srba iz Like na  
imanje kneginje srpskog roda slučajnost ili ne, posebno zbog 
zadržavanja njihovog privilegovanog položaja (slobodnjaci). Za 
veze grofova Celjskih sa Srbima u Pounju zanimljivo je i tvrđenje 
Petra Uzelca u novosadskom „Srpskom kolu”, objavljeno u 
broju 1 i 2 za 1882. godinu (poučno - zabavni deo). Autor navodi 
da je manastir Hrmanj (Rmanj) na ušću Unca u Unu osnovao 
još pre 1445. godine grof Herman Celjski i da je manastir po 
njemu prozvan (Herman II Celjski, deda Ulrika II umro je 
1435. godine)11. Tu tvrdnju je odbacio Manojlo Grbić kao 
neosnovanu jer „niti je grof Celjski imao onuda svoja imanja, 
gde je manastir Hrmanj, niti je za doba grofa Celjskog bilo 
pravoslavnog naroda na Uni i oko Unca”12.

Grbiću očito nije bilo poznato da je ugarski kralj 
Žigmund Luksemburški 30. maja 1430. založio u korist 
svog tasta Hermana II Celjskog Rmanj (”Ermin”), ali i grad 
Bihać, zamak Sokol, kastel Ripač, utvrde Čoku, Knin, Lab, 
Vrliku i Ostrovicu, grad Skradin, ličku i poljičku županiju 
kao i „... Vlahe našega kraljevstva Hrvatske”!13 O prisutnosti 
Celjskih u tim krajevima kazuju i dva podatka iz „Celjske 
hronike” Ignaca Orožena: 10. januara 1440. godine Elizabeta, 
udovica kralja Alberta u Budimu, dala je Ulriku II Celjskom 
Kostajnicu i „neki otok u Uni”14 a leti 1454. godine on je Janku 
Hunjadiju uzeo Ostrovicu i još jedan zamak15. I u pogledu 

11  O manastiru (H)Rmanj je Petar Uzelac pisao i u novosadskoj 
”Zastavi” br. 189 za 1888. godinu: Прошлост манастира Ермања.

12  Manojlo Grbić, Карловачкo владичанствo. прилог k историји 
српске православне цркве, Prva knjiga, Karlovac1891, str.172 (reprint 
izdanje Topusko, 1990).

13  Codex Frangipani, I, str. 231-232. Cit. po Nadi Klaić, Zadnji knezi 
Celjski v deželah Sv. krone, Ljubljana - Celje 1991,str.90.

14  Ignac Orožen, isto, str. 64.
15  Isto, str. 83.
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mišljenja da li je bilo pravoslavnog naroda u Pounju i Lici 
pre dolaska Turaka postoje stavovi drugačiji od Grbićevog: 
Pero Krajinović skreće pažnju na termin ruskog istoričara 
Berzina ”srpsko-pravoslavna ličko-krbavska knežina” (odnosi 
se na XV vek)16 i na činjenicu da je Matija Korvin Vlasima (Srbima) 
u Lici dao povlast da ne plaćaju crkvenu desetinu!

Dana  9. novembra 1456. u  Beogradu je Ladislav Hunjadi na 
prevaru ubio Ulrika II, grofa Celjskog, mesec i po dana kasnije, u 
81. godini života umro je njegov tast i saveznik Đurađ Branković. 
Udovica Katarina morala je da izruči utvrđenja koja je još držala; 
u zamenu, car Fridrih III dao joj je u doživotni posed dvorac 
Gurkfeld (Krško), sa svim prihodima, i obećao godišnju rentu. 
Godine 1469. Katarina se odrekla Krškog u zamenu za ispla-
tu jednokratne odstupnine i preko Dubrovnika otputovala u 
Ježevo, u Makedoniji, gde je živela njena sestra, sultanija Mara. 
Kad je umrla, sahranjena je u manastiru Konča, zapadno od 
Strumice. Krajem XV veka broj pridošlica na prostorima da-
našnje Slovenije bivao je sve veći: Uskoci se naseljavaju na 
Tršćanskom krasu i prodiru sve do Soče. Slično je bilo i na pro-
storima Bele Krajine i Dolenjske: u urbarima iz tih decenija 
srećemo prezimena pridošlica koja jasno govore o njihovom po-
reklu: Radaković, Cvetković itd. (Pobrežje kod Adlešiča, 1477. g.); 
Matej Radoslav (Želebej, 1490. g.); Jakov Radurović, Radinković 
i Popković (Griblje, 1490. g.) itd.17 Bio je to tek početak većih 
migracija Srba u ove krajeve, do kojih je došlo u XVI veku.

 

16 Pero Krajinović, Српска црква на Лици од првог јој појава до 
Крушедолског сабора 1400 – 1708 (Прештампано из ”Србобрана“), 
Zagreb 1892, str. 20 - citat se navodi po Berezin, Horv. Slav. Dalm. i voen. 
gran.

17 Dušan Kos, Urbarji za Belo Krajino in Žumberk (15 - 18 stoletje), 
knj. I, Ljubljana 1991, str. 118, 178, 212.
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Masovna doseljavanja u XVI veku, reformacija i seljačka 
buna

U Žumberak, na granicu Kranjske, dolazi do seoba 
Srba iz okoline Unca18, Srba iz Glamoča 1530, 1531. i 1534. 
godine19. Jedan (manji) broj Uskoka naselio se na Krasu, ali 
su te porodice do 1533. godine prešle na metličko područ-
je20. Oktobra 1538. došlo je do privremenog naseljavanja 
Srba iz Dalmacije, sa reke Cetine21 u okolinu Metlike, Mehova 
i Kostela22. Uskocima su na Žumberku 1535. godine razde-
ljena zemljišta, pri čemu je kralj Ferdinand najviše dodelio 
njihovim vojvodama Vuku - Daji (devet komada zemljišta u 
Solnicama), Resanu Šišmanoviću23 (tri komada u Gaberju), 
Vijačku Jureševiću (jedan komad u Kuneč-Vrhu), Pavlu 
Čolniću (sedam selišta u Oštrcu24), Milanu Knežičiću i Juraju 
Radivojeviću25.

18 Do početka ovog veka Drvar je nazivan Unac.
19 O tome su opširno pisali Aleksa Ivić (Миграције Срба у Хрватску 

током 16, 17. и 18. столећа, Српски етнографски зборник Српске 
краљевске академије, knj. XXVI, 1923) i Josip Mal (Ускочке сеобе и 
словенске покрајине, Српски етнографски зборник СКА, knj. XXX, 
1924).

20  Josip Mal, Ускочке сеобе и словенске покрајине, str. 22.
21 Odatle prezime Cetinski, koje i danas nije retko u Sloveniji.
22 Aleksa Ivić, Миграције Срба у Хрватску током 16, 17. и 18. 

столећа, str. 33.
23 Njegovog pretka Šišmana, ”vođu plemena Tribala”, oko 1460. 

opljačkali su Turci i oduzeli mu posed u današnjoj severnoj Makedoniji - 
Milko Predovic, Žumberacki kalendar 1967, Zagreb (1968?), str. 188.

24 Milko Predović, Prilog rodoslovnom proucavanju nekih 
žumberackih obitelji, Žumberački kalendar 1966, Zagreb 1966, str. 232.

25 Aleksa Ivić: О првој српској сеоби у Жумберак (1530 - 1535), 
Zagreb 1920, str. 16. Tekst darovnice kralja Ferdinanda vojvodi Vuku 
(Daji) Popoviću, izdane u Beču 6. juna 1535, donosi A. Ivić na str. 62 - 63 
iste knjige.
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Uskoci su se suočavali sa nevoljama u pogledu stam-
benih uslova, a zbog mnogih prebega 1538. godine situacija 
se pogoršala i u pogledu zemlje, tako da su brojni Uskoci ži-
veli u vrlo teškim uslovima. Mnogi doseljenici nisu imali od 
čega da žive, pa su uzimali od svojih suseda, dolazeći zbog  
toga u sporove sa njima. Juna 1533. tužili su se uskoci kranj-
skim pokrajinskim staležima kako ih Hrvati i Kranjci krivo 
gledaju, optužujući ih za svaku krađu ili štetu. Istovremeno 
su predlagali da im se da zemlja i postave poglavari, pa će ovi 
odmah naći krivce i kazniti ih. Istovremeno su molili da nad 
njima ne zavladaju Hrvati26.

Tumačeći ovaj zadnji zahtev, Josip Mal navodi da ga nije 
diktirao nacionalni antagonizam Srba i Hrvata: „Merodavni su 
bili, naime, isključivo socialni i narodno - gospodarski interesi, 
budući da su Uskoci na žumberačkim komornim posedima imali 
zajamčene dalekosežne poreske sloboštine i pogodnosti, koje im 
hrvatski vlastelini pod nikakvim uvetom nisu hteli priznavati”27. 
Ekonomske teškoće prebega je neznatno ublažilo to što 
je po nalogu štajerskog zemaljskog odbora, baron Ivan 
Ungnad početkom 1540. ustrojio u Ptuju četu najamni-
ka - martoloza, uzevši u nju pretežno žumberačke usko-
ke. Maja 1542. uzeo je novih 400 martoloza za zaštitu ne 
samo hrvatske već i slavonske granice od Turaka. Radi ja-
čanja i boljeg organizovanja odbrane, ali i sređivanja stanja, 
1540. godine kralj Ferdinand je osnovao žumberačku kape-
taniju; zanimljivo je da je samo jednom na njenom čelu bio 

26 Pismo od 29. juna 1533. godine: ”Gnedig Herrn, halt yeczo 
Hanndt ob vnns. Lasst nicht ob vnns die Krabathen noch Irsäbl herrschen; 
dann wir solches nicht gedulgen mögen noch khaineswegs vermainen“ - 
cit. po: Anton Koblar, Čegav je Žumberk? Izvestja muzejskega društva za 
Kranjsko‚ Ljubljana‚ VIII/1898, št. 6, str. 213 - 214.

27  Josip Mal, isto, str. 28.
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Žumberčanin (Srbin), i to vojvoda Danilo Vuković, od 1584. 
do 1588. godine28. Znajući za teško stanje prebega, Turci su 
poslali glasnike, obećavajući im ne samo nekažnjavanje već 
i povlastice (višegodišnje oslobađanje od davanja) u slučaju 
povratka. „Četiri godine trpjeli su bez stalnog smještaja, za-
lihe stoke se smanjuju a g. 1542. skakavci izjedoše i trave i 
žita”, sažeto je opisao Milan Radeka situaciju od 1538. do 1542. 
godine29.

Uskočke vođe Vuk Popović i Jovan Vlah dogovorili su se 
u jesen 1542. godine sa Turcima da se sa narodom nastanje-
nim u Žumberku i okolini vrate u Tursku, s tim da pre toga 
uz tursku pomoć opustoše Kranjsku do Postojne30. Zavera 
je, međutim, otkrivena već početkom novembra te godine,  
a vođe pobune vojvode Vuk Popović i Jovan Vlah uhvaćeni 
su maja 1543. prilikom izviđanja pokreta austrijske vojske. 
Okovani su, odvedeni u Ljubljanu i nakon strašnog mučenja 
ubijeni; kraljevskom odlukom su njihova imanja vraćena udo-
vicama i deci, pod uslovom da napuste pravoslavnu i prihvate 
katoličku veru31. 

Zbog dugogodišnjeg teškog položaja i sporog rešavanja 
njihovog stanja i kasnije je bilo pokušaja vraćanja u Tursku ili 
preseljenja na druge posede. Tako su 1545. Srbi iz Vinice pla-
nirali povratak a 1551. godine su nameravali da se presele ugar-
skom vlastelinu Pavlu Bakiću na ugarsko-moravsku granicu, 

28  Po Žumberku in Gorjancih. Novo mesto, 1989, str. 38.
29  Milan Radeka, Горња крајина или Kaрлoвaчko владичанство. 

Лиka, Kрбавa, Гaцкa, Kaпелсko, Koрдун и Банија, Zagreb 1975, str. 46.
30  Aleksa Ivić, Миграције Срба у Хрватску током 16, 17. и 18. 

столећа, str. 34.
31  Aleksa Ivić, Бунe Србa под Аустроугарском монархијом, Srpsko 

kolo, Zagreb 1924. Navedeno po: Jovan S. Radojčić,  Srbi, Srpska Krajina, 
Slavonija, Dalmacija, Hrvatska, Biografski leksikon. Beograd 1994, str. 113 
i 444 - 445.
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što je žumberački kapetan Ivan Lenković sprečio. Godine 1565. 
u dosluhu sa Turcima bio je vojvoda Šobat Popović (po svemu 
sudeći sin ili sinovac Vuka Popovića); osuđen je na smrt i po-
gubljen u Ljubljani 1565. godine.

Položaj cetinskih uskoka je olakšan 1549. godine pro-
vođenjem Lenkovićevog predloga da se za njih kupi Mehovo; 
jedan deo cetinskih uskoka naseljen je u Marindol i Bojance, 
pa je početkom 1550. Lenković molio kralja za dozvo-
lu da u blizini tih sela na Kupi podigne gradić Podbrežje32. 
U tom periodu najjače naseljenje srpskih prebega na području 
Štajerske bilo je na Mariborskom polju, u sela Hoče i Skoke33, 
možda i u Rogoze, o čemu nam brojna prezimena ali i topo-
nimi (najviše na ptujsko-ljutomerskom području) svedoče i 
dan danas34.

Pišući o ovom području, Jovan Cvijić je naveo: „U 
Štajerskoj, oko Celja i u susednim oblastima, bilo je u ma-
njoj meri vrlo starog doseljavanja Srba još u prvoj polovini XV 
veka za vreme celjskih grofova. Ali... glavne su migracije po-
čele u prvim desetinama XVI veka...”35. Ponegde je srpsko ime  
bilo uneseno i u sam naziv naselja, kao što je bio slučaj 
sa zaseocima Ratzenberg (ili Racka vrha, kod Radgone), 
Ratzerberg i Rutzerhof kod Maribora, Ratzberg kod Leibnitza, 
Raaz i Reizengraben kod Graca. Čak se i Raskrižje, da-
nas sporno selo na slovenačko-hrvatskoj granici do 1781. 

32 Aleksa Ivić, Dolazak uskoka u Žumberak, Vjesnik kraljevskog 
zemaljskog arhiva, Zagreb, god. IX/1907, str. 145.

33 Selo Skoke (Skoggen, Uskoci) osnovale su 1555. godine tri 
uskočke porodice ( Aleksić, Dojčin i Vukmir) - H.I. Bidermann, Die 
Serbenansiedelungen in Steirmark im Warasdiner Grenz-Generalate. 
Mitt. des historischen Vereins für Steiermark. XXXI Heft. Graz 1881.

34 Radoslav Grujić, isto, str. 122 - 124.
35 Jovan Cvijić, Балканско полуострво, Beograd 1987, str. 176 - 177.
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godine zvalo Racka Kaniža36. U Veržeju na Muri (Wernsee) 
bio je dvor srpskih vojvoda Margetića (Margetitsch  
Hof), koji su 1522. godine kupila braća Jovan i Plavša Margetić37. 
U popisu uskoka pod kapetanom Ivanom Lenkovićem, (Senj, 
1. marta 1551. godine) među 315 imena izdvojićemo one iz 
Marindola u današnjoj Sloveniji: Radonja Mihaljević, Radman 
Mihaljević, Radić Vignjević, Mikula Milić, Lala Milić, Radivoj 
Vukmanović, Sladoja Prijić, Marko Stojić, Marinko Stojić, 
Vukman Deanović, Dragić Radosalić, Radosav Dimitrović, 
Janko Vojnica38.

Već 1548. godine učvrstila se protestantska vera u svim 
mestima Dolenjske. Sa Primožem Trubarom, nosiocem pro-
testantizma među Slovencima, sarađivala su i dva pravoslavna 
uskočka kaluđera - Jovan Maleševac (Mileševac?39) iz Bosne 
i Matej Popović iz Srbije. U jesen 1561. godine, Maleševac i 

36 Falsifikati istorije, po sebi tragični, prelaze ponekad i u grotesku. 
Takav smo primer imali kada je Josip Buturac 1984. godine u Hrvatskoj 
književnoj reviji „Marulić”, vodio polemiku sa slovenačkim katoličkim 
listom „Družina”. U „Družini” br. 35 od 9. septembra 1984. autor je 
polemišući sa Buturcem, zapisao: ”Nekoč, v davnih časih, se Razkrižje 
imenovalo Racka Kaniža (Rac - Hrvat), ki pa se je v letu 1781. preimenovalo 
v Razkrižje...”. Na ovo tvrđenje, koje sadrži i jedno etimološko ”otkriće“ 
prvog reda, J. Buturac je odgovorio: „Sigurna je povijesna činjenica da 
ime Racka Kaniža postoji od pamtivjeka (kurziv J. B.), kroz više stoljeća, 
sve do g. 1945 (kurziv J. B.), u službenoj i svakidašnjoj javnoj upotrebi”. 
Zatim je postavio pitanje: „Zašto uredništvu „Družine” i nekim njezinim 
čitateljima toliko smeta povijest i povjesno ime Racka Kaniža? Zašto im 
smeta ime Rac, što znači Hrvat?” – „Marulić”, Zagreb, XVII/1984, br. 6, 
studeni – prosinac 1984, str. 712.

37 Radoslav Grujić, isto, str. 120.
38 Aleksa Ivić, Prilozi za povijest Hrvatske i Slavonije u XVI i 

XVII vijeku. Starine, knjiga XXXV, Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti, Zagreb 1916, str. 300 - 301.

39 Oba oblika njegovog prezimena navodi Franjo Bučar: Povijest 
hrvatske protestantske književnosti za reformacije, Zagreb 1910, str. 78.
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Popović su pratili Trubara na putu za štampariju u Urahu, ve-
rovatno da bi mu pomogli u štampanju „srpskog Katekizma”40, 
kojeg je Trubar štampao iste godine. Ostalo je zabeleženo 
da su se u Nemačkoj Maleševcu i Popoviću čudili zbog strogog 
posta - nisu jeli meso, samo ribe41. Za razliku od Maleševca, 
niskog rastom, Popović je bio visokog stasa, pa ga je Trubar 
zvao „Dugonja”. Nemci su mu se čudili i zbog toga što je za 
vreme dvodnevnog boravka u Kemptenu popio 20 vrčeva vina 
a posle večere u Memingenu 11 bokala piva. U to vreme se 
pregovaralo da Trubar uzme u službu Dimitrija, bivšeg se-
kretara carigradskog patrijarha42. Posle 20 sedmica boravka 
u Urahu, Maleševac i Popović su se vratili početkom 1562. u 
Ljubljanu. Njih dvojica su hteli da u Metliki osnuju malu ći-
rilsku štampariju, pa su čak obećavali da će dovesti štampara 
iz Goražda ili Mileševa43. Maleševac je uveravao Trubarevog 
bliskog saradnika Grgura Vlahovića, da će „naštampati ćirilsku 
knjigu za turskog cara, u kojoj će govoriti o pravom evanđelju, 
a protiv pape i Muhameda...”44. O Vlahoviću, glavnom propa-
gatoru protestantizma u Metliki i okolini znamo da je rođen 
1523. na drugoj strani Kupe, u Ribniku kod Ozlja. Umro je 1581. 
i sahranjen u Ljubljani. U pismu drugog Trubarovog saradni-
ka, Stipana Konzula Istranina baronu Ungnadu od 19. januara 
1563. ostao je zapisan zahtev „da se štampa više sa ćirilicom, 
jer sveštenici i trgovci u Metlici zahtevaju knjige, štampane 

40  Termin „srbski Katekizem” upotrebljava Jože Javoršek: Primož 
Trubar, Ljub-ljana 1986, str. 150.

41 Schnurrer, Slavischer Bühendruck in Würtemberg im 16. 
Jahrhundert, 53 - cit. po Josipu Malu, str. 149.

42  Jože Javoršek, Primož Trubar, str. 149.
43  Franjo Bučar, isto, str. 102.
44  Isto, str. 102
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ćirilicom”45. Trubar je, pak, pisao o pravoslavlju kao o „evan-
đeoski čistoj veri”46. J. Rotar ocenjuje: „Nikako nije slučajnost 
da je Trubar u posveti kralju Maksimilijanu godine 1562. tako 
podrobno opisivao teror Muhamedovih pristalica nad srpskim 
narodom i da je ta tako očito ukazivao, da su najveći nasilnici 
oni, koji su se zbog raznih koristi uhvatili turske vere”47.

Kaluđera Matiju Popovića ubio je početkom 1563. godine 
na Žumberku jedan drugi pravoslavni sveštenik zbog sum-
nje da je primio luteranstvo; pri tom je sam bio ranjen48. O 
Maleševcu nemamo otad nikakvih vesti.

Neki od Srba su tih decenija prešli na protestantsku 
veru ali njihov broj verovatno nije bio velik. Među prote-
stantskim veštacima koji su se sastali u Metliki 28. avgu-
sta 1558. da bi odobrili Konzulove i Dalmatinove prevode 
Biblije i protestantskih knjiga sa slovenačkog na hrvatski 
jezik nalazimo i sledeća imena: Petar Krajačič, metlički gra-
đani Andrej Jakšič i Miha Božič49. „Oni odobriše prijevod 
i izjaviše, da bi se taj rukopis lako mogao izdati i ćirilicom”50. 
Od 1584. do 1586. protestantski propovednik u Črnomlju bio 
je Tomaž Jagodič (Jagonitsch51). Na dan 12. jula 1593. stare-
šinstvo u Črnomlju izvestilo je vicedom u Ljubljani da je za 
gradskog sudiju izabralo Mihu Živkoviča (Schifkovitsch), koji 
je u Črnomlju jedini znao nemački. Vicedom je izbor poni-
štio, tražeći da se izabere katolik; to što zna nemački nije tako 

45 Janez Rotar‚ Trubar in Južni Slovani, Ljubljana 1988, str. 90.
46 Isto, str. 149.
47 Isto, str. 152.
48 Milan Radeka, isto, str. 134.
49 Leopold Podlogar‚ Belokranjski reformatorji, ”Dom in svet“, Ljubl-

jana, XXI198, стр. 268.
50 Franjo Bucar, isto, str. 77.
51 Leopold Podlogar, isto, str. 358.
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važno, jer čak i glavni grad Ljubljana ima sudiju koji jedva 
govori nemački ali dobro vodi stvar52. Črnomeljci su bili upor-
ni, pa su u avgustu opet pisali, navodeći da Živković ne traži 
nikakvu platu jer je tako zagrejan za dobrobit po požaru osi-
romašenih građana da je sam platio ceo ratni porez gradske 
opštine za granicu. Ipak, vicedom je bio nepopustljiv. Slično 
je bilo i u obližnjoj Metliki: tu je 1598. izabran protestant 
Nikola Colarič (Zöllaritsch), koji je bio bogat, ništa zahtevao 
od grada nije, znao je da čita i piše, da opšti sa bogatima i si-
romasima, brine o snabdevanju vojnika. Sve to nije dovoljno 
pomoglo - vicedom je izbor poništio, tražeći izbor katolika. 
Prilikom velike seljačke bune 1573. godine, komandant usta-
ničke vojske bio je Ilija Gregorić. Po tvrđenju Žumberčanina dr 
Milka Popovića, „Ilija Gregorić bio je uskok pravoslavne vere 
iz Solnica, gde i danas ima porodica Grgurića...”53. Po navo-
dima istog autora, Matija Gubec je bio uskok katoličke vere54. 
Gregorić se nadao da će pridobiti uskoke uz pomoć njegovog 
pobratima Marka Nožine iz Stojdrage, koji je za vreme pripre-
me bune bio uz Gregorića55. Međutim, ne samo da uskoci nisu 
podržali bunu već su porazili ustaničku vojsku kod Krškog 5. 
februara 1573, što je značilo i njen kraj. Oni pak uskoci koji su 
u buni bili na drugoj strani, na suđenju u Ljubljani najgore 
su prošli: Marko Nožina, Nikola i Radić Ščepaničić, Ognjan 
Strahinić i Mile Kovačević56.

52  Isto, str. 359.
53  Isto, str. 359.
54  Milko Popović: Seljačka buna u Hrvatskoj godine 1593 (1573!) i 

žumberacki uskoci obeju vera, Zagreb 1964, str. 15.
55  Nada Klaić, Društvena previranja i bune u Hrvatskoj XVI i XVII 

stoljeću, Beograd 1976, str. 96.
56  Milko Popović, isto, str. 14.
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XVII vek
 

Početak XVII veka doneo je doseljenicima uz kranjsku gra-
nicu pritiske za napuštanje pravoslavlja pa su „pod uticajem 
jezuita i od godine 1611. takođe pod pritiskom zagrebačkog 
biskupa Petra Domitrovića, prestupili u grkokatoličku veru”57. 
Uz Domitrovića,” Za crkveno jedinstvo u Žumberku brinuo 
se pako ljubljanski biskup Toma Hren (Chrön), poznat žestok 
progonitelj i zatirač protestanata u Kranjskoj“58. Prekrštavanje 
je ipak bilo dug proces a sprovedeno je uz puno otpora. Tome 
je razlog što je na Žumberku bila etnička srpska i pravoslav-
na većina, a zbog pripadanja Krajini, sve do nestanka turske 
opasnosti krajem XVII veka, moralo se i obazrivije postupati. 
U drugim područjima, gde Srbi nisu bili u većini, prelazili su 
u rimokatoličku veru a asimilacija je bila brža. 

Uz današnju italijansko-slovenačku granicu, u Vipavskoj 
dolini i na Krasu, na uskoke „podsećaju toponimi i prezimena 
kao što su Vičiči, Matijašiči, Lukežići, Arčoni odnosno Vrčoni, 
Miliči i Merljaki (Murlaki), Misliči. Uskoci su došli i u Buje kod 
Koprive, gde su imali crkvu, posvećenu Sv. Iliji, dok u Koprivi 
sećaju na uskoke samo još prezimena Noviči, Stojkovič, Jurca”59.

Na Krško polje su se uskoci raširili sa Žumberka60. U 
priči slovenačkog književnika Janeza Trdine Bratovska gomila 
(objavljena 1887. godine; radnja se događa u tursko vreme) u 
Krškoj dolini se pominje „raška crkva”. U Preloki kod Vinice 
Srbi su na mestu katoličke crkvice iz 1400. godine sagradi-
li svoju – pravoslavnu. Sadašnja katolička crkva u Preloki je 

57  Po Žumberku in Gorjancih, Novo Mesto 1989, str. 41.
58  Radoslav Lopašić, Žumberak, Zagreb 1881, str. 41.
59  Marko Terseglav, Uskoška pesemska dedišcina Bele Krajine, str. 

25. Podatak o crkvi Sv. Ilije zasniva se na usmenoj izjavi Milka Matičetova.
60  Janez Rotar, Trubar in Južni Slovani, str. 130.
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samo povećana pravoslavna, kojoj su dozidani kapela i zvonik61.
Kongregacija za propagandu vere u Rimu budno je prati-

la položaj pravoslavnih uskoka u Kranjskoj. U izveštaju Alberta 
Peslera iz Rudolfsberga (Novo Mesto), napisanom 1625. godi-
ne, predlažu se dva sredstva da se oni prevedu u poslušnost 
rimokatoličkoj crkvi: 1) da se piše nunciju u Beču da ubedi cara 
da naredi kapetanu Ernestu Paradajzeru da protera pravoslav-
ne sveštenike i na njihovo mesto dovede rimokatoličke; 2) da 
se u Rudolfsberg postavi paroh sa strane, koji će imati upravu 
i nadzor nad njihovim sveštenicima62.

U tom dokumentu govori se o mnogim hiljadama uskoka 
(„sunt multa millia Uschocorum”) u vojvodstvu Kranjska.

O pravoslavnom narodu od Ivanića do Metlike govori pi-
smo tršćanskog biskupa Rinalda od 10. decembra 1625. godine, 
u kojem spominje Martina Dobrovića, koji je preveo (u kato-
licizam) mnogo hiljada. On predlaže da austrijski car ovlasti 
generale u Hrvatskoj i Slavoniji da proteraju sveštenike i ume-
sto njih dovedu katoličke misionare, pa će pravoslavni preći na 
katolicizam63. Krajem istog meseca - 31. decembra o pravoslav-
nom narodu u planinama Feletri (Žumberku) piše ljubljanski 
biskup nunciju u Beču. Veći deo je naseljen u Hrvatskoj i 
Slavoniji (teritorija Zagrebačke biskupije) a manji deo u 
Kranjskoj (Akvilejska patrijaršija). I on spominje delatnost 
Martina Dobrovića, a smatra da ne bi trebalo u uniju uvoditi 
silom, jer bi to moglo dovesti do vraćanja na tursku teritoriju64. 

61 Marko Terseglav, isto, str. 27.
62 Marko Jačov, Списи Конгрегације за пропаганду вере о Србима 

1622 - 1644. Vol. I, Beograd, 1986, str. 50 - 52.
63 Isto, str. 53 - 54. I sam Dobrović došao je kao ”valško dijete“ u 

Hrvatsku, a posle završene teologije u Gracu bio je  sveštenik kod Koprivnice 
i kasnije zagrebački kanonik - Znameniti i zaslužni Hrvati 925 - 1925, 
Zagreb 1925, str. 64.

64  Marko Jačov, isto, str. 55 - 57.
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To pismo je pročitano na 51. generalnoj sednici Kongregacije za 
propagandu vere u Rimu, 6. februara 1626. U pogledu „uskoka 
šizmatika” u planinama Feletri („u Kranjskoj”) odlučeno je da se 
piše nunciju u Beču da izdejstvuje kod cara da naredi kapetanu 
Ernestu Paradajzeru da protera pravoslavne sveštenike, a na 
njihovo mesto postavi latinske. Budući učeni, oni će uskoke „sa 
šizme prevesti na uniju u poslušnost rimskoj crkvi”65. Na dan 
25. marta nuncije iz Beča je poslao izveštaj o svom razgovoru sa 
carem u pogledu udaljavanja pravoslavnih sveštenika i želje da 
ubuduće kanonsku vizitaciju vrši latinski biskup. Caru su bili po-
znati i raniji pokušaji te vrste, ali budući da taj narod predstavlja 
odbrambeni zid protiv Turaka, smatralo se opasnim da se oni 
odmetnu Turcima. Ipak, car je naredio, da se zatraži informacija 
od njihovih starešina66. Za razliku od uglavnom upotrebljavanih 
izraza uskoci, Iliri, Vlasi, šizmatici itd., u jednom izveštaju pod-
nesenom Kongregaciji za propagandu vere 1629. godine ljudi 
grčkog obreda u Hrvatskoj i Kranjskoj označeni su kao „Srbi ili 
Iliri” („De Servianis, seu Illiricis…”)67.

Asimilacija Srba bila je brža u krajevima gde ih je bilo 
manje, na primer u Štajerskoj. „Vrlo lako i brzo se izvršilo 
pretapanje Srba u srodne Slovence. Daleko su se udaljili od 
svoje osnovne mase. Dolazili su ne u velikim grupama već po-
jedine porodice, najviše po nekoliko zadruga, kao što su ona 
trojica već napred pomenutih dinarskih Srba Aleksić, Dojčin 
i Vukmir, koji su osnovali kod Maribora selo Uskoke. Tek su 
posle duge prepiske uspevali da dobiju nešto zemlje od au-
strijskih vlasti, tim teže što su ove zemlje bile dosta dobro 
naseljene u XVI veku; čim je neko od Srba poginuo ili bio 

65  Isto, str. 58.
66  Isto, str. 62 - 63.
67  Isto, str. 129.
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zarobljen, starinci su težili da izbace njegovu porodicu sa 
imanja (Biderman). Doseljeni Srbi bili su, dakle, bez ikakvog 
čvršćeg ekonomskog i socijalnog položaja; takve rasturene 
oaze ne mogu se dugo održati. Menjali su se pod uticajem 
drukčije prirode zemljišta, klime, načina rada i drukčije civi-
lizacije. Dalje, nemajući sveštenika, prelazili su u katoličku ili 
unijatsku veru”68.

O životu Srba u tim krajevima govore i neke sitnije ve-
sti, karakteristične za tadašnji život. Tako se Marindolci tuže 
1668. ratnom savetu da je baron Purgštal opljačkao sve njiho-
ve stvari69. Značajno svedočanstvo s kraja XVII veka ostavio 
nam je Johanes Vajkard Valvazor u svojoj poznatoj knjizi Slava 
vojvodine Kranjske, objavljenoj u Nirnbergu 1689. godine. On 
piše da „Uskoci ili Vlasi” žive između Metlike i Novog Mesta, da 
sebe nazivaju „staroverci” a za duhovnog poglavara priznaju  
patrijarha u Carigradu ili u Moskvi70. Govore „svoj vlaški je-
zik, koji se ne razlikuje mnogo od hrvatskog”. U pogledu vere, 
Valvazor navodi da se u Kranjskoj pored rimokatoličke nijedna 
druga vera ne trpi „osim kod Uskoka koji imaju svoju posebnu 
veru, a ipak tako blizu rimokatoličkoj, iako se drže čudnih obre-
da. Zato jer se s katoličkim učiteljima ne prepiru i ne odvraćaju 
ljude od katoličke crkve niti ih za sebe pridobivaju, već se tiho, 
krotko i mirno drže svoje, ih u njihovoj jednostavnosti trpe, a 
veru im uglavnom kao dobru i hrišćansku progledaju i imaju 
ih za schismaticos, to jest za odeljenje ili crkvene raskolnike, 
jer ne priznaju rimskog papu za svog poglavara...”71. Uskoke 

68 Jovan Cvijić, Балканско полуострво, str. 177.
69 Zabeleška u protokolu Croatia za januar 1668. - Aleksa Ivić, 

Миграције Срба у Хрватску током 16, 17. и 18. столећа, str. 149.
70  Jane z Vajkard Valvasor, Slava vojvodine Kranjske. Izbor. Ljubljana 

1968, str. 13 i 28.
71  Isto, str. 90 - 91.
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u Kranjskoj Valvazor locira naročito na područje Pobrežja i 
Vinice. Za njih kaže da imaju velika sela, dok na Žumberku žive 
većinom raštrkano, po kućama; od običaja posebno podrobno 
opisuje običaj otmice neveste72. Valvazor donosi i graviru na 
kojoj se vidi više uskoka a jedan od njih ljubi ruku kaluđeru. 
Sačuvan spomenik srpske pravoslavne duhovnosti na ovim 
prostorima, takozvane ljubljanske ploče srpskih abagara opi-
sao je 1937. godine dr Nikola Radojić:„... jedan tužan spome-
nik oskudice duhovnog blaga među Srbima u ovim stranama. 
Zbilja dirljiv. Ja sam se upoznao s njim u Državnoj knjižnici u 
Ljubljani. To su sve daske na kojima je pobožna i strpljiva volja 
urezala slike i tekstove najpreče za ove daleko prsle srpske 
iseljenike. Duhovnika su imali malo a knjiga još manje. Ratom, 
pljačkom i seobama sve je propalo. A bez vere i njenih znakova 
narod nije mogao biti. Tako su nastale Ljubljanske daske. Iz 
srpskih knjiga, osobito zbornika Vukovićeva pregledane su i 
na njih urezane slike krsta i onih svetaca koje Srbi najviše 
slave, sa Srbima mislim pravoslavnim i apokrifnim molitvama 
i s troparima i kondacima krsnim slavama. Otisci s dasaka bili 
su tako udešeni, da su se mogli seći, i tako sečeni nositi kao 
amajlije i amuleti, kao znak i odbrana pravoslavlja i srpstva. Na 
jednoj strani oni, oslonjeni na duboku hrišćansku veru i čvrstu 
narodnu svest, a na drugoj moćna država i bogata tuđa crkva, 
no u toj borbi je ostala pobeda njima”73. Najverovatnije pod 
uticajem ljubljanskih ploča srpskih abagara rezao je abagar 
1677. godine sveštenik, drvorezac Ilija Vidranović74.

72  Mirk o Rupel, Valvasorjevo berilo, Ljubljana 1969, str. 189 - 193.
73  Nikola Radojčić, O политичком и културном развитку Срба у 

карловачком владичанству. Извештај о прослави 150-год, срп. прав. 
цркв. Опћине у Карловцу и 100. год. Л. Мушицког, Karlovac 1937, str. 20.

74  Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 4, Zagreb 1966, str. 523, V. 
i: Dejan Medaković, Графика српских штампаних књига XV - XVII веka, 
Beograd 1958.
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XVIII i XIX vek - gubljenje identiteta

U XVIII vek područje Slovenije ulazi mirno. Turska 
opasnost je prošlost. Mnogi od doseljenih Srba su se stopi-
li sa većinskim narodom i pored nacionalnog identiteta iz-
gubili i svoju versku posebnost (većinom su pridošli Srbi 
bili pravoslavne a manjim delom katoličke vere). Izuzetak 
čine rubni delovi Žumberka koji su ležali u Kranjskoj, 
zbog vezanosti na veću koncetraciju iste etničke mase. 
Spomenimo činjenicu da su posle prelaska patrijarha 
Čarnojevića srpska pravoslavna crkva u zapadnim zemljama 
i narodno samopouzdanje ojačali i da je nastupilo nekoliko 
teških decenija za uniju. Josip Mal o prvoj deceniji XVIII veka 
kaže: „Položaj za katolicizam morao je biti vrlo nepovoljan, jer 
znamo da su čak seljaci iz metličkog i črnomeljskog okružja 
pretili katoličkom sveštenstvu i pajdašili su se sa vlaškim du-
hovnicima i kaluđerima iz gomirskog samostana. Podložnici su 
hteli na svaki način dovesti gomirske samostance u Črnomelj, 
da bi im pravili ophode i procesije po vinogradima i njivama; 
s vlaškim relikvijama da bi zemlju blagoslovili i očuvali je od 
tuče i nevremena”75.

Događaji povezani sa intenziviranjem unijaćenja i pro-
gonom pravoslavlja na Žumberku od sredine XVIII veka se 
uglavnom ne odnose na područje današnje Slovenije, pa ih 
zato ovde ne obrađujemo. Kao zanimljivost navodimo da se 
po naredbi kranjskog vicedoma od 1684. Godine pa tokom 
celog XVIII veka iz kameralne blagajne plaćalo svake godine 
po 200 talira manastiru Lepavina za vršenje božje službe o 
ljubljanskim godišnjim sajmovima (vašarima). Pravilan je za-
ključak: ”Bilo je to, uostalom, ne toliko skrb za verski napredak 

75  J o s i p M a l, Ускочke сеобе и словенскеke пokрajинe, str. 171.
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pravoslavnih, koliko obzir prema trgovačkoj dobiti da ne bi 
izostao dolazak trgovaca grčkog obreda”76. Uskoci su imali u 
Ljubljani i svoje posebne gostionice, u kojima se držalo do 
njihovih običaja (strogo držanje posta) i u koje su zalazili kad 
su poslom dolazili u grad77.

Kao jedna od specifičnosti rubnih delova Kranjske 
u XVIII ali i u početku XIX veka pamte se hajduci, koji su 
imali svoja skrivališta u brdima uz Poljansku dolinu, pored 
Kupe78. U četama od 60 - 70 ljudi bili su strah i trepet za 
sela ali i za gradove, na primer Črnomelj. Više puta meta 
pljačkaških napada bili su župnici, a 29. jula 1736. i samostan 
Kostanjevica, u kojem su osim rušenja, ubijena dva redovnika79.

U XIX vek Srbi u Beloj Krajini ulaze sa sačuvanim na-
cionalnim identitetom u Bojancima i Marindolu. U gradovi-
ma Kranjske tada srećemo pojedine doseljene Srbe oficire 
i državne službenike. Srpsko građanstvo na ovim prostori-
ma bilo je najjače u Trstu, u kojem burne 1848. godine do-
lazi do saradnje Srba sa Slovencima i Hrvatima u osnivanju 
„Slavjanskog društva”, jedan od dva tajnika tog društva bio je 
i potonji patrijarh srpski German Anđelić. Članovi društva su 
1849. godine pokrenuli i novine „Slavjanski rodoljub”. U sport-
skom životu Ljubljane ostaće zapisan Stefan Mandić, Ličanin, 
rođen u Gračacu 1. avgusta 1813. Posle završene oficirske ško-
le u Bečkom Novom Mestu bio je otpušten zbog dvoboja u 
koji se zapleo sa oficirom koji je vređao njegovo nacionalno 
osećanje80. U Ljubljanu je došao slučajno 1838. i zaposlio se 

76  Isto, str. 174.
77  Isto, str.191.
78  Leopold Podlogar, Kronika mesta Črnomlja in njega župe. 

Ponatis iz „Danice” 1905. leta, Ljubljana 1906, str. 62.
79  Isto.
80  Drago Stepišnik: Oris zgodovine telesne kulture na Slovenskem, 

Ljubljana 1968, str. 72.
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kao činovnik gradskog magistrata. Bio je odličan u borilač-
kim sportovima, mačevanju, jahanju a 1844. je osnovao prvu 
poznatu gimnastičku školu u Sloveniji. Godine 1851. postao je 
prvi učitelj gimnastike na ljubljanskoj gimnaziji a kad je 1863. 
u Ljubljani osnovan „Južni Sokol”, Mandić je poveo gimna-
stičku školu Sokola. Umro je u Ljubljani, 25. septembra 1881.

U kulturnom životu Ljubljane i drugoj polovini XIX 
veka povremeno nalazimo Srbe glumce, kao što su bili Milan 
Simonović Nikola, Žarko Savić i drugi. Među privrednicima 
najistaknutiji Srbin je bio Vaso Petričić, rođen u Srbu u Lici 19. 
februara 1837. Trgovačku školu je završio u Ljubljani 1855. a 
od 1875. do 1910. imao je svoju trgovinu; bio je trgovac dečjim 
igračkama. Biran je za opštinskog savetnika, načelnika finan-
sijskog odeljenja, a od 1881. petnaest godina bio je ljubljanski 
zamenik gradonačelnika („podžupan”). Jedan je od inicija-
tora stvaranja Gradske štedionice ljubljanske, čiji je pred-
sednik bio jedanaest godina81. Objavljivao je stručne članke 
u „Slovenskom narodu”, a njegov primer Srbima je istican u 
zagrebačkom „Privredniku”. Ovaj počasni građanin Ljubljane 
umro je 5. novembra 1915. godine.

Sredinom XIX veka u današnjoj Rogaškoj Slatini, tadaš-
njem Rojiču (Rohitsch-Sauerbrunn) rodio se jedan nesuđeni 
vladar Srbije, jedino dete kneza Mihaila Obrenovića. 8. (20) 
maja 1849. Marija Berghaus, kćerka veterinara iz Rojiča, rodila 
je vanbračnog sina Viljema (Wilhelm) Berghausa. U vreme 
majčine teške bolesti, kao dete od 8 godina, o njemu je brigu 
preuzeo otac, dovevši ga u Beograd. Majka mu je umrla u 33. 
godini života, 1865, u rodnom Rojiču. Sa 17 godina, na očev za-
htev, prešao je u pravoslavlje i dobio ime Velimir Teodorović; 
kum na krštenju je bio mitropolit beogradski Mihailo.  

81  Enciklopedija Slovenije, knjiga 8, Ljubljana 1994, str. 328.
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Steva Todorović: Velimir Teodorović (Vili Beghaus) iz Rogaške 
Slatine, vanbračni sin kneza Mihaila Obrenovića, nesuđeni vladar 
Srbije.

 
Knez Mihailo je brinuo o sinovom obrazovanju i velika 

je šteta da njegovom sinu nije bilo suđeno da dođe na presto 
Srbije. Posle ubistva kneza Mihaila 1868. g., Velimir je nasledio 
veliko bogatstvo i postao jedan od najvećih dobrotvora u istoriji 
srpskog naroda. Tim novcem osnovao je Zadužbinu, koja je po-
magala mnoge naučnike i umetnike, škole, nastavnike i siročad 
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bez jednog ili oba roditelja; novcem zadužbine sagrađena je 
zgrada Velirimijanum – „Dom Sv. Save“, dom za siromašnu 
decu, koja se nalazi u današnjoj ulici Cara Dušana u Beogradu.  

 

„Dom Svetog Save“, 
Velirimijanum, snimio Nani 
Poljanec (Sandi Jurkovič)

Bio je rado viđen u evropskim aristokratskim 
krugovima, koji su cenili njegovo široko obrazovanje, 
ali ne i u krugu porodice Obrenović, koja je više od 20 
godina sprečavala njegov povratak iz Minhena u Srbiju.  
Veliki rodoljub i dobrotvor Velimir Teodorović umro je u 
Minhenu 31. januara 1898. Sahranjen je u tom gradu, bez 
prisustva ikog od rodbine; sahrani su prisustvovali njegov sobar 
Teodor i srpski studenti u Minhenu. Svu svoju imovinu ostavio 
je „...mojoj Otadžbini, to jest: Kraljevini Srbiji, kao mojem 
jedinom i isključivom nasledniku“ . Posle prvog svetskog rata, 
zalaganjem predsednika vlade Kraljevine SHS Nikole Pašića, 
njegovi posmrtni ostaci preneseni su u mauzolej na Novom 
groblju u Beogradu82.

Za verski život malobrojnih Srba u Ljubljani krajem XIX 
veka značajno je navođenje ljubljanske parohije u Šematizmima 
pravoslavne parohije dalmatinske i istrijske početkom 90-tih 
godina XIX veka: više podataka o tome zasad nemamo.

82 Opširnije o tome u: Nani Poljanec (Sandi Jurkovič),Velimir 
Mihailo Teodorović – Vili Berghaus iz Rogaške Slatine, 

„Beseda. Časopis za kulturu i društveni život“, Ljubljana, br. 20, decembar 
2012, str. 65-68; Mira Sofronijević, Darivali su svome otečestvu, Beograd 
1995; Velimirijanum: zadužbina Velimira Mihaila Teodorovića, Beograd 
1909.
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U štampi krajem XIX veka nailazimo povremeno na spo-
minjanje Srba u Kranjskoj u zagrebačkom „Srbobranu”. Tako 
je 1889. objavljena ironična pesma prote Nikole Begovića B o 
j a n c i, a 1897. članak Srpski zbor u Bojancima u Kranjskoj, 
potpisan sa „Srbin iz Vojvodine Kranjske”83.

Godine 1905. „Politika” je javljala o osnivanju srpske či-
taonice u Ljubljani84. Bio je to ipak samo pokušaj, a u Ljetopisu 
crkvene opštine ljubljanske ostala su zapisana imena inicijato-
ra: Emilijan Dobrić iz Bjelovara rodom, trgovac; Vaso Petričić, 
trgovac; Jovan Savić, tipograf; Dragutin Gulić, knjigovezac i 
Popović, predsednik grafičkog društva u Ljubljani85. Tih godina 
dr Niko Županić, tada zaposlen u Narodnom muzeju u Beogradu, 
antropološki i etnografski je istraživao Bojance, Marindol i  
Žumberak. Rezultat je bio 1909. objavljen „Izveštaj o an-
tropološkom i arheološkom proučavanju Srba u Kranjskoj” 
i 1912. godine štampana studija „Žuberčani i Marindolci. 
Prilog antropologiji i etnografiji Srba u Kranjskoj”. Dalje 
istraživanje prošlosti Srba u slovenačkim zemljama nastav-
ljeno je po završetku Prvog svetskog rata, pri čemu su naj-
značajniji već pomenuti radovi Alekse Ivića i Josipa Mala. 
 
Objavljeno u: „Etnički odnosi Srba sa drugim narodima i etnič-
kim zajednicama”. Etnografski institut SANU. Posebna izdanja 
44. Beograd 1998, str. 187-205. (Zbornik sa pedesetogodišnji-
ce osnivanja i rada Etnografskog instituta SANU, održanog u 
Beogradu 1997).

83  „Srbobran” od 9. (21.) decembra 1889. i od 9. (21.) septembra 1897.
84 „Srpska čitaonica”, „Пoлитиka” br. 524, 29. jun 1905, str. 3.
85  B o g d a n M a t k o v i ć: Ljetopis Srpske pravoslavne crkvene 

opštine u Ljubljani 1921 - 1941     (rukopis), str. 14 i 28.
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Милутин Станчић

ЗАПИСИ О МАКЕДОНИЈИ 

БАКАРНО ГУМНО

Овде где тутње векови. Где је предивно и тужно.
Врелина дана пара уши као покопана истина. Горчина 

муњевите кротости. Бакарно гумно. Јачина имена. Топонима 
силних струна у бићу.

Какво само име носи локална железничка станица. 
Воз стоји. Заустављам векове. Корен рода мојега;  чије ме 
(све) ране боле. Тишина траје, не престаје. Отишао је воз, са 
њиме и безбројна неодговорена питања. Закорачах, паста-
дох. Обрнух се око себе. Видех кућицу, запуштени кућерак 
железничке постаје. Са  мном из воза, силази и сељак из 
села Веселчани, име му Спасе, поред -  Прилепска река тече, 
као и ток мојих мисли и разговора са њиме... Показује на 
Алинце, и на остатке споменика у брдима. Застаје, огледа, 
па наставља. Срушен је, вели.
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-Видећеш нешто камених остатака, ако је покошено, 
нема ништа, срушили га Бугари. И, пази, има кучића, џукела. 

Застаде, па настави, у тој тишини, обореног погледа, 
и испуштеног ваздуха набораних обрва, испуштен је био 
један нечујни крик.

- Знаеш, мори чедо, настави, покрај Депонија минует-
патот... Није више ништа после тога рекао, разишли смо се 
у тишини, глувој, немој, дубокој. Ја, и да сам хтео, а хтео сам 
нешто рећи, нисам могао. Сустигао ме је плач, немоћ описа 
наших дана, и тога подневља једног јутра надомак Прилепа.

Наставио је пут даље, прешавши преко пруге, преко 
пута, плота и прага, векова, преко наших незнања, кота и по-
гледа...Удаљи се, наставих сам, кораком спорим, а дугим. Као 
да зачух у даљине гусле. Или ми се то само учини, на про-
планку и жарком сунцу, где су се све наше нарави сунчале.

Како ме само осваја легенда о Бакарном гумну: 
„Срби су у сеоби од Солунских крајева носили огромно 

гумно од бакра да би при сеоби могли да обаве вршидбу. 
Када су отишли на север, на својој јужној међи су закопали 
Бакарно гумно. Становништво је приликом прича о подели 
Македоније увек тврдило да ће српско бити до гумна, за које 
су становници увек говорили да је јужно од њихових насеља. 
У Куманову да је на Овчем пољу, у Прилепу да је код Штипа, 
код Штипа да је код Ђевђелије. Мит је даље говорио да ће 
Турци коначно бити поражени на Бакарном гумну ма где 
оно било. У време битке на Алинцу код Прилепа, становни-
ци су дописницима и војсци говорили да је локалитет борбе 
на Бакарном гумну. Неупућени у мит војни дописници су 
борбу назвали, борба на Бакарном гумну, иако тај локалитет 
заправо није постојао“.

Постојимо ли? И, у којој мери? Гласно ћутим. Обрћем 
се, тај круг траје, реко бих, подуже. Опет ћутим. Бакарно 
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гумно. Не постоји, а и данас у данашњој новој балканској 
држави, „Северној“ Македонији постоји непостојеће место 
и станица: Бакарно гумно!

Све боје боли у нијансама сивог. 
Изнова се враћам цитату из књиге Србија и Стара 

Србија, предању о Бакарном гумну: „Митска паралела 
између Бакарног гумна и коначне, армагедонске битке, по-
влачена је по линији почетак-крај. По предању, Бакарно 
гумно је везивано за етногенезу Срба и њихово насељавање 
у српске земље. По том предању, које је по причи мештана 
забележио Јеротије Рачанин 1704. године, Срби су у време 
свог доласка у нову постојбину, однекуд од Солуна, прво 
пали на Овче Поље, где су исковали гумно од бакра, јер су 
били невешти у пољопривреди и нису умели да вршу жито 
на земљи. Када су се временом научили ратарству, праоци 
Срба су гумно оставили на Овчем Пољу, где је по веровању 
локалних житеља и даље лежало затрпано земљом. Рачанин 
даље казује да мештани веле, да ће ту велико крвопролитије 
од Турака бити напосе.

Током 18. и 19. века предање о гумну је почело да добија 
нове елементе. По верзијама које су у другој половини 19. 
века у разним крајевима Старе Србије и Македоније забе-
лежили Мита Ракић, Панта Срећковић, Јован Драгашевић, 
Милојко Веселиновић и Јован Хаџивасиљевић, Бакарно гум-
но је сматрано јужним међашем српске земље које су пра-
оци Срба поставили још при свом досељавању, а на његово 
постојање под земљом је осим на Овчем Пољу указивано и 
код Скопља, у Прилепском пољу, јужно од Штипа, јужно 
од Охрида, код Костура и на реци Марици. Велики број 
„локација“ једног гумна-међе последица је слабог познавања 
географије локалног становништва и жеље приповедача да 
се и њихов завичају броји у границе некадашњег и будућег 
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царства. Кумановци су зато гумно смештали на ОвчеПоље, 
а Штипљанци, Прилепчанци и Охриђани све даље на југ 
од својих градова. Претварањем предачког гумна, наводно 
старог колико и живот Срба на Балкану, у јужни међаш, 
предање о коначном обрачуну са Турцима изнад њега за-
окружило је логичну целину. Нови нараштај Срба коначно 
ће поразити Турке баш на својој праотачкој међи и преко 
њега ће их протерати из српске земље.

Легенда о Бакарном гумну. Живи ли? Живимо ли, 
живи ли смо? У којој то мери?

Железничка станица Бакарно гумно
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ДРИМКОЛ 

Завичај заборављеног српског писца Анђелка Крстића

Дримколу у походе, на југозападу данашње Македоније, 
стигли смо по врелини једног јулског дана на око седам 
километара од међе са Албанијом, односно 14 километа-
ра северно од Струге. Ту у колоритном подножју плани-
не Јабланице је наше одредиште, село Лабуништа. Родно 
место и вечно почивалиште заборављеног српског писца 
Анђелка Крстића (20. 10. 1871 – 6. 5. 1952).

Лабуништа је данас видљиво проширено село. 
Деценијама уназад, с драстичном променом демографске 
структуре живља, резултати сликовити још са његових со-
кака. Ту на крајњем југозападу Македоније, уз реку Дрим, 
протеже се предео који је добио и такав назив - Дримкол. 
Име је турског порекла и настало је од назива реке Дрим и 
турског назива за мању област – кол, односно жупу.

Историјска област Дримкол обухвата северну обалу 
Охридског језера, око истока Црног Дрима из језера. Насеља 
као што су Лабуништа, Боровец, Подгорец... смештена су на 
северзападном ободу Струшког поља, док се западно изди-
же планина Јабланица. Источно од насеља, на преграђеном 
току ЦрногДрима данас је вештачко језеро Глобочица, на 
око 870 метара изнад мора.

Овај крај Дримкол је кроз историју Србији дао 
значајне личности у просвети, култури, војној историји и 
спорту. Из дримколских села за српску историју, како је за-
писано, значајни су: Цинцар Марко Костић и Цинцар Јанко 
Поповић односно породице Цинцар-Марковић и Цинцар-
Јанковић из Доње Белице, породица Крстић из Подгорца, 
Серафим Крстић, Стојан Крстић, из села Лабуништа, Ђорђе 
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Дримколски, српски четнички војвода, и писац Анђелко 
Крстић. Из села Бороеца Коста Шуменковић, српски до-
бротвор и ратник, и Матеја Шуменковић, српски протојереј 
и народни првак. Из Лабуништа је порекло и угледног 
професора Светомира Марковића, оца недавно премину-
лог великог аниматора, режисера и карикатуристе Дарка 
Марковића, Дар-Мара...

Овде су раније живели аутохтони Срби. То потврђују 
и породични корени ових знаменитих и храбрих људи. 
Потомци знаменитих личности из овог краја, или читавог 
подручја Дримкола – „мале Шумадије“, како су је нази-
вали, постепено су губили ту свест. Данас их готово и да 
нема. Према званичним подацима последњег пописа ста-
новништва у Македонији из 2002. у Лабуништу је на при-
мер, регистрован само један Србин. А и они који су постали 
Македонци све више се отуђују. Све их је мање под ударима 
одужене агресивне исламизације. Садржи ово место и шире 
подручје овога краја цео циклус преображења, од Срба до 
Албанаца. Прво је вера промењена, муслимани су постали. 
Затим, македонизирање (Македонци муслимани, Горанци, 
Торбеши...) и на крају - албанизација. 

Нису поштеђени чак ни Македонци муслимани – 
Торбеши, како их називају. Постали су - Албанци. Иако су 
имена мештана – горанска и презимена су на – ски...

Тако је ове године изграђена, довршена нова спортска 
сала у селу, на чијем је отварању говорио лидер албанске 
ДУИ Али Ахмети и читав је програм протекао у албанском 
колориту.

Феномен који се објашњава једино кроз призму закона 
– јачег, бројнијег, политички агресивнијег што је код мус-
лимана можда и једноставан пример – приклони се јаком и 
моћном. Тако нам је то један од загонетних мештана укратко 
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објаснио – „резултати избора у селу све показују ко је за кога 
и због чега“...Подаци говоре да је ислам овде био у пуном 
налету у 15. веку када су га махом прихватили хришћани. И 
тај налет траје. „Било је и пожара око цркве Св. Николе и 
скрнављења гробља, што је додатно, као 2012, унело немир у 
селу...“ Збрисан је још који траг, и слој нашег незнања.

Свештеник из тзв. МПЦ Ристе живи у суседном 
Бороецу, а у Лабуништа, кажу, долази повремено „по по-
треби“, и на неки значајнији хришћански празник. У селу 
су сада три џамије, и две цркве. Опречне су бројке колико 
има православног живља. Око стотионак, кажу. Толико их 
је и у Бороецу.

Лети их има и више, јер наврате они који су се одсе-
лили одавде, објашњава ми неповерљиво један од сељана.
Готово сви говоре македонским, на улици, иако се примећује 
повећано интересовање да се деца уписују да уче албански 
и(ли) турски у последње време. И на дућанима ћирилица, 
натписи на македонском.

У  Бороецу крај Лабуништа,  дочекао нас Џељуљ 
Имероски. Љубазан и добар домаћин. Застајкујемо повре-
мено на интервале, показује нам куће угледних сељана, за-
сеоке, путање. Појашњава да је „верски однос“ становништ-
ва у селу до 50-их година био „пола-пола“. Сада је знатно 
другачије. Од тада је почео да пада број православних. И, 
данас их је, каже „ једва стотину у селу“.

Он се вратио у родно село, и ту „троши“ италијанску 
пензију стечену радом на западу. Сада узгред продаје карте 
за печалбаре и њихову родбину који путују редовном ау-
тобуском линијом скопског „Руле турса“. Жали се да ови у 
Скопљу и немају много разумевања за његов труд и рад „на 
терену“...Очито, легла му је прича, као да му је стало да про-
збори с неким о својим недаћама, а да неко својски саслуша.
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Ваљда због искустава и стечених навика дугогодишњим 
минулим радом на западу, овај човек, чини се, у мноштву 
мештана, као да је залутао међу њих. Има неку различиту 
црту природности, и другачијег изгледа, како веле, мани-
ре „човека који је прошао свет“. Носи качкет фудбалског 
клуба „Штутгарт“. Очито, бистрог ума, али нерадо говори о 
„новој слици у селу“. Само показује, и сугерише: „Паркирајте 
слободно“, као да већ увиђа неприродну атмосферу и 
знатижељне погледе „оних неповерљивих са стране“.

У пролазу, неочекивано приупиткују нас неки младићи, 
а поред нас и неке марамама забрађене жене пролазе – „куда 
ћете, код кога сте, ко сте, одакле сте...“ Џевуљ нас одводи 
до куће Косте Шуменковића. Потанко нам објашњва све 
што зна, а очито доста тога и хоће да пренесе. Лепо збори... 
Само нас моли да не иде с нама на гробље и у цркву јер му 
то „одвећ тешко пада“. Као да се у том трену откри тегобно 
бреме из приповетке Анђелка Крстића - Тешко наслеђе...

А и без нашег љубазног и искреног водича, слика 
се открива на сваком кораку и говори сама за себе. Чим 
крочисмо у црквену порту, крстаче на гробовима. Црква 
закључана, али са (на)писаним упозорењем да је „објекат 
под видео надзором“. Сунце ужежило, пече, пржи. Група 
дечурлије на бициклима кружењем око нас, „открива“ нас 
као некакву „мету“, да је неко непознат у селу.

Углас вичу деца, а са оближње џамије оглашава се про-
доран глас хоџе и најављује средиште дана. Ниједне жене у 
локалној, јединој механи у центру села.

Ни у Лабуништу нема жена по чајџиницама, локали-
ма. Ни по уским сокацима, збијеним, поплочаним тесним 
улицама. Главна улица је асфалтирана. У том контрасту као 
да се осећа струјање времена. Ослушкујем шум планинског 
потока, и шапат Јабланице.
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Завичајни корени, огледају се. Питам се, нагађам, 
како је и којом данас просто необјашњивом снагом,тих, 
завичајних корена, био везан за овај крај Анђелко Крстић. 
Радио је и школовао се у Београду, нуђен му је сигуран и 
добро плаћен посао у Министарству просвете, али се он 
ето, вратио у своје Лабуниште. Ту је радио, писао и, као 
учитељ васпитавао и учио животу децу, у најтежим усло-
вима османлијске администрације и бугарске егзархије...

Док се пробијамо тим тесним улицама, загледају нас 
сви около. Застајемо код школе, па код цркве св. Николе у 
сред села. Но, нигде нема живе православне душе у околини. 
Настављамо ка горњој махали. Као да се лакше „горе“ дише, 
лаганије се све виђено и доживљава. И неочекивани графит 
Делија, навијача „Црвене звезде“. Овде просто збуњује. И 
споменик палим војницима у Великом рату је ту.

С нама у групи праунук великог писца, Дарко Крстић. 
С нескривеним усхићењем, у ходу открива нам да му 
се „враћају слике из детињства“ док прилазимо оронулој 
и бодљикавом жицом ограђеној кући његовог прадеде 
Анђелка Крстића.

Напола урушена, али још увек под кровом кућа, све-
док давних времена. Упињемо се под жегом узвишицом 
према гробљу. Анђелков и гроб синова Живана и Василија, 
или како на надгробној плочи пише - Дом Крстића. После 
толико деценија, прочитасмо молитве и окадисмо вечно 
почивалиште великог писца који је у својим Сећањима 
беспрекорно сликовито описао крајолик и објаснио ту 
његову последњу жељу да подно Јабланице „гледа на своје 
Лабуниште“.

На повратку у село, Борислав Величковски нас подсећа 
на записе о Лабуништу и његовим знаменитим људима у 
књизи Фадила Мустафоског Мустоског.
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И подсетник да је Лабуниште и околину, читав 
Дримкол, помињао и Илија Гарашанин у своме „Начертанију“ 
1844, наводећи да се Кнежество Србије мора позабавити и 
тим Србима, а не само онима који живе унутар тадашњих 
граница.

Августа 1866. формирано је друштво „Свети Сава“. 
Захваљујући том друштву и његовим залагањима тада је на 
тероторији данашње Македоније отворено 37 школа. Једна 
од њих била је и у Лабуништу. Тих година вођене су поле-
мике о језику којим говоре Срби у јужним границама.

Јован Хаџи Васиљевић тако пише да су кнезу Михајлу 
Обреновићу била ношена деца печалбара да би их чуо како 
изворно говоре: Тако је Јован Шуменковић 1866. одвео сво-
га сина Арсу да чују у Београду како говори.

Један од учитеља у овом селу 1870. био је и Секула 
Цветковић. И данас се у селу често сретне презиме - 
Цветковски. И надгробни споменици то потврђују.

Лабуништа крије и много тога скрајнутог. Један од 
тих готово заборављених трагова страдања православног 
живља је и трагедија попа Стојана Крстића из суседног 
села Подгорца. Иза његовог убиства је, кажу, стајао влади-
ка Синесија који је припадао Егзархији. И четничка акција 
почетком 20. века имала је своје истакнуте припаднике у 
Дримколском крају...

У селу је сачуван и Споменик изгинулим борцима 
из Лабуништа током Првог светског рата. Код места „на 
Ориште“, и данас стоји, ретко ко за споменик и зна. Нема 
га на списку војних меморијала, ресорног министарства, за-
вода, амбасаде... Мало знано сачувано спомен – обележје из 
некадшње ратне италијанске окупационе зоне. Подигнуто 
је по ослобођењу по пројекту инжењера Ламбре Ковачевића 
из Лабуништа.
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На споменику пише: 1914-1918 За слободу и 
уједињење. Ђорђе Д. Цветковић чет. војвода 1905, Никола 
Т. Ковачевић, Петар С. Ковачевић, Љубомир М. Марковић, 
Трифун Б. Марковић, Серафим Б. Марковић, Ламбра Б. 
Стефановић, Андра В. Стефановић, Никола Васиљевић, 
Спасоје Н. Цветковић, Михаило Спасић, Дуко Б. Секулић, 
Ламбра Трифуновић, Васа Анастасијевић, Јован З. Николић, 
Анђелко Ц. Настић, Раклије Т. Кузмановић, Димитрије Н. 
Димитријевић.

Издвојена са стране, уписана су имена: Поп Стојан 
Крстић погинуо 1890. Поп Ставра погинуо 1904. Погинули 
1914-1918: Касим Мифтаровић и Ахмед Елмазовић.

Брисање трагова

Према историјским документима, Лабуништа су 
крајем 19. века била у саставу Османског царства, под упра-
вом Струшке нахије Охридске казе Битољског вилајета.

По статистици Васила Кнчова село Анђелка Крстића 
је 1900. имало 1460 становника, од чега 800 „Бугара“ мус-
лимана и 660 „Бугара“ хришћана. Према објављеним по-
дацима статистике Димитрија Мишева из 1903. ту је жи-
вело 128 „Бугара“, односно верника Бугарске егзархије и 
512 „Бугара“ патријаршиста-србомана, односно Срба. У селу 
је постојала и српска и бугарска школа. Због одлучности 
стновништва да упркос притисцима, тортури и хапшењима, 
остану Срби, село је називано „Малом Шумадијом“.

А према објављеним статистичким подацима пос-
ледњег пописа становништва у Македонији из 2002. 
Лабуништа су имала 5.936 становника. По етничком са-
ставу су – Македонци 371 (6,3%), Албанци 4.288 (72,2%), 
Турци 879 (14,8%), Роми 3, Власи 1, Срби 1, Бошњаци 31, 
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други 362. У објашњењима мештана открива се да огро-
ман број од изјашњених као већински Албанци, „остају“ за-
право Торбеши, исламизирани некадашњи православци на 
подручју Македоније.

Ауторска обележја

Анђелко Крстић је био учитељ, српски национални 
радник, борац у најтежим околностима, изван границе ма-
тице Србије, песник, приповедач, романописац и драмски 
писац. Поникао је из Дримкола, школовао се у Баограду 
али до краја је радио у завичају. И, почива под обронцима 
Јабланице.

Када је августа 1889. са одличним успехом окончао 
школовање у Београду, добио је од Министарства спољних 
послова путне трошкове и плату 120 динара, на име принад-
лежности за два месеца, будући да се одлучио за повратак 
у завичај да би учитељовао, уз све ризике, искушења, тежи-
ну и опасности тог посла у поробљеној Македонији, иако 
му је нуђен боље плаћени посао у Београду. Успео је да се 
избори за отварање српске школе у Подгорцу у којој је и 
највише учитељевао, а за управитеља свих српских школа 
у Дримколу, Боровцу и Охриду постављен је 1911. године.

Учитељску школу је завршио 1889. године у Београду, 
а већ 1890. ступио је у учитељску службу по селима на пла-
нини Јабланици у Дримколу. Његов први литерарни прилог 
објављен је у „Цариградском гласнику“ 1904. под псеудони-
мом „Дримколац“. Тематика његових дела углавном је веза-
на за тегобан живот његових земљака, сељака - печалбара.

Као најзначaјније дело његовог књижевног ствара-
лаштва, роман „Трајан“, објављен 1932. године, за који је 
две године касније добио награду за најбољи српски роман 
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од Академије уметности. Прву књигу Приповедака објавио 
је у Београду 1932. Исте године и роман Трајан у Скопљу, 
драму Заточеници 1937. Премијерно је изведена у скоп-
ском народном позоришту „Краљ Александар I“ 12. септем-
бара исте године. Други књигу приповедака издао је 1951. у 
Београду, годину дана пре смрти. Сећања, аутобиографске 
записке писаца, 2001. објавио је Институт за књижевност у 
Београду.Српски издавач Владимир Димитријевић, власник 
угледне издавачке куће „Лаж дом“ (L’Age d’Home), штам-
пао је 1966. роман Трајан, а Крстићеве приповетке под 
насловом Вечито дужни 2001. Уз издања, Димитријевић 
је тада записао дирљиву личну напомену: „За успомену 
на Властимира Петковића – чика Власту, и на лето 1954. у 
Женеви, када смо стегнутог срца у туђини читали Трајана. 
Издавач ове књиге се клања сени Анђелка Крстића, свога 
земљака, који га својом књигом враћа на огњиште“.

У оквиру наставног програма за студије на групи 
Македонска књижевност и јужнословенске књижевности 
скопског Филолошког факултета (предмет Македонска 
књижевност 20. века), дело овог српског писца уврштено 
је у преглед македонских аутора, који су ''писали на другим 
језицима или дијалектима''.
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ГОСТИВАР

У оним сасвим необичним јутрима када се присабирају 
мисли и сећања на трагове рода.

Питоми, необични град у северозападном делу земље, 
седиште истоимене општине. Област горњег Полога.

Лежи у јужном углу Полошког поља, осећају се стру-
не укрштених поља, и путева. Планински венци ка Шар-
планини, ка северу, те планини Бистри на југозападу, док је 
Буковик на југу. Надомак је скијашки центар Маврово. Као да 
осећам Вруток, тај извор највеће македонске реке: Вардар, на 
само пет километара од града. У њему протиче речица Доњи 
Вир, која се југоисточно од града улива у Вардар.

Црква Светог Саве, данас Пресвете Богородице. 
Опипљиви трагови српске духовне баштине. У самом цен-
тру града.

Камен темељац је постављен 1924. године, а довршена 
је и освештана 1929. године. Цркву је освештао тадашњи 
митрополит скопски Варнава (1920-1930), каснији митропо-
лит београдско-карловачки, архиепископ пећки и патријарх 
српски (1930-1937). Црква је првобитно била посвећена 
Светом Сави, да би од априла 1941. и бугарске окупације 
добила данашњег патрона. Априла 1941. у Гостивар улазе 
Италијани и Немци, а у каснијој подели Гостивар постаје 
део италијанског сателита „Велике Албаније“. Није било 
Бугара у Гостивару, већ балиста (Хасан Џемо из Зајаса). 
Иако се у ове наше дане таква мишљења и тезе провлаче.

Хасан је отео прадеду Бранке Стојковић, нашу са-
трудницу, члана Споне, Ћирка Серафимовића и тражио 
откуп. Црква је у периоду након 1945. променила патрона, 
чак и после рата у сећањима старине слушамо да је била 
посвећена Св. Сави. Када се тачно десила промена имена 
Цркве, нисам успео сазнати.
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Миран и сасвим другачији ток данашњице и 
свакидашњице.

Прате нас високе ограде. Начичкани дућани, бербер-
нице. Јасни обриси бележнице замандаљених порти оних 
који држе Рамазан, те очито гордо бележе да затвореним 
вратима указују симболику битисања. Покојим погледом 
указује се на различитост правила.

Трагам за овим сокацима. За записима Григорија 
Божовића. За извором Вардара, за извором Вруток, за 
Мавровским Пољем, привлаче излетнике, те је град преко 
целога лета ванредно жив.

„Ту је, како је писао, и био и један од последњих 
Мохиканаца дебарскога галичког живописа, Данило 
Несторовић, који је са госпођом Олгом Бенсон живопи-
сао гостиварску цркву и који своју другу половину живота 
посвећује као прави уметник црквама околних села само да 
би спомен његове школе у задњим узмасима био што лепши 
и трајнији“, писао је Божовић. Обнављам сећања, и пре-
прочитавам записе старе, уз кафу, ратлук, бозу и тулумбу у 
граду Гостивару.
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Шапат давнина дозива. Осваја. Мирише мастило 
Григорија Божовића.

Забасан по Горњем Пологу. Градићу посебном. Посве 
необичном. Простран трг. Црква у челу и даље сјајем оча-
рава. Нове гостионице. Ничу и новије. Турских ресторана, 
са бљеском новина, модерних контура, чајџиница. Лепа је 
и зачињена храна. И роштиљ код Горанаца, угоститељи ис-
танчаног укуса, мирис посебан, и пасуљ је добар. Тетовски.

Необична су сва ова оријентална месташца, лепа, а 
опет махом тешка за око, душу.

Неразумљива сваком човеку, намернику путнику, те 
читаоцу. Први утисци најјачи. Моји су стихови, и слике ле-
гле одмах, часа тог, а запис је за редове прозе,  дошао нешто 
касније.

Не само због ових муслиманских, оријенталних 
грађевина, већ због све ове нескладности. Негде завирује 
нека тесна улица, стара грађевина, стидљиво се бори за 
пажњу. Улази прљави.

„Закон јачег“ влада. Смемо ли судити, неповољан суд 
о граду. Изузетак је ипак овај град. Заиста гости. Другачија 
средина. Примамљивих слика. Није иста, попут других гра-
дова. И тако, из године у годину. Готово без даха остане 
човек од четвороугаоних линија, склад улица, необичне 
ћерамиде и цреп, висока сачувана дрвећа, бујна лета су 
лепша, потпунија. Мозаик склада у ћевабџилници „Тик Так“.

То веровање поткрепљује целокупан утисак.
Изнова надолазе речи као стих(ови), нова слика, ста-

рих навика, у подсећању, као миран ток мисли уз Доњи Вир, 
па низ пругу. Уз нарав ковитлавих улица и људи, те њихових 
ћуди.

Гостивар и његова околина. Недореченост не мањка 
ни сада, када се изнова подсећам слика и Дневника. Слике 
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освајају. Дневник утврђује. Врелина поднебља и топлотни 
талас без и дашка ветра. Дани са „темом над темама“. Борба 
до изнемоглости. Плави хоризонти. Сачувана лепота је да-
леко од људи.

Супротности и специфике. Опкружен(и) њима.Поред 
реке, збуњеност у најави, замишљеност подразумева-
на. Призори водене површине, која човека збуни и одвуче 
ширинама...

Из Дневника (не)написани записи... Застајем до Хотела 
„Централ“, проверавам где је „замандаљени“ улаз. Нема га. 

СТАРО НАГОРИЧИНО

Ко је способан роде, исказати све путање и трагове 
духовности од Немањићког доба до данас, овде у доли-
ни Треске, Вардара, подно Маркових кула уз неимарство 
Мрњавчевића. у Вароши, Трескавцу, у селу Зрзе, краља 
Милутина у Нагоричану, Душана у Леснову... Све стазе, 
богазе и скривене, скрајнуте тајне, знакове, крајпуташе и 
угашене вулкане?!

Живе очи које гледају недостојне потомке. Кости и 
мозаике, нараве и ћуди.

Тешко је навести све, обухватити нова сазнања, нове 
клице на котама и извориштима, поред којих пролазимо, а 
не видимо поред очију, места где је коленичио Свети Краљ 
Стефан Дечански у Нагоричину поред иконе Св. Ђорђа на 
иконостасу и испросио и милост и победе. У овој Цркви 
је сахранио Михајла Шишмана кога је поразио у бици на 
Велбужду, то је једина Црква у свету са таквим гробом у 
Цркви у десном углу, у припрати. У њој је и вредни запис 
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из 1312. године, када је Андроник II затражио Милутинову 
помоћ и то против Турака који су у Малој Азији угрожавали 
Брусу и Никеју. 

Српски краљ се поново одазвао његовом позиву, 
иако је непуну годину дана раније умало изгубио престо 
због тога. Том приликом он је подигао велику војску која 
је успешно потиснула Турке о чему, поред записа Данила 
Пећког, сведочи и ктиторски натпис на манастирској Цркви 
Светог Ђорђа у Старом Нагоричину на коме стоји уклесан у 
камену натпис  да у то лето краљ изби Турки. Поред овог за-
писа, о овом подвигу имамо и подизање српског манастира 
светих Архангела у Јерусалиму у част тих победа. Треба ли 
помињати да је након шест векова на само шест километара 
одатле на Зебрњаку 1912. поново потучена турска војска и 
Османлије протеране са ових подручја. Док сабирам мисли 
и запис и речи тражим, проговарам фото-убодом, нека перо 
фотоапарата збори, кад јоште сам не могу...

Неких јутара без измаглица. Чистина дана са осмеси-
ма под руку. Долинама Пчиње, и већ познатим шоровима. 
До руменила на лицима деце. Доносили смо радости, да-
ривали пакетиће, ранчеве, срећу, животне намирнице, али 
носили и осмехе, покућнину, гардербоу, белу технику са 
хуманитарцима, навијачима, песницима, ходочасницима...И 
све тако редом. У круг.

Нови подсетник на редовна даривања од лане, полане, 
пре коју годину, деценију. Мењале су се директорке, гра-
доначелници, политичке гарнитуре. Али, ја сам изнова био 
спреман за нове изазове, нова прегнућа, уз нова јутра и ла-
веж паса који су разбијали тишину. Домовима и засеоцима 
у сусретања многа.

Пристигнути поклони, спаковани дарови, песме деци 
у скутама. Донације, пакетићи, на дар летње школе.
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Љубећи жубор Пчиње. Предах за нове подвиге потра-
жен у Томинцу у горњој махали Нагоричана.

Док нас поветарац мази и изнова пази од недаћа и не-
драга. Одзвања југ, шапатом севера Македоније.

Притиска кад-кад и нешто тешко и непрозирно, али 
га преобратимо.  Стрпљиво посматрам школу „Светозар 
Марковић“, и кроз главу ми прође мисао мало треба за-
гребати, бити стрпљив. Прича онда расте попут теста. 
Испијајући пиво испред коперације у селу, доловљава се 
она сеоска сета, идила, а Краља, како га зову мештани, увек 
подсети: - Лепо ми је да седнем овде и да гледам у Цркву. 
Испод дуплог дна идентитета векује једна друкчија ствар-
ност. Није весела, али постоји.

A, радости никада доста. Пуноћа времена – испуњена. 
Кроз сваки нови пут, посету, надолазе нове слике, само, је ли 
запис уоквирен. Имам ли подсетник сачињеног, начињеног?

Сведена суштина на рад, битисање с плодовима. 
Замењена красота са трпеза и званиковања с државницима, 
са спроведеном љубављу, осмесима и дарима. Практичним 
и делатним примером у школи, селу, граду, засеоку, порти 
и авлији. 

Тамо по даље - Жеглиговски Камен или Костоперски 
Камен. Импозантна базалтна стена вулканског порекла на-
домак Младог Нагоричана. Некада насеље из бакарног доба 
(4. и 5. век пре нове ере). Налази се 9 км источно од града 
Куманова. У прошлости овде је било око 40 цркава, од којих 
је данас остало неколико њих. Због тога је то подручје било 
названо Мала Света Гора.
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НАСЛЕЂЕ КОЈЕ СЕ ТЕШКО НОСИ

Запљускују трагови. У низу. Као ветар надолазе зна-
кови, нове (раз)откривене путање, скривени белези про-
шлости, зов рода, на остављеним македонским просторима.

Недохватни феномени. Непостојање у постојању. 
Нигдина у васиони. На путу ка спознаји. За плач, и покајање. 
За утабани пут ка расејаности. У загрљај капитализму, но-
вом поретку, новим симболима, јер стари не нуде комфор.

Одбацисмо их одвећ олако. Ослободисмо се терета 
прошлости, батргамо се и тумачимо значења са чиновни-
цима, новим ешалонима по министарствима, амбасадама, 
конзулатима. Нова, утемељена божанства успостављају 
поредак.

А, превелико је српско наслеђе да би могла ова 
данашња оваква Србијица да га носи, апсорбује, и просечан 
Србин да га дигестира.

Ми ништа не знамо, и нећемо ни сазнати, иако нам 
је при руци сва техника, сва помагала, да и за час обиђемо 
коте, руте, маршруте… али, опет не стижемо, изговоре као 
налазимо. Увек имамо.

Нећемо све сазнати никада, иако нам је пред очима, 
при самом путу траг, и светиње, и кости. И заборав. Руку 
под руку.

На све стране повеље, стихови песника, фреске 
мајстора, дуборези у низу, мајстори који су давали и 
уграђивали себе у своја дела за поколења да памте. Пуна је 
данашња Македонија тих и таквих српских трагова.

А историја је (и)сторија, са појашњењима и 
рашчитавањима шта се све то збивало и у овим немањићким 
светињама. У каквом су духовном стању ове задужбине? 
Шта нам фрескописи у тим траговима поручују? Бојазан 
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нас прати, да ли ћемо наћи многе наше светиње, гробове, 
споменике, меморијале (под маховином), које су страдале 
као рецимо Марков манастир. Да нећемо спознати праву 
слику ових простора јесте и тај труд који је уложен упра-
во око ове светиње, када је Бугарска егзархија формирала 
комисију за уништавање српског наслеђа, а тобоже под 
плаштом „православља“.

И сада, како само објаснити сурове показатеље да у 
свим тим околностима матица не препознаје значај да се 
макар све то ваљано евидентира, публикује, запише, уок-
вири стање ових светиња. Да се сачини прави и потпуни 
попис, огледало нас самих. Али, шта ће нам огледало, кад је 
разбијено, па се онда свако за се огледа и тако представља 
како му воља. И говор о изгледу сам беседи, а не стакло у 
огледалу.

Јер, не заборавимо, манастири и светиње су општена-
родно добро и позвани смо да се бринемо о њима колико год 
можемо. Зато се и зову Задужбине (за душу ктитора) како 
би се народ на окупљањима моли (о) Ктиторима, како би се 
Бог смиловао на њихове душе.

Помиње ли ко да су управо: „И дубровачки песници 
спомињали Лесандра Србљанина“?

Немањићи уздижу, васкрсавају македонско име из 
заборава историје. Неоспорно је да је ради личног интере-
са, тј. претензија на византијски престо, па је морало да се 
доказује достојно царско порекло. Да није тога било, ко зна 
шта би данас овде било.

„Чинодејствовање“ чиновника.
Сабрано и без неке дубоке аналитике, увреда су по 

људско достојанство одлуке конкурсних комисија, чиновни-
ка за вредновање пројеката из Београда, годинама уназад. О 
стваралаштву културних делатности Срба у иностранству, 
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тако и оних претходних, у низу. Без циљева и тежње са 
државног нивоа без икаквог устаљеног односа, од мандата 
до мандата пробраних и подобних, у нади „неког бољег су-
тра“ пролазе дани. Удељена средства, новац као вредновање 
и општи слоган спаса, домет висина, по потребама, површ-
ности до краја.

Очито да нам је потребна јача визура „изоштрене“ 
диоптрије вредновања пројеката. Чиновничко површно 
(не)познавање високох ешалона, учинак и рад наш (не)
видљив, тапшање по раменима, у зависности пред киме и 
како морају бити бити фини и доследни чиновници...

Апсурди су се низали, један за другим, тако је и рука 
ВМРО-а ДПМНЕ – допирала, чак и до Београда (на води)!

Лакрдија се наставља.
У одобреним и редовно суфинансираним пројектима 

је „сочиненије“ тзв. Српског културног центра, на чијем челу 
годинама „дрма“ секретарица Демократске партије Срба у 
Македонији Василка Китановић, и саветник у Скупштини 
Града Скопља. Седиште „Центра“ је где је и партија. Па где 
би и било?

И сви то знају, и сви не виде поред очију. Уделе им чак 
и који наклон. За дрскост, лоповлук, довитљивост.

Пресликани пројекти достављени и овдашњем 
Министарству културе Македоније које министар-
ка Елизабета Канчевска Милевска „веома врло добро“ 
распоређује и награђује у сагласју са њеним замеником 
Драганом Недељковићем. Расподела по партијском кључу. 
Пројекти без наслова, без описа, без детаља, за „џепарац“ 
нек се нађе дежурним тумачима свих наших прилика и по-
дела. Као тобоже ономад бавила се тим „чудним везама“ и 
путевима државног новца и надлежна антикорупцијска 
комисија у Скопљу, делимично дотицали ту шкакљиву „тему“ 
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и неки медији, и мало слободнији новинари, и, све то је 
остало заташкано „у кући“…

Фамозни „македонски сценарио“ ради у више смена, 
са више варијанти.

Мантра даје резултате, кад од ових нико и неће тра-
жити исте…

Веома прецизно је то осликао Цане из Партибрејкерса: 
Сви су анестезирани, у хипнози, побегли од свог мозга, неће 
да препознају своју савест. То је емоционална дехидрација. 
Мождана кастрација. Орвеловске методе „кварења игре“, 
нашле су плодно тло. Увреженим српским поделама, 
подметањима, доушничким сплеткарењима, пре свега „на-
ших“ кадрова, не само што се настављају, већ се и додатно 
усавршавају и прилагођавају датим актуелним околности-
ма које превазилазе здрав разум. У недоглед. И Бранислав 
Нушић би позавидео оваквим ликовима. Да их нема, тре-
бало би их измислити.

(Делови из већег рукописа)
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Матија Бећковић

СПОМЕН НА БРАНКА МИЉКОВИЋА

У навечерје државног празника
Стајао је на Теразијама
Упарађен и чиноодевен
За пријем у оближњем двору

Пришао сам му  као икони
Без руковања
И почео да га разгледам
Од главе до пете

Као кустос сопственог експоната
Кренуо је да ми објашњава

Шубара је бољарска
Аристократска капа
Која се носи са фраком
И лакованим ципелама
А не са гуњем и опанцима

А што ниси бацио тај каучук
Испод  лептир машне

Ти то бацаш
Бацам

А што га они стављају
Да држи крагну
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Где да држи крагну
У кутији

Што би се крагна гужвала
У кутији

Размисли логично
И кад би се гужвала
Да ли је важније
Да се не гужва на врату
Или у кутији

Рзмислих  логично
И почех  да се кајем 
Што сам скидао и бацао
Каучук са последњег дугмета
На новој кошуљи

Одлучих да нећу више
И покуњен одох на штрафту
А Бранко све са каучуком
На пријем у  двор

2.

Кад  сам се враћао са штрафте
Бранко се враћао са пријема
И опет се сретосмо  на Теразијама
На месту где смо се малочас растали
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Раскопчан и огорчен
Пожалио се на гардеробере
Који су га на улазу
Испипали док је предавао капут
А кад је кренуо ка главним вратима
Ка  Вођи и Учитељу
Вратили га у хол препун сарадника
Београдских рубрика

Надао се да ће га представити Вођи
Кога ће опсенити са  дватри парадокса
Да  више неће моћи без њега

Покушао је још неколико пута
На нека друга врата
Али је увек био љубазно заустављен 

Успут је  узео још неколика пића
И поражен узео капут
И изашао на улицу

           
3.

Сишли смо у  бар у Безистану
Не остављајући капуте
Шеф сале нас је опоменуо
Да је гардероба обавезна
Додајући
Да се не чуди мени
Али се чуди Бранку
Ви сте господин
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Бранко ме погледао да провери
Да ли сам то чуо
Кад је  шеф  додао
Ви сте господин Словенац
Замењујући Бранка
Са неким словеначким 
Трговачким путником

Кап је прелила чашу
Демонстративно смо изашли
И у поноћ обрели
На пустим Теразијама

Ту  је Бранко крикнуо из свега гласа
Живео мрак
Живео Југослооовеенски мрак

Уоутили смо се ка Славији 
Кад  ми је  после неколико корака
Не осврћући се
Код Игуманове палате шапнуо
Ево га милиционер

Таман помислих да ме плаши
Кад милиционер стаде испред нас
И затражи личне карте

Бранко изјави да нема
А  да умилостивим милиционера
Рекох да је то славни песник
Који се управо враћа 
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Са свечаног пријема  у двору
У част великог државног празника
Па се мало више расположен
Радује и весели

Али он узвикује ствари
Које се могу незгодно схватити
Рече узимајући  нам податке 

Продужисмо даље и застадосмо
Испред књижаре Култура
Чији је излог до врха био испуњен
Вођиним сабраним делима
У браон платненом повезу 

Бранко збра пљувачку
Коју као да је прибирао годинама
И запљуну излог као кофом
Затим  се престрављени
Дадосмо у трк поред двора
И скренусмо кроз Пионирски парк
Не осврћући се и не заустављајући
Све до Главне поште
И кафане Три листа дувана 

Већ је свањивало
Кад смо се растали
Ја одох у студенски дом
Он рече да не зна где станује

После његове изненадне смрти
Отишао сам код његових родитеља
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На столу у Бранковој соби
Стајала је  на почасном месту
Позивница за пријем
Једину коју је добио у животу

Склони то
Рекао сам његовом брату

Био је већ одавно на оном свету
Кад је у улицу Ђорђа Кратовца
Стигао позив Бранку Миљковићу
Да дође код  судије за прекршаје
По пријави оног милционера 
Који нас је зауставио код Игуманове палате
Чули су шта је крикнуо на Теразијама
А  нису знали да је променио адресу
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САТРАП

Сваки час чујемо
Како је неки Србин
Пао у ватру 
Сишао с ума
И ван себе
Запалио кућу
И побио фамилију

А како то да се никад није десило
За доживотне владавине једног сатрапа
Да неки од српских хероја падне у ватру
И у афекту му каже
Макар црно ти око

Ја сам се решавао
Каже Милован Ђилас
И смишљао говор
Да му све што ми се накупило
Саспем у лице

Он је нешто начуо или наслутио
И позвао ме на острво

Кад сам слетео на војни аеродром
Већ на писти су ме чекала
Четири официра гарде
И већ рукујући се с гардистима
Увиђао да је мој говор преопширан
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Пловећи бродићем ка острву
У пратњи наоружаних безбедњака
Говор сам у себи  скраћивао
И чистио од свега сувишног

Кад смо пристали на обалу
У пристаништу ме чекала
Почасна чета
И ја сам говор сводио
На оно најбитније

Кад сам ушао у његову вилу
Гарда је била постројена 
Са обе стране дугачког ходника

Пролазећи између гардиста
Избацивао сам из главе
Реченицу по реченицу
Страницу по страницу
Завежљај по завежљај

И кад сам ступио у  дугу канцеларију
Он је устао и раширених руку
Кренуо према мени
У глави више нисам имао ни једну реч
Само сам му пао у загрљај



П
О

Е
ЗИ

ЈА
 И

 П
Р

О
ЗА

130

СЕЋАЊЕ НА ВЛАДИКУ 
ХЕРЦЕГОВАЧКОГ АТАНАСИЈА

Зупци 
Добри
Требиње
Латини
Требињска шума
И тако и тако
Боћани 
Може поднети
Попово поље
Од села до села
Љубиње
Од куће до куће
Дабар
Прескочи
Невесиње
Од чоека до чоека
Билећа 
Како се узме
Завала
Ајде де
Гацко
Донекле и некако
Доњи Потплати
Хвали га и бежи од њега
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Бећир Вуковић

ЈАМСКА  ПОЈКА

црни тићи полетићи
прегонећи се по ноћи
улећу у јаму омрзлу 
и костима
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ЈАМУРА

дозивајући ква ква ква
врана пролеће на ноћење 

брезик јелик младик 
нашли судбину око јамуре   

гране стресле с рукава китину
онда одбиле да се врате увис  
 
шта си украла кајаћеш се
кајаћеш се шта си украла
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ПРЕДЛЕКСИЧКИ  СВЕТ                                                         

ледни ваздуси
претварају маглуштине 
у окаменотине 

враћају 
у предлексички свет

кусо утрено мулаво
једе сламу из свог самара
ништа не дугује створитељу
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ПРИЗОРИШТА

по пепелу смрзнутоме 
прошараном истресином од сламе 
ишараном ејакулатима са иритантним испарењем
накрцао накрцкао намрвио 
у једном даху наперио
утензилије 
кукичице

по поклопници 
трескотине иструлели гњилатци
нанизао ампулице алатљике калемове 
клештице балице оштрих оловки
хрпе ни чудом разјашњених
спевова рукописа путописа

отпирујући прашину чита 
о срученом небу на главу
о прогледалим јамурама 

по земљаном набоју
побацани профили са крестама
небројиво отисака на зечјим кожицама 
(мноштво профила без кљунова) сликарија полу
органских бића (са очицама ненавиклим на свет)
пипцима влажним сурлицама негованим зглавкастим 
тицалима



135

на наспрамном зиду полулик сабласти  
са превише коже на лицу

помаглица се уврх јелика вије
црни тићи 
полетићи
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УВЕЧЕ  ТУШТА  УЈУТРУ  НИШТА 

од згрна каменога 
од брезика белика
од јамуре од равашице питомине за зло 
од тополе од пилотине тер прокопицом 
испод гране исти трагови до радионице 
није много времена како овуда клеца

цела драма у томе 
што га увек видите 
у задњем трену

не прати очима 
вазда га назрете
с леђа

и нестане 
иза дебла 

с ове стране 
с оне стране
кад га нико не би познао 
обрстило би одкле докле
с оне стране 
с ове стране

(ваздашње труњење по брдима
о кривотворитељу из рашке
закратко завије турбан)
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до из ниже савијена грана тополе
лаким одвратом руке поганија је још цимну
завибрира танана у ледној струји вијалишта 

с кукичице
хитре зрачице
кадикад засветлуца и сајлица за зечеве 
стреловито пробије душник на смрзикрв 
капка сајлица подрхтава кофиста се и чује се 
цилик звизга звизга обасја звизга још и 
визуалназви(зг ((а (((а...)))  )) )

хукови
звукови
у очи продиру  

мало подаље путила
искидана али модел ретко умакне 
таквим омчама тонотима узлима удилима

кад упропањ дигло труп иза штица 
тргао се из вишевековног беута 
у то сам ја 
ја нисам ја  
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ЛЕТЕЋИ  ЗА  СВОЈИМ  КРИКОМ 

бог остави ошкринута вратанца
кроз облачину 

тако не сустигао своје ноге
однегде поганац проклецао 
око кућаре по окопнелом лазу 
из недараца слама испадала
или се тако да удесити

секта потура лепу патетику 
о тополи са граном надкућаром 
о кућари са вратима на поду

пустовала уз плотину
оронула са рупетинама 
пуним ужутеле гњиладине
густе 
моке 

бубе 
безубе 
бескриле
безнадне
удомилесе испод коре згодно им 
у трулини топлој чудовишта милеж зимује 

(више од пола корена изнад ледине)
око таквог дебла увек се укљува
којечега га га га
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НИШТА  НОВО  ПОД  ЛУНОМ    

лук кљуна 
расте из чела

проведрином плови 
белим пределима одакле 
одселио језик

попут патуљастих поштара
на труло прошће оградице
на ивици времена седе
изгубив сваку наду 
да ишта има трун 
за кљун 

охо што се зорли размахнула 
са раширеном лепезом одзади
великоважна слеће још једна врана 
(подну завири одоздо и гле
где га само ископа)

спрва препирка кратко трајала 
уздрхталих срдаца у сатрепету 
не часећи док крилом о крило 
преквакале висораван и углас 
уједно улетеле у јелик 
у вијалиште

унутра лише рогоја никога није било
останио се уз узвратницу
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настрнуо наћулен отежао отепао
саврт одзади испод спаваћице
извадио лангало преко сајлице
наднео уперио у конзерву
од тулузине и моча

тер савиј се онда онуда 
тер онамо испод легала 
тер испреко иза оставе и 
проскока и види траг копита 
нервозно се врзмала два копита 
тер опет два копита тер опет два 

онде им је гнездашце и пирна трупина 
на трупиници скруњене чахуре биља 
разбацане кутије чајева
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Ђорђо Сладоје

ЋЕ УТЕПАМ ВОЛКОТ

Све чешће сам на некој од бројних књижевних 
манифестација. Неће то, бојим се, на добро, али не одбијам. 
Новембар је 1985. године, ваљда. Боже, како је то давно 
било. И зашто се тамо враћам и шта ли ћу наћи; колико сам 
тога запамтио, а шта је све  заборав усркнуо. Да би се само 
један догађај из прошлости освијетлио, требало би укрсти-
ти више исказа заштићених и незаштићених свједока и тек, 
на основу записника, правити некакве лирске варијације о 
томе шта је било и домаштавати шта је могло да буде. Али 
коме је до тога, коме је и до чега.

Запало и мене, ко Циганина царство, па идем на 
десетодневну манифестацију Далмацији у походе коју 
организује Центар за културу у Книну, а главни организатор, 
ваљда и директор, је Раде Матијаш, спретан и предузимљив 
човјек који би данас био успјешан менаџер. Книн је онда 
био већински српски, и не само Книн, па су му овакве 
манифестације добро дошле за афирмацију и излазак из 
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круга културно неразвијених крајева, кад је већ економски 
напредак био с предумишљaјем  занемариван и спречаван.  
А многи нису ни знали да у Хрватској има Срба (а чудо и 
јесте да их је толико  претекло), али ће сазнати, нажалост 
прекасно, кад им на тракторима бану  на  праг и почну да 
се насељавају у њихове напуштене и заборављене куће и 
обнављају закоровљене окућнице, ако не би завршили у 
туробним избјегличким камповима, од којих  неки и данас 
раде. Баш као што раде и народне кухиње у земљи која је, 
како су се комунисти хвалили, могла да храни пола Европе.

Непосредно пред полазак, сретнем Душка Трифу-
новића који је, разумије се, и Далмацију походио. Увјерен 
сам да је он, а ко би други, шапнуо Матијашу да ме по-
зове.  – Биће ти, стари, лијепо - то је фин и срдачан наш 
свијет и они то  домаћински организују; буде мало напорно, 
али има смисла... Ако будете ишли у Сењ, обавезно тражи 
харамбашић, то ти је нека врста сарме, овчетина у раштану. 
И детаљно ми описа  све састојке, мирис и укус тамошњег 
специјалитета. Двадесетак године касније, у избјеглиштву 
које је појачавало страх од глади, ти ће га харамбашићи и 
њихови пуномасни  бачки рођаци, уз друге помагаче, пре-
рано отјерати са овога свијета.

На жељезничкој станици у Бихаћу чекам воз за Книн.
Волио сам возове и кад касне – то је знак да ће једном ипак 
стићи. Хладно је и тмурно новембарско вече, али у полумра-
ку чекаонице још од нечега стрепим, само не знам шта би то 
могло бити. Личи помало на ону сарајевску зебњу која би ме 
спопадала баш негдје у ово од године доба, кад је, како кажу, 
душа пријемчивија за метафизичке надражаје. Шта год да 
је, једва чекам да се докопам неког кутка у купеу. Вазда 
на путу, вазда у куту, рекао би Душко, један од највећих 
усамљеника које знам. И ево ме, најзад, на чувеној унској 
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прузи, у дремежу и полусну из којег се, као навијен, будим 
кад год воз стане – на станици, пред рампом или просто 
онако стане да предахне у шуми.

У Книн сам стигао у праскозорје. Радници и сељаци 
и поштена интелигенција спавају праведничким јутарњим 
сном. Спавају и службеници  и  кнински културтрегери и 
нема ми друге него да опет дреждим у чекаоници. Кад угле-
дах да тамо гдје пише буфет свијетли, мутњикаво и пригу-
шено, али ипак свијетли, и мени грану.

Скушљан сам и споља и изнутра, али ни трага нема од 
оне бихаћке језе и тјескобе. Као да сам овдје већ био, без 
зазора улазим у бифе, у онај знани, отужни мирис пића и 
дувана помијешан са разним испарењима. Њих тројица-
четворица  очигледно су провели ноћ овдје, али и даље пију, 
и разговарају, и пуше и смију се. Негдје сам затурио упаљач, 
па се њих двојица намах „намештају с отворен пламен“, како 
би рекао мој друг Златко Васиљевић. Ускоро ми за сто стиже 
и пиће. Узвратим и ја, али учтиво одбијем да им се придру-
жим. Ни они не наваљују.

У Кнински центар за културу увелико присти-
жу пјесници, по један или двојица из сваке републике и 
покрајине ондашње нам домовине – Мирослав Максимовић, 
звани Макс, из Београда, Мошо Одаловић из Приштине и 
Ћерим Ујкани са истог мјеста, Марко или Мирко Блажић 
из Загреба, из Љубљане Мајда Кне (којој се нико није уд-
варао), Мирослав Настасијевић из Новог Сада, дошао са 
телевизијском екипом, била је ту и Оља Бећковић, не знам 
да ли као глумица или новинарка, па неки београдски 
сниматељ Зоран Поповић  (ако се добро сјећам), Тришо 
Стојановски из Скопља и моја маленкост из Босне и на-
рочито Херцеговине.  Да ли је неко био из Црне Горе, не 
сјећам се, или је то можда покривао Одаловић, старином 



П
О

Е
ЗИ

ЈА
 И

 П
Р

О
ЗА

144

с Кривошија. Вођа пута је пензионисани мајор Радуловић. 
Кад год он подигне глас, да нам објасни, разумијеш ти мене, 
гдје ћемо наредних дана стизати, мени рука сама крене у 
војнички поздрав. У почетку је наш путовођа настојао да по 
навици заведе ред и дисциплину и наметне сопствени ауто-
ритет, али је убрзо одустао схвативши да овдје, барем по-
ловина ни војску служила није, и да појма нема ко је мајор, 
макар и резервни, и шта то значи. До краја турнеје снизао 
се до чина разводника који нас је након дужих сједељки  
разводио од собе до собе, као на мртву стражу и бринуо 
се о томе да неко ујутро не закасни на доручак или, не дај 
боже, на аутобус. Возач је Крсто, смирен и доброђудан, как-
ви знају бити крупни и снажни људи. Требало је да кренемо 
од Принциповог Грахова, али  мајор ј е одлучио да то оста-
вимо за крај. Конац дјело краси, рече, као да то нико прије 
њега никад није изговорио.

У Кистању се поклонисмо пред спомеником жртва-
ма фашизма, пред три-четири високе мермерне плоче на 
којима су исписана само имена страдалих. Да би се честито 
прочитала, мало би била и два тужна дана. А онда ћемо низ 
Равне Котаре, а заиста су и равни и лијепи. Има и винограда, 
није их значи народна пјесма измислила, као ни ону  што 
„косе реже па виноград веже“.  Али да је и ја не цвијељам, 
замишљам шта би било да сад у аутобус ускочи Стојан 
Јанковић, с побратимом Смиљанић Илијом или чак неко од 
неопјеваних ускока и дрекне – карте на преглед!  А могао би 
однекуд и Симо Дубајић, легендарни партизански војвода, 
онај што је заробио злогласног генерала Лера (Хитлеровог 
главног човјека за Балкан) и на љубавни састанак ишао у 
тенку. Сад Симо чува овце у војничко-шумарској униформи, 
са двоцијевком о рамену и брковима позајмљеним у Марка 
Краљевића. Док Симово стадо прелази цесту и даље преко 
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штреке, заустављају се и тешки камиони и возови, сви осим 
плавог. Кад треба да се уради неки тежи и озбиљнији посао, 
Симо на мобу зове  оне који су били у четницима, а таквих 
је понајвише. Ови остављају своје послове и хитају на збор-
но мјесто, јер добро знају Сима и шта их све од њега може 
снаћи. Тако су једном зидали кућу, па кад су излили плочу, 
Симо обустави радове и то прода неком комшији Хрвату, 
односно Шкутору како их  зову. Чим је овај платио, Симо 
опет зове назадне елементе и наставља са градњом. Сад но-
вопечени, очајни власник вапи:  - Симо, вражји и ђавољи 
сине, па то је моје, ја сам то купио. – До плоче јеси, а ово 
горе ниси; чим озидам  продаћу ти и ово, само поскупље, 
мирно каже Симо и подвикне: - Рмбај, реакцијо!

У Обровцу и Бенковцу нас дочекују рођачки срдачно и 
часте  немилице, на програмима хоће још, траже аутогра-
ме и адресе... Тако су нас свуда примали, чак и у Сплиту, а 
наступи у културним центрима, библиотекама,  школама, 
касарнама су такви да би нам још дуго  након програма 
аплаузи и дјечија граја одзвањали у ушима. На ђачким при-
редбама Мошо је главни – на радост ученика и задовољство 
њихових  учитељица. Али тек смо кренули. Мене, као заинат, 
бијаше спопала некаква досадна зубобоља, па сам брзо оду-
стао од дужих пјесама и замијенио их пјесмицом од неко-
лико стихова под насловом Убићу ја вука: У дјетињству ми 
је мајка говорила / Кад те страх обузме / Само пјевај сине / 
Само ти пјевај убићу ја вука / И пјевавм а страх никако да 
мине / Ни да јења мука. И кад је, под жестоком алкохолном 
терапијом зубобоља  уминула, ја сам уз остале редовно гово-
рио и ову пјесму. Али нисам знао да ми иза леђа сапутници и 
колеге преводе тих неколико стихова – на македонски, сло-
веначки, албански, кајкавски, па на београдски, сарајевски 
и црногорски сленг... На завршној вечери у Книну, свако 
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од пјесника је, поред своје пјесме, говорио о томе како ће 
убити вука. Можда су ми и дали папириће и салвета са пре-
водима, али ја сам то изгубио. И не само то. Макс каже да их 
је сачувао, само не може да их нађе међу силним папирима. 
Чудо би било да може.

У Задру ћемо преноћити и остати наредни дан, све 
док се негдје предвече не завеземо трајектом пут Ластова, 
гдје је Ненадић служио војску. Организатор, односно 
мајор Радуловић, нуди излет у Ислам Грчки. Тамо су Кула 
Јанковића и Десничин гроб. Ако само један иде, ја ћу га воз-
ити, каже Крсто коме ништа није тешко.  Неки би радије 
да се одморе и тајно агитују да се не иде, поготово што се 
кула може видјети само споља (а њих  баш  занима шта 
је унутра), јер је кључ код Десничине сестре  коју, стару 
и болесну, нема смисла узнемиравати. Ујутру у аутобусу – 
Макс, Мошо, ја и Ћерим  Ујкани, од кога сам сазнао да се 
вук на албанском каже ујкун; што ће рећи да је он Вуковић. 
Није му свеједно, али не љути се. Данас би због тога пу-
цао. Горе нас дочекује домар, чувар, шта ли је, некада слуга 
код Десница, а можда и прототип за један од оних ликова у 
„Зимском љетовању“. Запамтио сам фотографију коју је сам 
израдио, на којој се кула гадно нагела, само што не падне и 
његове муцаве једва разумљиве ријечи да је господар био 
строг, а госпођа Ксенија добра, баш добра. Поклонисмо се 
великом писцу који ту под бором почива. И дуго ћутасмо. 
Петнаестак година касније написао сам, да је за фајду, 
пјесму Кула Стојанова.

А у штампи сам читао да су је Хрвати у рату рушили, 
па послије ко бајаги поправљали и Бог зна на шта сада личи. 
Не бих се зачудио да су и Стојана Јанковића прогласили за 
хрватског народног хероја, као што Десницу, кад им  затре-
ба, третирају као свог писца, као што, уосталом, својатају  
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и Теслу  иако су му палили родно село и рушили цркву у 
којој је његов отац Милутин Господу служио. Рушили, па-
лили и убијали, прогонили комшије-агресоре који су ту 
вијековима живјели. Очистили и ушли у Европу. И сад то 
славе сваког љета горе на Книнској тврђави. Али мало им 
је да само они славе „Олују“ већ траже да у томе учествује 
и неко од преосталих Срба, пуповаца сињих. Јер Срби то 
знају – да славе своје поразе; кад могу Косовски бој  што не 
би и „Олују“, ако је већ исход исти. И ено га љетос извјесни 
Милошевић (да ли случајно), уз покличе за дом спремни, 
увија се у струку и извињава се Фрању што је морао да их 
туче – њих тужне агресоре, а све то као услов да би некој 
старици на Банији прикључили струју. Толику количину ма-
зохизма и самопонижења и политичке перверзије, спрам 
које су  језуити чисти дилетанти, тешко је и замислити. А  
још је теже наћи примјер да је један народ учинио дру-
гом народу то што су Хрвати , само у двадесетом вијеку, 
учинили Србима. И још чине. Да им сутра ћефне да опет 
праве заједничку државу, многи од нас би  једва дочекали. 
И преко Јасеновца полетјели у загрљај. Како се то зове не 
знам, али је очито да се ради о озбиљном етнопсихолошком 
поремећају који би требало лијечити. Ако томе уопште има 
лијека.

Са Корчуле, одакле ли, крећемо на Ластово. И море 
се од југовине унервозило па је на заљуљаном трајекту 
као у аутобусу за Улог. Ћерим Ујкани повраћа и док Мошо 
покушава да му помогне и олакша, чује се нечије злура-
до – нека, тако му и треба. На Ластову  смо у некој, ваљда 
основној школи, одржали узбудљив програм, али нам је 
расположење покварила вијест да трајект, због високих 
таласа, вечерас неће испловљавати, а кад ће - не зна се. И 
сутрадан је гадно љуљало, као на повратку из Улога, па је 
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Ћерим опет повраћао, али на то нико није обраћао пажњу 
– свак се о свом страху забавио. Запамтио сам тих седам 
ластовских брежуљака и на сваком по црквица. Али нис-
мо ни у једну ушли, ни ту ни у другим мјестима, јер наш 
путовођа није марио за вјерски туризам, а ни ми, руку на 
срце, не бијасмо у том погледу полетни. Тада још није била 
кренула рехристијанизација и посрбљавање  национал-
но неопредијељених Срба југословенског поријекла. Тек 
понегдје, опрезно и стидљиво отварали су се убрзани кур-
севи ћирилице. 

Касно увече пристигосмо на Вис, чувену партизанску 
базу у којој се  родио Горан Бабић. У хотелу нестало струје 
и нико не зна ни кад ће ни како ће по овој силној салауци 
стићи.

Мрачно, тјескобно и хладно у собама па се, као по 
договору, шћукасмо на рецепцији у зимским капутима и 
јакнама, ко је  шта имао и понио.  Кад се неко досјети пан-
томиме, а све је душу дало за ову игру којом покушавамо да 
прекратимо  мучно ишчекивање свјетла на видику. И сада 
видим раскораченог Макса како млатара  рукама као да се 
брани од вјетра, док понесено објашњава  загонетку – три 
речи, страни филм. Свим силама се труди да нам дочара 

„Прохујало са вихором“  (хладно-хладно, вруће-хладно), а 
Тришо Стојановски  испали „Десант на Дрвар“ и срећан 
што је „погодио“ скаче као дијете. Тришо бијаше баш добар 
човјек, и занимљив. Гдје год Крсто направи паузу, Тришо 
први искаче и неким невидљивим радаром у тренутку от-
крива кафану и већ пита: - Да мамнемо по едно? – Да га 
мамнемо маму му његову – пиво, шприцер, ракију... мам-
немо и омамљени настављамо. Свуда нас, рекох, срдачно 
дочекују и госте. На програмима пуне сале спонтано ор-
ганизоване публике – ђака, војника, официра и њихових 
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жена, обичних грађана, замало да кажем цивила... Ја и даље 
пријетим вуку, а Макс често говори пјесму која почиње сти-
хом – оженићу се коњем... док Мошо добацује – немој сад, 
немам пара за свадбу.

У Сплиту, опет на хотелској рецепцији, Макс се гура 
да први запосједне собу. Кад одједном некакво комешање 
и гунгула. Неки човјек му се уноси  у лице и сикће – Што 
своју ниси повео, него у моју бленеш, барабо. Макс згра-
нут покушава ономе да објасни како је дошло до забуне, да 
њему на памет не пада... Е па не може се тако са чувеним 
пјесником и нашим другом, па устајемо у Максову одбрану, 
а кад се усправи и Зока сниматељ, онај љубоморни муж се 
нагло сниза и шапну: - Не знам,можда је она гледала њега,  
и оде препирући се са женом. Можда и јесте мјеркала и 
није јој се чудити јер Макс је, судећи по фотографијама из 
младости, помало личио на неког француског трубадура. 
Погледује нас захвално што га нисмо оставили на цједилу, 
иако зна да је лакше поднијети и батине оног љубоморног 
мамлаза него нашу зајебанцију.  – Шта би овом шмокљану, 
каже кроз смијех Крсто – да ми је  остави у кревету, окренуо 
бих се на другу страну.  А Тришо који не зна, нити га зани-
ма шта се дешава, упиждрио оним водњикавим очима – да 
мамнемо по едно?  Много је једно, што рекао народ, а два 
су мало, мој добри Трифуне, млађано Бугарче.  – Немо така 
да ме викаш, љутне се на ову провокацију. И већ крећемо да 
се ушанчимо, а собе ћемо, ако нам буду потребне, задужити 
касније. Важно је да је Макс на сигурном.

Негдје при самом крају ове узбудљиве и повреме-
но заморне турнеје стигосмо у Сењ. И све је, до ситница, 
било онако као ми је Душко дочарао. Харамбашић је за-
иста одличан, чак и пола харамбашића, колико сам успио 
да савладам, уморан од свакодневног афирмисања. На 



П
О

Е
ЗИ

ЈА
 И

 П
Р

О
ЗА

150

повратку у Книн упадосмо у неку високопарну расправу 
коју је потпалио мајор Радуловић, па неко упита Крста шта 
он мисли о тој горућој теми. А наш доброћудни и још увијек 
бодри возач  кроз смијех одговара: - Да вам право кажем, 
радије бих улетио у маказе него у вашу причу!  А прича 
се завршава тамо гдје је и почела – у Книну, гдје је Макс, 
као официрско дијете, некада давно походио гимназију. У 
препуној сали Центра за културу пјесници уз своју пјесму 
казују и превод  Убићу ја вука, што је пропраћено додатним 
аплаузима. У локални новинама освануће тај наслов као 
гесло под којим је успјешно реализован још  један пјеснички 
поход по Далмацији. 

И сада чујем Триша Стојановског – Ће утепам 
волкот... Али нисмо га, нажалост, утепали. Он ће се коју 
годину касније, разјарен пјесничким пријетњама, у чопору 
вратити и као метиљаво шиљеже разбуцати то што смо 
звали домовином – од Вардара па до Триглава. Од учкура 
до грла бијела. Него, да ми мамнемо по едно ...
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Drago Kekanović
  
U OKOVU IKONE SVETE PETKE

Poslije smrti tetke Ljube predali su mi u Domu za odra-
sle osobe u N. Lj. onu hrpicu osobnih stvari pokojnice.Ta je 
šačica sitnica (ogrlica od pet zlatnih dukata nečitljive inkra-
strure, burma, zatim, jeftin ručni sat, brojanice i krst, drveni 
češalj, od javora, takođe...) bila je razastrta preko neuramlje-
ne, požutjele fotografije koja je, pak, bila položena na lice 
srebrom okovane ikone svete Petke. Težina okova i, još više, 
jarke boje i sačuvani odsjaj u očima svetice,  dokazivali su 
da je kupac morao odriješiti kesu. Kad sam odložio ikonu, 
posegnuo sam za neuramljenom fotografijom. Dobro, de, 
priznajem, preplavila me je radost i nisam mogao odagnati 
primisao da se tek sada nakon duga puta i stranstvovanja 
vraćam domu i svojima. Drugoj svojoj majci, i njenom mužu 
koji je više volio da razgovara sa životinjama i drvećem nego 
s ljudima; s djecom bi prozborio još koju, a odrasle je, valjda, 
kao svi šumski (tako ga je tetka zvala) ljudi, radije izbjegavao. 
Ne skrivajući radost, dakle, nadlanicom sam prešao preko 
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lica preozbiljnih mladenaca, i mlade tetke Ljube (umotane 
u bezličnu kutu seoske učiteljice i brkatog tetka Ljubana u 
lugarskoj uniformi, (s dvocijevkom na lijevom ramenu!). O, 
dragi moji... Kako ste samo, onako usplahireni i stisnuti jedno 
uz drugo, sjali srećom! Sudbina vam je, međutim, uskratila 
nasljedstvo, pa ne čudi što ste dohranjivali i zbrinjvali siro-
čad rodbine kao rođene i svoje. I mene, tako. Sve dok nisam 
dorastao do internata. 

Tamo već, u Domu, pažnju mi je privukla nabubrela 
debljina ikone, nisam  je mogao zanemariti. A i ko bi mi (i 
što bi to) mogao izbrisati iz sjećanja lice bogobojazne žene 
u večernjoj molitvi?! Sad, istina, Ljuba je dugo molila, po-
nekad bi je i san preotimao, umor od radova u polju, kućnih 
poslova, zamor od neposlušnih đaka, na koncu konca, ali bi se 
prelamala, trzala i budila, i nastavljala mrmoljiti, u istom to-
nalitetnom zazivu i zapjevu, što bi Ljuban i ja, ušuškani već u 
slamarici, svaki put popratili jedva suspregnutim cerekanjem 
i razbacivanjem krsta koje je oponašalo duboku predanost 
našoj vjeri; „Pokrij se po ušima i spavaj“, ušuškavao bi me i 
ušutkivao Ljuban. „A tetku pusti, neka moli“, šaputao bi mi u 
uvo dok sam tonuo u san.

Mogao sam, kažem, pretpostaviti da je tetka Ljuba po-
nijela ikonu kada je 27. 10.1991. godine, na samu slavu, da-
kle, stiglo ono naređenje lokalnog stožera obrane, ili kako 
se već zvao, Uredba o privremenoj evakucaiji, ili kako se to 
nazvalo, da mora napustiti svoje selo pod Papukom i poći u 
sabirni centar pod gradom. Mogao sam pretpostaviti, kažem, 
da njima ni ta evakuacija nije teško pala:  ne samo zato što 
su vjerovali da vlast uvijek zna zašto i što nešto radi, ili što 
su se nadali brzom povratku,  već i zbog toga što nisu imali 
ni ovaca, goveda i krmadi, pa ih nisu morali sakupljati po 
pašnjacima i livadama i istjeravati na drum prema gradu; a 



153

Ljuban je, uostalom, odmah predao i dvocijevku i uniformu 
naoružanoj trojici koja su banula u njihovo dvorište; najstariji 
među njima je potpisao primitak, istrgao listić iz nekakvog 
blokčića i tutnuo mu ga u ruke.Tetka je što razbacala što za-
kopala gomilice hrane za mačke, a tetak je pak naredio svojim 
psima da se sjure u kotlinu, bliže gradu; tri posavska goniča 
zaista su se sjurila niza stranu, kao da su na lisičjem tragu, 
i šmugnula između vojnika koji nadiru, kamiona i tenkova. 

Sva njihova briga svela se na Pirgavu s pilićima. A i 
njih je Ljuba zbrinula, potrpala je i kokošku i piliće u korpu i 
prekrila vezenom maramom. I tako su se ukrcali, na traktor-
sku prikolicu komšije Rade (bivšeg đaka) koji ih je čekao na 
cesti. Bila je jesen, brzo se smrkavalo, počela je sipiti uporna 
i hladnjikava kišica, jedva su dočekali da pripiti, (a nikad nije 
pio!) i smrkunuti nekome nevidljivom opsuje krvavu majku, 
baci opušak u blato i uđe u kabinu.

Čim je traktor zabrektao a prikolica se zaljuljala, iz 
Ljubine je korpe iskočio pjetlić, Ljubanov novi ljubimac, nje-
gov Crvenperko: kočoperno povjesmo perja zalepršalo je, da, 
i otkotrljalo u vriježe puzavice i kupine kraj puta. Ljuban je 
saskočio s prikolice i otkotrljao se za njim. “Idi ti, sad ću ja!“ 
doviknuo joj je prije nego što je šmugnuo u vrzine i vriježe.

Opis evakuacije te davne devedesete prepisan je s po-
velikog lista tzv. trgovačkog papira kada sam nožićem odvojio 
poleđinu ikone svetog Luke; učiteljskim, školskim rukopisom 
koji strogo poštuje išpartane zelenkaste linije. Ni mjesta ni 
datuma na njemu nije bilo, ali je nastao svakako prije nego 
što se tetka Ljuba obrela u Domu za odrasle osobe. Na hrpici 
ostalih listića različite izrade i namjene, debljine i formata, 
stajao je jedan te isti datum i jedna te ista rečenica: Ljuban 
se nije vratio. 29.10. Od 1999., kada je moja tetka Ljuba, po 
svemu sudeći, dospjela u Dom. Iz godine u godinu, da, bez 
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ijednog slova sa strane, nailazio sam na istu rečenicu i isti 
datum. Teško je povjerovati, znam, da neko ko je dvadest 
godina, malo na nogama, a onda više u krevetu nepomičan 
ležao u Domu koji osigurava zdravstveno i psiho-socijalno 
zbrinjavanje psihički bolesnih odraslih osoba, na isti dan jed-
nom surovom rečenicom ispisuje poraz svih svojih molitvi i 
iščekivanja, i (molitvom, dakako) otvara vrata novoj nadi. 

Posljednji me listak, međutim, datumiran s 29.10. 2019. 
ostavio bez riječi. Rukom žene, rukom, šta kriti, moje druge 
majke od koje nikad nisam čuo ništa drugo od tepanja i toplog 
zagrljaja kao da sam njeno dijete, a ne dijete njegog pokoj-
nog brata, od koje, ponavljam, nikada nisam čuo ružnu riječ 
a kamo li psovku, malo poljuljanim slovima, ali krasopisom,  
zapisano je:

Jebalo ga njegovo pile!
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Анђелко  АНУШИЋ

КЉУЧ

Самобитност  своју – 
Идентитет, учено што се каже,
Чувај као што кључ пази свој

Вазда тих кротак уздржан
Узвишено прост
Међу простотом ствари
И људских послова

Проговори – зашкргута реч-две
По вишем налогу  расковника
Језиком непорецивим
Одрешито

Родослов оца свога
Језик браве
Тајну куће
(И кључара – домаћиновог најмлађег сина)
Тај дубоко скрива
У ливу своме
Испод седам калауза
И девет кључаница

Угледај се на тврду веру његову

Тај главу даје –
Знака од себе не пушта
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КУЋА

Кућа 
и окно ко слепчево око.

То је моје око 
и моје бивше окно!

Кажем. 

Нишанимо се у зеницу:
Оно прозире моју слепост.
Види што ја не видим,
што нисам запамтио.

Ја гледам у Оно што оно не зна.
Не слути. 

Бежи окно
у моје око!

Вичем.

Ено иде сеновит човек
са кијачом на рамену.

Чувени лоботом.

Мајстор за дечије  зенице
и беле штапове из тисућљећне  шуме.
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КАМЕНА  ПОРУКА

Да, да. 
Кроз мали прозор
гледа се велика истина.

На кући
да су теби разбили окно
ко мени што су,
знао би ти шта ти ваља чинити.

Схватио би камену поруку
како су је они давно, пре тебе, 
на томе кућишту појмили.

Јасно би видео ону руку,
и на време прозрео, 
па рашчитао њену шакометну мисао.

Не би се сад мени јављао
из прошлости;
из  Пјесмарице;
са  епитафа.

Из незнани.
Кенотафа. 

Ево, и са Острва папира, 
а све тише и тише.
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ДЕЧАК  ИЗ  КОЛОНЕ
ПИШЕ  СВОЈУ  ПРВУ ПЕСМУ

  
Косовска  Каменица , 4. августа 1997.  –  
Чикаго,  6.  августа 2000.г.

Колона
Колоне  у Колони
О  ја
О  ти
О они 
О сви са својом  Колоницом
Куда
Кудааа

А они тамо  бројкају:
Триста хиљада прогнаних
А  ја им из своје Колонице сведочим:
Милион и хиљаду један и још један погребник
Цестом ступа за ускрслим Чарнојем  

И поворче који се не виде
Пристижу који нису стигли да заколонаше
Ступиће и они што не повероваше

А  силан спровод  испод земље  устопио
Ујасеновчио
   
Колона
Колонице у  Колони
О  ја 
О ти
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О они 
О сви
Куда са својом Поворчицом
Кудааа

А они други кажу:
Заведени
Па се исправљају:
Исељеници
Иду својима
Траже бољи живот  

У  Уреду 
Уредно записују:
Хајдуци
Задат
Ударац
Коначан им је

А има их који мисле:
Номади
Селе се за бољом испашом

Са авакса телеграфишу:
Побуњеници
Варвари
Брисани
Па избрисани
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А Жене у црном
И хуманитарци реферишу:
Премештеници
Премештенице
Има и деце
Болесних и  изнемоглих  од пута

Воде и оцта. Да.
Медовине те.
И шниту хлеба
Кроз коју се види 
Плави круг и пасја звезда у њему
Треба им дати.

А  утешитељи, самилосници,
Запамти шта  они веле:
Простор нема зидова 
Ту  силан дом  до неба је 
Ту места има за вечно боравиште
Ту динамит сапунска пена је
Ту ватра жижица тек је
Оружје  стреле врбове
Ракета камен из праћке  је
Ту  гониоци  пометени
А мржња ништина  је

Ту тврди дом је
Под капом Бога

И чује се шашат
Благе Марије:
Ту ни стреле
Мога брата Илије
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А и Књига каже, брише сузину сузицу :
Што је било то ће бити,
што се чинило то ће се чинити,
и нема ништа ново под Сунцем.

Колона
Поворке у Колони
О  ја
И ја дечак, и други дечак, и до њега девојчица,
и до ње Стравица и братац Стравуљак,
и спаљена травка, згасли јаглац, пиљка у  јами,
и прва ријеч застала у гркљану, 
и прво слово, аз-буки-вједи,  набодено на  каму,
и  бакин смешак са облака, 
дедина обрва у српу Месеца, 
и Жућо, мачак Тошо, Руменка, поток, ливада  везена,
и нечији  чуперак косе у глави,
и згажени кликер у прашини
над којим се њише омча врелине...

О ја
О ти 
О они
О сви 
О ниједан 
О нико
Куда са својим збегом
Куда
Кудааа
Кудаааа
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МОЈ БОГ  

Куд  си пошао
на  непут
у недоба?

Идем да видим свога Бога.

Тако су ми говорили  
дијете док сам био:
Видјећеш  ти једног дана
свог  Бога!

И видио сам га
као дјечачића
на запрези.
Држао  је  узде.
Сморени коњи клецали су
под теретом  збјеганаца.
Дјеца, жене и старчество
сјеђаху на кућним стварима.

Ишао је с неким народом.

И  као младића
у  униформи 
среo  сам  га.

Личио ми је на неког познатог.
На кога, да разаберем, нисам могао.
Сјећање ме  најприје  издало, 
а онда и сви остали.
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Није мача  имао
као што га није ни имао.

Сатанаило тад  грмио  је  у зраку, 
и помало у ваздуху,
витлао прашину, дажд
и тамино угљевље.

У наручју  усузане  матере
спазио сам  га.
Прстом  упирао   је
у олујно ненебо. 

Ишао је у поворци.

Уз  неко велико брдо
које се неземљи брдило,
они коњи пали су на кољена,
с  крвавом пјеном на устима.
Дјечачић је немоћно руке ширио. 

Онај младић је притрчао,
руду  ујармио
и вукао до врха.

Мали  кочијаш весело је
бичем швицнуо, 
и прва немуња истом бљеснула је.

И пјешке, 
ишао је у Колони.
Ћутке.
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Носио је завежљаје.
Одмјењивао нејаке и снемоћале.

Обрисао сам  Његов  зној
Са  мога  лица.

На  Граници
Цариник  га  је
из  поворке  истргао.

Већ дуго те тражим, бунџијо!
Мача први си се машио.
Сад си  и дезертирао!

Натраг, да браниш Лончареву њиву!

Викао је. 

Он је, он је! – 
Из Колоне, учинило ми се, неко је заграктао.

И он је мирно пошао.

Сад идем да видим да ли је дошао мој Бог.
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ЛУКА  МИЛОВАНОВ  ГЕОРГИЈЕВИЋ
(Травна краста дебелог заборава)

Лежим, гле, у Успенском гробљу,
сред Српске Атине – неки то тако зову,
латиничном  шумом опкољен.

Под травном крастом онога  јера
које се млади и љуспа.

Мјесец  и врба 
род мој су:
Сребрен(ички) завичај.

Лежим,
ускочки залегао!

Од кошаве и језичке пизме, 
од  Будима и Пеште,
јакоже Тршића-ића-ића и небелог Белиграда – 
фесом црвенијем ушушкан.

Са штулом уместо крстаче.

Лежим
и не каним устајати, 
кад су и млађи и јачи од мене
на лежање пристали.
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Оно једном јесам устануо испод чепа,
отргав се Бахусу са узе, 
Језик пламени кад ме дотакао –  
пређе јакостнога Вука, 
и веле прије брата мога истоРечоноснога, Граничара Сава,
нареченог Меркаила,
расколника Јулијана
са Међе свјетова – 

кад сам  Писменицу и Ријеч опитно подизао,
народнијем прстима биштајући их.
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САВА МРКАЉ
(Заборављена Пјесан) 

Сава Мркаљ, 
и стари абецедопротрес у азбуци,
шиба љута;
јао! јао! јао триста пута.  

(Нариче  један  Глас
а шизофрен му одјек;
једно писмено
на зјалава уста
копилани се.

А сврачији језици
с  порушеног плота
словарицу  кљуцају).

Сава Мркаљ, 
и бечка боловаоница,
јевропска чекаоница, 
од мора до Петрове горе.

Лекосвачу су изломили,
кошуљу навукли,
у гвожђе оковали 
железну судбину.

У Горњи Сјеничак
путују страва и чичак.
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Сава Мркаљ, 
и – буди мене страван
и мога дебелога јера.
    
Јат ти се јату,
јат(о) ти се јату (не) врати(л)о.

А Палинодију не умео написати,
кад си Пјесан заборавио!
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ПЕТАР КОЧИЋ У НЕКОЛИКО СЛИКА

Петар Кочић, 
и веку мој, врећо јазавичија
коју упрти Леви, спрти Десни
на Давидову њивицу.

(Замене места, покаткад, ова двојица
Браће  по k.und.k.  удовици).

Петар Кочић,
и свет у авлији црне куће:
Бели се робље
Расуте кости препрани крици
Последње светило
на Мрачајском острву.

Кочић а Петрашин, 
и С планине Предраг,
испод планине Ненад.

Вука и Станка, 
и узбуњивача Чочорику
у дом старачки стрпаше.

Земље шаку,
уранијумом богато осиромашене,
Давид носи од града до града:
Лабораторију тражи које нема. 
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Царску овцу караконџулу
Мргуда на перило отера:
Гомјен води
ил’ Врбасу ходи.

Петрашин а Кочић, љубезни Петрић – 
и идем ти, роде, у Скупштину. 

Долазим ти на књижевно вече!

Носим ти и милоште, слатка душо!
Под мишком Отаџбину,
у руци Лујин прут
и Јабин поводац.

На језику саборску подсјетницу!

Петар Кочић – 
и  буди мене миран, 
веку мој, рупо јазавичија! 
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СТАНКО  КОРАЋ1

(Пут у ЧЕМЕРницу)

Станко  Кораћ, 
заправо,
Патња  и нада,

и живот на путу
за  Твоју  ЧЕМЕРницу.

Смероказ на црној табли
са удољастом,  јамастом белином
сечен-усечен. 

И  парцеле 
стравом засејане.

Семенке вјетар вија.
Вјетар вија, вујо свија, роде мој.

Преглед књижевног  јада – 
чија рука сад пише
у земљи без главног јунака?

А деведесет пете,
аугустуса четвртог,
кад умрије Пилипенда 
по други пут - 
(оправдано био Си одсутан)
непрегледан спровод. 
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На крстачу
јадову  јабуку
(обетовану милошту k. und. k. Јозефине)
положи погребник 
и  упокојени,   
јер беху устали коjи повероваше.
   
Од четрдесет прве
већег укопа није било, 
рекао Јован Радуловић.

А и Андрија Томин
дочекао је смрт2.

Тијесна ми је ова форма,
последње његове речи биле су.

1 Др Станко Кораћ (1929-1994), рођен у Чемерници на Кордуну, 
умро у избеглиштву у Београду. Књижевни и културни историчар, 
уредник, есејиста, књижевни критичар. Целог свога века ложио 
је ватру на леду – био дугогодишњи председник СКД „Просвјета“ 
у Загребу, истрајни проучавалац, баштиник и заштитник српске  
књижевности и  културне историје у Крајини и Хрватској. Праћен, 
сумњичен, оптуживан и застрашиван цело време. Патња и нада   
једна је од његових  бројних књига;

2  Андрија Томин чека смрт – приповетка  Јована  Радуловића;  
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ЈОВАН  РАДУЛОВИЋ
(Светли  гробови, рано  читање)

Јован Радуловић, 
и прошао живот;
светли гробови на хоризонту.

Упамтићу добро – идеалан плац
за размишљање је то
где стојим у поворци од Поворке, 
и чекам да се опростим
од онога који никуда није отишао
(нити више може отићи);
само се привремено склонио,
док  не мине краткотрајни  Олује  бỷк, 
свих олуја  хỷк,
прашина  тисуљећна  слегне.

Црни биво врати у црни пришт.

Знана лица спроводника мотрим,
мрка лица нагнута над век-вртачу,
као овај  Дечак од Полаче сад
над Младу Голубњачу.

Размишљам невољко а сетно, понорно,
о  Браћи  по матери,
о Огњеној и  Благој Марији, 
о  Јужном и Северном  полу
који  се никада  неће срести,
како је поручио понтифекс.
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Јован  Радуловић,
и живот који није прошао,
који  се искри у засушеној  цистјерни3

Овај Одлазник, коначно који нам се
стазом од каринског мора враћа,
зна што овде мало ко зна:
да прашина прашину вавек подиже; 

из  срца  оне  Браће
црни  биво вавек  беуче, 

и вечну  олују  витла.  

3 Цистјерна -  накапница за скупљање кишнице, чатрња;  
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ОДЈЕЦИ 

Анушић назначује два мотивско-тематска комплекса 
која ће се у различитим облицима и поетским интонацијама 
појављивати и у доцнијим књигама. То су теме песничког 
уписивања у традицију српског војевања и писања, да-
кле уметничког творења, као наше особене националне  
крштенице. Ова традиција укључује увек мртве једнако 
као и живе, јер у таквом митском преносу живи и мртви 
налазе се у нераскидивој повезаности, а живи заправо 
пишу „сјећајући се својих мртих, весели покојници, туж-
ни погорелци“... Уз то, молитвено-елегични  говор, посеб-
но марканатан у текстовима у „Литургији за поражене“ са 
асоцијативним уписивањем и „дописивањем“ јеванђеоских 
уломака, потврђује да Анђелко Анушић постиже изузетно 
сугестивне домете више када пише као суптилни камерни 
лиричар него као озлојађени али понекад и рутински кри-
тичар друштвене и историјске стварности. 

          
Бојана Стојановић Пантовић

 

Анушићев  поетски нерв је истанчан, аналитичан, он 
се не задовољава простом констатацијом, он задире у саму 
срж наше трагедије, раслојава је и указује на њене коријене 
и на њена многобројна обличја у којима нас је већ походила. 
Он пјесничким језиком говори о нашим заблудама, често 
узалудним жртвама, о лаковјерности, о опаком препуштању 
забораву наших удеса. Он не украшава голе чињенице при-
видним  метафорама које су одавно постале општа мјеста, 
посебно српске родољубиве поезије, дакле он на нов начин  
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проговара о ономе о чему је већ толико говорено и писано, а 
то и јесте суштина поезије, суштина стваралаштва, суштина 
умјетности. 

Небојша  Деветак
   

Сва ова узбуђеност коју носе и емитују Анушићеви 
стихови није срачуната на постизање лаких поетских ефе-
ката, она је искрено казана и стишавана до мере истинског 
утиска, али она исто нема ни вештачких пригушивача који 
би лако могли да је одведу у штурост и хладноћу. У извесној 
мери ова поезија зрело промишља о смислу егзистенције, о 
моралним  и другим духовним вредностима које држе овај 
свет. Јесу ли те норме још увек могуће или су већ пољуљане у 
својим темељима? Је ли још увек добро и вредно оно што смо 
до сад мисилили да је?... Слика великог расула, напуштање  
родног краја, бекство из Крајине, колоне очајника, у песми  
Риданица за Српском Крајином – импресивна је и потресна.                                                                       

  Павле Поповић

И Анушићева лирскоепска земља после бројних ра-
това и разарања је „пуста земља“ у основном и пренесе-
ном смилу. Цитирани стихови других аутора, трагање за 
Месијом, прича о Гралу, митолошка бића, богови добра и 
зла, осећања немоћи да се  превлада сопствено ропство, 
без обзира на сродности, показују да ова поезија поседује  
и друга лица, песничка и непесничка. Делови у контексту 
целине добијају још један додатни значај који није меха-
нички збир претходних значења, него нови квалитет који се 
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аналитички и критички умножава све док се митски „брат“ 
не поистовети са својом негацијом – „тат“. На једно место 
и у једно време сабрани су усудни и пресудни векови, од 
косовског Видовдана до наших дана, од житија светих от-
аца, Студенице, Жиче, Милешеве, до Крке и Гомирја. Од 
„злата јабука“ пала је у Бојану, с њом и епос и етос небеског 
народа, слово „кнежеве клетве“,  и „слово љубве“, јуначке 
љуте ране, славни подвизи и славни порази...Последице су 
постале узроци, кретање у круг довело је националну драму 
до Невера и Неверића, гротескног знака безнађа. Крај се 
вратио почетку.

         
 Миљко  Шиндић  

У извесној мери, филозофски нагнут над дубљим 
историјским, али и савременим удесом српског народа, који 
вешто контаминује  у универзални, ванвремени песнички 
амалгам. Не бавећи се само српским, него и свеколиким, 
метафизичким балканским „замешатељством“, Анушић је 
изнедрио оригиналан, и у сопственом развоју, инвенти-
ван песнички израз; реч је о тоталној експлозији језика – у 
његовом звучном и семантичком слоју подједнако. У том, 
дакле, језичком прштању, где песник опробава неке нове 
могућности матерњег језика и бруја, експеримент који је 
тако плодотворно отворио Милосав Тешић, и који у овој 
збирци  (Крст од леда), али и у целини, Ађелко Анушић има 
за најближег сродника, можемо успоставити и својеврстан, 
комплементаран (формални и семантички) укрштај ова 
два ствараоца. Док Тешић пева о трагичној вертикали 
српског народа, кроз историјске тачке (присилних) сеоба, 
на потезу Југ – Север, од Хиландара до Сент Андреје, дотле 
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Анђелко Анушић пева о таквој истој, не мање трагичној, до 
сада неопеваној, хоризонтали савремених присилних се-
оба српског народа, на правцу Запад – Исток, од Српске  
Крајине и Босанске Крајине ка Дрини и до Србије.

           
Славица  Гароња  Радованац

Откривање чворних места у духовној, и уопште, 
антрополошкој структури нашега народа,  одвија се ком-
плексно: кроз метафоричко препознавање у речи запрета-
ног историјског искуства (од прапочела до данас), сликама 
налик савршеном суду, рефлексивном, јер води лирску по-
лемику са смислом егзистенције, и, што је посебно вешто 
искоришћено, интонацијом поетског  говора, остварен је 
благо ироничан однос песничког  субјекта спрам пред-
мета певања. Тако је створена чврста лирска грађевина 
певања чији је супстрат духовни сублимат остварен спон-
таним укрштањем метафизичког и плотског, хармоније и 
деструкције, идеала и сурове стварности... Анушић је сигур-
ним рукописом, слободним стихом, на семантичком плану 
без празног хода, створио поезију емотивно снажну, реф-
лексивно тачну;  драматичан судар есхатолошких визија и 
људске прашине омеђен хришћанском потком. У крајњем 
резултату, потврдио је оригиналност у традиционалном, у 
време када се поново заоштрава сукоб између тзв. модер-
ниста (постмодерниста, мондијалиста) и традиционалиста.

         
 Живко Малешевић
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У Анушићевој поезији приметна је тежња субјекта 
да докучи лепше, самртник узалудно упире очи ка небу и 
светлости покушавајући да се ослободи овоземаљских веза, 
да узлети у просторе безвремене чистоте. Отуда у његовој 
поезији чест мотив хладноће, снега, хиперборејских 
одређења као у поетици Милоша Црњанског. Искушења 
природног живота често спутавају необуздану мисао и њен 
истински узлет. Стваралачка воља и апстрактни идеал често 
су унижени ружном и доминантном стварношћу. Поезија 
допире до самог врхунца идеалног узлета, али се пред њом 
врло често отвара спутавајући понор. Стварност и сурова 
историја рађају сумњу и недоумицу која повремено постаје 
основа човекове мисли, неизвесност која прати авантуру 
песничке речи... Анушић свој свет гради по диктату луцидне 
логике која се ослања не на тактилни карактер ствари, него 
тражи скривене аналогије, симболичну и асоцијативну везу. 
Комбинаториком утисака песник остварује творбу чисте 
идеје која је препуна прелива и вишезначних слојева. Испод 
баналности обичнога, свакодневног, јасно видљивог, песник 
досеже дубље представе, заносне мотиве слутњи, померање 
граница реалнога у сфере имагинарне  метафорике. 

         
     Мирослав Радовановић

 
Језик Анушићевих стихова је слободан, разигран, 

уман, незаплашен новим речима и кованицама када му по-
нестане оних већ знаних и толико пута исписаних, језик 
горак али богат, језик који остаје кућа и колевка, мајка и 
једини стожер на бранику идентитета, језик саткан од речи 
заборављених, речи успаванки, клетви, тужбалица и здрави-
ца, језик у који стаје читав живот. Стихови кореспондирају 
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са богатим књижевним наслеђем, локалним и национал-
ним, са народним стваралаштвом и Јеванђељима, откривају 
ерудицију песника и дубоко познавање традиције, прет-
ходника који су обитавали и опстајали на истом простору 
одакле се сада морало отићи, што песник доживљава и као 
лични и као национални пораз,  рану која дуго неће заце-
лети, али и која је задобијена часно и без истицања врлине 
свога рода  као и једине вредне  записа... И после близу 
четири деценије  песниковања, Анушић, на пример, у песми 
Аутобиографија, за себе каже: Ја сам бодљикаво острвце/у 
срцу иловачне јабуке, крунишући и заокружујући овај лич-
ни, аутентични запис о страдњу великог дела српског на-
рода који је веровао у правду и владавину истине, у своје 
светиње и завете, а доживео понижење егзодуса као трајно 
стање, без много наде да ће се нешто променити за људскога 
живота. Поништимо ли себе као народ, пристанемо ли на 
сва понижења, судбина избеглиштва неће мимоићи никога 
од нас. Та страшна порука је упозорење које ови  стихови 
шаљу, не више молба за помоћ, не више ни молитва, јер у 
пресахлим сузама живе још само клетва и лелек. Оглушимо 
ли се о тај лелек, изгубили смо Бога у себи.

         
         Александра Ђуричић

Вера песникова усмерена је ка висини и ка дубини: на 
духовне наше врхове, али и на анонимне, непознате, „обич-
не“ људе, блиске земљи и спремне на све оно што са собом 
доноси живот - који нас никада није мазио. С једне стране, 
отворено, или у скривеним цитатима, наводи мисли чита-
вог спектра наших истакнутих писаца, особито западних 
Срба (од Саве Мркаља до Јована Радуловића), откривача 
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скривеног смисла и могућег пута, а Бога не само да тражи, 
већ и препознаје, с друге стране, у ликовима својих про-
гнаних, или на правди убијених земљака (од загребачке по-
родице Зец до крајинских невољника). Човек, једва опстао 
у непрестаној муци, незагађен књишким знањима, зна све 
што треба знати и дела колико може. Бога, по Анушићу, 
ваља тражити међу таквима.

          
          Владимир Јагличић

 Овај „сиротан помајке епике“, на језику до кога „држи 
више од хлеба“, све чувајући успомену на народног пјевача, 
руком с које је „дезертирала хајдучка  пест“, опјевава жен-
ску  линију. То је јасна алузија на Вукову чувену подјелу 
наше пјесничке класике: са једне су стране јуначке (епске), 
а са друге женске (лирске) пјесме. Анђелко Анушић суге-
стивно пјева управо из тог процијепа кога је јасно означио 
Никола Кољевић: „Насљеђе нам је епско, а позиција лир-
ска“. Савремена лирска пјесма, дакле, и памти и слути, па је 
Анушићева пјесма живо двојство онога некада и овога  сада. 
Зато се Анђелко Анушић у својој густој и изванредно живој 
књизи  (Зимно место) сваки час креће и тамо и овамо; тамо, 
у Књигу (Библију), у апокрифе новозавјетне, у Пјесмарицу 

- овамо, у поезију и културу, националну и свјетску, као у 
спасоносни океан памћења. Анушић заносно пјева о глини 
„кад је први пут прогледала“, о посланицама „у чамовој ко-
верти“, али са надом у ону која „преповија живот у смрти“, 
чак „и у јаслама од  леда“, понекад  вјерујући да би смирај 
могао бити освит, надајући се, дакле, другом доласку.

                                           
Рајко Петров Ного
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Благоје Баковић

НЕЋУ ТЕ СЕ ОДРЕЋИ – КАЖЕ МИ ПЕСМА  

Ходао сам по лишћу. У мојој Јабучкој Гори, ходао 
сам по лишћу. Брда су била велика, високо је било дрвеће. 
Звезде су биле далеке. Даље од лишћа које је шуштало под 
мојим ногама, у које сам упадао до колена. Жубор потока 
био је нејасан, као и шуштање ујесен опалог лишћа, које ме 
засипало као мећава. Фијук ветра, који је развејавао лишће, 
мешао је тај жубор потока, са овим шуштањем лишћа. Бела 
јагњећа руна су лебдела, као неки облачићи из којих је 
зрачила нека радосна топлина и мекота сигурности којим 
сам пунио јоргане и јастуке моје маште. Тада нисам знао 
слова, нити сам могао да читам песме, оне које песници 
пишу. Тада, у мојој глави, поезија још није била у песмама. 
Поезија је била просута у свом почетном и једином обли-
ку. Пропланци су изгледали како су хтели. Облаци су били 
произвољни и слободни. Жубори, птице, ветрови, мири-
си, ливаде, дани, звезде, брда, планине, потоци, папрати, 
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откоси, брезе, воћњаци, ветрови, сенке, крошње, блејање, 
мукање, рика, кокодакање, рзање, кукурикање, камење, ба-
рице, путеви, кише, каћуни, љубичице, месечина, пахуље, 
снови... све је било песма ван песме. Песма још неуловљена 
кавезом језика. Приче које су причали старци, биле су пуне 
ратова и глади, пуне несланога зеља и поретког, несмочаног 
и несланог качамака. Са струна гусала, испод густих брко-
ва, отварала се завеса епске позорнице и пунила страхом и 
језом и неком жалобитном тугом срце дечака. Добра наша 
петролејка узалуд се трудила да дрхтавим својим сјајем ос-
ветли све оне тамне буџаке у којима се непрекидно и нетре-
мице воде битке и у којима и сам дечак некако нејасно и сав 
усплахирен и зајапурен, згранут и престрављен, непомичан 
и, до непостојања поништен, учествује. Од тог епског заба-
вишта пуног туге и раних јада, пуног ватрене борбе и крви 
проливене зарад правде и слободе, дечак није смео, у дугим 
зимским ноћима, са прага, у мрак пишати, да му жар који са 
неба пада са оних вила и змајева, не опржи пишу. А кад сване 
бели данак, када се епски мракови разгале лирским јутрима, 
и када чобанче опет пусти своје стадо по непрегледним и 
непрочитаним и никада довољно читаним а камо ли толкова-
ним страницама поезије, са дна крчевине Гојкове, тамо пре-
ко Петковине, преко Милованове и наше Крчевине све до 
Михаилове кречане и горе до Бандере, преко Боровњака па 
све до Шанаца, нигде нема ни трага оним синошњим битка-
ма, просидбама и препрошњама из женидбе Бега Љубовића. 
Као да су и Иво Сенковић и Ага од Рибника били само сан. 
Косовска и свака друга Косовска битка, некако преко дана 
као да се одмарају, и чекају ноћ и струне гусала и гудала да 
их опет, испод густих бркова и жилавог грла, под чвороватим 
и чукљевитим, жуљним прстима, изведу на поље јуначко. На 
исто ово поље по коме свиће ветрова успаванка и фрулина 
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устајанка, сунчева плетисанка, загонетка жубора и одгонетка 
тишина. Дечак тада није могао ни да зна ни да слути, шта ће 
му једног дана значити то подне, то зрно соли, тај мрав, тај 
врабац, та пчела. Није знао да су те прве слике света, прве 
и једине песме на свету. Мало га је збунио доживљај првих 
слика из првих песама које песници пишу, а које је научио 
напамет пре него што је научио слова. Јер старији, који су 
били научили слова, су учили и читали наглас да би запамти-
ли, а он је памтио да би учио. Ала је леп овај свет, овде поток 
онде цвет, однекуд је довикивао, из неких тамо читанки, чика 
Јова Змај. Лисје жути веће по дрвећу, кликтао је Бранко. Чуј 
како јауче ветар кроз пусте пољане наше, позивао је Илић. 
О само тихо кроз густо грање, упозоравао је Јакшић. Кад на 
земљу падне тиха роса прва, родиће се младо прољеће, уз-
дисао је Шантић. Дечак ће нејасно и несигурно почети да 
осећа помешаност песама, ових првих, почетних, јединих, 
ненаписаних, по којима хода, које гледа и дише их, у којима 
и сам учетвује као какав знак, стих, реч или слово, и ових 
других које песници пишу поводом ових првих. И тако ће 
касније осетити да није ходао и да не хода по земљи него по 
песми, и да оно лишће из прве реченице ове приче, није из 
његове, Јабучке Горе, него из Бранковог Кад млидија умре-
ти. И да све што ће касније читати, и што ће промаштати 
неће бити довољно описано ни домаштано колико га је опи-
сао и домаштао Једини Песник у својој јединој бескрајној и 
беспочетној, одувечној и заувечној песми. И сва та човекова 
песма ће му, касније, личити на жамор мобе, а сва та песма 
јединог Песника на онај вечни и непреводиви, неуморни и 
бескрајни жубор потока, на ону нпрекидну и непресушну 
упорност траве, на његобу прву лектиру, и прву читаоницу, 
и прву свеску, и прво слово, и први рукопис...
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Брката старина, Рaдомир Вуковић, кога су сви 
ословљавали са куме, нашао је, једног јутра, насред рукописа 
, у високој папрати дечака, код стада, како чобанује. Папрат је 
била височија и од оваца и чобанина. Дечак ће тај дан памити 
целога свог живота. Шта ти мислиш куме, да ли има Бога? 
упитао га је, испод бркова, испод шешира, кум Радомир. Нема 
га, на то ће мали, као из топа. Јер, каже дечак, да га има, ја 
бих га видео. Како то мислиш видео, на то ће кум, задовољно 
сучући брк. Па као што видим ова брда, тебе, ово Сунце, ово 
небо, ове овце, ову јагњад, тако бих видео и Бога, правдало се 
чобанче. А добро, кумићу мој мали, наставља Радомир, да ли 
ти имаш мозак? Имам, одговори дечак. Како то мислиш, имаш, 
јеси ли некад свој мозак видео? Нисам видео свој мозак. Али 
да отвориш главу крави, овци, лептиру, буби, нашему Гарову 
или Зекану, видео би Куме да сви имају мозак, објашњава де-
чак. На то ће, после дужег ћутања Кум, ма нисам те питао да 
ли неко други има мозак, него да ли ти имаш мозак и да ли си 
га видео кад кажеш да га имаш, и како то рече да Бога нема јер 
га ниси видео, а кажеш да твог мозга има, иако га ниси видео. 
Не дај ти Боже, кумићу мој мали, да видиш оно шта тобом 
управља, додаде Радомир, у том давном разговору који још не-
где траје и који се ево не завршава ни до данашњег дана када 
онај давни дечак, претворен у ово сада дете, опонашајући 
јединог Песника, покушава да загази у оно чисто непресушно 
језерце, испод источника из кога је потекао и он и његов глас. 
Из ког је проистекла радост због прожизнућа надом и снагом, 
охрабрењем и вером, а изнад и пре свега љубављу и стидним 
покушајем да и он, недостојан и мален покуша да од Песме 
јединог Песника, загледан у њу и њена слова и стихове, у њене 
зарезе и тачке, у њене синтагме и синтаксичке склопове, усу-
ди се да је опонаша и да, овде доле, како би Настасијевић 
рекао, завапи и запева своју песму. 
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У  почетку те песме нису биле моје. Оне су биле пес-
ме жеље да се усудим да будем песник. Песме су добрице. 
Пуштају да их записујеш и када се вежбаш да им будеш 
записивач. Све оне, колико год изгледале различите  по мо-
тиву и формалном испољавању знају да су једна песма, и да 
ћеш је, сада овако записану, други пут записати другачије, 
другом бојом звука и другом бојом обасјања и под другим 
насловом. А тек сада, како време пролази и надолази, како су 
мојије, имам осећај да их ја више и не пишем. Него да сам, 
од када сам престао да пишем песме, почео да их записујем. 
Песме долазе, прилазе ми у сну, терају ме да се пробудим да 
их запишем. Да зауставим ауто у вожњи, да вадим папир и 
оловку. Понекад ми нека песма не да да се усредсредим на 
неки разговор са пријатељима.

Понека ми приђе, и као да каже, јеси ли ти онај што 
записује песме, ево ја сам дошла да ме запишеш. Видиш 
ли да имам посла, наврати касније, кажем јој. Ако хоћеш, 
хоћеш а ако нећеш ја одох другоме, други има времена 
за мене. Понекад, некој песми кажем да оде на скијање у 
Аустрију, или на летовање у Грчку, како би мало стасала, 
постала зрелија, па да опет наврати. И тек што је отишла, 
онако незаписана и у језик неодевена, видим већ сутрадан, 
у неком часопису, да је неки надризаписивач, онако незрелу 
и малолетну, записао и објавио већ. Дође ми је жао. Као да 
су је, Боже ми опрости, силовали.

Понекад ми се учини да ја све мање имам везе са пес-
мом коју записујем. Уствари имам везе колико и водитељка 
телевизијског дневника са његовим садржајем. То јесте, 
може и водитељки да се отме да се накашље или да погрешно 
изговори неку реч. Али одмах следи извињење. У том смислу 
водим рачуна да, као њен записивач, не злоупотребљавам 
свој службени положај, и да не одузимам реч песми, да бих 
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је дао себи. Због тог осећања често волим да кажем да, ако 
ишта ваља у томе шта ја радим и чему служим, то није моје. 
А све што у томе не ваља, смем обе руке да наложим у ватру, 
да је само моје и ничије више.

Волим да кажем, да  овај свет делим на песнике и ци-
виле. Притом ми песници нису сви они који пишу, нити су 
ми цивили сви они који не пишу.

Има доста песника који су сами себи исписали позив-
ницу за ту службу, и служећи у њој, распиривали свој дар до 
буктиње, и заправо постали и остали песници. А има песника 
који се никада нису одазвали том стварном позиву који им 
је дошао са Неба. И боравили су, и бораве овде, на земљи, и 
очима и душом песника посматрали песму највећег и јединог 
Песника, и читали његову поезију,  али се никада нису усу-
дили да тај свој дар искористе, да завире у његове механизме, 
и да покушају да запишу бар једну једину, своју песму. Зато 
мислим да је најсрећнија околност по поезију, када неки пес-
ник, поред тога што јесте песник, и записује песме.

Осетим понекад да је грех записивати песме. Тим 
већи што је то записивање урађено лошије, недостојније, 
непристојније... некако ми дође жао песме када осетим да 
је понижена тим и таквим записивањем и да се нашла у ка-
везу језика. Нарочито код песника који не певају по мери 
свога дара. Нарочито код оних код којих се види похлепа да 
та песма буде баш помоћу њих записана. Волим ловца код 
којег се не лучи пљувачка и не прораде желудачни сокови, 
када угледају призор чисте лепоте у срни и ланету на изне-
надном чистацу пропланка. Волим  када га, у том тренутку, 
надјача чуло вида и чуло среће. И када уместо повлачења 
ороза на пушки, повуче ороз на фотоапарату. Тако да лепо-
та буде уловљена а њен извор и узрок остане жив. Волим 
песме и волим песнике којима песме, и после записивања, 



190

П
ЈЕ

С
Н

И
Ц

И
Ц

 О
 П

О
Е

ЗИ
ЈИ

остану слободне, бестелесне, ненажуљене језиком. Ко има 
интуицију, зна да поезија, ако су речи тело поезије и песме, 
а нису, није у речима, није у стиховима, није у језику. У ре-
чима и језику се налазе кажипрсти низ које, када се боље и 
поверљивије загледамо, оно што у нејасној, тајанственој маг-
ли, тамо у даљини, слутимо, оно због чега душа брже затрепће 
и порумени, оно тамо је поезија. Јер поезија се, за разлику 
од науке, одрекла смешног напора да објашњава тајну. Она 
не жели да је растајни, жели само да је осветли и објави, да 
прослави лепоту и величину њене тајанствености и тајности.

О томе како песма настаје могу да говорим. Али само 
о свом личном осећању и о свом искуству са осећањем да, 
и поред свих прича и покушаја говора, о томе је тешко го-
вотрити, а очекивати неку и изблиза могућност да та прича 
може и уме да се приближи тој тајни када песма, користећи 
се мноме долази по прве стихове свога тела. О томе како се 
из тог лебдећег, како би Дучић рекао, прамена тајанствене 
магле, из те кудеље предпостојања у језик упреда будући из-
глед смисла и боја звука која ће је из материце логосне ти-
шине, из нетварног претворити у тварно, када песма у језику 
пробуди и усправи кажипрсте низ које ћемо се у будуће 
загледати не би ли је доживели, и што више загледања, у 
случају срећнијег записивања, то више кажипрста, то више 
праваца, то више доживљаја, то више изгледа једног те ис-
тог неког стиха, строфе или песме.  

Када осетим живу песму како ми се мрда у стомаку, та 
трудноћа понекад не стигне ни до стомака, једва чекам да је, 
када ме ситуација примора, запишем, да видим како изгледа, 
да је после читам, да видим шта ће ми рећи, да видим чему 
ме она учи, не чему сам ја њу учио, него чему она мене  учи 
док је записујем и одмах потом чему ме учи онако записана, 
и шта ми још тражи да јој додам, да је умијем, да је окупам 
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јер је од рађања остало по њој трагова од утробе, које јој као 
и свака бабица, песник, њен записивач, мора умити и об-
рисати, док се она сама из читања у читање задаја смислом 
као новом храном логосности на оба света. Као што мајка 
која дете рађа, не може и не уме да му одреди ни боју очију, 
ни изглед лица, ни дужину прста, ни стас ни глас, тако и 
песник, ако је песник, не може да одузима реч песми да би 
је себи дао. Нити сме да јој додаје шта јој не припада, нити 
да јој одузима оно што јој припада. То јесте може он то, али 
то више није песма песмина, то је његова песма, а као так-
ва, она је само његова, није своја. А песма која није своја је 
ничија. Која нема своју крв, своје срце, свој мирис дубина из 
којих је тргнута из, како би Раичковић рекао, земљине теже.

И као што мајци није довољно само то што је жена, 
да би родила дете, то је услов али није довољно, тако ни 
песнику није довољно само то што је песник да би записао 
песму. Пре тога, мора да постоји, како би Његош рекао, неко 
сношеније – Ој Господе на висини који гојиш бесмертије, 
те са Небом душа људска има неко сношеније. Без тог 
сношенија нема ни човека ни песме. А да би тај порођај 
записивања прошао како Бог милује, најважнији су вера, 
слобода и љубав. Јер, пре него узмем оловку, кад видим и 
осетим песму, ја немам сазнање да ћу је успешно записати, 
него веру да могу да је запишем, ја имам слободу да је за-
пишем, и љубав да је запишем, јер да није те љубави, која 
обавезује и даје домете слободи,чини ми се не би се она 
јавила баш мени и рекла, не ја сам твоја, него ти си мој. Јер 
однекуд знам да ми нећеш ништа одузети, нити нешто своје 
додати. И нећу те се одрећи – каже ми песма.

                                                                   
Митров данак, 2021.
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У ЧИТАОНИ

У читаони око Јабучке Чесме
Ушима сам се начитао песме

Какву синтаксу створи то
Тај пад извора у корито

Тај еп који шири у етар
У једном примерку издавач ветар

Па ме тај први језик родилац
Тера да будем преводилац

Да ту песму превезем на љуски
У сасвим неми говор људски

Од тада у једној жељи горим
Ово што зборим да жуборим

Тај жубор потока кроз Црну Гору
Разређен тишином у Црном Мору

Да вртим у извор у врх села
У грло земље у жар тела
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ОБЛИК И ДУША

У детињству једно парченце даске
Душа ми беше у његовој власти
Ко глумац што је у сенци маске
И мене тај облик троугласти

Дуго је некако држао под своје
Та по ивици линија строгост
И стрепња да се не раздвоје
Тај предмет ушо у живот ко гост

Знао је да ме нађе и снађе
Дуго у хладу на крају живице
Гледао у тај отпадак грађе
И нишанио низ строге ивице

Ништа што дотад око види
Не беше равно том троуглу
То је да ти памет забриди
Много касније видех куглу

На рачунаљки скроз прободену
Жицом на којој се води рачун
Душу у тело пободену
Све је то некуд пело на чун

Онда сам од оног прекланог гроника
Од мртве свињске главе што дремље
Од оног бљеска са раоника
Који преврће фаше земље
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Од храста који је први лупио
Најављујући катастрофу
Сунђером језика у себе упио
Све оно што неће у ову строфу

И што уопште неће ван себе
То тек у заносу пророци слуте
Тиме изнутра пиле гребе
И подрхтавају усне док ћуте
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ОНО МЕСТО

Кроз мирис нашег глога
И таму Јабучке горе ми
Први пут сретох Бога
У ране оне зоре ми

У небу беше плав
У боровњаку модар
У мравињаку мрав
У мени свеж и бодар

Док још не беше у Сину
Детаљи шумски сви су се
Дизали одавде у висину
Ка Теби млади Исусе

Док још не беше у ранама
И неизневерен од људи
Љуљаше ветар гранама
У благој јутарњој студи

И сад понекад у зору
Док гледам Твоју фреску
Листам Јабучку гору
Отварам драгу свеску

И тражим оно место 
На коме све се кодира
Као волшебни престо
Првог и страшног додира
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ОД ЦЕРОВА ДО ШАНАЦА

Од Церова до Шанаца
Пужева травки гљива брезика
Раскивам триста катанаца
Господе са твога језика

Од Шанаца до родне куће
Где међу звездама овце блеје
И млад ветар кроз ново пруће
Јутром звижди Твоје идеје

Ту сам Ти једном то још траје
Нашао себе загледана
У плави мехур Твога свода

И чуо пса како лаје
На Твоје звезде у дну дана
Под небом које прелеће рода
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МОБА И ЖУБОР

У маленој ливади
Разорана њивица
Рука сади и вади
И та слаба ивица

Што зрак сунца плоти ка
Обличју усева
Меша кашаљ мотика
Са лајањем брусева

Уздигнуто ко бина
По брдима село је
Ко да никад свело је
Чак и песма мобина

Која ради на томе
Да прослави све дневи
Да продрма атоме
И тишину проплеви

Која све то опхрва
Пре него га нашика
Звецне тањир кашика
У сну мрдне обрва

И све опет тихо је
Руке које владају
Сем што звезде падају
Ветар гране њихо је



198

П
ЈЕ

С
Н

И
Ц

И
Ц

 О
 П

О
Е

ЗИ
ЈИ

И по сву ноћ хита ком
И до којег отока
Жубор нашег потока
Мамљен својом Итаком
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СЛИКЕ КОЈЕ РАСТУ

На дну крчевине Гојкове
Дубином потока Чичина
Чујем детиње гласове
У тами живи причина

Тих првих слика света
У свему чујем дашак
И пада на зрело доба
Ко по ранама прашак

А горе према Бандери
Код Михаилове кречане
Све чешће у сну тонем
Кроз зелен горе свечане

Осећам живот оних 
Што су Боже ми прости
Од свега овог само
У гроб однели кости

А њина брига бдије
И ветар пшеницу таласа
И мала радост напукне
Бојом њинога гласа

Како их овде нема 
А трају њихове моћи
Вејући жито на гумну
Они су осмехнут ноћник
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Они односе плеву
Са привида и снова
Од њих свуд по ваздуху
Видим нечујна слова

Од њих некад прокопни
Тишина тишину пробије
И пукне опна на опни
Побегне робија с робије

И меша сан са јавом
Са Бјеласице урове
Плави се плаво у плавом
Изнад дубине Урове

Месец у давној ноћи
Звездама храни вукове
И сјајем који ће проћи 
Онамо про Локве Пукове
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ПОВРАТАК

Кад ме запљусну драге светиње
Враћам се у оне дане детиње
И чујем како крмад гуричу
И петлове што кукуричу
Пас се узвртео око коца
Пијучу пилићи и квочка квоца
Ветрови шумом шуме причу
И овце блеје и краве ричу
А птице хорске пробе држе
Мирише пелин и коњ рже
Не можеш разликовати једног слова
Од песме псовке и благослова
Заподела се прича умна
Пред вече насред неког гумна
Деца по њивама купе класове
На све стране чујеш гласове
А горе високо са неког виса
Играју „одузимања земље” и „клиса”
Теку дани жуборе потоци
Погубила се чељад у стоци
Расту печурке цеде се смоле
Ми се враћамо некуд из школе
Па чак и зими испод стреје
Чудна топлота живота веје
И ноћи радост тамом звоне
Да се вратим у дане оне
А сад кад дођем у та брда
Слегла се тишина људи и крда
Капље са севера и са југа
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Низ леденице нека туга
Ко да је све то била бајка
У целом селу отац и мајка
Са њима моји стриц и стрина
Од оног кркљанца само тишина
И киша тиха из тих времена
Пада на жеравице успомена



203

ДЕТАЉИ ЈЕДНОГ ДАВНО ПРОШЛОГ ДАНА

Врело је подне птице се са грмља вину
Страх од грома помешан са зујем мува
И црни облак који доноси грмљавину
Детаљи су дана који се негде некако чува

Од чега се и зашто у мени чува тај дан прошли
Је лʹ од других да га не покрију као земљу трава
Као и многи значајнији који као да нису ни дошли
А већ су се ушушкали под велом заборава

Говорим му да се не боји да нема чега да се плаши
Да и неупамћени су моји да сви су дани наши
Не знам заиста због чега нит ико може знати
Пламти у њему жеља да га опевам и памтим

И овом песмом му чиним угађам дану моме
У њему сам се сећао људи који су помрли давно
Још пре мога рођења. И можда је некако у томе
Разлог што тражи да га се сећам, нешто је у њему главно

Јагње заклано за ручак илʹ нека језа и нејасна трема
Пред покошеном травом и ливадом које више нема
Пред неким непознатим, невидљивим рукама што носе
И склањају ливаде, дане и године, косе и откосе

Не знам али ми његове жудње да га не заборавим сјаје
Жељом да у сваком дану однекуд и он жели да траје
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ТОПОЛА

Кад дођу јаког ветра часи
Не зато да живот овај дуља
Тада бих волео оче жив да си
Да видиш тополу како се љуља

И мада знам да тамо снујеш
Јутрос о нечем већем пречем
Волео бих да овај наш ветар чујеш
Још то бих имао да ти речем

Или се ти мени то јутрос јављаш
Напушташ за трен вечности трошњу
Па хуј бесмертија у гране стављаш
И наше тополе љуљаш крошњу
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КУЋА ЗА МОЈУ МАЈКУ

У старој кући поднице шкрипе
Јутро се за твој облик спрема
Твоје су речи пчеле са липе
А куће и тебе у њој нема

У златно подне дан пољем жита
Твој срп мајко над њивом сева
Сваки ме детаљ тих слика пита
То што се живи да ли се снева

Слепе су очи за нешто сушто
Као да живимо неку пробу
За одлазак одавде ко зна у што
Што нема везе с прахом у гробу

Да је то тако говори дух куће
Које више нема али нас и она
Пуна твог гласа кроз свануће
Сад спаја ко дахом васиона
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ЛОВАЦ И ЈЕЛЕН

На сред ове песме спава јелен
Преко наслова му вири рог
И пада мали страх на сан му зелен
На пропланку кроз глог мирише бог

На папцима у задњем стиху
У снег претворен ловац зимује
И да га не пробуди пуцњаву тиху
С његовим лаким сном римује

А већ ван песме лети перје
Падају папкари и копитари
Ни мртвима се добро не пише

Ловац и јелен једна звер је
Од памтивека што не стари
У овим речима која дише
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УПОРНОСТ ТРАВЕ

Са Пали и Жари Све до Тошевина
А у оне дане кад је кошевина
С Пуришиног Бријега па све до Паљике
Кад је туга ливаде ишла у навиљке
И гинуло све што су цветови сневали
Слушао сам косце како су певали
Алʹ од неког чуда и песме њихове
Највише назрех нејасне стихове
Замах по замах ко стих по стих што се 
Винуо до звука изнад смртне росе
Што с вратова травки као са талаца
Фијуком оштрице змијски запалаца
Они болни звиждуци лакоће и страве
Кад коса стругне земљу при дну траве
Онако оштри и језни а нестварно рески
Падали су негде у дубине свески
Негде у души, у дну душинога ува
Тишина их храни и некако чува
А чинило се под њим некако лакнуће
Оно дрхтање траве пред смакнуће
И тај стих ми каже – нада је мршава
Да се смрћу икад ишта завршава
Па се пита док све под њим страда
Чиме се то храни у корену нада
И има ли ишта кроз све света страве
Што би било слично упорности траве
Док је косци косе и пластиље пласте
Одакле јој снаге да толико расте
А замаси пљуште од зоре до мрака
Од нашег Лединка све до Округљака
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ПИСМО ОЦУ

Много ми значи што нисам сироче
И што знам да ниси умро кад си умро оче
И што ме никаквој странпутици не даш
И што ме из Бога нетремице гледаш

Твоја ми снага сад слази у табане
Стазе су ми твојом ногом утабане
Ја се овде појим оним твојим вином
Које се зове чежња за истином

Све је овде и сад ко за твога века
Огњиште салаш црква и колевка
За сунцем се окреће и расте и цвета
Она наша њива твојих сунцокрета

Под твојим погледом пшеница таласа
Тишина је добила боју твога гласа
Дана сваког ту си још од јутра почев
Син ми носи име, облик и глас очев

Све што око види однекуда слути
Да ћеш све ово, још једном, руком додирнути



209

МОЛИТВА ПРЕД ПЕСМИН ДОЛАЗАК

Као што сунце бојом зеленом
У стаблу вреба пролеће
Неизговорених речи пеленом
Одозго проћи доле ће

Као у прашуми онај тапир
Тако ће и она лепа цела
Рађајући се спустит на папир
Прве стихове свога тела

Пре него све почнеш склапати
Зато Те молим услиши ме
Да се сви њени светли шапати
Изведу из царства тишине
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Војислав Коштуница

ИЗ ВРЕМЕНА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 

Патријарху Павлу припала је дужност поглавара 
Цркве у једном од најтежих, судбинских периода савреме-
не српске историје. Својим деловањем и мисијом у Цркви 
и народу, у отаџбини, у расејању, у сусретима са домаћим 
и страним духовним и световним саговорницима широм 
света, патријарх Павле није само обележио једно време, већ 
је неодустајно опомињао на нешто што би требало да буде 
морални кодекс једног народа. То наше тешко и тегобно 
време патријарх Павле осветљавао је својим порукама и 
поукама изнад сваке дневне буке, вреве и распричаности, 
залажући се за благе речи и јаке доказе, упозоравајући да 
је важније спречити зло у нама него туђе зло, позивајући на 
мир, љубав и уважавање других. У речима које ће више пута 
поновити као да је сажет његов поглед на свет и човека: 
„Нико нас није питао хоћемо ли се родити у овом или оном 
народу, на овом или оном тлу. За то немамо ни заслуге, ни 
кривице. Али, да ли ћемо опстати као људи или нељуди, то 
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зависи од нас, као што од нас зависи да ли ћемо опстати или 
нестати и пред Богом и пред човечанством.“ 

Положај српског патријарха као црквеног поглавара 
никада није могао да се сведе само на његову верску улогу 
већ се та улога природно повезује, преплиће са оном коју он 
неизбежно има  у јавном, државном животу. Тако је било и 
са патријархом Павлом. У једном тешком, смутном времену 
треба се подсетити како је ту другу улогу вршио патријарх 
Павле. Јер, при самом помену имена патријарха Павла пред 
нама се помаља слика његове  смирености, благости, скром-
ности, мудрости и способности да на крајње једноставан 
начин говори о питањима политичким, историјским, тео-
лошким, филозофским. При томе се служио примерима и 
наводима из Јеванђеља, како  у Цркви тако и у народу. Али 
су се толико пута могле чути и патријархове  речи  које су се 
тицале државне политике и одлука, као и јавних личности. 
„Црква је дужна да каже шта мисли о државној политици“, 
говорио је патријарх Павле, „ да опомене, исправи,  усме-
ри или осуди ако је та политика штетна за грађане, одно-
сно чланове Цркве. Свидело се то некоме или не, Црква је 
једини морални арбитар у државно-политичким пословима, 
јер се они непосредно тичу народа за који је Црква одговор-
на пред Богом и пред историјом. Црква нема претензија да 
замени државну власт, већ само да ту власт може споља да 
надгледа и да о њој изриче свој суд, а све то само за добро-
бит народа.“

Та мишљења имали смо прилике да чујемо и да пра-
тимо и кроз бригу за Цркву и народ на Косову и Метохији, 
како у време када је био епископ Рашко-Призренски тако 
и када је постао патријарх Српски. На молбу уредништва 
зборника Сербиа и коментари 1996. године за прилог који 
неће бити „посланица, већ реч духовника богатих личних 



214

С
ТУ

Д
И

ЈЕ
 И

 О
ГЛ

Е
Д

И

искустава и смирених, домишљених одговорности у овом 
времену“, он је одговорио познатим текстом „Без осуда, 
отворено, очински“. Тешко да су се потпуније, сажетије и 
сликовитије могле описати прилике и насиље који је српски 
живаљ трпео под ондашњом комунистичком влашћу и ал-
банском већином. Не улазећи у све упечатљиве појединости 
и оцене садржане у том прилогу, подсећамо на неколико 
редова који можда најбоље описују начин на који су на-
силно одређене, арбитрарне комунистичке унутрашње 
границе ондашње Југославије утицале на муке и страдања 
српског живља на Косову, као и  путеве којима ће албан-
ско вођство то касније искористи  у својој пропагандној 
борби  за независност Косова. „Својим доласком на Косово, 
за епископа Рашко-Призренског (1957)“, бележи патријарх 
Павле, „видео сам и другу страну искушења српског наро-
да. Пошто је од Старе Србије начињена аутономна област 
Косова и Метохије, Срби су одједном у својој земљи по-
стали мањина, као у турско доба. Већ у својим првим епи-
скопским извештајима, указивао сам да, иако су Срби на 
власти, Косово у ствари држе Шиптари.“ Нешто касније, 
патријарх  ће предвидети даљи след догађаја на Косову и 
са Косовом: „Шиптарске вође искористиле су прилике у 
комунистичкој Југославији да своје непријатељство пре-
ма Србима огласе као угроженост од њих, а припреме да 
завршни чин отцепљења представе као нужност насилне 
заштите од ‘насиља’“.

 Време када  је изабран патријарх Павле подудара се 
са почетком ратних сукоба, међународних мировних пла-
нова и конференција, санкција тзв. међународне заједнице, 
као и спољних војних интервенција, од бомбардовања 
Републике Српске до НАТО агресије на Србију. Све то су 
пратиле и унутрашње поделе и  сукоби у земљи, подстакнути 
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чињеницом да се и успостављање ограниченог политичког 
плурализма и вишестраначког система и живота одвијало у 
знаку настојања једне странке да, на различите начине и по 
сваку цену, сачува свој владајући положај, како медијским 
тако и изборним манипулацијама, претњама и преварама.

То је истовремено доводило до унутрашњих напето-
сти, насилних сукоба, грађанских протеста и демонстрација. 
У таквим околностима дубоких криза и сукоба који ће обе-
лежити деведесете године, патријарх Павле је истицао да 
би, због погубних последица ауторитарне владавине једне 
странке и једне личности, било добро да се тадашња власт 
замени нечим што је у то време називано владом народ-
ног спаса или владом националног јединства. У једном 
интервјуу 1991. године, патријарх ће тако казати „да један 
човек и једна странка не могу учинити онолико, и када су 
најдобронамернији, колико може да учини више људи и 
странака“. На једном од својих Сабора  Црква ће опет по-
ручити да „ничија столица није важније од судбине целог 
народа“ и да „нико нема монопол над народом и будућношћу 
наше деце“. Нешто касније, на преласку у нову, 2000. го-
дину, патријарх ће рећи: „Царство моје није од овога све-
та – вели Исус Христос, а ми, људи, живимо у овом свету 
и нисмо ван њега, па зато морамо и бити заинтересовани 
за оно што се око нас догађа. Није нам свеједно да ли ће 
на власти бити људи који ће давати више слободе и права 
човеку и омогућавати му људскији живот или не.“ 

У време протеста народа и студената 1996/1997. годи-
не због изборне крађе,  Црква је осудила понашање режима 
због непоштовања воље грађана на локалним изборима и 
употребе силе против мирних демонстраната.  Патријарх 
је тада, 3. фебруара 1997. упутио поруку народу и властима 
Србије, у којој је молио за уздржавање од изазивања сваког 
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нереда, а чуваре реда и мира да то и буду, а не чувари власти 
„која тако трагично по све нас све више тоне у незнању шта 
ради“. Тада ће он и одлучно рећи: „Ако би којом несрећом 
ипак дошло до сукоба, бићу дужан да и лично станем на 
страну народа према коме би се применила сила.“

О идеји владе народног спаса патријарх ће поново 
говорити средином јуна 1999. године, када, после натов-
ске агресије, одлази у Пећку патријаршију док се стање на 
Косову колико толико не нормализује. Синод тада издаје и 
саопштење у коме тражи заштиту за српски народ и светиње 
од међународних снага на Косову и поручује подједнако  
одговорно и реално: „Суочени са трагичним положајем у 
коме се нашао сав наш народ и Савезна држава, уверени 
да је у имену Божијем коначни суд и правда, а не у инстру-
ментализованом Хашком суду, истовремено захтевамо да 
актуелни председник државе и његова влада, у интересу 
народа и за његово спасење, поднесу оставку, како би нови 
људи прихватљиви за домаћу и међународну јавност, као 
влада народног спаса, преузели одговорност за свој народ 
и његову будућност. Сваком разумном човеку је савршено 
јасно да бројни унутрашњи проблеми и противуречности 
као и изолованост наше државе на међународном плану не 
могу бити решени и превазиђени са оваквом влашћу и под 
оваквим условима.“

До оставке носилаца актуелне власти  и образовања 
владе националног спаса није дошло ни после овог позива. 
До расплета дубоке кризе у којој су се били нашли народ и 
држава доћи ће годину дана касније, после председничких и 
парламентарних избора расписаних  за 24. септембар 2000. 
године. После објављивања резултата председничких из-
бора, које је власт покушала да кривотвори, гурајући тако, 
вољно или невољно, земљу ка новим сукобима и можда на 
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саму ивицу унутрашњег, грађанског рата, патријарх Павле 
ми је, као председничком кандидату тадашње опозиције, 
28. септембра, у име  Синода, упутио писмо, које је пред-
упредило много од онога о чему се у земљи и ван ње го-
ворило или размишљало 5. или 6. октобра. Писмо,  у свим 
својим појединостима и пажљивом одмеравању и избору 
формулација,     подсећа на већ навођене речи патријархове 
у смислу да је Црква дужна да каже шта мисли о државној 
политици, а да постоје ситуације у којима је она посебно 
обавезна и позвана да то учини. Због његовог значаја, по-
требно је и данас подсетити на садржину тога писма:

„У знаку радости што су председнички, парламентар-
ни и локални избори у нашој Отаџбини, 24. септембра ове 
2000. године, протекли мирно и достојанствено, Свети 
архијерејски синод Српске православне цркве позива др 
Војислава Коштуницу и све његове саизабранике да при-
ликом преузимања управе Државом, њеним Парламентом 
и општинама, то чини исто тако мирно и достојанствено.

Достојанствено и на основу добијених резултата који 
су доказ поверења народа коме припадају.

Достојанствено и одговорно у апсолутном смислу те 
речи, јер знамо да је овај народ, често страдајући, увек мис-
лио на своју слободу.

Зато, данас када и практично доживљава жељену сло-
боду, његови изабраници не смеју дозволити да, због свог 
понашања, суза жалосница ороси било чије лице.“ 

Неколико година касније, у јесен 2004. године, 
поставиће се пред српску власт и Цркву питање избора, 
овога пута на Косову, и то не питања резултата, већ самог 
смисла изласка на изборе. Наиме, положај преосталог броја 
Срба на Косову, неколико година после усвајања Резолуције 
1244 и Кумановског споразума, ни у чему се није изменио. 
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Неодговорна и корумпирана међународна бирократија 
на Косову, укључујући и њен војни део оличен у Кфору, 
објективно је више послужила да се прикрију праве раз-
мере прогона, етничког чишћења и уништавања имовине  
Срба на Косову него да се њихов положај поправи. 

 Ма колико се раније покушавало, од стране власти 
и  Цркве, да се Срби охрабре да учествују на изборима и у 
привременим косовским институцијама, у нади да ће им то 
обезбедити мирнији и сигурнији живот и повратак прогна-
них, ни до какве промене није дошло. Све наде коначно су 
покопане 17. марта 2004. године када су пред очима целог 
света, у срцу Европе, Срби прогањани и убијани, када су 
рушене њихове светиње и уништавана њихова имовина.  

Пошто  су, без обзира на мартовски погром  на Косову, 
расписани избори за  23.  октобар, Синод је 1. октобра  по-
звао  све политичке факторе у Србији да не упућују позив 
Србима за учешће на изборима за тамошње органе власти, 
све док се не добију чврсте институционалне гаранције 
за безбедан опстанак српског народа и ефикасну заштиту 
његове имовине и црквене и културне баштине.

Дан касније, 2. октобра, сам патријарх Павле је на две 
адресе, председника Републике Србије и председника Владе 
Србије упутио потресан лични апел,  обраћајући се не само 
као притежалац патријаршијског трона, већ некдашњи епи-
скоп на Косову и Метохији, који тамошње прилике и непри-
лике добро познаје више од пола века. Патријарх се обратио 
и као човек који је претходних година позивао српски народ 
да учествује на изборима у знак добре воље, како би Срби 
на Косову и Метохији са својим албанским суграђанима и 
свим осталим етничким заједницама могли да граде темеље  
другачије, заједничке будућности. Подсетио је такође да је 
после ранијих позива Србима да изађу на изборе уследио 
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мартовски погром, и да су сва обећања из Европе и све-
та, да ће они, макар у марту уништени, домови и храмови 
бити обновљени , а злочинци приведени правди – остала 
неиспуњена.

Патријарх је поручио да Црква начелно подржава де-
мократско право учешћа на изборима, али да свима који 
се залажу за беузусловни излазак на октобарске изборе 
на Косову и Метохији поставља кључно питање: „У којој 
држави на свету се може захтевати излазак на изборе под 
условима у којима су људи лишени не само елементарне 
безбедности и основних људских права, па и права на сло-
боду кретања, него и самог права на живот?“ На то питање, 
на које такозвана међународна заједница и њена оружана 
сила на Косову и Метохији не желе или не могу да одговоре, 
Сабор, у име хришћанских начела и вредности, одговара 
овако: „Роба треба најпре ослободити ропског положаја који 
му је наметнут и извести га из тамнице да би се он могао 
слободно понашати и слободно бирати или бити биран.“ 

Поред драматичног тона у начину обраћања, Патријарх 
као да је имао потребу да додатно објасни и у оваквим окол-
ностима оправда сам смисао изношења мишљења Цркве 
о политици државе и њеним одлукама: „Никада у животу“, 
записао је патријарх, „ нисам творио или говорио са поли-
тичком мотивацијом, а сада, са навршених деведесет лета, 
сигурно не почињем то да чиним. Када би православни 
Срби данас на Косову и Метохији били тлачитељска већина, 
а Албанци обесправљена, угрожена и угњетана мањина, и 
тада бих упутио овакав апел.“

Не улазећи у овој прилици у све појединости, посебно 
не у разлоге због којих је председник Републике Србије тада 
ипак позвао Србе да изађу на косовске изборе, чињеница 
је да је на биралишта 23. октобра  изашло мање од једног 



220

С
ТУ

Д
И

ЈЕ
 И

 О
ГЛ

Е
Д

И

постотка тамошњих српских бирача. Свакако да су пресуд-
ни утицај на овакав исход избора имали обраћање и позив  
самог патријарха.

На крају, велику улогу мишљење патријарха Павла 
имаће још једном, две године касније, приликом референ-
думског изјашњавања о Уставу Србије 28. и 29. октобра 
2006. Познато је да је Србији  нови устав био неопходан 
јер је претходни из 1990. године донет у време када је она 
била део југословенске државе која је убрзо престала да 
постоји, као што је после црногорског референдума о не-
зависности престала да постоји и државна заједница чији је 
Србија такође била део. Баш зато је било потребно уставом 
одредити правни статус Србије. Тим новим  Уставом, Србија 
је добила сва битна идентитетска обележја као самостална 
држава. Она је добила своја државна знамења (грб, заставу 
и химну), српски језик и ћириличко писмо у службеној упо-
треби. И, најзад, Србија је уставно дефинисана као држа-
ва српског народа и свих грађана који живе у њој. Нови 
Устав је референдумом добио и демократски легитимитет 
који претходни, онај из 1990. године, усвојен по кратком 
поступку у једностраначкој Скупштини, није имао. Зато је 
то, заправо, први демократски Устав Србије од 1945. годи-
не. Србија је утемељена као правно уређена држава, а што 
је посебно важно за однос Цркве према Уставу, Косово и 
Метохија, сагласно темељним начелима међународног пра-
ва и уставној преамбули, одређени су као део Србије.

 У посебном патријаршијском саопштењу, издатом 
после састанка који сам имао са патријархом, истакнуто је 
да Српска православна црква свесрдно подржава усвајање 
Устава, као и то да Србија брани Косово најјачим оружјем, 
а то су право и правда, што се потврђује новим Уставом. 
Другог дана референдума, замолио сам патријарха да лично 
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гласа и позове народ на референдум. Патријарх , дугодишњи 
епископ Рашко-Призренски препознао је важност тренут-
ка, и једини пут у животу изашао је на биралиште и својим 
гласом снажно допринео да Србија добије Устав.

Тешко се могу сабрати све муке, недаће и искушења 
кроз које је патријарх Павле за свога земног живота прола-
зио као брижни и  поуздани путовођа  свога народа и своје 
Цркве. Зато је патријарх Павле, како ће, опраштајући се од 
њега рећи митрополит Амфилохије, „пробудио ево ових дана 
скривену доброту, човечност и богољубље и братољубље у 
хиљадама душа које су га на мртвачком одру препознале као 
свога најрођенијег, брата, оца, пријатеља, који их никада 
неће заборавити или оставити.“ 
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Милован Данојлић

ЗАУСТАВЉЕНИ ДАХ РОДНОГ ТЛА

Жива смрт. То ми се, овога лета, у завичају, на сваком 
кораку наметало. Живот ударио у невидљиви зид, изгубио 
полет и правац. Пражњење простора стигло до ванземне 
прозрачности, прешло у ванвремену укоченост. Је ли ово 
завршни ступањ, шта још може да дође? То траје откако сам 
стао на ноге, напредује као нечујно сурвавање ни у шта. У 
овом делу брдовитог Балкана све је мање брђана, простор 
се исушује. Некад су то узроковали ратови, болешчине и 
сеобе; сада се живот разједа изнутра. Дошло је до губљења 
моћи и воље, до замора материјала. И то боли. 

„Пребрали смо се“, каже комшиница, чији син-јединац 
ради у иностранству. Опи ме, за часак, звучност и сли-
ковитост глагола, лепота речи замагли тежину смисла. 
Проредили су се, растеретили, одбацили, са кукољем, и 
оно што је било вредно: десила се демогафрска катастрофа. 
Пандемија тој катастрофи даје митске размере, преживели 
се клоне дружења. Дешава се тихи смак света, онако како 
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га је Т. С. Елиот видео у једној песми: не с треском, него 
са цвиљењем. Испред месне продавнице сељаци натежу 
пиво из флаша. Сваки на домаку четрдесете или педесете, 
и сви нежењени. Девојке пристигле за удају разбежале се 
којекуда, свако им је бољи од човека-земљорадника, а и она-
мо куда су побегле, имају пречих послова од рађања деце. 
Брига око краве и козе, окопавања баште, плетења џемпера 
и чарапа, све им то дође као низ понижавајућих принуда из 
превазиђене фазе историје...

И у праву су, донекле. Старије сељанке изгледају 
уистину жалосно. Виђам их, пијачним даном, у чаршији. 
Готово свака похрамљује, на леву или десну ногу. Живот их 
погрбио, искривио, приземљио. Посрћу и старци, али нека-
ко поноситије, ваљда зато што носе штапове, имају на шта 
да се ослоне или да млатну погану судбину, ако им изиђе на 
очи. Ко од таквог усуда не би побегао? 

На крају крајева, и мој породични живот је епизода 
те, свеопште бежаније. Јесте, могу да понудим извесна 
убедљива оправдања, имам нарочитих олакшавајућих окол-
ности, али онај, ко ме гледа из даљине свакако ме види као 
честицу у маси обеспућених апатрида. А нисам сасвим ди-
гао руке од завичаја. Враћам му се улето, да бих видео как-
ву су нову штету начинили пухови, и посекао понеку суву 
грану у запуштеном воћњаку. Чувам наслеђено парче дедо-
вине и очевине: зато ми је и дато, да га чувам, и да га даље 
предам. Имању је истекао рок корисног трајања. Изјутра, 
кроз воћњак мирно прошета срна са ланетом или се покаже 
храбри зец. Повремено загракћу црне морке, љуте због мог 
присуства на тлу које су присвојиле. Комшија узима тра-
ву, бесплатно, колико да ми учини услугу. И он је запослен, 
пољопривредом се бави суботом и недељом. 
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Умире рурална цивилизација. Нама, кратковеким 
смртницима, то личи на смак света. Што, историја нас томе 
поучава, не може бити истина. Садашње умирање је, ве-
роватно, увод у обнову, припрема препорода. Оно што ће 
се из пропасти родити, тек се на махове наслућује. То што 
долази свакако ће бити јаче и здравије, по укусу далеких и 
нерођених бића. Апстрактна утеха: ми у њиховој срећи не 
можемо учествовати. 

Један од видова великог слома јесте пад наталитета. За 
државну управу, то је непријатна статистичка чињеница, ре-
довни годишњи мањак од тридесет хиљада душа, слабљење 
одбрамбене моћи земље, удар на пензијски буџет. Бројке 
су хладни хијероглифи, са њима се носи памет; призори са 
родног тла погађају душу. Одустајањем од рађања управљају 
ирационалне силе, то је несрећа чији се узроци не дају 
лако побројати. Отказује нагон настављања врсте, и то у 
побољшаним материјалним приликама. Живљење је недо-
кучива дужност, како појединца, тако и народне заједнице. 
Мајка, на аеродрому у Кабулу, гура своје детенце у руке 
непознатог путника који има срећу да се може укрцати у 
авион. Носи га, куд знаш – нека живи! Како, где, са киме, 
то ће само открити. Родивши га и задојивши га, она је своје 
испунила. Светско зло јој не допушта да га и даље прати. 

Живи се да би се живело. Чему, зашто? Чим се по-
стави питање циљности, слепи замах постојања губи зна-
тан део своје енергије. Рађање само себе носи, оно следи 
заповед Множите се! Налог није пропраћен подробним 
образложењима. Имамо главу, имамо руке, и слободу: 
довољно за освајање смислености. Ако ни у чему другом, 
освојићемо је у борби за голи опстанак. Рад, телесни као 
и умни, отвара неограничене могућности за испуњавање 
празнине у којој смо се, с рођењем, обрели.
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Са одустајањем од рађања и рад је запостављен и 
обезвређен. Свео се на невољно отаљавање, на уходани 
пут којим се долази до новца. Посебно је дискредитован 
рад у зноју лица свога. А једино је земља-хранитељка зна-
ла да труд награди како треба, хлебом, воћем, поврћем, 
изворском водом и вином, а не месечном платом. Рад у 
поднебесној њиви, не у фабричкој хали и чиновничкој 
фотељи. Ознојен од напора и од јулског сунца, чо-
век друкчије мисли и цео свет му друкчије изгледа. Са 
слабљењем исконске трудољубивости, земаљац је одба-
цио муку, али и благодати, са којима је, од Хесиодових 
„Послова и дана“, до „Прве бразде“ Милована Глишића 
испуњавао своју судбину. Понуђен му је знатан добитак 
на једној, и још већи губитак на другој страни.

Зној је прао очињи вид, лечио мишљење од јалових 
застрањења. У предасима од орања и копања, наслоњен на 
ралицу или на мотику, раденик је доживљавао милошту 
оностраности, утањао у Свемир, у Свесвет. (Тако те предахе, 
барем ја, из дечачких година, у сећању чувам). Рад ослобађа, 
и поред крваве лакрдије коју су са Хегеловом максимом из-
вели нацисти у Аушвицу. Зидар Иван Денисович уверио нас 
је да и робијашки посао ослобађа душу, испуњава је нарочи-
том врстом задовољства. Да, увек је било ринтања, кулучења, 
грбачења, рмбања, црнчења, диринчења и аргатовања; мо-
дерно доба је све рефлекторе уперило на изнурујући те-
лесни напор. Тако су заслужени предаси прешли у сласно 
ленчарење и осветољубиво бадаваџисање. Помешали су 
се радост и туга, све их теже разликујемо. Рад на земљи је 
изнуривао, али је уносио и склад у мишљење и корачање. 
Мртви уморни, жетеоци и копачи су, у повратку са њиве, 
предвече, певали. Око 1955, песме су замукле. Ослободиоци 
људског рода су несвесну сељачку масу стали да преобраћају 
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у освешћену радничку класу да јој се са Транзицијом крајем 
века изгубе траг и име. 

Нестајање је, свакако, предигра рађања. Одбеглице 
се, овде-онде, враћају у место рођења. Ако ни због чег дру-
гог, оно да на миру умру. Машине, које нам са свих стра-
на пробијају уши, једног дана ће заћутати. Индустријска 
револуција је почела њиховим уништавањем, а могла 
би завршити разбијањем канцеларијских компјутера. 
Некадашњи француски министар за очување природне сре-
дине Ив Коше предвиђа да ће се мир на земљу вратити око 
2040. Земља ће тада избљувати последње остатке нафте, тог 
мутљага органског порекла, прогутаног пре неколико ми-
лиона година. Закочиће се копнени, поморски и ваздушни 
саобраћај. Земља ће се вратити месту са кога се, и поред 
вашарске хуке и трке, никада није ни помицала. Свет ће 
одахнути од лудости зване нездрживи Прогрес. Министар 
се за тај заокрет припремио. Запосео је у Бретањи неколико 
хектара земље, купио коња и кочије, набавио ручну пумпу 
за црпљење воде из бунара, и захваљујући оближној шуми 
побринуо се за грејање. Пчеле-радилице му већ увелико 
припремају восак за свеће којима ће осветљавати вечерње 
обеде. Министар је спреман да, заједно са Природом, крене 
ни од чега. Онако како је живот, са објавом Речи (Логоса), 
ни од чега и почео.
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Zoran Arsović

PROJEKT POVIJEST 
Kako istopiti vječnost?

Sve do 19. vijeka ljudi su osjećali da nekako upravljaju 
sudbinama, da je   čovječanstvo kadro da vlada svojim stvarima. 
Danas živimo sa potpuno suprotnim osjećajem: ne da mi 
nečim upravljamo, već da nas nešto  nosi. A to što nosi tamno 
je, haotično, nadasve protivrječno, takvo da nas spriječava da 
zauzmemo jednoznačan stav. Žrtve smo suprotstavljenih poroka, 
veli Patočka: „sa jedne strane zagovara se razobručavanje 
nagona, a s druge, apsolutna disciplina i poslušnost“, da bi 
se na kraju (kao u ova pandemijska vremena) pokazalo da 
su to samo dvije strane jedne iste medalje. Otud tjeskoba, 
besmisao koji nagriza. No, izgleda da iz ove zbrke ipak nešto 
izrasta, nešto poput volje za moć, koja ili nema nikakav subjekt 
ili jednostavno hoće tako da se pokazuje (incognito). Da li je 
neko želi ili se naprosto akumulira, pa onda sa nama čini šta 



228

С
ТУ

Д
И

ЈЕ
 И

 О
ГЛ

Е
Д

И

hoće, teško je znati.1 No, uočljivo je jedno: njeno narastanje 
proporcionalno je razobručavanju naših želja. Kako god ili šta 
god... neki je đavo došao po svoje.

Zaista, ovaj svijet, svijet djelotvornosti i spektakla, gdje 
se Vječni prodaje za sitne idole a želja za zajedništvom utapa 
u pohlepi tržišta, po svojoj unutrašnjoj logici potrebuje neku 
„dobru vijest prokletstva“. Nekog svog đavola. A on, bivajući 
vječni prognanik, svojoj će bratiji razaslati radost prirodnih 
sloboda, divlju radost da budu svijet dovoljan sam sebi. Hoću 
ono što mi pripada po prirodi, hoću da budem sam u stvaranju 
svoje sreće, da budem svojim vlasnikom! I tačka. Hoću isprav-
nost bez milosrdne ljubavi, jer osjećam cijelim bićem: pozvan 
sam da spasenje uzmem u svoje ruke! Želim i podržavam samo 
ono što mi daje da sam sebi postanem stvaralački temelj! I, 
zaista, mi više niko ne treba ne treba, ponajmanje tamo neki Bog.  

I kako smo se samo ovdje utvrdili, u ovoj misli ušančili 
– činilo se, ništa sigurnije od nje nije. A onda nešto puče 
baš tu, u osnovi, a ova tvrda, najtvrđa misao ukaza se kao 
fikcija, i to fikcija koja košta, jer od nje smo činili aksiom, 
polaznu tačku u borbi protiv starog svijeta vjerovanja, gradili 
stamenost modernih vremena. Izgleda, sloboda, kao i cijeli 
proces oslobađanja (emancipacije), odvijali su se samo u 
mislima, između korica knjiga, a vrlo malo (gotovo nikako) u 
spontanosti. Otud i moderna sklonost hiperbolama – nasušno 
su potrebne onima koji duboko osjećaju vlastite neravnoteže. 
Riječima jurišamo na nebesa, prizivamo divlja i otvorena mora, 
a u stvarnosti sasvim smo ogrezli u strah.2 Doduše, još uvijek 

1 Vidjeti: J. Patočka; Platon i Evropa, u: Izbor iz filozofskih spisa, 
Novi Sad, 2013, str. 210.

2 Toliko nas on određuje da više nismo kadri primjetiti njegovo 
prisustvo. „Lišen takta, tog urođenog životnog znanja, uz to i nesposoban 
da razlikuje apsolutno u neposrednom“, moderni čovjek, onaj koji je trebao i 
htio biti kralj, odjednom se u cjelini prirode pojavljuje „kao epizoda, digresija, 
jeres, remetilački činilac, čudak, poraženi koji je sve zakomplikovao, čak i 
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posjedujemo onaj nagon razuma koji napipava u mraku, ali čim 
hoćemo nešto spontano, obavezno krenemo putem najnižih 
pobuda... Jer, idemo uvijek uzdignuta nosa, umišljajući da smo 
sami sebi majstori i da ćemo svojom rukom (a putem tehnike) 
poboljšati i sebe i svijet. Bez Boga, vlastitom snagom stvoriti 
raj na zemlji. I svaki put bolno prizemljenje: naš raj je paklen, 
što je noviji (izgleda) to je užareniji. Kakvu smo samo iluziju 
porodili....da nas hrani! 

No, ako je to iluzija, moderna je povlastica bila upravu 
nju dovesti na vlast. Ako je to san i dalje je on zastrašajuće 
privlačan. Ušima još odzvanja: bićete kao Bog! A šta smo više 
željeli? Za čim više izgarali? Najzad, za kog drugog đavola smo 
svoju slobodu vezali? Pa se sad od utvara i snova nikako ne 
rastaje. Znamo da sanjamo, ali po nekom đavolu, nastavljamo 
da sanjamo! 

„Prvi put, prvi put poslije Isusa, vidjeli smo, upravo ćemo 
vidjeti da se pred našim očima podiže jedan novi svijet, ako ne i 
Grad; da se oblikuje jedno novo društvo, ako ne i Grad; moderno 
društvo, moderan svijet; da se uspostavlja, moglo bi se reći da 
se okuplja, rađa i raste jedan svijet, jedno društvo poslije Isusa, 
bez Isusa... A ono što je u tome najjače, moj prijatelju, nešto što 
ne treba negirati... jeste da su u tome uspjeli.“3

Ovdje je, po riječima F. Hađađa, ponuđena i neka vrsta 
definicije moderniteta, definicije u tri koraka: prvi korak 
tiče se hronologije, modernitet je vrijeme koje teče poslije 
Isusa, drugi je ontološki: modernost je bez Isusa, tj. ona za 
sebe tvrdi da se ostvaruje bez Isusa, tačnije, odsutnost Boga 
i izbavljenja postaje radna hipoteza modernosti; dok je treći 

svoj strah, koji se kod njega pretvorio, pojačavajući se, u  strah od samoga 
sebe“ (E. Sioran; Pad u vreme, Novi Sad, 2008, str. 11).

3   Ch. Péguy; Dialoque de l’histoire et de l’âme charnelle, 1912, citirano 
iz: F. Hadjadj; Kad se sve tako ima raspasti, Zagreb, 2019, str. 62. 
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korak praktičan: radna hipoteza tokom povijesti „bere bogate 
zakupnine“4 – sa modernitetom se uspjelo. Ovo „uspjelo se“ ne 
znači samo da modernitet donosi više materijalnog bogatstva, 
tjelesnog zdravlja itd., već da se on pojavljuje kao uspješnost, 
tj. da su njegova bitna mjerila uspjeh i napredak, pa se putem 
njih može prosuditi kao bolji od svega što mu prethodi.5 

Ali šta je ta uspješnost kojom se sve mjeri? I šta je čovjek 
tako mjeren i odmjeren? Je li to još čovjek ili čudovište? I gdje 
mi to u stvari idemo, kud dospjevamo kad idemo naprijed? 
Prema čemu se uopšte krećemo kad Bog je mrtav? Šta znači 
napredovati, uspijevati, pod svjetlom te strašne činjenice?

Kada Boga nema, veli Niče, nešto može da biva samo 
ukoliko kliže, pada od sebe, ukoliko se rastavlja od porijekla 
i bježi od uporišta.6 Ne padamo li, ne rušimo li se onda mi 
stalno? – i natraške, postrance, naprijed, na sve strane! Kad 
to pita (ne padamo li stalno?), utvrđujući u prosječnom načinu 
aktuelne egzistencije stalno klizanje i padanje, Niče u stvari 
postavlja dijagnozu modusa bitka modernog svijeta. Sve što je 
u njemu, omotano je nekim kretanjem koje se naprosto mora 
preuzeti da bi se uopšte bilo.... Onda, sve klizi istom putanjom 

– u bezuporišnost ili propadanje.... Ode dođavola!
Doduše, Niče sugeriše da je riječ je o raznostranim, 

vrtoglavim kretanjima. Kretanja u stranu, iskliznuća natraške, 
konkurišu padu unaprijed. No, istraži li se pitanje: ne padamo 
li stalno, „temeljitije u smislu kulturološke teorije ili kritke 
kretanja kao da su nam data sredstva da u fizikalnom 
eksperimentu mjerimo vektore egzistencije poslije hijata, 
onda postaje jasno da se ovdje pro forma ravnopravno svrstane 

4  Vidjeti: H. Blumenberg, Briga ide preko reke, Beograd, 2004, str. 34.
5  Vidjeti: F. Hadjadj; Kad se sve tako ima raspasti, Zagreb, 2019, str. 

62-64. 
6   Vidjeti: F. Nietzsche; Radosna znanost, Zagreb, 2003. 
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varijante pada natraške, postrance, na sve strane prikazuju 
samo kao epifenomeni glavnog smjera padanja u naprijed... 
Ako su padanje i bacanje naglavce isto, onda je Bog mrtav u 
svim vehiklima tog kretanja“.7 

Ali, kretanje unaprijed, odmah će se dodati, nije ničiji hir, 
već sudbina. Napredak je  dosuda. A kad je to smjesta je i jedini 
put mogućeg izbavljenja. Odjednom, napredak spašava. Čim 
je na tom planu osjetio neku moć, čovjek je počeo spasenju 
pljuvati u lice. Pljuvati milost – postala je omiljena moderna 
disciplina. Nimalo slučajno, jer šta je drugo kadro čovjeka 
lišiti uživanja da bude sam svoj majstor i tako ga objektivno 
demantovati kao milost? U trenutku ispiti sve njegove planove 
i projekte... Naiskap. Otud, modernost ne može, a ne biti 
neka vrsta akcije spasavanja od Spasa, od milosti..., neka 
vrsta imunizovanja spasenja putem simulacija spasavanja...., 
sveopšte mobilizacije u tom pravcu.

Jedan od grandioznih simulatora svakako je moderni 
pojam povijesti (to samo naše čudovište ili kako se još voli 
reći „zvijer naših dana“). Kao pojam on ne bi ni bio moguć 
da hrišćanstvo sa sobom nije donijelo novu recepciju istorije, 
tog vremenskog prostora kojim vladaju izvjesni zakoni čiji 
teleološki smisao valja dokučiti ljudskom slobodom.    

Naravno, sve se začelo... a gdje drugdje nego kod 
Židova. Kad se pojave niotkuda, svim ostalima izgledaju poput 
vanzemaljaca. Njihova Riječ druge riječi izluđuje. Kad, nošena 
duhom apokalipse, među njih stupi, kao da vjetar neki narasta... 
i prijeti da ih oduva.

7 „U stalnom pada prema naprijed – koji se u svojem sekundarnom 
opisu zove napredak – mobilizirano društvo nalazi neki (možda i jedini) 
oblik stabilnosti o čijim je zakonima u procesnoteorijskom pogledu još 
uvijek malo toga poznato “ (P. Sloterdijk; Strašna djeca novog vijeka, 
Zagreb, 2017, str. 119). 
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Ono odlučno što se zbiva sa judaizmom u stvari je isticanje 
i odvajanje „povijesnog svijeta“ Izrailja od mitskog životnog 
kruga antike i Orijenta. Proroci govore nešto nevjerovatno, 
za to vrijeme nešto ludo, najluđe: svijet je počeo i svakako će 
i uminuti. Tvrde da se Vječni objavio Mojsiju, da mu je čak i 
Faraon bio odgovoran. Pričaju da se raj ne dobija rođenjem 
nego pravednošću i svetošću koje sad može ostvariti i neki 
rahitični rob. A evo i izlaska iz Egipta! Manje je to razdvajanje 
voda Crvenog mora, a mnogo više razdvajanje između jednog 
prije i jednog poslije u vezi sa temeljnim događajem; manje je 
prostorna promjena nego što je promjena vremena.8 

U drugim mitovima, bez obzira iz koje kulture dolaze, 
odzvanja zakon kruženja života i smrti. Od iskona sve potiče 
i sve se iskonu vraća. Mit i nije drugo do „pripovijest iskona“. 
Odgovara na pitanje odakle? U vječnom vraćanju istoga, ono 

„gdje“ cilja, preklapa se sa „odakle“ izvora – uviranje je jedno 
sa izviranjem. Iskon kao „jedinstvo izvora i uvira“ središte je 
mitskog svijeta. Kruženje prirode svoju moć zadobija od iskona. 
Krug se može napeti uže ili šire, ali uvijek ostaje kruženje. U 
mitskom svijetu vrijeme je potpuno pod vlašću prostora, a 
upravo te prostorne stege ne daju mu da očituje svoju suštinu 
nezavisnu od prostora.9 

Jevreji oslobađaju vrijeme i njegovu suštinu vide u 
„proticanju prema naprijed“, u težnji ka nečemu sasvim novom. 
U vremenu sad odzvanja pitanje: „čemu“? Ono krug prirode iz 
temelja prekida rasprskavajući i sastavne dijelove onoga što 
se vječno vraća. Krug se napinje kao luk, njegova se crta kida, 
ali i odapinje kao nepovratna strijela. Neminovošću Mesije 
poništava se vječno vraćanje. 

8   Vidjeti: F. Hadjadj; Raj na vratima. Ogled o radosti koja uznemiruje, 
Zagreb, 2015, str. 43.

9   Vidjeti: J. Taubes; Zapadna eshatologija, Zagreb, 2009, str. 32. 
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Dok u vječnom vraćanju istog vlada eros, koji međusobno 
približava ono „ovdje“ i ono „tamo“, „dole“ i „gore“ (zemlju i 
nebo), zatvarajući krug prirode, u jednosmjernom vremenu 
vlada duh koji teži prema naprijed, ka krajnjem cilju i navršenju, 
ka eshtaonu.   

Duh probija granice prirode, razbija ukorijenjenost u 
prostoru. U elementu je slobode. U njemu vrijeme dolazi do svoje 
suštine i uzdiže se nad prostorom. Usmjerava se ka nečemu što 
nije bilo nego će biti, i što jednom dosegnuto više nikad neće biti 
izgubljeno. Svijet kao vrijeme kreće prema „novom nebu i novoj 
zemlji“. Novo nadilazi krug vječnog vraćanja, krug iskona, i smješta 
se u element povijesti. Iskon je tu samo „početak“ koga nastavljaju 

„sredina“ i „kraj“. Povijest je ono između „početka“ i „kraja“ – u 
terminologiji apokalipse, između „stvaranja“ i „iskupljenja“. 
„Svijet kao povijest“ ne teži vječnoj sadašnjosti prirode, nego 
se hrani početnim stvaranjem i stremi konačnom iskupljenju 
(u kome dobija drugo morphe – oblik). Svako pojedinačno 
zbivanje služi prelazu od stvaranja do iskupljenja. Ali ne bi to 
imalo smisla da ne omogućuje da se nasluti poredak stvaranja 
upućivanjem na poredak iskupljenja. Svaki događaj ovdje i sada 
u stalnoj je napetosti i napregnutosti ka krajnjem cilju – eshatonu. 
Povijest otkriva svoju bit samo kao eshatologija. U eshatonu ona 
prekoračuje vlastite granice i samoj sebi postaje vidljiva. U onom 

„tada stvaranja“, početak je povijesti, a u onom „tada iskupljenja“ 
njen je kraj. Procedere od stvaranja do iskupljenja, jeste spas. 
Povijest je nužno povijest spasa.10

Još kada dođe Hrist, taj Židov u beskraj, ovaj smjer će se 
dodatno radikalizovati. Mesija, iako dolazi na skroman način, 
uči da vodimo računa o naglosti njegova dolaska. Ovo hoću reći 
braćo: vrijeme je kratko... prolazi obličje ovog svijeta (I Kor. 7, 

10 Ibid, str. 43.
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29-31). Navještaj se širi strelovito i zapaliće cijelu zemlju. Kao da 
povijest u povijest stiže poprilično kasno. Trebalo je da Vječni 
u nju siđe i odnese sa sobom sve one bogove koji noge imaju, 
a ne hodaju (Ps. 113b,7). Od sada Nebo pritišće zemlju svom 
snagom, vuče kao nabujala rijeka. A da bi to moglo potrebno 
je, veli Hadjadj, da se „njegovo odozgo istovremeno pokaže 
kao najkorijenitiji prekid i kao najdublja neprekinutost“. Zaista, 
prekid je korijenit: riječ je o prelasku od noći vjere u gledanje 
slave. A neprekinutost duboka: „jer ista ljubav oživljava od 
jedne do druge obale“. Taj prekid i ta neprekinutost sjedinjuju 
se da pokrenu povijest: neprekinutost daje dovoljan zamah 
da „raskidanje nebesa izbaci vrata vremena iz njihovih šarki“. 
Više nema potrebe za apstraktnim mjehurom: kriza, a to znači 
podvrgavanje svega situ i rešetu, je svakodnevna. Hrišćaninu 
se ovaj život (kao i sve u njemu) odvija bitno kritički, bez 
sigurnosti položaja i rasprava o nadoknadi. Svakom se može 
suditi... čak i faraonu, kralju i diktatoru. Nedodirljivog Bog 
dodiruje. Vrijeme više nije onaj točak koji uvijek iznova vraća 
u službu nepromijenjive kaste, nego je, i za najboljega i za 
najgorega, opšte poslanje istine i ljubavi. Na snazi je novi zakon 
utjelovljenja: „što vas više privlači sjaj Neba, to vas pravednost, 
kakve do sada nije bilo, jače okuplja na zemlji“.11  

Cijeli ljudski rod tako postaje „dijete Božije“, dijete koje 
se zaputilo prema svome Ocu, i to „velikim poletom koji traje 
kroz svu zbunjujuću raznolikost čovječijih djela – ab Abel justo 
ad novissimum electum (od Avela pravednoga do posljednjeg 
izabranika) – uz podršku dviju ruku Božijih, Riječi i Duha, 
tih dviju ruku, koje uprkos grijesima ljudskog roda, nikad nisu 
olabavjele. Božanska Volja, koja svime ravna, nepogrešivo ga 
vodi u luku spasa“.12

11 Vidjeti: F. Hadjadj; Raj na vratima, str. 44. 
12 H. de Lubac; Katoličanstvo, Rijeka, 2012, str. 147.
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A luka neizostavno postoji. Njoj sve i stremi. Svemir vapi 
za oslobađanjem i siguran je da će ga postići. Njegov jecaj, sin 
je nade. Kao što se Bog odmorio sedmi dan nakon stvaranja 
svijeta, tako će i svijet, pošto se okonča njegova trka (kroz 
vrijeme), otpočinuti u Bogu. Tada više neće biti vremena. Sve 
će biti obnovljeno. Vaskrs, koje će označiti prelazak iz vremena 
u vječnost, biće konačni preobražaj svemira. Da bi primila 
nova tijela, biće stvorena i nova zemlja, tj. narav ove (naše) 
zemlje biće preobražena, preći će u duhovno stanje, ubuduće 
oslobođeno od svake promijene. I sve što se kroz vrijeme kreće 
ide ka tome da obuče „košuljicu Duha“, da pređe u duhovnu 
stanje koje je u stvari pravo stanje. I tako će sve ponovo biti 
ucjelovljeno, jer Bog ništa nije stvorio izvan sebe. Samim tim 
ni jedno izvan drugoga. Sve je spojeno božanskom prošivkom 
Ljubavi. 

Biti čovjek onda znači obući košulju duha, biti duhovno 
biće. A biti to znači osjećati potrebu za drugim, koja je 
konstitutivna, jer budi u svjestan život. Ova psihološka istina 
simbol je jedne još dublje istine, one ličnosne: trebamo biti 
gledani kako bismo bili prosvijetljeni! Biti ličnost, zar to ne 
znači biti zadužen nekom ulogom? Zar nije bitno ući u odnos 
sa drugima kako bismo učestvovali u cjelini? Poziv na lični život 
jeste vokacija, tj. poziv na vječnu ulogu. Povijesno i društveno 
obilježje hrišćanstva osigurava ozbiljnost te uloge: budući da 
je trajanje nepovratno, sve postoji samo jedanput, tako da svaki 
čin u tom poprima posebno dostojanstvo i istovremeno strašnu 
težinu. Upravo stoga što je svijet povijest, jedincata povijest, 
život svakog čovjeka jeste drama. I to drama ucjelovljenja, 
ozbiljenja. Poprište drame jeste čovjek, ali Duh je izvodi. 
Onaj Duh što ga je Hrist obećao poslati svojima. Njegov Duh. 
Istovremeno to je i onaj Duh koji jevanđeljima „prožima dušu 
do dna“ i „Onaj koji ga posvuda širi“. U čovjeku on vazda 
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dubi nove dubine koje ga usklađaju sa dubinama Božijim i 
baca ga izvan njega samog, sve do granica zemaljskih; on čini 
univerzalnim i pounutrašnjuje, on čini ličnošću i ujedinjuje.13 

Sve bitne elemente judeo-hrišaćanskog izlaganja 
povijesti preuzima modernost i sekularizuje ih (briše im 
religijski sadržaj a zadržava njihove formalne ingerencije), 
da bi potom na njima (tako pročišćenim) konstruisala 
projekt povijesti u kojem se ova   pokazuje kao univerzalni 
svjetskoistorijski proces, kao metafizika epohe čije potrebe 
za nas jesu dio naše prirode. Okvir posve isti, ali je sadržaj 
drugačiji – što nekoć bijaše volja Božja i providnost sad je volja 
čovjeka i napredak. Vjera u napredak, u ovostrani neograničeni 
napredak, stupa nasuprot vjeri u providnost nadsvjetskoga 
Boga i istiskuje je. Providnost naprosto smeta, jer dok je nje 
„naše snage“ naprosto nisu moguće.

  Kod modernih postoji jasna svijest da je napredak 
posredovan hrišćanstvom. Uslijed te izvorne zavisnosti 
i moderna je misao napretka dvoznačna: po porijeklu je 
sasvim hrišćanska, a po tradiciji antihrišćanska. Ionako „ljudi 
nisu ni mogli ustanoviti neku teoriju napretka, dok se nisu 
osjetili nezavisnim od providnosti“.14 Aspiricije ideje napretka 
očigledne su i neskrivene: napredak na sebe preuzima funkciju 

13  Sa Hristom i kroz Hrista čovjek je konačno otkrio svoje dimenzije. 
Zahvaljujući objavi nije se samo produbio pogled kojim on motri sebe, 
već se proširio vidik oko njega. Sve dobija drugačiji obris i smisao, pa i 
kretanje kroz vrijeme, jer ubuduće je shvaćeno jedinstvo ljudskog roda. 
Slika Božija, slika Riječi koju ponovo uspostavlja utjelovljena Riječ i kojoj 
ona vraća njezin sjaj, to jesam Ja, ali to je i drugi – svaki drugi. Upravo je 
ta strana mene istovjetna sa svakim drugim, što je biljeg našeg porijekla i 
istovremeno poziv na našu zajedničku povijesnu sudubinu. Naše jedinstvo 
je u Bogu, nebeskom carstvu, prema kojem ionako sve ide. 

14  J. B. Bury; The Idea of Progress, New York, 1932, str. 73.
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providnosti, sad on mora predviđati i brinuti za budućnost.15

Onda i moderno promišljanje istorije, iako u svoj 
svojoj raznolikosti slovi za jednu od najvrijednijih tekovina 
prosvijećenog uma, i nije baš tako novo kako često voli da 
se izdaje. Nastaje „iz biblijskog vjerovanja u iskupljenje, a 
završava sekularizovanjem svog eshatološkog prauzora“.16 U 
potpunosti preuzima strukturu apokaliptike i gnoze (iz njih se 
i začinje, mada to stalno zastire aristotelovskom i sholastičkom 
logikom), a pošto je njihovo lice obilježeno eshatologijom, taj 
će se akcent očuvati i ondje gdje tzv. mitološke apokalipse 
prelaze u filozofske sisteme znanja.

I zaista, zaustavi li se pogled na bitnom zbivanju u 
modernim se eshatologijama lako da prepoznati „pravilan 
ritam“. Summa tih eshatolgija mogla bi se sažeti jednom 
starom apokaliptičkom formulom: kraljevstvo Božje na zemlji. 
Ili, svjetovno ozbiljenje nebeskoga raja. Raj na zemlji. To je 
centralna tačka moderne povijesne misli, bez obzira na 
evidentne razlike koje promaljaju.17 

15  Planirati povijest odjednom je postalo jednako značajno 
kao i ovladati prirodom. Novi metodski duh sad šeta gdje hoće i kako 
hoće. Ništa ne može obuzdati njegov zahtjev: „teorijsku vladavinu nad 
prirodom učiniti uslovom istorijskog marcher avec assurance dans cette 
vie – sigurnog kretanja u ovom životu“. (H. Blumenberg; Legitimnost novog 
veka, Novi Sad, 2004, str.31). Odsada on planira i u svojoj Riječi obećava 

„univerzalnost zajedništva“, neko buduće čovječanstvo, i prema njemu 
vodi. Danas je sasvim jasno: u toj su se riječi umovi i mogli podudarati, ali 
se bića nisu mogla ujedinjavati. Nikako. Jer blizina nije prisutnost, niti je 
podudaranje zajedništvo. Nemoguće je zbiljsko jedinstvo bez „neprestane 
drugotnosti“.  

16 K. Löwith; Svjetska povijest i događanje spasa, Sarajevo, 1990, str. 27.
17 Hegelovo načelo o svjetovnom ozbiljenju hrišćanskog principa u 

liku ljudskog uma i slobode, manje više zajedničko je svim filozofijama 
povijesti. Njihovo ishodište jeste očekivanje budućeg ispunjenja, u 
čijem svjetlu dosadašnje čovječanstvo živi u stanju pokvarenosti, tako 
da „konstrukcije o povijesnom napretku ili povijesnom propadanju – od 
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Formula kraljevstvo Božje na zemlji dvosmislena je, u 
zavisinosti od naglaska koji može biti ili na početku ili na 
kraju. Predstava nadolazećeg, budućeg kraljevstva Božijeg, 
lomi važeći horizont nekog životnog okruženja. Proročanstvo 
o kraljevstvu Božijem, kao ecclesia spiritualis (zajednica 
duha) razara zatvoren, dozreo sistem, koji je u sebi našao 
mir, postavio se apsolutno i obuzdao sve sile koje bi ga digle 
u vazduh. Unutrašnje svjetlo ecclesia spiritualis spaljuje do 
temelja zidove vanjskih institucija. Postepeno postaje plamen 
koji guta, pretvarajući se u požar na zemlji.18 

A šta je moderna povijest nego niz varijacija na ovu 
temu? Svaka nova eshatlogija lomi važeći horizont i postaje 
razgovjetna tek u trenutku kad postane preglasna kao nov 
registar, budući da jezik revolucionarne eshatologije izvodi 
dokaze tonom koji je stran predrevolucionarnim ljudima. Sa 
svakim novim valom stvara se nova sintaksa, a zahvaljujući 
lomu smisla što se događa u jeziku, stari i novi ljudi čine se 
ludi jedni drugima. „Čuli ste da je rečeno starima, ali ja vam 
kažem....“ – ova situacija apokaliptičkih vremena uvijek se 
iznova ponavlja, jer stari čovjek za novog je leš, bivši čovjek.  

Apokaliptika jeste revolucionarna; preokret ne vidi u 
neodređenoj budućnosti, već sasvim blizu.19 Apokaliptičko 

Voletera i Rusoa do Marksa i Sorela – jesu pozni, ali još uvijek moćan 
rezultat biblijskog nauka o propadanju i spasu“ (K. Löwith; Svjetska 
povijest i događanje spasa, Sarajevo, 1990, str. 92).  

18 J. Taubes; Zapadna eshatologija, Zagreb, 2009, str. 111. 
19 Lutanje ili bludnja poredak je ovoga svijeta. Ko to uoči već je 

odbio da se lutanju sasvim preda. Znanje o lutanju već put van iz njega 
prema objavi Istine. Objava Istine tako postaje subjekt povijesti. Ona je 

„plamen što obasjava čistinu između čovjeka i Boga. Plamen gori sve do 
središta neba, a u svijetu je mrak i tama“. Objava nije drugo nego glas Božji. 
Pitanje o slobodi predstavlja izvornu temu apokalipse. Svi njeni motivi 
ukazuju ne preokret kojim se kidaju lanci što konstituišu strukturu svijeta. 
No, taj se obrat, ta revolucija, ne odnosi najprije ili samo na društveni 
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proročanstvo je buduće, a istovremeno i posve sadašnje. 
Njegovo načelo u sebi sjedinjuje dvije moći: jedna moć razara 
oblike, a druga ih stvara (oblikotvorna moć). Već prema situaciji 
i zadaći, jedna od njih stupiće u prvi plan, ali nijedne ne smije 
manjkati. Nikako. Nedostaje li demonski, razarajući element, 
okoštali se poredak, prisutna pozitivnost svijeta, ne može 
prevladati. No, ako u razarajućem elementu ne zasvijetli novi 
savez, revolucija neizbježno tone u prazno ništa.20 Kao što su sve 
moderne revolucije i potonule. A kad potone telos revolucije, 
tako da ona više nije sredstvo nego jedino stvaralačko načelo, 
naslada uništavanja postaće stvaralačkom nasladom (što na 
svojoj koži do danas osjećamo). Sve moderne revolucije u 
osnovi su onda jedna revolucija: „revolucija nihilizma“. Ona 
ne teži nikakvom telosu, ne upućuje ni na šta izvan sebe; „cilj 
nalazi u samom kretanju“, a ono se vremenom topi u ništa. 
Ono  revolucionarno tako se polako, ali sigurno „približava 
satanskome...“,21 sve dok se sa njim potpuno ne sljubi. 

Onda i drama modernosti kao drama satanskog 
ustoličenja, koja se jednako kao i drama Jahveovog ustoličenja 
(u Izraelovoj svečanosti Nove godine) odvija u tri čina: 
krunisanje, sjećanje i iskupljenje. Samo što se sad kruniše 
„bog ovog svijeta“. On traži sjećanje u novom ruhu i po svom 
nudi iskupljenje. Stvoriti kraljevstvo Božje na zemlji ... ali na 

poredak. Isprva apokalipsu uopšte ne zanima izmjena socijalne građe, 
prije će biti da ona od toga „okreće glavu“. Ako revolucija znači samo 
zamjenu postojećeg društvenog poretka nekim drugim i boljim, onda veza 
između revolucije i apokaliptike nije očevidna. No, ako revolucija znači 
suprotstavljanje nekog novog totaliteta totalitetu svijeta, koji ga jednako 
obuhvatno ponovo zasniva, onda je apokalipsa bitno revolucionarna (J. 
Taubes; nav. djelo, str. 14).  

20 H. Jonas; Gnosis und spätantiker Geist, Göttingen, 1934, str. 56. 
21 P. Tilich; Das Dämonische: Ein Beitrag zur Sinndeutung der 

Geschichte, Tübingen, 1969, str. 8.  
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zemlji nad kojom se više ne proteže božansko nebo (to je 
okruženje u koje stupa moderna povijest nakon renesanse i 
reformacije)22... Stvoriti Raj na zemlji, ali raj bez Boga. Raj kao 
naše preduzeće... Od biblijske povijesti raspetoga Spasitelja 
napraviti povijest pozitivnih rezultata.  

Kopernikanska je revolucija u međuvremenu izvrnula i 
sâmo zapadno hrišćanstvo te omogućila alhemiji da se najprije 
uvuče, a onda i potpuno zagospodari naukom spasenja, što 
postaje vidno već u protestantizmu. Tamo gdje su porušeni 
mostovi prema onom preko, sam čovjek mora izvesti 
iskupiteljsko djelo. U hrišćanstvu djelo čovjeka zbiva se u čast 
iskupiteljskoga Boga, kao odgovor na Riječ iskupljenja. Taj 
čovjek plodove milosti zaslužuje ex opere operato (doslovno: 
samim tim što je čin izvršen, po samom činu). Onostarni 
Bog izvodi djelo iskupljenja. Protestantski čovjek stoji na 
kopernikanskoj zemljii i više ne vidi Nebo iznad sebe kojem 
bi mogao žrtvovati svoje djelo. Za njega je milost slobodan 
dar, kao čista milost. Ali je on zaslužuje tako što već sad na 
iskupljenju radi, naime stvara sebi ex opere operantis lijek za 
život, koji mu zamijenjuje crkveno sredstvo milosti ili dopunjuje 
djelo iskupljenja što ga čini Bog.23 Hemijski se magisterium 

22 E. Bloch; Thomas Münzer und Theologie der Revolution, Berlin, 
1960, str. 37. 

23 Zapadno hrišćanstvo odlikuje izrazita težnja za reformom, tj. 
ono svoju ulogu vidi u nastojanju da se čitavo društvo dovede na viši 
nivo. Ova „pomama za redom“ pokazaće se ključnom za destrukciju 
starog omađijanog kosmosa i stvaranje trajne alternative u ekskluzivnom 
humanizmu. Konačan plod duha reforme jeste Reformacija, koja pokreće 
priču o ukidanju zamađijanog kosmosa i konačno stvara humanističke 
alternative za vjeru. Sekularni vid života zameće se unutar vjere i to tako što 
se mijenja centar gravitacije religioznog života. Božja milost u potpunosti 
sada zavisi od našeg unutrašnjeg preobražaja, od našeg predavanja 
Bogu. Ako nema tog individualnog faktora ništa Božje ne djeluje i mi 
ne stvaramo ispravan poredak  (vijdeti: Č. Tejlor; Doba sekularizacije, 
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uvlači u hrišćansko officium divinum. Čovjek postaje asistent 
spasenju. I samo je jedan korak do pojave alhemičara par 
excellence, modernog čovjeka, koji će od asistenta napredovati 
do redovnog profesora, tj. do učitelja i izvoditelja spasenja 
putem napretka. Pošto je kraljevsku vještinu savladao do 
kraja može se zaputiti u potpunu popravku božanskog nauma, 
u opsežan projekt transformacije svijeta i samog čovjeka u 
svijetu. A služi li nečemu drugom projekt povijesti? 

U njemu će se stare priče pričati na nov način, svjetovno 
pretumačivati. Ono što se modernima u starim pričama čini 
tamno, najtamnije, postajaće svjetlo, najsvjetlije. Ništa neće 
izbjeći učinke prosvjetiteljstva, jer se ništa ne može izvući 
ispod zubaca sekularizacije. No, ovdje je ipak jedna priča 
posebna i ima izvanredan status, kao da od njenog istumačenja 
sve zavisi – a to je priča o izgonu iz raja. 

Moderni su ljudi ubijeđeni da zapadni svijet ništa nije 
učinilo tako turobnim kao hrišćanska priča o izgonu iz raja i iz 
nje izvučen nauk o naslijednome grijehu. Sa takvom hipotekom 
teško je uopšte živjeti, a kamoli napredavati?   

Zato je od krucijalne važnosti ovu priču najprije izdvojiti 
iz religijskog konteksta i premjestiti u perspektivu povijesti, a 
onda je i potpuno prevrednovati. Poslije toga, poslije te naše 
operacije, hrišćanstvo neće imati nikakvu šansu. Med tog nauka 
ubuduće se konzerivirati i pakovati isključivo u ambalaže 
ateizma. Možda baš stoga danas ne postoji ništa što ljudi tako 
spontano ismijavaju (uz predodžbe da sunce kruži oko zemlje i 
da je zemlja ravna ploča) kao učenje koje kaže da je čitav ljudski 
život obilježen naslijednim grijehom. Smisao hrišćanske priče o 

Beograd, 2011, str. 70). Onda se čini da je Otega u pravu:  „Reformacija 
ne znači napredovanje hrišćanstva, neki novi oblik hrišćanske vjere, nego 
nešto što je već uronjeno u svijet, nešto sasvim moderno“ (H. Ortega i 
Gaset; Struktura krize. Suština Galilejevog učenja, Novi Sad, 2015, str. 112).
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padu nije trebalo samo odbaciti, već ga je valjalo tako istumačiti 
da se u potonjem smjesta izbriše svaka svijest o padu.

Čini se, operacija je uspjela: ono što je nekad bio smrtni 
grijeh, sad je životna vrlina – točak napretka. Čast ljudskog 
roda odsada se temelji na tome što je izgnan iz raja. Izgnanatvo 
je čovjeka izbacilo na put uma i napretka (Kant), ponovo ga 
rodilo. Da naši praroditelji nisu izgubili rajsku udobnost kako 
bi mi postali agenti morala i stalnih nastojanja? Ili: da ne bi 
đavolje zavrzlame u vrtu, ni nas ovakvih ne bi bilo. Dakle, 
đavolu sebe dugujemo! Naše je sopstvo njegova majstorija. 
Onda, izvolite na đavolju stranu! Slobodno. Pa..., sloboda i 
jeste „ta strana“. Zar ne vidte „djeco razuma“ – đavolja strana 
oduvijek je ljudska strana! A taj vječni buntovnik i prognanik 
vaš je uzor, ono prema čemu ubuduće sve treba da se ravna i 
upodobljuje!  

Raskid sa Bogom, grijeh, odjednom je počelo slobode! To 
je moderna slava, naša slava – slavi se kao „najsretniji i najveći 
događaj u ljudskoj povijesti“... jer otvara put za samostalno 
i autonomno djelovanje. „Da“ đavolu u stvari je „da“ nama 
samima.24 Ostavivši iza leđa nedostojan, tromi raj, ljudski rod od 
davnina gleda pred sebe u onaj bolji, aktivniji, reflektovani raj. 
Hoće se reći: ostavivši za sobom Boga čovjek je prigrlio đavola, 
misleći da sebe grli u punoći slobode. Od tada pa sve do danas 
pristup raju zarađuje se isključivo po đavoljoj sugestiji: svojom 
voljom upotrebljavati vlastitu moć i  slobodu! Biti moderan. 
Najprije aktivni sudionik povijesti, a onda i njen obrtnik.

24  Možda najjasnije to potvrđuje Fihte kada kaže: „konačno jastvo 
aktuelno proizvodeći sebe samo, takoreći po filozofskim uputama, čini 
transcendentalni istočni grijeh“, da bi „osvještavanjem apsolutnog života, 
koje slijedi, popravio neizbježno nastalu štetu“: osvješteno konačno Ja 
precrtava samo sebe i povlači se u ono neuslovljeno. Ili, svako sebi postaje 
bijeli bog. Đavo glavom i bradom
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Emancipovanje od naslijednog grijeha učinilo je to 
da svaka nasljednost i nasljeđivanje u budućem postanu 
nedostatkom protiv koga se mora boriti da bi se bilo modernim. 
Po svaku cijenu obdaciti breme starih miraza! – bilo da su to 
robovanja biološkim determinizmima ili da su to obilježja koje 
ostavljaju klasa, škola, kultura, porodica. Da ta robovanja mogu 
biti pozitivni uslovi konkretnog, uspješnog, određenog života, 
od sada se nerado uviđa.25 

Kad Mefistofelos kaže: „Jao tebi što unuk si!“, a neki 
naučnik „mi smo karike jednog lanca“, obojica se u stvari kreću 
unutar iste matrice – one đavolski dobre matrice otkidanja, 
koje je ujedno i matrica povijesti. Sad se u noj sve melje i drobi. 
Projekt povijesti čudovišna je sekurarizujuća mašina, mašina 
za ispiranje starih priča i sadržaja. Jedno alhemijsko čudovište. 
I crnu zemlju može pretvoriti u zlato.., od ništa može načiniti 
nešto.., još lakše nešto isprati do ništa. Čak i vječnost može 
istopiti u vrijeme, u beskonačnost vremena. Pa onda u tu 
beskonačnost sijati ideale. Kakva magija! Kakvo majstorstvo.... 
Kakav čudan stroj? Kao neka topionica vječnog!

 Ideali nisu više u vječnome, u Bogu, nego odgurnuti 
negdje daleko, u beskonačno vrijeme.... Sve što se sada radi u 
njihovo ime se radi, u ime tog dalekog, što treba doći, što nikad 
nije bilo. Nije li to savršen način da se obesmisli svaki trenutak 
povijesti upravo tom dalekom u čast (u njegovu korist)?26 Jasno 
je: projekt povijesti (kao ideologija napretka) ispada iz biti 
povijesti koja je put iz stvaranja! 

25 Vidjeti: P. Sloterdijk; Strašna djeca novog vijeka, Zagreb, 2017, str. 21.
26 Tako je namjesto beskraja Neba stigao beskraj kapitalizma. Sad 

beskraj čuči u privrednom rastu, u ekranima, u produženoj ljudskoj 
dokolici. Mapiraju ga biznismeni o njemu debatuju ne filozofi i teolozi 
nego ekonomisti i informatičari. Od beskraja gusto nasljenog duhovnim 
bićima do bekaraja naše ogoljene gluposti. 
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No, kao da se ispadanje iz hrišćanske jezgre i traži, jer 
čovjek će sad svojom rukom svući raj sa neba... i Nebo će svući. 
Tako, anulirati providnost. A kad nju oduzme i Bog nestaje, 
naprosto, ljudski je. I eto je zadaća projekta – učiniti sve da Bog 
bude višak. I onda slobodno i sasvim legitimno zauzeti njegovo 
mjesto. Projekt povijesti dođe kao neka  drobilica Boga, žderač 
božanskog. Uvijek postepen. Počeo je od toga da ako Bog ne 
bi postoji trebalo bi ga izmisliti, a završio sa obavezom svakog 
obrazovanog čovjeka da tu utvaru sebi napokon izbije iz glave. 
U tom rasponu zbivalo se gutanje, pounutrenje hrišćanskoga 
Boga. Istovremeno bila je to i  akcija sebe spašavanja. Jer šta je 
Bog  ako ne od sebe odmetnuti čovjek? Samo gutajući, vareći, 
Boga čovjek može doći u posjed svoje veličine! A kad dođe sebi 
će najzad moći reći – ti si kralj! A ko to sebi kaže nije li duboko 
zagazio u bolest? Probušio sjećanje da utone u zaborav (Jevreji 
za zaborav kažu nakab što znači prorešetati, probušiti). 

No, pokazaće se: ko Boga izjeda smjesta pogine! Završi 
kao izjedač samog sebe. Teofagija nužnim načinom prerasta 
u autofagiju. Život se mijenja za smrt. 

Uostalom, šta je zaborav ako ne konačan pad i smrt? Pazi 
da ne zaboraviš Jahvu koji te je izveo iz zemlje egipatske, iz 
kuće ropstva“ (Ponovljeni zakon, 6.12), „sjećaj se i na zaboravi!“, 
ovaj lajtmotiv Mojsijeva govora, kao i svekolikog govora 
proroka, u modernosti prelazi u: „Sjećaj se i zaboravi. Sjećaj se 
da bi zaboravljao!.“ Jer kad vječnosti nema i kad je sve hitnuto 
u beskonačnost vremena sjećanje se rastavlja od pamćenja. 
Postaje strateško. A moderni alhemičar je uvjeren da od toga 
može učiniti vrlinu, jer zaista vjeruje da mu pripada da stigne 
Boga, čak i da ga prevaziđe.

Iako nikad do kraja nismo razumijeli šta uistinu znači 
da je Bog mrtav, do danas se za njegovu smrt nismo prestajali 
zauzimati. Na smrti stalno raditi. Na svim poljima. Svim sred-
stvima. I to uvijek zavjernički.  
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Nije li onda sva modenost u bitnom zavjera i to zavjera 
protiv bitnoga? Čak jedna totalna zavjera protiv Duha....27 
Perfidno, uvijek zavjereničko, zaskakanje platonizma i 
hrišćanstva. Naročito hrišćanstva. Ne želi se napasti neka 
njegova temeljna postavka ili neka posljedica već gađati ga 
ravno u srce. U pitanje dovesti, pa onda i obesmisliti (upravo 
tim dovođenjem), hrišćansko poimanje života, unutrašnji stav 
koji prije svakog pojedinačnog čina i svakog vanjskog postupka 
definiše hrišćanina. Obesmišljavanje nije neka teorijska stvar, 
već događaj, duhovni događaj (makar to bio i događaj ostajanja 
bez duha), duhovni problem, najzad, i ljudski problem u 
cjelini.28

Otud i moderna kultura kao nevjerovatna angažovanost, 
ekspedicija protiv transcendencije i svega onog što bi moglo 
da remeti san novih gospodara. Sveti lov na utvare... Sveti 
bijes na Boga.... Uistinu jedna zavjera...  i jedno savezništvo 
zavjerenika...  

A šta u stvari znači zavjera? 
S jedne strane, veli Derida, konspiraciju onih koji 

se svečano obavezuju, ponekad tajno, skupa se zaklinjući 
zakletvom da se bore protiv neke više moći... Zar modernost 
od svojih sinova, sinova Zemlje, neće tražiti da se zakunu 
na njen mač, mač povijesti i nove slobode (kao što Hamlet 

27  Zar ne vidite, Duh se blamira! – razglašava punoljetni čovjekov 
um. Načini blamaže postaju mu opsesija, a njihovo pokazivanje i 
prokazivanje isključiva zadaća. Na taj način moderni se razum oštri. 
Čudno je to..., oštri se na uštrb duha... A kad oštroumlje svoje odradi.... 
Bože pomozi! Ostaje „šrot duhovne znanosti“ (Ј. Taubes; Pavlova politička 
teologija, Rijeka-Sarajevo, 2009, str.  80). gdje više niko ne zna ni šta je 
Duh, a kamoli šta bi trebao da znači. Nije ni važno, sa  „šrotom“ na otpad 
ili u muzej, svejedno, bitno je da od toga više niko ne može počinjati, niti 
smije, ukoliko hoće ostati moderan.

28  Vidjeti: H. de Lubac; 
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traži od Horacija i Marcela, da se zakunu „na njegov mač“)?29 
Da se zakunu ili da se zavjere u odnosu na utvarnu pojavu 
onostranog i istovremeno obećaju tajnost u pogledu onoga ko 
(ili što) zahtijeva jednu takvu zavjeru... O sili koja nalaže lov 
na utvare ne smije biti ni riječi, a kamoli tačnog imenovanja. 
Imena tome ne spominji!

S druge strane, zavjera znači i magijsko utjelovljenje 
koje je usmjereno da oživi i sopšti, da učini prisutnim putem 
glasa, da privuče naklonost i prizove neki drugi duh. Taj glas 
ne opisuje, ništa ne utvrđuje, njegova riječ samo navještava 
dolazak novog, nečeg što nije tu u trenutku poziva... Novi svijet, 
novi čovjek – to dolazi, treba doći. A što dolazi valja ga čekati. 
Besmisleno je bilo čekati drugi Hristov silazak, ali čekati 
ono što povijesni inženjering naredi da se čeka odjednom je 
kruna smisla. Zato svud oko nas narastaju novi mesijanizmi..., 
naravno bez Mesije.30 

Imajući sve u vidu, ovo naše povijesno pregalaštvo i nije 
moglo biti drugo do trošenje judeohrišćanskog smisla povijesti. 
Destruiran je on spolja, ruiniran iznutra, obesmišljavan iz 
vlastitih postavki i ishodišta jednim perfidnim i perverznim 

29  Vidjeti: Ž. Derida; Marksove sablasti, Nikšić, 2004, str. 68.
30  Filozofija u savremenosti postaje neki mesijanizam koji sam sebi 

udara smjer, mesijanizam bez Mesije! Zar on ne podsjeća na mesijanizam 
čuvara Zakona koji uzvikuju na Hrista „po poglavici đavolskom izgoni 
đavole“ samo da bi iskazali prezir prema njemu. Kao i savremeni čuvari 
filozofije i oni očekuju spas, vjeruju u nešto što će doći, ali to više nije, 
niti može biti, lik živa i slobodna Hrista, već neki socijalac, nadčovjek ili 
ono demokratsko, neki novi bog, neki od bogova. Uglavnom, to što treba 
doći, što se najavljuje da će doći, uvijek je „neko ili nešto“ čija je uloga 
napisana, tako projektovana da nikako više ne može izaći iz tračnica koje 
su pedvidjeli ovi „stručni režiseri“. Čudi li onda da se novi mesijanizam 
(bez mesije) i protiv volje prepliće sa metafizikom radiklane praznine, čak 
apologijom praznine? Boga zaobilazi, đavola bi da preskoči..., taman da ga 
đavo ponese. 
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optimizmom koji je uobražavao da je neograničen (iz čega je 
proizilazila vjera u zemaljsku sreću svih ljudi). Destrukcija 
smisla vršila se putem proizvodnje smislova. Zato Bodrijar ne 
govori o krizi, već o katastrofi smisla31 – kraj istorije pokazuje 
se kao produkcija suvišnog smisla, a ne kao njegovo puko 
odsustvo. Katastrofa smisla ogleda se u činjenici da se sad 
svakom događaju, bez bilo kakvih posljedica mogu pripisivati 
svi mogući uzroci, a da njihov smjer ostaje u suštini nevažan: 
oni ništa ne nagovještavaju, nište više ne održavaju – oni su 
van smisla. Zato ih i nema, nisu mogući. Namjesto događaja, 
samo planirana, starteška dešavanja.

 Na kraju bi se moglo, zajedno sa Joneskuom, konstatovati: 
nekad je postojala sadašnjost, postojalo je vrijeme, a sada nema 
više ni sadašnjosti ni vremena, „geometrijska progresija pada 
(napretka) bacila nas je u ništavilo“. 

Ponekad mi se zaista učini da povijest uopšte nije prostor 
novina, već da je uvijek na djelu jedan čudovišan proces širenja 
isključivo nadole, to jeste ka strani koja ovdje u ljudskom biću 
odgovara pukotinama kroz koje prodiru najzlokobniji uticaji 
svijeta, oni koji imaju bukvalno pakleni karakter. 

31  Ž. Bodrijar; Fatalne strategije, Novi Sad, 1991. str. 20. 
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Душко Певуља

ДОГАЂАЊЕ ПЈЕСМЕ                                                                                                                                           
Лаза Костић о настанку пјесме

Обимна расправа1 под насловом О Јовану Јовановићу 
Змају (Змајови), његову певању, мишљењу и писању, и његову 
добу (1902) једна је од најнеобичнијих, зашто не рећи, и 
најчуднијих, у богатој српској књижевности. Велики српски 
пјесник, Лаза Костић, прихватио се да о педесетогодишњици 
стварања, такође великог пјесника, Јована Јовановића 
Змаја, напише расправу, у омиљеној му дијалошкој форми, 
од преко четири стотина страница. Овој замашној књизи 
претходило је, истим поводом, предавање које је Костић 
одржао у Матици српској, а које су савременици и ондашња 
штампа оцијенили као бесједникову бламажу.

Књига о Змају, тако гласи скраћени наслов Костићеве 
студије, похвална је, јер се имало шта хвалити, али и покудна 

1 Овим текстом обиљежавамо 180 година од рођења српског 
пјесника Лазе Костића (1841–1910).
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– јер се имало шта и кудити. Нажалост, како бива у нашим 
приликама и саобразно нашим наравима, којих нису лише-
ни ни највећи ствараоци, ова јединствена књига означила је 
и крај пријатељства између два певидруга. Један од ријетих 
који ће те далеке 1901. године написати афирмативан приказ 
Костићеве књиге био је Слободан Јовановић. У свом маниру, 
он ће казати да је ријеч о доскочицама у систем стављеним, 
а суштину и основну интенцију књиге магистрално резими-
рати: Јован Јовановић представља чудновату метаморфозу 
једног славуја који је хтео да постане змај, и који је, на жа-
лост, то и постао. По природи, он је био славуј, т. ј. он је био 
онај нежни лирски песник који је испевао Ђулиће. Али њему 
није било доста славе што је као лирски песник постигао. Он 
је хтео још да буде популаран, и онда се почео удварати пу-
блици, певајући о разним новинским темама које су њу ин-
тересовале, и то на начин како је она желела да јој се о тим 
темама пева. Тај пригодни песник, тај песнички новинар или 
хроничар, који је постепено потпуно потиснуо првобитног, 
богоданог лиричара, то је сада тај змај који је убио славуја.

По много чему друкчији од осталих српских пјесника, 
не само из епохе романтизма, Костић се разликовао и по 
томе што је писао књижевнокритичке текстове, филозоф-
ске расправе, затим есеје теоријске и естетичке природе. 
Његови поетички и књижевнотеоријски ставови врхуне  у 
Књизи о Змају, али имају своју богату предисторију. Двије 
ране Костићеве пјесме, од којих је једна међу најпознатијим, 
а друга скоро потпуно заборављена, тематизују важне про-
блеме пјесничког стварања, о којима ће наш пјесник, како 
се види из његове библиографије, мислити и писати читавог 
живота. Наглашавамо да се овдје не посвећујемо темељној 
аналази тих пјесама, већ само једном њиховом сегменту. Не 
освјетљавамо ни сложену Костићеву књижевнотеоријску 
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мисао нити његове иманентно поетичке ставове, то 
захтијева другу врсту амбиције, које је лишен овај кратки, 
по ауторовој замисли, превасходно пригодни чланак.

***

ПОСТАНАК ПЕСМЕ

Сунашца на залазу 
кроз прозор пада жар, 
оданде на твој адиђар, 
са њега на дувар. 
 
Разишô се у млазу, 
па шара бледи зид, 
плаветан као небни вид, 
па румен као стид. 
 
Запали срце моје, 
из њега сину зрак, 
кроз ока твога камен драг 
просинуо је благ. 
 
Па и он је у боје 
разишао се цео, 
још лепши шар је разапео 
на листак овај бео.

 
И нестаће му сунца, 
ал’ трајаће тај цвет, 
јер то је онај неповред 
што песмом зове свет.
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Пјесма „Постанак песме“ већ својим насловом при-
влачи пажњу тумача Костићевог поетског свијета. Пјесник 
се стваралачки удубљује у најсложенија поетичка питања: 
шта иницира настанак („постанак“) пјесме; који је то тре-
нутак и шта му претходи? Пјесма започиње описом сва-
кодневног призора, заласка сунца. Прва строфа је готово 
дословна слика, посве лишена метафоричких назнака. У 
другој строфи разазнајемо да је пјесма знатно сложенија 
и да не преноси само једну површну импресију. Сунчани 
зрак је плаветан ка небни вид  те румен као стид. Онај 
импулс који долази из природе оставља снажан утисак на 
пјесника толико да запали срце његово, снажно побуђује 
његове емоције и повезује их са неименованим (слутећим) 
очима. Кулминативни и најважнији дио пјесме су посљедње 
двије строфе. Оно што је у природи уобичајено у свакоднев-
ном временском ритму, посредством пјесникове емоције 
и језичког умијећа, бива овјековјечено и још је љепше у 
ријечима. Упјесмљен, људски доживљај инициран љепотом 
природе, трајнији  је од онога што је смјењиво и свакод-
невно (неповред). Пјесма надраста утисак и слику који је 
наговијесте, будући безвремена, она је претпостављена 
свему пролазном, оном што бљесне (затрепери) и ишчезне. 
Према томе, у искуству људске егзистенције трајно је само 
оно што је умјетнички постварено, отето од пролазности. 

***
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МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ

Срце моје самохрано, 
ко те дозва у мој дом? 
Неуморна плетисанко, 
што плетиво плетеш танко 
међу јавом и мед сном. 
 
Срце моје, срце лудо, 
шта ти мислиш с плетивом? 
Ко плетиља она стара, 
дан што плете, ноћ опара, 
међу јавом и мед сном. 
 
Срце моје, срце кивно, 
убио те живи гром! 
Што се не даш мени живу 
разабрати у плетиву 
међу јавом и мед сном!

Исте године када и „Постанак песме“, штампана је 
и једна од најпознатијих и најтајанственијих Костићевих 
пјесама „Међу јавом и мед сном“. Пјесник у њој, још једном 
наглашавамо, на почетку пјесничке каријере, настоји да 
лоцира моменат у којем се догађа пјесма. Већ се насловом 
сугерише да је то простор између сна и медне јаве, између 
свијести и психичности. У пјесми су наглашена оба пола 
егзистенције лирског субјекта, разум и срце. С тим да је 
срце двополно, има своју градитељску и своју рушилач-
ку енергију. Ако пажљивије осмотримо структуру пјесме 
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видјећемо да се други стих прве и друге строфе завршава 
питањем, које сугерише дијалог између емоција и разума. 
Увиђамо, међутим, на крају пјесме, да није ријеч о дијалогу, 
већ о драми, те да три строфе треба схватити као три чина 
драме која се одвија у бићу пјесме, жестоке борбе између 
разума и срца. Запитан пред тајнама те борбе, Костић ће и 
окончати своје пјевање; једно од најпознатијих мјеста из 
његове „Santa Maria della Salute“ је оно у којем се каже: Две 
се у мени побише силе/ мозак и срце, памет и сласт./ Дуго су 
бојак страховит биле,/ко бесни олуј и стари храст. Према 
томе, умјетничко стваралаштво, заправо: драма стварања, у 
знаку је непрестане напетости, са увијек неизвјесним ис-
ходом и за пјесника и за његову творевину.

***
 
Оно што у наговјештајима примјећујемо у овој пјесми, 

Костић конкретизује у поменутој Књизи о Змају. Моменат 
у којем се догађа „постанак песме“, он овако оцртава: у 
обичних људи има два главна душевна стања: јава и сан. У 
необичних, особито у песника и уметника, има још једно 
треће, то је – тако бих га ја назвао – занос, инспирација. То 
се стање разликује од оних двају највише тим, што је чисто 
душевно, док су она два више живчана, мождана, те се зато 
налазе и у животиња. Зато је, у здравог чељадета, и редовна, 
периодична, засобица јаве и сна. А занос, онај здрави, песнич-
ки занос, долази изненада, на махове.

 Сада нам је јаснија она борба између срца и раз-
ума – ко бесни олуј и стари храст – јер је тренутак на-
станка пјесме, у знаку заноса, душевног стања. Поводом 
ових Костићевих ставова могли бисмо се запитати: да ли је 
данашња оскудица истинских умјетничких дјела резултат 
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кризе заноса, чистих душевних стања и задовољстава, одсу-
ство метафизике, најзад, изгнанство Творца из наших туж-
них, испразних егзистенција, одсуство Надзиратеља, како 
вели Његош.

 Ако је стање које наш пјесник описује чисто душев-
но, да ли оно кида све нити са рационалним дијелом бића 
умјетника. Костић овако види ову недоумицу: У песничком 
заносу не престаје свест, не гаси се воља, само што свест 
постаје другарица, управо службеница заносу, па га служи и 
кад је занос престао, тек после нам прича како је било. Како 
је било, и како бива, о томе нам снажније од ових ријечи, 
као и од осталих објашњења у Књизи о Змају, казује овдје 
донесена пјесма „Међу јавом и мед сном“. Разум је – да се 
послужимо пјесниковим ријечима – службеница која куне 
да би одржала везу са заносом.

 За разумијевање овог сегмента Костићевих погледа 
на умјетничко стварање, од велике користи је и сљедећи ци-
тат из исте књиге: Али у песника може бити тако необично 
стање душе у коме се може десити што нам овде песник пева. 
То није ни јава ни сан, то није ни свест ни занос, то је неки су-
тон уочи заноса, кад свесна јава прелази у песнички занос. У 
такову сутону може да се мала, ситна мисао учини велика, 

„сјајна као муња“, може да мала жељица нарасте, да бледа 
успомена сине необичном светлином.  Али је та светлина 
тако силна, да сасвим засени умне очи песникове, те у тај 
мах не може да је распозна, и у заносу жао му је за њом, и у 
тој жалости чује ону пророчку поруку нестале мисли, жеље 
ли, спомена ли, . Кад га прође занос, песник напише записник 
о ономе што се догодило. То је песма. Што вернији записник, 
што приличнији и сличнији, тим лепша песма.

 Пјесма се догађа у пјесничком заносу, у посебном 
стању душе. Тај догађај одвија се мимо језика. Све ово што 
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нам Костић толкује, представља стваралаштво као ком-
плексан чин. Пјесма се зачиње у посебном стању човјекове 
душевне егзистенције, али тек у језику мора да буде вери-
фикована, наш пјесник каже записана. Према томе, пјесма 
захтијева и посебно стање и језичко умијеће највишег степе-
на. Филигрански прецизно стенографисање душе, е то је за 
Лазу Костића постанак песме. Како савладати ограничења 
језика, како превести у ријеч танана и префињена осјећања? 
Један од Костићевих одговора могао би да гласи: смишљањем 
нових ријечи, пробијањем звучног зида матерњег језика, не-
престаним трагањем за његовим сваковрсним изражајним 
могућностима. Ево неких Костићевих кованица: недовид, 
недозив, недомашај, неисказ, неповред, непокрет, несавлад, 
недосит, запитљив, журљив, устрељив, прослављив, верљив, 
венчалиште, молитвениште, сахраниште, судариште, су-
кобиште, укрстилиште, цариште, душевит, грановит, ре-
ковит, стадовит, шпиљевит, бодље, немље, севље, стеневље, 
приокоље, прекоземље, самодарје, увеље, невешће итд.

 Кованица, које можемо прихватити и као одговоре 
на напријед постављено питање!
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Mihailo Đurić

OČOVEČENOST BIVSTVOVANJA 

Identitet se, sa stanovišta metafizičkog mišljenja, može 
definisati i kao postojanost bivstvujućeg u vlastitom štastvu.1 

1 Pojam „štastvo“ (nem. Washeit) označava isto što i suština, bit 
(nem. Wesen). Ovaj kalk koristimo kako bismo na slikovit način predočili 
problematiku ovog rada, naime, činjenicu da se ono šta stvari jesu otkriva 
ljudskom mišljenju. Pojmom „štastvo“ ne označavamo nikakvu naročitu 
interpretaciju suštine stvari, već suštinu uopšte, bez obzira na njena odre-
đenja u konkretnim filozofskim projektima. Iako se čitaocu ovakva kono-
tacija može učiniti amorfnom apstrakcijom, jer naizgled nije utemeljena 
u misaonom iskustvu pređašnjih filozofa, pogrešno bi bilo reći da ovaj 
rad ne stremi izvornosti. Naprotiv, njegov predmet je eksplikacija jednog 
stajališta koje je zajedničko svim filozofskim pravcima čiji su protagoni-
sti smatrali da je prirodu moguće pojmovno iskazati. Ideja implicitna u 
čitavoj istoriji zapadne filozofije je da se mišljenje odlikuje sposobnošću 
da shvati stvarnost, a kako mi nastojimo samo ispitati ovu sposobnost u 
ontološkom, a ne epistemološkom, smislu, ne ulazeći pritom u verodostoj-
nost naročitih shvatanja stvarnosti, ovaj rad prevashodno treba tumačiti 
kao prolegomenu za dijalog s prošlom filozofijom u smislu hajdegerovske 
destrukcije metafizike, a ne kao vitgenštajnovsko rušenje kula od karata. 
Kao ishodište ovog istraživanja izabrana je filozofija presokratovaca, jer 
su oni kao prvi filozofi u najizvornijem smislu mogli da iskuse odnos mi-
šljenja i postojanja, ali i zato što je Martin Hajdeger čija je pozna filozofija 
poslužila kao nadahuniće za ovaj rad u njima prepoznao mislioce koji su 
na najbitniji način artikulisali ovu dimenziju filozofskog mišljenja.
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Bitna odlika ovako metafizički shvaćenog identiteta je da on 
nužno postoji u odnosu prema mišljenju, jer mišljenjetemelji 
bivstvujuće u njegovom štastvu. Mišljenje,blagodareći razum-
skoj snazi, sintetizuje percepcije bivstvujućeg u različitim tre-
nucima svog bivanja u jednu konzistentnu predstavu kojoj um 
pridodaje, prema Kantovim rečima, dimenziju dubine.Dok je 
filozofija u prošlostinastojala da sadržinski ispita dimenziju 
dubine, definišući štastvo bivstvujućeg, mi u ovom radu pita-
mo: na koji je način umu uopšte data dimenzija dubine? Ovo 
pitanje je, naime, toliko složeno da ga je moguće interpretirati 
na različite načine. Prominentne interpretacije ovog problema 
su, u okviru savremene nauke, psihološke i neurobiološke, a, u 
okviru moderne filozofije, epistemološke. Međutim, verujemo 
da se promišljanje načina na koji je dimenzija dubine data 
umu uopšte ne iscrpljuje u epistemološkim sagledavanjima 
ovog pitanja, jer ona samo usmeravaju (meta-hodos) misao-
ne napore u pravcu već implicirane ravni kretanja ka štastvu 
bivstvujućeg, a ne objašnjavaju kako je ta ravan izvorno data. 
U ovom radu pokušaćemo zato da ekspliciramo jedan aspekat 
jedne sasvim drugačije, a u današnje vreme, po našem mi-
šljenju, nepravedno zapostavljene interpretacije ovog proble-
ma. Predmet ovog rada je ontološko-metafizičko tumačenje 
problema prirode odnosa mišljenja i stvarnosti, sagledano iz 
vizure jedne rekonstrukcije presokratovske filozofije. 

Pridodavanje dimenzije dubine predmetu mišljenja koje 
mi tumačimo ontološki kao temeljenje bivstvujućeg u njego-
vom štastvu pretpostavlja otvorenost u kojoj ono što jeste uop-
šte može da se prikaže onakvim kakvo zaista jeste. Otvorenost 
je filozofski pojam koji se odnosi na Hajdegerove interpreta-
cije presokratovske ontologije i filološke analize starogrčke 
reči aletheia. Pojmom „otvorenost“ Hajdeger u svojim poznim 
tekstovima kraćeg obima, među kojima se naročito ističe tekst 
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predavanja O kraju filozofije i zadatku mišljenja, označava 
strukturu bivstvovanja koja uopšte omogućava razumevajući 
odnos prema bivstvovanju. Zadatak ovog rada je da razmotri 
način na koji su presokratovci doživljavali tu strukturu. Budući 
da se naša interpretacija presokratovske ontologije donekle 
oslanja na delo Martina Hajdegera koji je, kao što je poznato, 
tumačenja ideja drugih filozofa, a naročito presokratovaca, 
koristio za učitavanje vlastitih filozofskih shvatanja, moglo 
bi se pretpostaviti da ovaj rad ne stremi izvornosti. Međutim, 
uprkos tome što su Hajdegerove formulacije problema otvore-
nosti i specifične artikulacije tog pitanja originalni doprinosi 
filozofskom mišljenju, teško je zamisliti da je veliki nemački 
mislilac prvi pokrenuo pitanje o onome što stvarnost čini in-
teligibilnom. Pojam „otovrenost“, naime, treba prevashodno 
shvatiti kao zajednički imenitelj za jedan segment večite filo-
zofske problematike. U ovom kontekstu moguće je govoriti o 
načinu na koji su presokratovci promišljali otvorenost.

Specifična otvorenost prema štastvu koja omogućava 
suštinski uvid u prirodu bivstvujućeg bila je predmet on-
tološko-metafizičkog promišljanja još od samog početka 
zapadnoevropske filozofije. Parmenid iz Eleje pretpostavlja 
ovu otvovrenost u jednom čuvenom fragmentu koji glasi: to 
gar auto noein estin te kai einai. Ovaj fragment baštini re-
zultate dotadašnjih istraživanja koja su sprovodili jonski fi-
zičari, ali i čitavoj problematici pridodaje novu, ontološku, 
dimenziju. Parmenidov III fragment prevešćemo, za potrebe 
ovog rada, sledećim iskazom: „Od istog su, naime, mišljenje 
i bivstvovanje.“ Iako ovaj prevod sa stanovišta klasične filo-
logije možda nije najtačniji, smatramo da je njime u celosti 
iskazana bit Parmenidovog mišljenja. Odnos ove misli prema 
dotadašnjoj filozofskoj tradiciji moguće je rasvetliti samo 
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ako u razmatranje uzmemo svedočanstva znamenitog dok-
sografa Diogena Laertija. On, naime, beleži (1973:300) da 
je Parmenid mišljenje izjednačio s dušom.Ideja da su duša i 
bivstvovanje u izvesnom smislu sačinjeni od istog svoje ko-
rene ima u filozofiji jonskih fizičara koji su smatrali da je čo-
vekova duša napravljena od istog oblika materije kao i osnov 
stvarnosti, arhe. Anaksimen je najverovatnije izneo tezu da je 
arhe vazduh zato što je uočio da čovek ne može živeti ako ne 
diše (Koplston 1988:63), pa je zbog toga, napravivši paralelu 
između prirode kao životvornog principa, koju je, ako nam je 
verovati Ciceronovim svedočenjima, divinizovao, i čovekovog 
unutrašnjeg bića, pretpostavio da je i ljudska duša vazdušasta. 
Verujemo da je Heraklit, poput Anaksimena, smatrao da je 
čovekova duša sačinjena od istog oblika materija od kog je i 
arhe. U fragmentu 115. on kaže: „Duši pripada logos, koji sam 
sebe umnožava.„Budući da je svet u čijoj se osnovi nalazi lo-
gos po Heraklitovom mišljenju (fragment 30.) živa vatra, ra-
zumno je pretpostaviti da je i duša kojoj taj logos pripada ta-
kođe po sastavu vatra. Iako Heraklit u svojim fragmetnima ne 
određuje eksplicitno ljudsku dušu kao modus vatre, on spo-
minje (fragment 36.) da duša iščezava onda kada se pretvori 
u vodu, a kako je voda dijalektička negacija vatre, više je no 
evidentno da je prema heraklitovskoj koncepciji prirode duša 
sačinjena od istog oblika materije od kog je i osnov stvarnosti.
Razmotrimo li shvatanja ovih presokratovaca pažljivije, uoči-
ćemo ne samo da je u najranijem periodu mišljenja duša bila 
predstavljena kao oblik materije, već i da je materijalni osnov 
stvarnosti bio shvaćen kao nešto što je očovečeno, jer je imao 
teološku konotaciju i čovekolike atribute.Očovečenost je on-
tološko ustrojstvo u kome se specifično ljudska egzistencija 
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u konkretnom i opštem smislu1 nazire kao ono suštinsko u 
odnosu bivstvovanja i bivstvujućeg. Shodno tome, moglo bi 
se pretpostaviti da je za jonske fizičare struktura bivstvova-
nja koja jamči inteligibilnost prirode bila konstelacija čoveka 
i očovečene materije. Za Parmenida koji je osnov prirode 
prvi u istoriji zapadne filozofije protumačio kao bivstvovanje 
uopšte ova struktura mogla je označavati jedino konstelaciju 
čoveka i očovečenog bivstvovanja. Promišljanje očovečenosti 
bivstvovanja kulminiralo je u Protagorinoj filozofiji.

Ideja o očovečenosti bivstvovanja ne bi trebalo da bude 
shvaćena kao trag primitivnog antropomorfizma imanentnog 
mitološkoj svesti. Budući da je bivstvovanje sveukupnost po-
stojanja bez ukazivanja na konkretno postojeće, očovečenost 
u smislu ontološke odredbe ne treba tumačiti kao svojstvo 
konkretnog bivstvujućeg. Zbog toga se ova presokratovska 

1 Specifično ljudska egzistencija označava ono suštinsko u odnosu 
bivstvovanja i bivstvujućegu opštem ikonkretnom smislu, jer opšta 
egzistencija koja jamči inteligibilnost bivstvovanja bivstvujućeg može imati 
smisla samo kada je proživljava konkretno ljudsko biće. U protivnom ona 
figurira samo kao apstrakcija koju, doduše, ne treba shvatati nominalistički 
jer bivstvuje kao najunutrašnjija mogućnost samog bivstvovanja. Zato 
kažemo da je struktura bivstvovanja koja jamči inteligibilnost prirode 
konstelacija čoveka, u smislu konkretnog bivstvujućeg, i očovečenog 
osnova stvarnosti, temelja (pred)određenog svojom najunutrašnjijom 
mogućnošću da se grana ka egzemplarnom bivstvujućem i tvori 
razumevajući odnos. U ovome tumačimo bit fundamentalnoontološkog 
mišljenja Martina Hajdegera, te most između njegove rane filozofije, 
orijentisane prema egzistencijalnoj analitici tubivstvovanja (inherentno 
ljudskog načina postojanja), i pozne, usmerene ka razotkrivanju odredbe 
samih stvari koja jamči njihovu inteligibilnost, a oličene upredavanju O 
kraju filozofije i zadatku mišljenja. Međutim, ovu formulaciju ne bi trebalo 
interpretirati kao spoljašnji dodatak istraživanju filozofije presokratovaca, 
već kao organski deo njihovog promišljanja koji treba da bude rasvetljen 
i predočen. Interpretativna sadržina kojom Hajdeger ispunjava ovaj 
okvir ne korespondira u celosti biti helenskog duha, zbog čega se otvara 
mogućnost za nova razmišljanja o ovoj tematici.
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zamisao bitno razlikuje od mitološkog pogleda na svet koji po-
čiva na projektovanju ljudskih osobina na konkretne regione 
bivstvovanja. Međutim, presokratovsko shvatanje očovečenosti 
je donekle povezano s mitološkim pogledom na svet, jer se iz 
njega, istorijski gledano, direktno razvilo. No, ovo shvatanje 
nije puka apstraktna nadgradnja mitološkog svetonazora, već 
ozbiljna filozofska zamisao koja se tokom vremena razvijala. 
S obzirom na specifičan istorijski razvoj ove filozofske zami-
sli, početna saznanja o očovečenosti formiraju se nužno na 
osnovu prepoznavanja ideja u fragmentima najranijih misli-
laca koje nalikuju antropomorfističkim. Celovito ontološko 
razumevanje ove problematike oblikuje se, pak, kontemplira-
njem istorijskog razvoja presokratovskog shvatanja očoveče-
nosti,zahvaljujući kom se razotkrivaju drugačija, nemitološka, 
i za savremeno filozofsko mišljenje i dalje relevantna značenja 
ovog pojma. Zato naše razmatranje ne može početi od kritič-
ki ustanovljene definicije očovečenosti, već se značenje ovog 
pojma mora filozofirati, što znači da je potrebno promišljati 
različita ontološka sagledavanja očovečenosti u najranijem pe-
riodu filozofskog mišljenja i ustanoviti ono što je svima njima 
zajedničko. Ono što je zajedničkoovim uvidima je za preso-
kratovce bila bit očovečenosti u smisli strukture bivstvovanja 
koja jamči inteligibilnost prirode.

Promišljanje očovečenosti bivstvovanja kulminiralo je u 
filozofiji Parmenidovog savremenika, sofiste Protagore, jer je 
on očovečenost apsolutizovao. Refleksija kojom veliki filozof 
započinje svoje delo Istina glasi: „Čovek je merilo svih stvari, 
postojećih da jesu, a nepostojećih da nisu.“ Do danas postoje 
sporna mišljenja o tome šta je Protagora zapravo želeo da kaže 
(Bošnjak 1982:76), jer se navedena misao može interpretirati 
ili kao argument koji je iznet u kontekstu afirmacije doktri-
ne subjektivnog relativizma koju je Platon kritikovao u svom 
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dijalogu Teetet ili kao teza da je mera istine čovekova opšta 
supstancijalnost, za šta se zalagao Hegel (1983:29). Spornu reč 
u Protagorinom fragmentu „merilo“ pokušaćemo da rastuma-
čimo na osnovu jednog Heraklitovog fragmenta koji govori o 
prirodi mere. Po Heraklitovom mišljenju (fragment 30.) svet 
koji je isti za sve gasi se i pali se po meri. Mera je ovde shvaćena 
u smislu onoga što dopušta bivstvovanju da se uopšte pojavi.2 
Interpretatori Protagorine misli koji zastupaju ideju da je so-
fista negirao objektivnost istine mogli bi pomisliti da je u svom 
delu Protagora izokrenuo heraklitovsko shvatanje mere, tako 
da ono zbog čega se bivstvovanje pojavljuje kao razumljivo nije 
po svojoj prirodi deo trans-subjektivne stvarnosti, već indivi-
dualna svest. Međutim, ovaj zaključak je paušalan, jer zane-
maruje povezanost između Protagorine i Heraklitove filozofije. 
Protagorino učenje o prirodi počiva na heraklitovskom materi-
jalizmu (Aleksandrov 1948:128)3. Shodno tom opažanju, moglo 
bi se pretpostaviti da i Protagorino shvatanje suštine istine 
počiva na Heraklitovoj filozofiji. Međutim, nipojedini interpre-
tatori Protagorine misli koji su prepoznaliuticaj Heraklitove 
filozofije na oblikovanje shvatanja znamenitog sofiste, čini 

2 Pojam „mera“ u kontekstu Heraklitove filozofije očigledno ima 
i etiološku konotaciju u smislu onoga što dopušta modusu bivstvovanja, 
bivstvujućem, da se pojavi kao deo postojane trans-subjektivne realnosti, 
ali i ontološku sa značenjem ustrojstva koje jamči smislenost bivstvovanja. 
Protagora očigledno baštini ovo drugo značenje heraklitovski shvaćene 
mere, jer on u svom spisu Aletheia ispituje osnov istine, a ne kosmološki 
poredak. Živa vatra (logos) o kojoj Heraklit vehemntno govori rasplamsava, 
metaforički rečeno, postojanje time što uzrokuje prirodne pojave, ali i 
ljudski duh koji je i sam od vatre da spoznaje te fenomene.

3 To što se u istom radu citiraju i Koplston i Aleksandrov ne bi tre-
balo protumačiti kao znak nekonzistentnosti, jer je Koplston bio hrišćanski 
filozof, a Aleksandrov marksista, ili pak ideološke ostašćenosti – Aleksan-
drov je, naime, bio Staljinov ministar kulture – već kao izraz težnje da se 
obrazložene teze u faktografskom smislu maksimalno potkrepe.
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se, nisu uvideli da Protagora nije mogao da izvede krajnje, 
relativističke, konsekvence iz senzualizma upravo zato što je 
prirodu promišljao na tragu Heraklitove ontologije očoveče-
ne materije. Protagora je očovečenost verovatno doživljavao 
kao trans-subjektivnu opštost, ali malo je verovatno da je on 
tu opštost promišljao u smislu čovekove opšte supstancijal-
nosti, kako to smatra Hegel, jer je ideja o čovekovoj suštini 
kao transcendentnoj i nepromenljivoj prirodi metafizička i, 
prema tome, strana misli znamenitog sofiste. Za Protagoru 
očovečenost je najverovatnije označavala intrinzično4 ljudsku 
strukturu bivstvovanja u kojoj bivstvovanje kao takvo uopšte 
može da se pojavi.

Ovakvo tumačenje Protagore slično je Hajdegerovom re-
zonovanju. Međutim, kako izvnorna namera ovog teksta nije 
da bude apologija Hajdegerovog fundamentalnoontološkog 
projekta koja ne stremi istorijskoj objektivnosti, od velike je 
važnosti distingvirati presokratovsko shvatanje očovečenosti 
od egzistencijalne analitike tubivstvovanja. U ovome nam od 
pomoći mogu biti tumačenja Hajdegerove fundamentalne 
ontologije našeg poznatog filozofa praxis škole, profesora 
Gaje Petrovića. Po našem mišljenju Petrovićev najoriginalniji 
doprinos kritici Hajdegerove filozofije je ideja da Hajdeger 
na pogrešan način artikuliše pitanje o čovekovoj egzistenciji 
(bivstvovanju tubivstvovanja) time što uzima u razmatranje 
strukturu bivstvovanja koja, zbog svoje otuđenosti od celine 
bivstvujućeg, ne može biti put ka razumevanju bivstvovanja 
uopšte. Petrović dakle ne odbacuje ideju fundamentalne on-
tologije, već naročit, hajdegerovski, način njene realizacije koji 
podrazumeva analizu pogrešnog modusa čovekovog postojanja. 

4 Reč intrinzičan ovde nije upotrebljena kao deo psihološkog voka-
bulara, već sa značenjem nečega što određuje čovekovo biće, jer mu je 
prirođeno.



264

С
ТУ

Д
И

ЈЕ
 И

 О
ГЛ

Е
Д

И

Iako su i promišljanja presokratovaca, poput Hajdegerovih, 
bila prožeta fundamentalnoontološkim elementom, naime, 
zamišlju da je razumevanje čoveka ključ za razumevanje biv-
stvovanja, ova dva načina sagledavanja čovekove prirode ipak 
se bitno razlikuju u pogledu strukture čovekovog bivstovanja 
kojoj daju preimućstvo. Dok je za Hajdegera predmet fun-
damnetalnoontološke analize bivstvovanje-u-svetu koje zbog 
prenaglašenog razlikovanja od ostatka celine bivstvujućeg ne 
može biti osnov za promišljanje bivstvovanja uopšte (Petrović 
1985:LVII), presokratovci su promišljali čovekovu prirodu na 
jedan sasvim drugačiji način.

Protagora se u svom promišljanju otvorenonosti biv-
stvovanja nadovezuje na Parmenidovu ontologiju. Ovu tezu 
argumentuje drugi deo Protagorine refleksije koji, po mom 
mišljenju, mnogi njeni tumači, nažalost, ne uzimaju uvek u 
kritičko razmatranje. Na osnovu drugog dela te refleksije koji 
nalikuje Parmenidovom IV fragmentu5 moglo bi se zaključiti 
da čovek posreduje u ontološkoj diferenciji na jedan specifičan 
način, tako što spaja bivstvujuće s bivstvovanjem. Čovek kao 
merodavno bivstvujuće dopušta bivstvujućem kao takvom da 
se uopšte pojavi u bivstvovanju.6 Iako ovaj iskaz nijebio novina 

5 Parmenid u IV fragmentu kaže: „... jer on (um – prim. M. Đ.) 
neće biće odseći da ne prijanja uz biće...“ (Parmenid 1984: 68) Slobodan 
Žunjić centralni pojam ontologije prevodi rečju biće, dok smo mi, polazeći 
tragom Gaje Petrovića, odlučili da upotrebimo izraz bivstvovanje.

6 Mišljenje ne dopušta bivstvujućem da se pojavi u bivstvovan-
ju u solipsističkom smislu, jer je takav svetonazor suštinski bio stran 
starogrčkom filozofiranju. Bivstvujuće je za Grke postojalo izvan čovekovog 
uma, ali se moglo pojaviti smislenim tek u svom odnosu prema mišljenju. 
Ova misao, danas preopterećena gnoseološkim, racionalističkim, asoci-
jacijama, u vreme starih Grka imala je izvorno ontološku konotaciju. Za 
stare Helene mišljenje nije samo pojmovno iskazivalo smisao sadržan u 
onome što već jeste, nego je samim činom spoznaje razotkrivalo, ako ne 
i tvorilo, jednu dublju dimenziju stvarnosti koja može da se ukaže samo 
čoveku i koja transcendira svaki konkretni predmet mišljenja.
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za helensko mišljenje u vreme kada je Protagora stvarao, veliki 
sofista ga je ipak formulisao na jedan način koji zavređuje našu 
pažnju utoliko što omogućava interpretativno obrazlaganje 
dotadašnjih filozofskih napora da se spozna bivstvovanje. Za 
Parmenida očovečenost bivstvovanja ogledala se u korespon-
denciji između sadržaja mišljenja i načina na koji bivstvovanje 
postoji. Izvorno jedinstvo duše i osnova postojanja koje je bilo 
predmet istraživanja jonskih fizičara Parmenid temelji u biv-
stvovanju kao takvom. Protagora je u svom promišljanju na-
pravio bitan iskorak u odnosu na Parmenida, jer inteligibilnost 
prirode nije tumačio tek kao puki čin pripadanja mišljenja biv-
stvovanju, već kao nužnu konsekvencu čovekovog specifičnog 
položaja u okviru totaliteta bivstvovanja. Budući da je čovek 
jedino bivstvujuće kome se razotkriva bivstvovanje (εἶναι), za 
pretpostaviti je da on postoji na drugačiji način od ostalog biv-
stvujućeg. Očovečenost ne može imati ista ontička određenja 
kao elementi pojavne stvarnosti kojima se ne ukazuje bivstvo-
vanje, ali zato ne može imati ni ista određenja kao bivstvo-
vanje uopšte, jer Parmenidov III fragment ne govori o pukoj 
jednakosti između mišljenja i bivstvovanja. Stoga, očovečenost 
nije ni ontološka ni ontička kateogrija. Budući da očovečenost 
po sebi nije ni ontološka ni ontička kategorija, ona bivstvuje 
u ontološkoj diferenciji kao bit identiteta bivstvovanja i biv-
stvujućeg. Očovečenost zbog toga po svojoj prirodi mora biti 
i ontička i ontološka. U protivnom ona nema nikakvo stvarno 
značenje.Intrinzično ljudska struktura bivstvovanja koja ima i 
ontološku i ontičku konotaciju je, prema našem mišljenju, sa-
bivstvovanje. U prilog ovoj tezi ide i to da se rečsabivstvovanje, 
u zavisnosti od toga da li naglašavamo prefiks „sa“ ili motivnu 
reč „bivstvovanje“, može tumačiti i kao ontološki i kao ontički 
koncept. Naglašena kao sabivstvovanje ova reč označava ce-
linu koju sačinavaju konkretni pojedinci, dok naglašena kao 
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sabivstvovanje ona označava društvo kao takvo. Smatramo da 
je Protagora u čovekovoj društvenosti koja pretpostavlja odnos 
i prema konkretnom i prema opštem, a koja je u klasičnom pe-
riodu grčke istorije imala, kao što je poznato, specifičan oblik, 
najverovatnije prepoznao bit otvorenosti bivstvovanja. Budući 
da je Protagora u društvenom zalaganju video bit svog poziva, 
plauzibilno je da je on, u vreme kada razlika između teorije 
i prakse nije bila do kraja definisana, život u polisu smatrao 
suštinom istine. Međutim, ova ideja nije implicitna samo u 
Protagorinoj filozofiji, ona je bila integralni element misaonog 
iskustva svih njegovih prethodnika. Konstelacija čoveka i očo-
večenog osnova stvarnosti pretpostavlja, u izvesnom smislu, 
društvenost. Čovek se prema bivstvovanju ili materiji odnosi 
kao prema drugome.

Presokratovci su sabivstvovanje, u smislu života u polisu, 
doživljavali kao strukturu bivstvovanja koja jamči intelegibil-
nost prirode. Shodno tome, eksplikacija metafizičko-onto-
loških konotacija sabivstvovanja u polisu trebalo bi da bude 
predmet nekog budućeg filozofskog diskursa koji će nastojati 
da razotkrije smisao presokratovskog, ali i čitavog potonjeg 
helenskog mišljenja. 
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Горан Максимовић

ЛИРСКО ПРОЖИМАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И
САВРЕМЕНОГ ЖИВОТА 

У богатој пјесничкој и посебно лирској традицији 
српске књижевности,  име Ђорђа Нешића1 (Бијело Брдо код 
Осијека, 1957) представља једну од најоригиналнијих појава 
у нашем савременом добу, те настављача и креативног ино-
ватора магистралне линије српског пјевања од усмене на-
родне поезије, преко барокних стихова Захарија Орфелина, 
класицизма Лукијана Мушицког, романтизма Бранка 

1 Жири 49. Књижевних сусрета на Козари за додјелу награде 
СКЕНДЕР КУЛЕНОВИЋ-КЊИЖЕВНИ ВИЈЕНАЦ КОЗАРЕ ЗА 2021. 
ГОДИНУ у саставу: проф. др Горан Максимовић (предсједник), Ђорђо 
Сладоје и проф. др Душко Певуља (чланови), на својој петој сједници, 
одржаној 5. септембра 2021. године у Приједору, након разматрања 
цјелокупног књижевног опуса кандидата које је на претходним 
сједницама уврстио у ужи избор, једногласно је донио ОДЛУКУ да Ор-
ганизационом одбору 49. Књижевних сусрета на Козари предложи да 
се награда за животно дјело Скендер Куленовић-Књижевни вијенац 
Козаре за 2021. годину додијели пјеснику Ђорђу Нешићу, књижевнику 
из Даља.
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Радичевића, Змаја и Ђуре Јакшића, па све до суматраизма 
Милоша Црњанског и неомодернизма Васка Попе, Стевана 
Раичковића и Ивана В. Лалића. Креативним прожимањем 
лирске слике објективног свијета, унутрашњих доживљаја 
и осјећања, са разноврсном националном традицијом, 
препознавањем српског језика, његове лексике, звукова и 
ритма, као свеколиког уточишта и смисла постојања, Нешић 
се сврстао у ред најснажнијих савремених лиричара. 

Како је то сам пјесник посвједочио у једном од ауто-
биографских записа, одрастао је у кући у којој је „ једина 
књига била Свето писмо“, а од мајке и бабе, изврсних усме-
них казивачица и пјевачица још у најранијем дјетињству је 
трајно упловио у просторе народног стваралаштва, у свијет 
успаванки, разбрајалица, загонетки и брзалица. Од дједа 
који је епске пјесме пјевао без гусала упловио је у свијет на-
родне епике, а омиљени су му били стихови пјесама о Марку 
Краљевићу, док је изнад свих издвајао пјесму Иво Сенковић 
и ага од Рибника. Од оца је слушао Змајеве и пјесме Ђуре 
Јакшића, тако да је трајно запамтио стихове Змајеве пјесме 
Циганин хвали свога коња и Јакшићеве пјесме Једанпут иде 
стари амиџа. Рана читалачка искуства одвела су га у бројне 
просторе и предјеле, али су му Кочићеве приче, а међу 
њима посебно Јаблан, као и Ћопићеви Орлови рано лете и 
каснија Башта сљезове боје, заувијек утиснули књижевност 
у најдубље слојеве бића.  

Прву збирку пјесама Црв сумње у јабуци раздо-
ра објавио је 1985. године, а затим су услиједиле књиге: 
Сурогати (1990), Чекајући Створитеља (1995), Харонов ча-
мац (1998); као и рјечничка књига Лук и вода (прво издање 
2004; друго допуњено издање 2012) у којој је сакупио и опи-
сао око хиљаду и пет стотина лексема из локалних српских 
говора ужег пишчевог завичаја. Указујемо и на књиге 
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изабраних и нових пјесама: Прозор кроз који Дунав тече 
(2000), Боље је бити у мањини (2015), Сунце и лед (2018). Као 
управник Културно-научног центра „Милутин Миланковић“ 
у Даљу организовао је више научних манифестација, а на-
писао је и књигу Први циклус, десета годишњица рада КНЦ 

„Милутин Миланковић“ (2019).
Пјесме Ђорђа Нешића заступљене су у антологијама 

српске поезије, превођене су на стране језике, а донијеле 
су своме аутору и бројне вриједне награде и признања. 
Издвајамо оне које су најрепрезентативније: „Бранкова 
награда“ (1985), „Лаза Костић“ (1995), „Сава Мркаљ“ (2010), 
„Жичка хрисовуља“ (2015), „Змајева награда“ (2016), „Дисова 
награда“ (2018) и сл. Добитник је и плакете „Никола Тесла“ 
Српског народног вијећа из Загреба за „изузетан допринос 
унапређењу положаја и очувању српског идентитета Срба 
у Републици Хрватској и развоју српских институција“.

У аутопоетичком исказу изговореном као бесједа по-
водом добијања „Жичке хрисовуље“ 2015. године, Нешић 
наглашава да његова поезија није у дослуху са свакоднев-
ним, пролазним и површним манифестацијама стварности, 
већ да је „дио вертикале која се пење од ријечи која бјеше у 
почетку према оној посљедњој која ће ставити тачку на све“. 
У почетне двије књиге пјесников однос према традицији 
био је утемељен на иронијском отклону и пародирању по-
етских форми. У њима се препознаје снажно наслањање на 
иронијски говор и семантичке потенцијале досјетке карак-
теристичне за лирику Данила Хармса и руске авангарде из 
тридесетих година 20. вијека. Касније је под утицајем брутал-
не ратне стварности из деведесетих година 20. вијека пре-
вазишао тај „лудистички манир“, а затим се окренуо према 
изнова препознатој традицији и активирању класичних лир-
ских форми, које je само неколико година раније пародирао. 
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Био је то једини умјетнички начин да изнова изгради свијет 
„исцјепкан ратом на комадиће“. Отуда у поезији Ђорђа 
Нешића доминирају национални и завичајни топоси, попут 
бескрајних српских сеоба и ратних страдања, попут родног 
Бијелог Брда, Барање, Драве и Дунава. Средишње духовно 
мјесто заузима топос границе, која се појављује у свом фи-
зичком и психолошком виду. У физичком смислу разоткрива 
бројне историјске конотације и границу која указује на тра-
гичну подијељност српског народа, а у психолошком смислу 
та граница постаје усуд расцјепа у души тог подијељеног 
народа, из које израста страх за опстанак и свеколика патња 
мањинског живота. Управо зато се и намеће толико снажно 
значење Дунава као ријеке која спаја и успоставља покида-
не нити у свакодневном животу истог народа, а истовре-
мено и плете мрежу нити у расцијепљеној души тог истог 
народа. Карактеристична је у том погледу пјесма „Прозор 
кроз који Дунав тече“ у којој су обједињени прошлост и 
садашњост, патња и наде у устрепталој пјесниковој души. 
Подједнако се снажно намеће и топос сеоба, као трајни 
историјски усуд српског народа, а који се у савременом тре-
нутку појављује у облику трагичног избјеглиштва. И једно 
и друго значење сеоба обиљежено је трагичним и вјечним 
осјећањем раскоријењености, а Нешићеву поезију снаж-
но уједињује са сродном традицијом српске књижевности, 
што је видиљиво у лирским призивањима патријарха 
Арсенија III Чарнојевића, Стефана Раваничанина, све 
до Вука Исаковича, као и његових књижевних твораца 
Симеона Пишчевића и Милоша Црњанског. Кад је ријеч о 
завичајној географији Ђорђа Нешића, подједнако је кон-
кретна и препознатљива, али и метонимијски и симболич-
ки вишезначна. Иза тих препознатљивих топонима Бијелог 
Брда, Осијека, Вуковара и Даља, манастира Водица у Даљ 
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планини, манастира Светог Николе у Ораховици, скривају 
се дубока значења везаности за родно тло, али и стални 
трагични немири који су кроз историју пратили народ тог 
поднебља. У том смислу, нарочито су снажно исказане лир-
ске реминисценције дјетињства и одрастања на обалама 
Драве и Дунава, на виногорјима Бијелог Брда, Доњег Града 
у Осијеку и читаве Барање. Истовремено се те идиличне 
успомене прекидају савременим сликама ратних разарања 
и доживљајима порушених и расељених села и градова, опу-
стошених и опљачканих цркава и манастира, попут мана-
стира Светог Николе у Вуковару.

Пјесникова веза са завичајем исказује се кроз антејску 
сједињеност са родним тлом, са благословеном глином и 
прашином, разноврсним воћем, житним пољима, виновом 
лозом и винским подрумима, са тихим ријекама и дрве-
ним чамцима, родама и дивљим гускама, а на једном ви-
шем и духовном смислу и са књижевним претходницима, 
који су потекли из тог поднебља и писали у његову славу. 
Карактеристична је у том погледу пјесма „Здравица Захарију 
Орфелину“, посвећена Боривоју Чалићу, као још једном 
посвећенику овог простора. Нешићева здравица упућена 
Орфелину, у виду десет испијених чаша овог небеског не-
ктара, заснована је на палимпсеистичким доживљајима 
гласовите Орфелинове просвјетитељске књиге Искусни 
подрумар, која је написана у славу вина и плодне земље на 
којој су узрасли бројни виногради. 

Нешићев однос према пјесничкој форми, 
версификацији и лирским жанровима, доживио је 
преображај од почетног одбацивања и пародирања кла-
сичних облика, до каснијег указивања потпуног повјерења 
традиционалној форми, а поготово сонету који се појављује 
у различитим преобликованим видовима, али увијек 
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заснован на снажној драматизацији лирских доживљаја. 
У том погледу веома је карактеристичан сонетни циклус 
„Град“ из збирке Чекајући Створитеља. Мелодиозности 
и снажно мотивисаној ритмичности стихова доприноси 
и смјењивање стихова у метричком распону од седмера-
ца до дванаестераца, док се у сонетима нарочито показују 
функционалним лирски деветерци. Управо се у тој рав-
ни, уз све друге лирске топосе и поетичка прожимања са 
традицијом, препознаје она снажна Нешићева „чрезвичајна“ 
везаност за различите умјетничке мијене српског језика, 
за угрожено слово/ријеч/мисао тог језика, али и за ону 
вјечиту „сврабеж књигоизданија“, уроњене у ону вертика-
лу српског пјесништва која датира још од средњег вијека, а 
затим Орфелиновог и Доситејевог доба, преко Бранкових, 
Костићевих и Змајевих романтичарских поема, експреси-
онистичких визија Милоша Црњанског, па све до страха 
од тихог нестајања и апокалиптичних слутњи о судбини 
српског народа карактеристичног за бројне савременике са 
којима је најснажније успоставио мостове поетичке дубоке 
оданости своме несрећном и страдалном, али изнад свега 
поносном и слободарском народу.                 

Захваљујући свему што смо укратко навели у овом 
образложењу, можемо констатовати да је Ђорђе Нешић онај 
драгоцјени креативни стваралац у своме времену, лиричар 
који је проникнуо у дух традиције и савремености свога на-
рода. Тиме је читаоцима отворио просторе препознавања 
и прочишћења, а затим нас је све заједно упутио да будемо 
достојни својих предака и своје будућности. Све то нас је 
опредијелило да управо он буде заслужени овогодишњи 
добитник награде Скендер Куленовић-Књижевни вијенац 
Козаре.
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Ђорђе Нешић

ЧЕЖЊА ЗА ПЈЕСМОМ НАД ПЈЕСМАМА

1.

Свакој мојој пјесми претходио је неки неиздржив 
напон у мени. Напон нечега што је, гледано с једне стране, 

нека неиспиљена мисао, а с друге емоција. (У мени се то 
двоје никада не раздвајају...То је као када се сусретну ба-

рут и искра и расцвјетвају у пламен, и при том је тешко 
сазнати шта је био барут шта искра).

Скендер Куленовић

Пјеснички лук Скендера Куленовића развио се рембо-
овски рано, у 16. години, петосонетним вијенцем „Оцвалих 
примула“, а затворио сонетном квинтом „Барух Бенедиктус 
де Спиноза брусач“. Под тим луком засјале су и забрујале 
силином матерњег језика поеме о мајци Стојанки и мајци 
Ханифи, о шеви, писма Јове Станивука, прегршт есеја, не-
колико приповијетки, драма и путописа, роман Понорница 
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и двије збирке сонета. Мало за некога ко је тако рано и 
зрело закорачио у књижевни свијет. Премало за неког ког је 
Данило Киш назвао рударом језика; за неког ко је силазио до 
језичких коријена  и успињао се у његове вршике. Премало 
јер је много тога прећутао. С мало претјеривања, рече један 
тумач, могло би се рећи да је Скендер писао антологију сво-
га пјесништва. А о књижевном ћутању и сажимању Киш је 
духовито рекао: Ја не пишем сабрана, него изабрана дела.И 
још једном Киш, поводом Скендера: Право на ћутање спада 
исто толико и сферу људских права као и право на говорење.
То ћутање код Скендера двоструке је природе: аутопоетичке 
и политичке. Пјесничке разлоге ишчитавамо у сонетима, а 
политички су наступили одмах послије рата, при премијери 
комедије Дјелидба, да би кулминирали након тзв. Ђиласовог 
пленума. Ова партијска епитимија одвешће екстровертног 
пјесника, семантички прозирног, свог у језичком кључању 
у језик меланхололије, затомљених и затамњених значења. 
Упркос притисцима, Скендер остаје досљедан, осјећајући 
у позном добу, кад се своде рачуни, блискост с анатемиса-
ним Спинозом који одбија понуђене почасти у замјену за 
покајање: 

Катедру ми дају једну са далека 
ако будем трезвен ко сви што се кају. 
Нећу, волим слушат ноћне псе што лају 
и хљеб тврди дробит у шерпицу млијека.
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2.

Човјек, кад се осјети опкољен животом као 
непријатељем, ако не може јеж, постаје шкољка, пуж, 
корњача. Али дођу такве животне ситуације, или на-
хрупе таква времена, кад не може ни то, и када наше 
ја види свој спас у готово анималном самоодбрамбе-
ном загрљају са туђим ја, са низом других ја. (Скендер 
Куленовић, Моји сусрети с Мажуранићевим епом)

Сав у језику, Скендер се у свом најзначајнијем по-
етском опусу према језику односи двојако. У првој фази, 
у поемама Стојанка мајка Кнежопољка и Шева пјесник, 
како каже Радомир Константиновић, проговара са границе 
битисања. Под пријетњом уништења обнавља се  архаично 
јединство бића и језика. Нестаје разлика између ријечи и 
ствари, ријеч се материјализује, постаје тијело, као у Светом 
писму. У поеми Шева коју је, како каже Скендер, испјевала 
глад, оно насушно што би је могло утолити,  чини то не као 
материја, него као ријеч. У овој фази пјевања Куленовић за-
хвата језик из најдубљих и најстаријих слојева – из архетип-
ског и митског. Као једина одбрана бића од угрозе свијета, 
језик је покуљао свом силом и жестином, што тај тренутак и 
такав налет поетске артикулације језика чини јединственим 
и непоновљивим. У сонетима, однос пјесника је битно 
другачији. Опхрван ћутњом, он се двоуми око активирања 
језика у поетске сврхе. Нерођени стихови, немогућност 
да се поетско вазнесење пренесе у стих, раскорак између 
жуђене идеалне пјесме и њеног остварења, празнина неис-
казаног, воде у немоћ ћутања и бездан тишине:

Црниш се пјесмо у мени ко мјесец неизгријао
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А и то што се оствари, није више пјесма него остаци 
остатака пјесме:

Сутра, кад задани опет, бићеш ми, пјесмо, ко пљева.
У јалову буљићеш плавет, у роси мртва шева,
и ја, страшило исто, у исту стрњику ријечи.

Док је у првој фази ријеч била једино поуздање, ос-
лонац и вјера да ће оно несвјесно и колективно што је из 
језика избијало помоћи у опстанку, сада, сведен на јединку, 
пјесник, клонуо у мелахолији и резигнацији, жели да се сто-
пи с пејсажем далеко од цивилизације, а опет у додиру с 
вјечношћу, с простором у којем претрајавају стећци.

3.

Сушта мистерија пјесме дио је мистерије сваког бића, 
способног да у изузетним часовима у себи сублимише 
све што га чини, и мисао и емоцију и материју коју 
дијели с природом и цјелокупном васељеном.
(Ранко Поповић, Скендеров меланхолични сонет)

Висока аутопоетичка свијест, свијест о пјесми у часу 
настајања, водиће Скендера у неочекиваним правцима. У 
Пјесми од два руба он ће угледати своје стихове из искоше-
не визуре, како се, закренуте и случајно одложене под углом 
од деведесет степени, вертикално успињу ка бескрају ва-
сионе, а потом ти исти стихови, окренути за сто осамдесет 
степени учиниће му се као богаљи на штакама. Путовање 
кроз језик, мука с речима,  трагање за новим поетским ис-
казом,  као и борба с неисказом, одвешће Скендера у жудњу 
за оностраним, жељи да се види невидљиво, чује нечујно, 
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опипа неопипљиво. Свјестан човјекових чулних и сазнајних 
ограничења, а интуитивно слутећи онострано, лирски јунак 
жели да збаци своје ја, као бреме и стопи се са општим и 
свевременим: 

  
Хоћу да будем слијеп, да видим то иза вида,
и глух да ослухнем тај мукли подзвук мира,
без прстију, да опипам неопип што ме дира.

И кад се тако нађем иза тог беззидог зида,
гдје ни самога себе више не осјећам бреме,
све је и само струји вријеме – вријеме – вријеме.

Често суочен с празнином неизреченог, с празним ко-
ритима понорнице, Скендер не затвара свој пјеснички круг 
меланхолијом и безнађем. У сонетима, преданим у штампу 
дан прије смрти, он епифанијски, кроз уста Спинозе, слави 
све што је смислено у човјеку и изван њега, у простору гдје 
се поистовјећују ред и веза ријечи и ствари:

И оловка оштра што у поноћ ума
Срачуна брзине галаксија свију
И колика им је тежина и сума.

И од злата перо што пише поезију.
Доброта што кане на ране нам мана.
О слава јој, слава! Хосана! Хосана!
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Ранко Поповић

IN MEMORIAM

Мирослав Тохољ 
(1957-2021)

Још једна прерана смрт у српској књижевности - у 
Београду је 23. јула ове године након краће болести пре-
минуо књижевник Мирослав Тохољ. Љубињац по рођењу, у 
Требињу је завршио гимназију, а у Сарајеву Филозофски фа-
култет. Још као студент књижевности запажен је по првом 
роману То снива лампарија (1979), објављеном у сарајевској 

„Свјетлости“, а када му је двије године касније код истог 
издавача изашла књига приповједака Апотекаркин рај и 
мушке ствари већ је стекао глас водећег младог прозаис-
те некадашње Босне и Херцеговине. Препознат је као ау-
тор борхесовски сјенченог постмодернистичког поступка 
и особеног израза, посебно препознатљивог по колорит-
ном завичајном језику којим успјешно обликује изразито 
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самосвојну мотивско-сижејну наративну грађу, али далеко 
од класичне нарације. У свом сарајевском стваралачком 
периоду Тохољ је објавио још два романа, оба код бео-
градских издавача, којима се сврстао у први ешалон млађе 
југословенске прозе: Господар срца (1986) и Стид (1989), 
од којих је овај други био у најужој конкуренцији за НИН-
ову награду. А онда је стало вријеме литературе и поче-
ло вријеме крвавог грађанског сукоба у коме је писац на 
страни свога угроженог народа храбро преузео сопствени 
дио терета, бивајући ратни министар информисања у влади 
Републике Српске, а касније и народни посланик. Од 1990. 
до 1995. године уређивао је недељник „Јавност“, прво српско 
гласило у БиХ покренуто прије вишестраначких избора.

Након што се стално настанио у Београду, 1998. го-
дине, Тохољ се поново посвећује писању и од 2001. па 
за наредних петнаестак година објављује три романа 
(Кућа Павловића, Звона за Тројицу, Сестре) и двије књиге 
приповједака (Мала Азија и приче о болу, Венчање у возу), 
а све те књиге показују изразит отклон у односу на пред-
ратни период, углавном су засноване на ратној тематици и 
све одреда су награђене нашим најугледнијим књижевним 
наградама. У истом периоду објавио је и двије есејистичке, 
као и три обимне публицистичке књиге. Истински успјешан 
писац, читан, награђиван и превођен, Тохољ се у Београду 
потврдио и као издавач, годинама успјешно уреднички 
водећи свој Издавачко-графички атеље „Мирослав“ (ИГАМ) 
који је, између осталих бројних издања, објавио сабра-
на дјела Бране Црнчевића и роман Радована Караџића 
Чудесна хроника ноћи. Јован Јањић је 1996. године објавио 
књигу разговора с писцем Тохољ о рату и књижевности, а 
Дом културе у Грачаници издао је 2016. обиман зборник 
радова о прози Мирослава Тохоља Тамна лепота брисаног 
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простора. Крајем 2015. године Тохољ је изабран за допис-
ног члана Академије наука и умјетности Републике Српске 
(АНУРС), а те исте године одликован је и „Вуковом награ-
дом“ за изузетан допринос развоју српске културе. Тохољ 
је отишао у годинама које за једног прозаисту значе пуну 
стваралачку зрелост, остављајући недовршеним неке вели-
ке послове, или планиране или већ започете. Романом Звона 
за Тројицу (2010), својом херцеговачком рапсодијом, тек је 
начео, рецимо, толико значајну, а неисписану, тему наших 
исељеника у Америку с почетка двадесетог вијека, која му је 
била и породично изазовна; сакупио обимну грађу и почео 
да је претвара у једну амбициозно замишљену, вишетомну 
романескну сагу. Сад се само може нагађати хоће ли након 
њега та велика тема наше историје наћи свог писца.

Подсјећајући читаоце на богати и значајни Тохољев 
литерарни опус, те на његов толико препознатљиви стил, 
овдје доносимо једну од приповједака из збирке Мала Азија 
и приче о болу која је објављена 2002, а наредне године 
овјенчана „Андрићевом наградом“.  
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Мирослав Тохољ

МЈЕСТО ПОД СУНЦЕМ

Ево, слушам тај строги глас на радију, окрутно лажљив, 
окрутно вјеродостојан. Спалили су, сазнајем, моју Медовију!

Не могу да вјерујем да си насљедник цијелог села! - 
говорила је негда са чуђењем у истом томе гласу. - Не могу, 
стварно, да вјерујем...

Из Сарајева у Дижон, из Босне у Бургоњу, писала ми 
је, затим, кратка писма - прво што је жељела саопштити: 
опада лишће, расписан зајам за школство; вену фрајлице 
на мом балкону... - преко увијек ванредних мољакања: по-
тражи код Диора\ дезен може и у другој боји, шаљући чак 
и мустру, - и у стилу великих извијешћа скончавала: об-
новили Катедралу; почео већ снијег да пада; Гојка Ђога су 
ухапсили... Ријечи у писмима одзвањале су једнако понесе-
но као и кад на радију, уочи викенда, упозорава на обавезну 
зимску опрему, поледице на друмовима, сјеверни вјетар, 
сусњежицу; као и сада... 

– Не могу да вјерујем да си баш ти власник.
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– Вјеруј, апсолутни! - говорио сам. - Један кроз један, 
у свим земљишним књигама.

Слијегала је раменима, помирљиво, као човјек који се 
навикао да га обућа жуља.

– А ко је? Када? И зашто овдје живио? Твоји родитељи? 
Преци? Ко још?

Смијала се објашњењима, неубједљивим као код го-
ворника који одвише жуди да га потом и цитирају.

Мотор се загрцнуо док смо се успињали у моју Медовију. 
По слабом друму шумског господарства пријечиле су се 
локве, точкови западали у блато; савјестан возач зауставио 
би и одатле наставио пјешке. Прољећна киша, касни пљусци 
оцвалог прољећа погубнији су од сусњежице. Иловача упија 
влагу, у дубини земље догађа се нешто што ће се опира-
ти ватри жарког љета, и вода данима језери на путу свем 
од нагиба, успона и превоја, оивиченом амбисом какав не 
гарантује успјех ни спасилачким екипама. Она је, међутим, 
мало бринула због тога:

– Ниси ваљда луд да се ломатамо пјешке! - уживала је 
заваљена у сједишту, са запаљеном цигаретом, опуштена 
попут рудара у недјељу. Пуна пепељара надокнађивала је 
вријеме апстиненције у студију гдје је пушење, жалила се, 
најстроже забрањено.

Наставили смо шутке. Покадшто, уздисала је као да 
ју је давило разочарање. Покушала је пронаћи станицу на 
радију, избалансирати звук, али све се губило у еху, по-
времено заглушујућем, потом слабом. На крају, уврнула је 
дугме, а горе, на тјемену нашег циља, изнад моје Медовије, 
сабласно је висио радарски торањ, о чему она, дабоме, ниш-
та није знала. А шта је оно? - запитаће тек кад већ бијасмо 
стигли. - Тај шиљак горе? И мрштила се на моју досјетку, а 
лице јој је добило израз вишекрат употријебљене врећице.      



286

П
О

В
О

Д
И

 

То дивно дјечачко лице пјаних очију.
Као караван кад стигне у пустињску оазу, чупала је 

ствари из пртљажника. Испод мајице, на леђима, помаљао се 
риђи младеж, благи лијевак кичме посут ситним безбојним 
длачицама. Хитао сам да дланом смирим тиху грозницу пора, 
но она је спокојно одступила и неком књигом замахнула ис-
пред мојих очију, као да затвара визир на вратима самице. 
Успио сам тек ухватити једну ријеч наслова: Изабрани... - 
Стихови? Списи? Говори и чланци В. И. Лењина? Свеједно, 
знао сам на шта обично изиђу, како се изјалове, читалачке 
амбиције у оваквој пустињи.

Хор хиљаде птичјих грла поздрављао је долазак. У 
стаклима празних, уклетих колиба бљештало је сунце као 
у римским огледалима. Заклањала је очи ранцем, навукла 
пуловер као да се спрема у посјету шпиљи, а на усни јој је 
играо увијек исти, лукав, смијешак.

Чекала је затим послушно да завршим све то око кола, 
онда се спустила кроз усјек тражећи колибу. Ту пред њом, 
одједном и изненада, отворио се свијет заборављен, трули 
рај букове цивилизације, пријесан свијет заталасане плани-
не - моја Медовија. Црна крљушт нагњиле шиндре са кровова 
развијана у широком кругу око колиба. Једна колијевка напро-
сто се сасула у мјесту, од погледа двоје задиханих посјетилаца. 
Преваљено узглавље са резом славуја и храстове гранчице, 
пуне жира, мамило јој је сузе. Негдашњи пигмент стољетне 
дјетиње мокраће у трулежи се изједначио са травом, кроз ко-
рито прорастао струк одољена. Кошеви, љесе, попут скелета 
изумрлих џинова, бјеху свуда – у вратима дрвених мљекара, 
под сушарама, и њу је већ подилазило зло предосјећање и то-
пио се лукави смијешак. Нагњили комади сукна скривали су 
под собом улегнућа и ход чинили опасним по глежњеве.
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Овамо – говорио сам да бих разагнао њезин страх – 
долазим са пријатељима кад год спремамо завјеру, кад год 
бјежим од електронских буба и полиције. Овдје се човјек 
најбоље подучава рушењу, срушено никад нико више не 
може обновити. На овом мјесту рођене су све субверзив-
не политичке идеје од шездесетих наовамо, у тим гадним 
и биједним временима. Никада нико није ушао у траг 
поријеклу мог револуционарног надахнућа, а знаш ли за-
што? Зар не примјећујеш како нема ни цркве, ни школе, 
ни стаје за стоку, ни млина, ни пекаре, ни гробља. Отуда ни 
црквењак, нити школски инспектор, ни пастир, ни млинар, 
пекар или покопник овдје не бивају ухода и жбир. Свака 
од ових бивших кућа у исто вријеме је и школа, и црква, и 
народна скупштина.

Овдје су се само зачињали и рађали људи. Одлазили су 
и живот настављали другдје. На оном згаришту испјевана 
је позната пјесма о Бановић Страхињи. Крај јој је прво-
битно био другачији. Овдје се догодило хиљаду безгрешних 
зачећа а није рођен ни један, како се већ зваху. Овдје су људи 
недјељом и празницима ходали голи, дјевојке су први пут 
спавале са ожењеним, искусним мужевима, ујутро добијале 
златник забоден у јабуку. Уочи светог огњеног Прокопија 
свако од нас смио је вечерати свега три јагодња плода.

Годило јој је брбљање, вјеровала је да ћу наставити 
у бескрај. И јесам, али сада то не треба понављати преко 
мјере. У неком сандуку пронашла је здјелу ораха, ткалачки 
чунак и окамењен кукурузов клип. На усни јој је изнова за-
играо лукави осмијех. А сад се окрени... – запријетила је.

Пјаним погледом учврстила је погодбу и кроз 
пријетњу тјерала на безусловну послушност. Ту, иза мојих 
леђа, петљала је око врећа за спавање, затим извукла сиво, 
готово продерано ћебенце. Док сам висио над примусом, 
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готовећи вечеру, у сребрном окну плеханог тањира опазих 
како се свлачи. Оптичко удубљење учинило ју је трбуша-
стом, заобљеном и изобличеном као крушка. Пламен при-
муса свјетлуцао је у њеном ланчићу и ростфрај плеханог 
огледала запалио се у одсјају. Можеш! – командовала је – 
Сад можеш да се окренеш!

Била је, међутим, преобучена у оно продерано ћебенце, 
рубом прошивено, са изрезом на средини из којег је изни-
цала њена глава. У том склепаном сивом пончу наличила је 
беспризорној мексичкој коњокрадици.

Вечера јој, дабоме, није пријала. Сједјели смо, око дво-
ришног стола, нијемо, као два Чеха што се упознају тек у кам-
пу на обали Јадранског мора. Новинарка, на задатку. Награ и 
биљежница у џунгли улице, тржнице, конференцијске дво-
ране. У вечери, као посљедње ноћи у рају, пјевале су птице, 
животворније него на крају Крлежиних морбидних драма. 
Повремено, у облачцима је извирао Мјесец, ширио се млаки 
дах југа разносећи мирис дивље лозе срасле око забата.

Свјетло? Нигдје свјетла осим на небу понад Медовије. А 
ни Андрије нема, још је рано за његова одметања у Медовију. 
Све до јесени Андрија овдје тови свињу жиром и шљивама, 
испаса коње и броји своје посљедње године; једино нас 
двојица нисмо заборавили Медовију. Понио сам и дуван и 
бочицу ракије, затекнем ли Андрију, али, ево, нема Андрије.

Овдје су... — говорио сам поново да бих смекшао њен 
страх – дјецу одгајали у кошевима од прућа...

Устукнула је нагло: О томе си говорио!
Дјеца су зато заувијек остајала гладна, квргаве лобање, 

кривих прстију...
Дигла се, извјесно је – негодујући, и запутила се низ 

ливаду.
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Смије ли се ријечима извјештаја описивати вријеме 
поноћи у мојој Медовији? Да ли се смије, ако су пак и бо-
жанства за ту намјену предодредила раскош мистичних 
дјела и чинова. Може ли се непронађена ријеч замијенити 
другом, оном која ти падне на ум?

Сједјела је у трави, и, кад сам је пронашао – испружила 
руку, привукла месеби. Образи и врат, који се губио у про-
резу понча, били су топли као угријан облутак на морској 
плажи. Слабо видјело чинило ју је непознатом, страном и 
туђом, тек пронађеном и стеченом. Пријемчива топлина 
тражила је да се, тог трена, све заборави и одбаци; под гру-
бом тканином подизале су се груди, трбушно испупчење 
угибало као слабо натегнута опна бубња. У очима се по-
времено палио одсјај Мјесеца; огањ тијела испаравао је 
слатким и млаким мирисом.

Подигла се, клекнула, затим збацила багателни огртач, 
свукла га као што с јесени плод кестена испадне из натруле 
љуске. Уоколо, јављале су се ријетке птице, успавани свијет 
планине снивао је давно угашен сан о животу негдашњих 
људи. Шумио је у дубини поток, кликтао непознати створ. 
Јесте, ово је она сеоска невјеста што је ноћу одлазила до 
извора, крадом, умивала се на Водици, а из дубине ноћи 
искрадао се вук и стапао с њом у тами корита. Звијер јој 
је лизала табане, меком њушком утрљавала мирис трава у 
бокове, леђа, рамена и трбух, загризала и развлачила као 
срну у јами, затим лијегала у топлу изнутрицу, урликнула 
ка планини дозивајући из таме свој изгубљени чопор.

Сан је трајао кратко. У распуклим зидовима колибе бу-
дио се живот што је одавно запосјео ово мјесто, распрео се и 
укоријенио и постао мјеродаван за случајне посјетиоце. Модра 
буба покушавала је, кроз стакло на прозору, лизнути свјеже 
млијеко дана. На поду, крај постеље, лежала је сувишна књига.
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Бургоњске јесени неодољиво су подсјећале на моју 
Медовију. Затим зима – па опет с њом – кроз разговоре, 
које су студенти отпочињали у мом присуству, о крвавој 
егзотици Балкана, Југословакији и Чехославији – једва 
одољива потреба да се бар начас нађем онамо. Сви покушаји 
да жудњу рационализујем немогућношћу одласка у устима 
су производили бљутав окус као код неумјереног пушача.

Љето, јесен, зима, прољеће... Медитеран је мијешао 
поднебља, пејсаже. Газио сам, у сну, дубоки снијег, и знао 
гдје ме води та бјелина. На крају, указали би се црни скеле-
ти, кућишта, око којих је снијег копнио, топећи се у топлоти 
негдашњих огњишта, коју су чували земља и сјећање. Вијест 
о Андријиној смрти, у љето, одвела ме је у Медовију.

Колиба Андријина, у којој сам, гдјекад с њим, понекад 
с пријатељима, најчешће сам, ноћивао, била је закључана. 
Тешки катанац – кључ на истој греди испод стрехе. Лоза 
око забата и црни лук изникао по буњишту. Најнужније 
покућство и један сандук, што је служио и као сједало, 
сада бјеху ту. Свеједно, моја Медовија нудила је све што 
није могло ни једно друго мјесто под небом. Склањао сам 
Андријине опанке, рубље и крпе; стргнуо кошуље с про-
зора гдје су, сушећи се, до новог облачења служиле и као 
зарови; мјесечина је обасјала тамну унутрашњост колибе. С 
њом је, са свјетлошћу Мјесеца, одоздо са доњих ливада које 
је пресијецао пут, стигло усамљено свјетло. Колиба једна 
стајала је на мјесту гдје колибе раније није било. Крошња је 
сјенком маскирала жуту грађу кућерка, с лијева, на конопцу, 
бљештало рубље, као тек искрсли духови, журни да згусну 
ноћни свијет моје Медовије.

Дубоке ноћне сате дочекао сам на Водици. Млазеви 
су, прељевајући се кроз лијевке усјечене рубом корита, 
производили кристално чист звук водених оргуља. Свјетло 
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са прозора загонетног кућерка утиснуло се у мом погледу, 
лелујало и губило се попут успомене прије сна. Онај што се 
населио тамо једном ће неизоставно приступити Водици. 
Мора. И, одиста, нисам га дуго чекао. Ноћно захлађење 
повијало ме је у мјесту као што изненадан вјетрић при-
гиба шибље. И прилика, одоздо од колибе, примицала се; 
мјесечина је помагала да у њеним покретима препознам 
ону за коју је било извјесно да ће једном сигурно доћи. 
Изненадила се, није се изненадила – сусрет се догодио 
раније него што му се надала. Још чвршће се умотала у 
Андријину бунду од овчјег крзна; под вратом је извирао 
крајичак танке кошуље.

Испустила је ведрицу, снажно ме загрлила. Осјетио 
сам њен дах на свом врату. Њено дисање у мом увету жу-
рило је да доврши приповијест у најпогоднијем тренутку, 
баш као што сада тај глас, чујете ли, саопштава вијест о 
пепелу у који се сасула моја Медовија. А то злодјело, чујете 
ли, приписује мени и овој шареној сељачкој војсци, знајући, 
једнако као и ја, гдје је истина и гдје урличе бол.
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