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Јован Пејчић

КЊИЖЕВНА КРИТИКА
Никада нећу прихватити развод између теорије и
анализе чињеница. То су две ствари које не могу
саме да постоје.
Роман Јакобсон1

Порекло модерне критике
1. Сме ли се као критички узети текст из којег се, теоријски и
логички, не може извести појам књижевне критике?
До појма критике неће се, међутим, доспети уколико осно
вицу или саму суштину критичкога текста не гради (уколико у из
градњи ове основице не суделује) једна јасна и строга свест о томе
шта је критика и када критика јесте.
Погледајмо изблиза доба у којем живимо. Шта ћемо видети?
Двадесето столеће не познаје јединствен, тачно описан, свима
разумљив и од свих прихваћен појам књижевне критике. Двадесети
1
„Одговори Романа Јакобсона. Упитник саставио Цветан Тодоров“ (прев.
Гордана Стојковић), Летопис Матице српске (Нови Сад), 161:435/3 (1985),
419.
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век, напротив, карактерише једно готово анимално множење доктрина о критици – доктрина које, као да нис у посреди идеје већ
микроби и ћелије, не престају да се међу собом гложе и прождиру.
Јасно одређен појам књижевне критике нис у, додуше, позна
вала ни ранија столећа. Скоро да можемо рећи да се, по нејасноћа
ма и пометњи која прати мисао о књижевности, двадесети век ни
у чему битном не разликује од минулих литерарних епоха: стари
миленији, прохујала столећа и данашње доба – све је то, на крају
крајева, један свет, човечанство потопа (како је видео и како је во
лео да каже Хамваш), човечанство међутим које у задњим децени
јама, које последњих година чује, осећа и препознаје само један тон
– апокалиптички (Дерида).
Па иако све то знамо, не изгледа ми бесмислено – колико год
и сад звучало парадоксално – да поставим питање функције књижевне критике „данас“. Јер ако је функција њена да буде критика, и да,
као критика, буде књижевност2 – значи дело мислиоца на подручју
књижевности, а не цензора или трубача некакве литераторске групе
или клана – зар проблем функције (реч која, иначе, сакрива најпо
губнији идеологизам двадесетог века) критике (што значи мисли:
кад год је на делу мисао, то се заправо ради о критичкој мисли) књи
жевности (која, разуме се, никада није, ма колико то фељтонисти у
науци о књижевности понављали, слика света, већ сан о свет у), зар
тај проблем данас треба препустити полицајцима и бирократима
духа (који, као што Стејнер рече, знају само да показују на писце)?
Ако се то досад догађало, ако то не престаје да се и данас догађа,
зар оним другима, који се не баве писцима него књигама, идејама,
духом, ишта друго преостаје него да, свесно преиначивши „дневни
ред“, још једанпут, с позивом на најновија сазнања, поставе исто
древно питање: Шта јесте књижевна критика, и када она – као књи
жевна – јесте?

2
Овим питањем посебно сам се бавио у расправи „Критика као књижевни
жанр“ (зборник Књижевни родови и врсте – теорија и историја, IV /уред.
Милослав Шутић/, Београд 1992, 97–114).
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2. Горе сам написао: По нејасноћама и пометњи која прати
мисао о књижевности, скоро да можемо рећи да се двадесети век ни
у чему битном не разликује од минулих литерарних епоха.
Скоро... јер општу слику нарушава ипак једно не тако далеко
раздобље, које у овом погледу представља можда једини изузетак.
Реч је о раздобљу класицизма.
Нема неслагања око тога да је у класицистичком периоду не
прикосновено владао ауторитет једне универзалне, безвременске и
апсолутне норме стварања, разумевања и оцењивања књижевних
творевина. Европски осамнаести век стога се и означава као златно
доба критике. У класицизму је критичка делатност имала на распо
лагању до у најситније детаље разрађену теорију књижевних облика,
из које су се, онда, без тешкоће изводила сва неопходна правила ту
мачења и сви принципи вредновања.
Може се то узети као иронија, али рађање модерне књижевне
критике везано је баш за ту епоху, тачније за крај тога и таквога кла
сицизма. Управо на развалинама његовим открила је критика неке
од главних постулата који ће саставити њену основицу и тиме, у
духовноисторијском смислу, најнепосредније утицати на одређење
њенога појма.
3. Два од поменутих постулата издвајају се као особито важни.
Први, најкраће формулисан, гласи: „Суђење a posteriori, по до
гађају, а не a priori, по правилу.“3
Други постулат састоји се у следећем: „Поетика која ће поу
чити читаоца а не саветовати писца.“4
Нема сумње да су оба захтева од највећег значаја за консти
туисање критике као књижевне делатности. Без њих је немогуће
замислити природу критике нити проговорити о њеној суштини,
а камоли упитати се о смислу који критика носи. Још је мање мо
гуће поставити проблем саморазумевања критике, односно њене
онтологије.
3
4

Светозар Петровић, Природа критике (1972), Београд 2003, 324.
Исто.
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Поготово се то тиче другога постулата. Његова утемељеност с
временом је све више добијала на снази, тако и толико да се с много
права може тврдити како у наше време доживљава зенит.
С првим захтевом ствар као да стоји супротно. У новије доба
оспорава му се чак и стат ус чиниоца битног за дефинисање предме
та критике као такве, дакле за њену инстит уционалну реализацију.
Но, упркос томе, овај захтев одувек је био на већем глас у.
Разлози наведеноме леже у изворној провокативности речи „су
дити“, у подељеним осећањима и ставовима које већ сама њена употре
ба изазива. Овај постулат је, стога, још при свом настанку, критичаре и
теоретичаре књижевности поделио на два непомирљива табора.
Распра њихова до овога часа није утихнула, а нема знакова ни
да ће у скорој будућности бити окончана.

Јован Пејчић КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Термин и појам
Извирући из грчких речи крíсис, кринеíн, које значе: спор, ра
спра (са), разабирање (у), опредељење (за), двојење (од), оцена (о),
али исто тако и суд–претрес–праведност (што је рефлекс јуридичке
санкције), термин „критика“ (грч. kritiké, kritiké téhné)5 још је и данас
најподеснији за појмовно фиксирање такве активности духа која
нешто с нечим у-поређује, нешто у нечем пре-познаје, нешто од нечег
раз-дваја, из нечег нешто из-кључује, нечем нешто пред-поставља...
Термин „критика“ очито и увек импликује неки однос. И не
само што се логички и семантички заснива као однос, он се такође
и односи, што значи да је његова природа битно аксиолошка.
То, даље, наводи да критика већ у својој терминолошкој осно
ви садржи неку само себи својствену отвореност, а таква отворе
ност најпотпуније се исказује у акт у дијалошке комуникације.
Најбољи преглед и најпромишљеније разматрање етимологије, повести и значе
ња термина „критика“ пружила је код нас Ксенија Марицки Гађански у изванред
но подстицајном огледу „Критика: Прилог историји речи“ (Дневник /Нови Сад/,
20. и 27. I 1993, 13 и 14). У овом контексту незаобилазан је, такође, и већ одавно
класичан рад Ренеа Велека „Термин и појам књижевне критике“ (Критички пој
мови /прев. Александар И. Спасић / Слободан Ђорђевић/, Београд 1966, 19–27).
5
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Према томе, дијалог је облик путем којега критика на аутентичан
начин доспева до свог појма.
С друге стране, карактеристика термина „критика“ није само
изузетно велик семантички обим, већ и практично непрегледан број
његових специфичних употреба.6 Значења у којима се конкретизује
представљају, при томе, својеврсне референције све самих посеб
них хуманистичких области: философије, етике, социологије, права,
књижевности, уметности, историје, итд.
Укратко, значење речи „критика“, као и суштински њен сми
сао, у директном су споју са свима изворно мисаоним делатности
ма. Критичка способност и деловање услови су, штавише, њиховог
опстанка у свет у духовних вештина и наука.
Ако се препустимо уопштавању, све ће нас упућивати на један
једини закључак, којем је тешко одрећи снагу аксиома:
Кад год је на делу мисао, то се заправо ради о критичкој мисли.
Нема разлога за сумњу да са књижевном критиком ствари
стоје другачије.
Разлика је само у томе што моменат критичности предочава
тек једну особину књижевне критике.

Карактер и језик
Не бисмо, на крају крајева, били критичар, записао је у јед
ној прилици Жерар Женет (мудро у загради додајући: ма колико то
мало били), „да немамо обичај и да не волимо да говоримо претва
рајући се да друге пуштамо да говоре“.7
Отворен, луцидан, двосмислен, аутоироничан – све у исто
време – Женетов исказ захтева неодложан коментар. Најпре зато
што је у њему до краја тематизован предмет нашег разматрања.
6
Најновије филолошко-историјске провере доказују да је завичај речи „кри
тика“ природословље, тачније – медицинска дијагностика (вид. К. Марицки
Гађански, нав. текст, 13).
7 Ж. Женет, „Разлози чисте критике“ (прев. Бранко Јелић), Трећи програм (Бе
оград), II/7 (1970), 307.
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Друго, што он оцртава, додуше посредно, угао из ког је најпогодни
је приступити тако формулисаном питању.
У Женетовом исказу садржане су извесне кључне одред
бе критичкога говора као самоделатне, из-себе-извируће, са
мој себи довољне књижевне установе: његов карактер и његова
самосврховитост.
Види се најпре да, по француском теоретичару, тај говор ни
када није неу тралан – због чега, као такав, не може почивати ни на
каквој безличности или одс уству Аутора. Другим речима, јединство
критичара и његовог текста (Аутора и Дела) остаје несрушиво за сва
времена: будући да је првобитно, оно спада у ред фундаменталних
јединстава.8
Одатле произлази да критички говор успоставља релације,
открива перспективе, даје одговоре и, коначно, смирује се у своме
појму једино онда када – прешав у димензију несводивих особености
језика и мишљења – дâ израза властитој полифункционалности, ка
да дакле – поред аналитичке, повеснокулт урне и теоријске – испуни
и једну чисто књижевну, имагинативну, заправо мисаоноестетску
функцију, што значи: кад и сам остварује вишак значења.
У исказу Женетовом наслућује се, осим тога, и једна важна
опомена тумачима критике. Она се тиче медијума у којем критика
заснива и конкретизује своје биће. Тиче се језика, ван којег се ни
каква критика, па ни књижевна, не може успоставити. А управо је
то супстанца или домен који критици омогућује да се потврди као
лични подухват критичара, као духовни рад у језику, који свему чега
се дотакне даје сопствену меру и лик.
Јер језик критичара никада није безазлен, па је – сигурности
ради – најбоље прићи му као што се прилази најављеним времен
ским непогодама: не знате где вас и у којем час у могу изненадити.
А невременом захваћени, лако можете изабрати пут који ће се, на
крају, показати као – странпутица.9
Овај проблем темељно претреса Мишел Фуко у расправи „Шта је аутор?“
(прев. Невенка Нововић), зборник Механизми књижевне комуникације (уред.
Нада Поповић-Перишић), Београд 1983, 32–45.
9
Саме по себи, странпутице не значе нужно погрешан избор. „Ако желите“
8
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Критика је књижевност
1. Књижевној критици доскора је одрицана свака припадност
домену литерат уре. Преокрет се догодио негде почетком деветнаестог столећа, откада појам књижевности у модерном своме значењу
и води порекло.10
У ранијим временима критици је не само оспораван стат ус
литерарне активности већ су сами критичари игнорисали своју
списатељску припадност представљајући властити рад као нешто
што је од књижевности сасвим одељено, наиме као једно посве дру
гачије зналство.11
Став о књижевној критици као ванлитерарној делатности
поткрепљиван је, опет, најразличитијим аргументима и доказиван
уз помоћ најоперативнијих логичких инструмената.
Сажето формулисан, став гласи: пошто су језичка уметничка
дела „материја“ критичке рефлексије и, у крајњем изводу – суда, сама
књижевна критика нужно мора стајати изван оквира књижевности.
Или оштрије: с обзиром да се језик критике и језик уметничке ли
терат уре темељно разликују, нема те заједничке одлике која би их
учинила саприпадним истом духовном феномену.
Према томе, ниједан покушај да се поменуте две делатности
доведу под јединствени појам напросто се, по заступницима овога
става, логички не може одржати а да притом не остане бесадржајан.

– савет ује на пример Анри Поенкаре – „да дођете до праве идеје, важно је у
размишљању кренути у страну“ (навод преузет из зборника Структурали
стичка контроверза /прир. Еуђенио Донато и Ричард Мекси; прев Јасмина
Лукић/, Београд 1988, 53).
10
Уп. Цветан Тодоров, „Појам књижевности“ (прев. Леон Којен / Коста До
шен), Савременик (Београд), XXII/7 (1976), 19–28; Ј. Пејчић, „Критика као
књижевни жанр“, 97–114.
11
Вид. А[натол] Е. Баконски, „Књижевна критика – белетристички род“
(прев. Флорика Штефан), Стварање (Подгорица), XXXIII/2 (1978), 232. Такво
опхођење критичара према властитом раду Серж Дубровски означује као
„став бежања од сопствене личности“, што „представља само лукавство да би
се избегла једна основна одговорност“ (Зашто нова критика /прев. Бранко
Јелић/, Београд 1971, 285).
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2. Извођење је, као што се види, толико одлучно да паралише
сваку могућност спорења, критике, противаргументисања.
И сама та чињеница већ изазива нелагодност, па и сумњу:
анализе, тумачења и вредновања књижевних творевина ни у ком
случају, наравно, не могу и не смеју представљати њихову рацио
нализовану, појмовима изражену замену.
Схваћена пак као „замена“ уметничког дела (што је бесмисли
ца), књижевна критика појављивала би се у лику чисте тау тологије,
једне дакле потпуне излишности, коју више не би могли правдати
чак ни идеолошки, дидактички или не знам који разлози.
У питању је нешто друго.
Да ли, наиме – то је сада централни проблем – изнети став
осветљава целину ствари? Не испуштају ли се тиме из вида неке
суштинске црте саме књижевне критике?
Ради се о томе да реч књижевне критике такође јесте писање.12
Критици, значи, не само што је дата „материја“ за проучавање и ту
мачење (литерарно уметничко дело), она исто тако – проучавајући и
тумачећи – ствара свој ПРЕДМЕТ,13 дарује му облик и осмишљава
га. Критичар је – попут драматичара, песника, приповедача – тако
ђе заробљен игром писања. Писање, за њега, „није средство израза,
помагало, инструмент, већ сáмо место његове мисли“.14
На делу су, очевидно, чиниоци гносеолошког и онтолошког
стат уса књижевнокритичке речи.
Али међу поменутим чиниоцима влада константна разлика.
Док гносеолошки фактор усмерава на ствар, онтолошки од ње уда
љује – градећи увек нешто више, нешто друго и другојачије, нешто
што је, пре свега, као изричита склоност (и дар), укорењено у бићу
самог критичара.
„Писати [...] јесте чин који превазилази дело“, каже Ролан Барт, и објашња
ва: „Писати значи препустити другима да сами закључе ваш властити говор,
а писање је тек предлог чији одјек заувек остаје непознат“ (Књижевност. Ми
тологија. Семиологија /прев. Иван Чоловић/, Београд 1971, 221. – Курзив Р. Б.).
13
Вид. Роман Ингарден, Доживљај, уметничко дело и вредност (прев. Дринка
Гојковић), Београд 1975, 31 и д.
14
Жерар Женет, „Разлози чисте критике“, у хрестоматији Француска нова критика
(прир. и прев. Дејан Ђуричковић), Сарајево 1981, 416.
12
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3. Ова склоност безусловно проистиче из нужности за
писањем.
Тако структ урисано, критичко писмо остварује, осим интер
претативне, још једну функцију – естетску,15 што значи да интер
претација симбола и сама постаје симбол, док „одређивање смисла
у свој дубини и сложености његове суштине подразумева ’додавање‘
путем стваралачке изградње“.16
Све говори да књижевна критика, укључивши се у свој пред
мет, рефлект ује истовремено и сопствену властитост (природу), те
се на тај начин отвара једној бескрајној рефлексивности, оној која
самосвојност критичког чина потврђује као „чин пуног писања“.17
Другим речима, „обавијање“ једне, уметникове субјективне позици
је другом, критичаревом, наставља се бесконачно.
Сагледана у овој перспективи, критика нес умњиво ствара,
па се на тај начин и легитимише као креативна делатност.18 Према
томе, становиште о критици као неприпадној, битно отуђеној од
књижевности у смислу речи creatio, отпада као нецеловито, појед
ностављено и једнострано.
Истина је на супротној страни. Стваралаштво је, наиме, је
динствено и недељиво, па се раздвајање писаца на критичаре и бе
летристе показује као својеврсна тау тологија.19
Једном речи, потврђује се да нема законâ стварања који вреде
за „писца“ а не и за „критичара“. И један и други стварају, у првом
реду, текстове – „оружје против времена, заборава и забуна гово
ра“20 – чији се средишњи смисао састоји у њиховој непрозирности,
односно у томе што се констит уишу као полисемички простор уну
тар којег се пресецају путање великога броја могућних значења.
Вид. Роман Јакобсон, „Доминантна“ (прев. Леон Којен), Огледи из поетике
(прир. Л. Којен), Београд 1978, 122.
16
Михаил Бахтин, „Ка методологији науке о књижевности“ (прев. Павле Д.
Илић), Савременик (Београд), XXIII/3, 1977, 275.
17
Р. Барт, нав. дело, 226.
18
О смисаоним финесама термина „креативност“ у вези са књижевном критиком
вид. расправу Владислава Татаркјевича „Стваралаштво: историја појма“, Историја
шест појмова (прев. Петар Вујичић), Београд 1980, 238–256, посебно 252.
15

19

А. Е. Баконски, нав. текст, 232.
Р. Барт, „Теорија о тексту“ (прев. Мирослав Бекер), Република (Загреб),
XLII/9–10 (1986), 1098.
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Тренутак је да у видокруг испитивања уведемо такозвану
„новинску“, „јавну“, „дневну“, „текућу“ – и како је све још не зову –
књижевну критику,21 а то је онај вид критичарске активности који
представља први (не и највиши) у хијерархији облика из чијих се
особина беконовским „индуктивним скоком“ изводи појам критике
као самосталног књижевног жанра.
Реч је о критици која се, пре свега, посвећује „праћењу“ текуће
литерарне продукције, која о новим књигама обавештава, приказује
их и оцењује, и која због тога – да употребим мало груб Курцијусов
израз – некако припада „провинцији критичког царства“.22
Елементаран облик, из којег су се развили сви потоњи кри
тички облици.
Ја за ову врсту књижевне критике нећу користити понуђене
називе. Ниједан од њих није одговарајући јер сви почивају на овим
или оним спољним карактеристикама.
Књижевни, или критички, или књижевнокритички приказ –
то је још најближе одређење ове литерарне врсте, њене природе и
њене функције. Радња приказивања неког дела уједињује, наиме, све
три активности које оваплоћују суштину тог типа критике: информацију, тумачење и вредновање.
1. Увид у књижевно дело и изношење суда о његовој вред
ности два су елемента без којих критичког приказа нема.23 Праве
литерарне критике има једино тамо где постоји рас уђивање о делу,
а – као што поучава Бринтјер – „на крај сваког рас уђивања увек
треба ставити једну истину“.24
Критику о којој је реч Исидора Секулић назива „критика из дана у дан“ и
„критика од књиге до књиге“.
22
Ернст Роберт Курцијус, Есеји из европске књижевности (прев. Емилија Гру
бачић), Сарајево 1964, 23.
23
Да не бих превише отишао у ширину, ограничићу се на књижевна уметнич
ка дела као предмет критичког приказивања.
24
Нав. према: Светозар Петровић, Природа критике, 114
21
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Истина пак, као и мишљење, безусловно опредељује: она је
вредносна категорија par excellence.
Вредносни судови, зато, никада нис у нешто периферно или
случајно. У књижевном приказу они су, штавише, од средишње ва
жности.25 Сам чин приказивања дела већ представља истицање различитих вредности и не може се, отуд, изједначавати ни са каквим
простим изношењем факата.
Ни књижевно дело као такво није, с друге стране, неки збир
неу тралних чињеница и особина већ је, по самој својој суштини,
„предмет набијен вредностима“, из чега следи да „вредновање не
само израста из [критичареве] дескрипције, већ је постулирано и
прећутно садржано у самом чину сазнавања“.26 Или друкчије: ту
мачење и оцена су „истовремени и чине један целовит поступак“.27
Према томе, у књижевности нема појаве, чиниоца или свој
ства које није подложно оцењивању. Зато на уверење да се, кад је о
литерат ури реч, људи слажу у погледу чињеница а разилазе у суђе
њу, треба гледати као на илузију проистеклу из погрешке у мишље
њу или из неодговорности критичара према свом послу.28
Писати приказе значи, међутим, испољавати управо одговор
ност,29 а критичара од одговорности не може заштитити никаква
стратегија мишљења, тим пре што он, прво, има обавезу да зна шта
су његова мерила, да би тек потом – и то је друго – уопште знао шта
ради, и зашто.30

25
Греам Хаф, „Границе критике“ (прев. Душан Пувачић), Савременик, XVI/11
(1970), 344.
26
Рене Велек, „Стилистика, поетика, критика“ (прев. Милица Минт), Књижевна
реч (Београд), IV/35 (1975), 8.
27
Михаил Бахтин, „Стваралачко тумачење продужава дело“ (прев. Радмила
Мечанин), Књижевне новине (Београд), XXXIII/628 (1981), 20.
28
Џорџ Вотсон, „Крај вредновања?“ (прев. Драган Кујунџић), Књижевне новине,
XXXII/605 (1970), 18.
29
Орвил Прескот, „О приказивању књига“ (прев. Тијана и Тихомир Вучковић),
Савременик, XVI/11 (1970), 335.
30
Ерик Д. Хирш, „Повлашћена мерила у вредновању“ (прев. Алида Матић),
Књижевна критика (Београд), XIV/2 (1983), 68.

17

Јован Пејчић КЊИЖЕВНА КРИТИКА

С друге стране: као што, историјски посматрано, вредност
књижевних дела није непроменљива величина, тако ни мерила
вредновања не морају имати сталност у времену. У томе се огледа
критичан положај критичара: својом оценом он оцењује на првом
месту себе.31
Вредновање је, према томе, нека врста опкладе с временом;
на такав ризик одлучују се, по правилу, само они критичари који
располажу особином, нагоном, склоношћу названом – теоријски
крајње неодређено – осећај за вредност.
Осећај за вредност је, опет, увек и беспризивно индивидуална,
непредвидљива, непроверљива и, углавном, инт уитивна реакција
на знање.32
С те тачке, оцењивање остаје, као што је још Курцијус утвр
дио – необразложиво.33
Објашњива је, међутим, та необразложивост вредновања у
критици.
Решење се крије у одговору на питање шта је основни чин
критике.
За Курцијуса је то „ирационални контакт“, спој двеју инт уи
ција или двеју стваралачких духовних слобода, сусрет који се догађа
под окриљем метафизике засноване на убеђењу да се „духовни свет
рашчлањује по системима афинитета“.34
Курцијусово становиште није усамљено. Међу нају тицајни
јим теоретичарима и критичарима у двадесетом столећу оно је,
штавише, распрострањеније него што се то у први мах види. Тако,
на пример, Кајзер тврди да су само позванима омогућена истинска
вредновања уметничких творевина,35 што Фрај, померајући донекле
Богдан Поповић, „Предговор“, Антологија нове српске лирике (1911), Београд
1971, XVI–XVII.
32
Нортроп Фрај, „О вредносним судовима“, Мит и структура (прев. Маја
Херман Секулић), Сарајево 1991, 99.
33
Е. Р. Курцијус, нав. дело, 124.
34
Е. Р. Курцијус, нав. дело, 124. – Исидора Секулић, са своје стране, закључује:
„Критичар мора имати истородних црта са талентима које критикује“ („Ка
проблему критичара“, Из страних књижевности, I, Сабрана дела /прир.
Живорад Стојковић/, књ. седма, Београд 1977, 399).
35
Волфганг Кајзер, „Књижевно вредновање и интерпретација“ (прев. Милана
Мразовић-Вајнбек), Савременик, XXXIII/1–2–3 (1987), 35.
31
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нагласак, потврђује исказом да за прис уство вредности „знају само
они који их поседују“.36
2. Неизбежност процењивања37 упућује на следеће битно обе
лежје литерарнокритичког приказа: његов је карактер, у суштин
ском смислу – практичан.
Својствима практичности приказивачке критике Марија Го
лашевска посветила је читаву једну студију. Најсажетије изложена,
та својства су следећа:
а) прилагођеност интелект уалном нивоу читалаца;
б) актуалност, с обзиром на то да је критика намењена ши
роком кругу читалаца;
в) уверљивост, заснована на ономе што је читаоцу познато
и блиско;
г) изразитост, која се очит ује у смелом изношењу констата
ција, чак и онда када изазивају сумњу;
д) историчност, која се објашњава различитим видовима
критике у различитим епохама, односно зависношћу њених фор
ми од интересовања публике.38
Сводећи, на крају, побројане особине приказивачке критике,
у чијем карактеру не налази ништа друго сем практичности, Гола
шевска закључује да ова критика представља типичну историјску
појаву.39 При томе, речима „историја“, „историчност“ дају се значе
ња по којима ова критика има, наводно, судбину ноћног лептира:
привремена је и пролазна.
На истој линији размишљања, други тумачи сврставају
Н. Фрај, нав. дело, 108.
Рене Велек, „Критика као вредновање“ (прев. Горана Кркљуш), Савременик,
XXXIII/1–2–3 (1987), 52.
38
Уп. Марија Голашевска, „Практични карактер књижевне критике“ (прев.
Радослав Ђокић), Књижевна критика, V/6 (1974), 43–44.
39
Три деценије пре М. Голашевске, Исидора Секулић налази да – као „спољна,
рефлексна, механичка [...] – критика из дана у дан [...] носи скоро увек ка
рактеристику времена и карактеристику менталитета у некој књижевној ре
публици, или у народу“ („Критика из дана у дан“, Аналитички тренутци и
теме, Сабрана дела, књ. девета, Београд 1977, 25).
36
37
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књижевни приказ међу такозване „употребне текстове“,40 а неки
га, опет, дефинишу као „облик који не ради за себе, него за рачун
другог облика“.41
Све, међутим, зависи од тога ко поменут у критику пише, како
то чини и шта у свој текст уноси.42 Је ли то критичар с урођеним па
негованим осећајем за вредност и лепот у писања, за дубоку и бо
гат у мисао, или је пак реч о многописачком надничару залуталом
у књижевност.
Ту нема места изузимању и прогледавању: духовне вредности
обистињују се иск ључиво као једнина.
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3. Књижевнокритички рад објашњаван је на различите, не
ретко супротне начине. Оштрих поларизација ту нема. Када се ипак
појаве, брзо постаје јасно да порекло воде из привида својственог
нарави опште сазнајнокритичке схеме: ознака–означено, сигнал–
симбол, звук–одјек.
Ради се о томе да поједини теоретичари критику о каквој го
воримо виде као уметност,43 неки опет као науку,44 а није мало ни
оних који је опис ују као „компромис између универзитета и жур
налистике“,45 то јест као „укрштај науке и новинарства“.46
Застаћемо код двају потоњих одређења. Оба става индирект
но наглашавају извесну неопходну акт уалност (упоредно кретање с
временом, што је нужна одлика журналистике, новинарства), које се
свака критика – посебно и пре свега „приказивачка“ – мора држати.
Рецимо Хорст Белке; вид. „Употребни текстови“ (прев. Данка Николић),
Живот (Сарајево), XXVIII/9–10 (1989), 207–208.
41
Мјечислав Поремпски, Иконосфера (прев. Петар Вујичић), Београд 1978,
234.
42
На овом месту ваља се сетити Гетеа, наим
 е „да су речи ствар добра, али не
најбоља; да најбоље не постаје јасно кроз речи, него кроз дух који ради“ (на
вод према И. Секулић, Аналитички тренутци и теме, 27).
43
Иван Фохт, Увод у естетику, Сарајево, 1980, 257.
44
М. Голашевска, нав. текст, 40.
45
На пример Морис Бланшо; вид. „Шта је то – критика“ (прев. Милутин Ста
нисавац), Књижевна реч, VI/83 (1977), 7.
46
Тако Марцел Рајх-Раницки; вид. „Савремена немачка књижевна критика“
(прев. Мирјана Литричин), Књижевна критика, IX/1 (1978), 39.
40

20

Разуме се, акт уалност о којој је реч нипошто не подразуме
ва такозвану критику-из-актуалних-разлога, ону и онакву која ду
ховним творевинама по правилу намеће политизована тумачења,
која се онда завршавају доношењем не естетичких већ еминентно
идеолошких судова.
Тиме, опет, није речено да књижевна уметничка дела – оста
нимо код њих – остварују искључиво естетске вредности. Далеко од
тога, иако су она тек по тим вредностима уметничка. Јер као што у
чину критичког прос уђивања (испитивања и вредновања) постоји
изричит прелаз на дело, тако исто овај чин обухвата још и прелаз
са дела на свет.47
Према томе, литерарна уметничка дела поседују, поред естет
ских, и читав низ других квалитета, социјалних и моралних пре
свега. Људском искуству уопште, па ни читаоцу, а критичару још
мање, немогућно је стога да „изађе“ из односа који светове уметно
сти и мисли повезује и сукобљава с реалним светом, свакодневним
животом, историјом, надама сутрашњице. Попут писца и читаоца,
критичар је такође „бачен“ у историју и подложан свим историјским
притисцима свога времена.48
Свака оцена неког књижевног дела јавља се, отуд, и као сво
јеврсно етичко прос уђивање. Критика је „ствар морала“.49 Морала,
међутим, који заснива и, као такво, одржава свако вредновање (у
супротном, као не-етичко, неповратно га губи, губећи уједно и себе
као вредновање).50
Уосталом, нис у то једини разлози који критичара нужним на
чином воде преко границе естетскоформалнога жаришта дела.
4. Допрети до стварне сложености књижевног дела није ни лако
ни једноставно. Изношење садржине и опис уметничких поступака
Опширно о овом питању вид. у Жан Старобински, Критички однос (прев.
Иван Димић), Сремски Карловци 1990, 13–14.
48
Г. Хаф, нав. текст, 343.
49
Валтер Бенјамин, Једносмерна улица (прев. Јовица Аћин), Нови Сад 1989, 33.
50
Више у: Радоман Кордић, Етика књижевности, Београд 2011, поглавље
„Етика критичког дискурса“ (247–284), нарочито 271 и даље.
47
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којима се аутор служио при уобличавању унутрашње форме свог де
ла, представљају тек нешто више од половине критичарског „посла“.
Литерарноуметнички списи не констит уишу се као нека
кви независни, у себе затворени духовни ентитети. Они су, такође,
интертекстуалне конструкције. Конструкције – јер смо, кад је о
уметности реч, увек на подручју створеног, никада датог.51 Интер
текстуалне – јер се ради о структ урама вербалних знакова, а чим се
поведе расправа о томе шта вербални знаци представљају, неми
новно се залази у читаву једну серију „спорних“ области као што
су: философија, историја, естетика, филологија, етика, теологија,
антропологија, психологија, социологија... и која још не. Интертек
стуалност књижевног остварења ваља, према томе, посматрати из
више различитих углова.
Једном аспект у ипак припада првенство. Кад год је, наим
 е, у
питању ново књижевно дело, процес анализе и вредновања подвр
гава се у најмању руку двострукој перспективи.
Прво, разматрано дело неопходно је ставити у однос са свим
раније објављеним радовима истог писца (под условом, разуме се,
да их писац има).
Друго, наредни критичарев корак мора водити ка релацији
унутар које се исто дело разматра у однос у према укупном књижев
но-култ урном контексту.52
У видокругу књижевне уметности, удео овако схваћеног кон
текста може се установити на готово свим плановима: тематскомотивском, обликовном, мисаоном, значењском, итд. Једино такав
приступ у стању је да, уз коришћење одговарајуће аналитичке механизме, обезбеди откривање колико посебних одлика дела, толико
и новина којима оно обогаћује језик, књижевност, култ уру.
Приказивачка критика, међутим, располаже обично „малим“
простором, па је технички неизводљиво да о свему предоченом
Вид. Макс Бензе, Естетика (прев. Радослав Путар), Ријека 1978, 32.
То је природно: нема дела које би у потпуности било ослобођено свих утицаја,
којем би се могло прићи као једином и потпуно усамљеном уметничком
документу, као „последњој реликвији покопане цивилизације“ (Малколм
Каули, „Критика кућа са много прозора“ /прев. Владимир Глигоријевић/,
Књижевне новине, XII/158 /1961/, 9).
51
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пружи експлицитне доказе. Она закључује, али је мало кад у при
лици да закључке поткрепи примерима; оцењује, а ретко кад је у
могућности да оцене темељито образложи.
Елементи чији сплет дефинише књижевност (аутор, дело, је
зик, читалац, литерарни тренутак, култ урна традиција) подразуме
вају обиман ситан рад – који, иначе, у самом тексту приказа остаје
невидљив.
Што, међутим, мора бити доведено до највеће очигледности,
а што нес умњиво произлази из свих оних претходно обављених
послова, јесте пре свега изношење веродостојног обавештења о
садржинским и обликовним компонентама дела; потом следи обја
шњавање дела, говор о његовој симболици, значењским интенција
ма текста; на крају је оцењивање дела, његово смештање у вредносни
поредак књижевности и језика у оквиру којих се појављује.
Задатак критичара је, по свему, тројак. У час у када испуни
све ове „обавезе“, он престаје да буде „суверени судија“ и постаје
сведок.53
Као „сведок“, критичар је у положају да култ урној јавности
предочи своју „верзију“ дела које приказује. Отуда је његово изла
гање у исти мах излагање о себи самоме, о личној визији књижевног
дела. Говорећи, наиме, о искуству различитом од свога, критичар
заправо продубљује и рефлектује своје сопствено искуство.
Печат личности критичара остаје, значи, заувек утиснут у
текст, а критика (приказ) преображава се у инструмент култ уре,
захваљујући којем, као што једном рече Јан Прокоп, књижевност
не подсећа увек на гуму за жвакање.54

Види више у: Микел Дифрен, „Књижевна критика и феноменологија“
(прев. Бранко Јелић), Трећи програм (Београд), III/8 (1971), 184–185.
54
Ј. Прокоп, „Критика као неразумевање дела“ (прев. Петар Вујичић),
Књижевна критика (Београд), III/5–6 (1972), 99.
53
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(ПО)МОЋ ОГРАНИЧЕЊА У ПОЕЗИЈИ
Како старим, тако у свему чиме се бавим све чешће посежем
за рефлексијом. Рефлексија је поглед уназад, загледање у одраз онога
што се десило, да би се макар мало јасније увидјело оно шта, како
и зашто тог дешавања или дјеловања. То чиним и то помаже мом
тиму и мени у стварима које радимо и од којих живимо. Можда тако
нешто може да помогне мени и још понеком у сагледавању поезије
и поетског чина.
Шта је за мене поезија, зашто ми се, кад и како дешава?
Своје виђење поезије и поетске милости којом су пјесници
обасјани покушао сам да доведем до ријечи у низу пјесама1, у различитим периодима стварања. Мени поезија помаже да се, макар
на тренутке, осјећам цијелим. Те тренутке сматрам дарованим и
благодаран сам на томе што могу понекад да их записујем. Зато пишем. За уздарје.
Нешто је теже загледати се у оно кад и како пишем и зашто
то баш тако радим. Ипак, ево како и то, са свим оним што знам и
не знам, видим.
Почиње, дакле, у тренутку. Тренутку надахнућа, у којем нешто
затрепери: слика, сјећање, осјећај, мисао, ријеч. Кад такав тренутак
Све пјесме у избору који прати овај текст настоје то да изразе, a нарочито
пјесме: „Поезија“, „У милости“ и „Моћ поезије“.
1
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почне да се склапа у мали низ ријечи (двије-три) па стих, или одмах
у стих. То надахнуће, преточено у стих, већ има неки свој ритам и
метар, који, попут невидљивог диригента, успоставља водећи тон и
фреквенцију и наводи сљедеће стихове. Тако је пјесма нека врста резонанце почетног надахнућа, стиха у који је надахнуће иницијално
преточено, ритма који је тај стих донио. Тај стих има и ријеч на крају,
која га заокружује и одређује, али и продужује, јер призива своју риму,
ријеч која јој се одазива. Тако се ријечи међусобно привлаче, као да
су навођене невидљивим магнетима. То су ограничења којима мени
језик прискаче у помоћ: почетни ритам који обузима будући простор пјесме и рима којом се ријечи у том простору који се тек ствара дозивају. Парадоксално, форма ослобађа садржај. Моћ и помоћ
ограничења у таквим ситуацијама настојао сам да изразим и стиховима, пјевајући о поетској форми која понајвише ограничава, али и
штедро омогућује2, ако је судити по вриједности најбољих сонетних
остварења у свјетској и нашој поезији.
Кроз ова ограничења која помажу проговара и традиција,
„гласови мртвих“ који „нису мртви гласови“, одсјаји надахнућа и
значења који лебде кроз одаје поезије, призвани познатим ритмом,
метром, римом, новим импулсом, увидом, значењем3. Мени тако
помажу Дучић, Црњански, Лалић, Раичковић, али и савременици:
Сладоје, Ного, Нешић... Тако моји стихови нису само моји, већ и
њихови.
Иза ових редова које пишем, иза ове рефлексије, стоји и
теорија. Не знам да ли се нешто из теорије књижевности може да
доведе у везу с њима, јер се њоме не бавим још од времена кад сам
студирао компаративну књижевност, а то је било прије четрдесетак година. Мислим, прије свега, на теорију комплексности, која је
у настајању, и на ограничења која омогућују (enabling constraints),
без којих разумијевање и дјеловање у ситуацијама многоструких
веза између узрока и посљедица практично није могуће, или није
продуктивно, у најмању руку. У таквим ситуацијама, ограничења
Погледати пјесму „Сонет“ у овом истом избору.
О садејству и (по)моћи језика и традиције као нека врста илустрације може
да послужи пјесма „Што нестаје а још трепери“, која такође прати овај текст.
2
3
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(обично хеуристике засноване на искуству) помажу ономе ко тражи
и ствара кад унапријед не зна, јер не може да зна, ни шта тражи нити
шта ствара. А то је аутентична ситуација у којој се пјесник, поведен
надахнућем, налази. Тада он ослушкује те наговјештаје и слиједи
навођења, када му ограничења ритма, риме, језика и традиције
омогућују да ствара, а да то стварање није произвољно и насумично, кад већ не може да буде намјерно и планирано. Прецизније, ради
се о аутентично лирској ситуацији, кад емоција тежи да постане и
мисао, а мисао и емоција, да призовем Скендера у помоћ.
У таквој ситуацији имамо посла са основним расположењем,
осјећањем које пројављује стихом своју склоност ка лирском
развијању, а да не знамо куда и како ће да се развија: да ли ће ићи
једносмјерно и једнолично, или вишесмјерно и скоковито. Не знамо шта ће да услиједи, јер нема логичке везе између „узрока“ и
„посљедица“, онога што претходи и онога што слиједи. Боље речено,
потенцијалне везе су толико многоструке да унапријед, прије него
што се догоди пјесма, не можемо да их сагледамо, а то значи ни да
планирамо сљедећу мисао, емоцију и стих у којему се сједињује мисао са емоцијом. Ако покушамо да планирамо, ако намјера почне да
води стваралачки чин, онда се сложена и увијек помало противрјечна
лирска ситуација насилно поједностављује, редукује и кривотвори,
наша представа ситуације којом се бавимо више не одговара самој
ситуацији, пјесник се повлачи пред планером. Стваралачки чин и
синтетички карактер поезије уступају простор инструментализму,
инжењерингу, аналитици, а тада се емоције и мисао не сједињују, већ
одбијају (Пред намером је песма нема4). Милост ишчезава. Дивља
ријека се гледа као ресурс за производњу енергије.
С друге стране, ако се препустимо слободи осјећања, слика,
мисли, емоција, и покушамо само да будемо њихови проводници
до ријечи и хартије, онда „управљачку“ улогу препуштамо случају
и хаосу, вјерујући да реда у стварности нема, нити га може бити, па
се „пјесничка слобода“ може да сведе на насумично, инстинктивно
записивање, или на пројектовање свог унутрашњег (не)реда у ретке
и у поетски простор.
4

Стих из пјесме „О стварању“ (погледати у овом избору)
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Ход по танкој жици (лирске) поезије подразумијева
прихватање полазног става да постоји ред у стварности и у нашим
осјећањима, али тај ред није видљив нашој памети унапријед, у почетном тренутку надахнућа, већ тек када се пјесма деси, кад се чин
стварања оконча, уназад. Тек тада можемо да уочимо које су путеве
и везе (од многобројних) поезија (путем ограничења која омогућују)
и пјесник, садејствући у појединачном поетском чину, препознали, слиједили и уобличили. Надахнуће покреће поетско стварање,
ограничења омогућавају да се успостави и развија ток пјесме у
ситуацији почетног пјесниковог незнања, а чин стварања претходи
чину разумијевања. Без надахнућа нема стварања, без ограничења
нема стваралачке слободе, без стварања нема разумијевања.
У посљедњих неколико година посежем за још једним
ограничењем које ми штедро помаже: наративом, причом која служи као потка пјесме и даје пјесми контекст, правац и обрисе пута или
тока. Тад се ради о ситуацији у којој се лирско и епско испреплићу, у
којој се емоција и мисао стапају и урањају у унапријед скициран ток
приче која израња да би се узвисила у пјесми. Пјесма се повремено
спушта на тло приче, учвршћује се, док се истовремено прича подиже у етер поезије, почиње да лебди. Тада, уз почетно надахнуће (без
којег ничег нема) и драгоцјено сјећање, уз (по)моћ ритма, риме, језика,
традиције, пјеснику прискаче у помоћ и прича која сјенчи пут којим
пјесма може да се креће, поузданије и изгледније од лутања по тамном вилајету5, али и од голог препуштања појединачној пјесниковој
машти, ма како моћна она била. Такво дејство сјећања, сачуваног кроз
ђедове приче и очеве „документарне детаље“, које ограничавањем
омогућује стварање пјесме, може да се види у малој поеми „Наша
џада“, коју сам недавно написао, након вишедеценијског слагања
Приповиједа се како је некакав цар, дошавши с војском на крај свијета, пошао
у тамни вилајет, гдје се никад ништа не види. Не знајући како ће се натраг
вратити, оставе ондје ждребад од кобила да би их кобиле из оне помрчине
извеле. Кад су ушли у тамни вилајет и ишли по њему, све су под ногама
осјећали некако поситно камење, а из мрака нешто повиче: „Ко овога камења
понесе, кајаће се, а ко не понесе, кајаће се.“ Гдјекоји помисли: „Кад ћу се кајати
за што да га носим?“ а гдјекоји: „Дај барем један да понесем.“ Кад се врате из
таме на свијет, а то оно све било драго камење; онда они који нијесу понијели
стану се кајати што нијесу, а они што су понијели, што нијесу више.
5
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митских слика у глави и вишегодишњег држања документарне подлоге у меморији рачунара, оног у мозгу и оног на столу6. Све је било
ту, али поетски још није било ничега, све док није дошао прави стих
који је отворио поетски простор (почетно надахнуће), „задао“ ритам
и „намагнетисао“ ријечи. Тек тада је прича, као сјећање и као низ докуме-нтарних детаља, могла да се укључи у стварање пјесме. Сам чин
писања се дешавао у једном дану, паралелно са гледањем овогодишњег
вимблдонског финала, као нека врста свјесно примијењене анти
стрес терапије7.
Кад све саберем, суочавам се са својом појединачном, али и
са општом пјесничком немоћи да се изрази и изнесе оно што је
аутентично поетска ситуација и изазов. Ја не могу сам да пишем
поезију. Треба ми помоћ с друге стране. У сретним тренуцима је
налазим и добијам.
Чини ми се да је кључно питање много озбиљније: може ли
пјесник сам, може ли „из ништа“ и без ичије и икакве помоћи да
ствара пјесму. Ако покуша да то чини, прави ли преступ којим
залази у подручје изнад сопствене моћи и краде нешто од богова, ма колико тај чин некоме изгледао херојски. Хибрис увијек има
своје посљедице. У комплексним ситуацијама, какве су пјесничке
ситуације у највећој мјери, једино су извјесне нежељене посљедице. С
друге стране, шта стварно може и докле може да добаци појединачна
пјесничка машта, уколико се отисне у океан безусловне слободе и
ослони само на себе, без ограничења која помажу при пловидби?

И ова пјесма се налази у избору који прати овај текст.
То да сам поетски можда најпродуктивнији онда кад ми је мозак заузет
нечим другим (послом, учењем, вожњом, гледањем нечег занимљивог)
представља посебан феномен, који још нисам покушао да сагледам. Зато
се овдје тиме не могу да бавим. Такође, овдје се не бавим ни антистресном
улогом поезије у мом животу, мада сам итекако свјестан таквог драгоцјеног
психолошког дејства.
6
7
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ПОЕЗИЈА
						
А шта је друго поезија
До ово благо које сија
У нашим брижним пословима,
Када се смире у словима?
И шта су друго ова слова
До зраци Божјег благослова,
Сејани свуда и по свему
Да благовесте пут ка Њему?
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И шта слабашне ове речи
Кроз које Творац каткад лечи
Самоћу своју, неизлечну,
И нашу чежњу, неизречну?
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У МИЛОСТИ
					
У милости сам ти, Господе:
Видим по овим сонетима
У којима се ослободе
Мисли што чаме по гетима
Смисла којему нема места
Више у многим животима.
Помишљао сам да већ неста
А онда открих да још има
Покоја мрва, трачак, зера...
Само што мора да се зађе
Иза видљивог, и ту нађе
Заборављена, права мера
Света који се затворио
Пред Оним што га је створио.
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О СТВАРАЊУ
								
Оно што не знам, чим не владам,
Што од делића чини цело,
Шта ли је: Љубав, Вера, Нада,
Химера или Божје дело?
Обиље или оскудица?
Смрт или живот? Поезија?
Невоља или доколица?
Нешто о чему појем и ја?

Здравко Миовчић (ПО)МОЋ ОГРАНИЧЕЊА У ПОЕЗИЈИ

Причам с винаром, са столаром,
Сликаром и са јуродивим –
Сваки са истим, светим жаром,
Каже: оно чиме оживим
Капи жилавке, душу храста,
Боје на платну, Христов јарам,
Не знајући ни како наста
То што се чини да сам стварам.
Кога бих друго – питам Ђорђа
(Као да самог себе питам)
Како од опорога грожђа
Цеди треперав стих и ритам,
Кад нам није тај чин у власти
(Пред намером је песма нема)
У стварању је све у страсти:
Или је има, или нема.
И нешто што, Бог зна откуда,
Засја и споји песме нити –
Још једно од свих оних чуда
Која не знамо објаснити,
34

А које држи свет да траје,
Кроз нас трепери и нестаје,
Док је оно што стварно знамо –
Варка. Заиста, зрак сам само...
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МОЋ ПОЕЗИЈЕ
					 		
Можда би и ти те прилике
За ситан шићар прихватао
Да те није даром лирике
Обасјо Господ, па си хватао
Умјесто сјена Његов трачак
Из којега се њедри живот
И стихом пео на облачак
Окле се види невидљиво.
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Чини се да те поезија
Чува од опште депресије,
Од свакодневних опсесија
И бесмисленог јесте-није;
Изгледа да си тек наоко
Изложен, го и незаштићен,
Да си некад као Лаокон
Којег огромна неман стишће –
А у ствари си сасвим миран
Од проклетстава и учина,
Ђавољих замки и сихира,
Љепљивих трица и кучина,
Јер поезија чини да се
Безбједно крећеш, ван домета
Онога што опчини масе
И оног што ти круг омета;
Јер ти скривени зраци кажу
(А њих многи никад не виде)
Куда и како, они слажу
Трачак што испред пјесме иде.
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СОНЕТ
					
Сродио сам се са сонетом
Као монах са молитвама,
Као стрелац са својом метом,
Као робијаш с решеткама.
Стопио сам се с овом формом
Која стих, док се с муком рађа,
Доводи у склад с вишом нормом
И, утежући, ослобађа,
Као да чува од расула
Мисли и речи, ствари, чула,
У жубор строфа преводећи
Оно што се не може рећи –
Као са водом кад се стопе
Оног што по њој хода стопе.
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ШТО НЕСТАЈЕ А ЈОШ ТРЕПЕРИ
								
Језик хајдука и овчара,
Који ме још не изневјери,
Хоће ли моћи да дочара
Што нестане, а још трепери;
Језик у којем свако слово
Загледано је у Косово,
Које трепери и нестаје,
А као да ће тек да траје
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У оном што је непропадно
И кад све друго падне на дно;
Шта може језик, који спаја
Оба свијета, из очаја,
Који шкрипи и када, шаптом,
Покреће онај задњи атом
Несанице и мјесечине
Када се ствари већим чине
Него што јесу; је ли дато
Језику, ако нама није,
Да зарони у непознато,
Да урони у најтрајније;
Језик који су клали и крали
И молитвама руке прали,
Може ли још да наговијести
Благослове и благовијести;
Језик којим је са Господом
Зборио Дучић у вечери
Кад небески се зарио дом,
Може ли још да затрепери;
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Језик Владике са Цетиња,
Који трулину боготвори
И носи рђу са светиња,
Може ли опет да отвори
Врата Љубави, у олуји
У којој се знаци не виде,
Кроз ноћ, одозго, да проструји:
Идеш ли, роде? Идем, идем...
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ПРЕД ТРЕБИЊСКОМ РИЗНИЦОМ
								
Шта ћемо с овим градом, с овом
Капљицом што у нешто друго
Клизи са божјим благословом
И испуњава душу југом
С тајном у вранцу и жилавци
Која се боговима служи
С небеском честицом у травци
Што може живот да продужи
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С јутрима подно Леутара
И вечерима уз чокоте
У измаглици коју ствара
Уздах што се за Шемсом оте
Шта са онима што трагају
За благом цара Радована
И са онима што вагају
Сваку секунду сваког дана
Шта ћемо с овим храмовима
У које Господ свраћа крадом
Да свој стих међу градовима
Обасја Љубављу и Надом
Са платанима што гнијезде
У небо мисли Владичине
Док шуште крошње и звијезде
Прелесним ходом мјесечине
Са стазом гдје се милост точи
И стихови сами редају
До Црквине са које очи
На оба света гледају
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Може ли ово што трепери
Икаквом мјером да се мјери
Сем оном коју Творац даје
И коју душа препознаје
У капци вина сламци смиља
Шапату што над пољем сија
У свему чим нас благосиља
Општега оца поезија
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НАША ЏАДА
Ријетки који памте зову је Наша џада:
Ишла је од Ледића кришом до Сарајева,
Од мога малог села па до великог града –
О њој би и о њима душа јутрос да пјева.
Кретали би у поноћ и ишли седам сати
Кириџије и коњи, с товаром, кроз ноћ црну –
У оном невидјелу како су могли знати
Куда да оваришу да нигдје не посрну?
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Штитиле су их, мислим, навике, данас чудне:
Да не смију да мету жене све док не оду
И пређу три потока, да проспу за њима воду
И остану до јутра над њима брижне, будне.
Ишли су преко Брда, Дејчића, Шабанаца,
Преко Јелишин-бора и Пречког поља затим,
Покрај грчкога гробља, изнад стрмих кланаца,
Стазама козјим, уским, само њима познатим,
До Сикимине куће и коте зване Калкан
(Гдје се најбоље види шта је, заправо, Балкан)
Говорило се да баш ту Тепавчевић уби
Драговићеву жену, да је други не љуби
(Јер му се обећала, а онда мимо воље
Одведоше је другом у клето Добропоље
Па, кад је једном дошла код својих, да је виде,
У њему нешто пуче и метак све прекиде)
Даље у Пресјеницу, наниже, брензај, крајем,
Све до Кљајића кућа, натоварени ледом,
Онда се пењи мраком и Маријиним гајем
Уз серпентине што се нижу и дижу редом
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Густом храстовом шумом узбрдо до Бјеловца,
Гдје се помаља зора крај Крављачине куће.
Одмарали би коње кад стигну до Видовца
И негдје код Синђића сјекли дрва и пруће.
Када на коње и тај терет некако стисну
Крај кућа Берибака у Јасен су слазили –
Да не пробуде оне који још бјеху при сну
(Васиће и Миниће) на прстима би газили...
Док се склапају очи, прије но што ћу заспат
(Ушушкан у ђедовој, сад већ нечујној причи)
Видим их повијене, претворене у шапат,
У измаглици која на материцу личи:			
Четврти сат пролазе преко потока у Бук,
Крај гробља увијени у доламе и у мук,
Сад ће и куће Ждрала, Крупац и каменолом,
Па покрај Жељезнице, равнином тад још голом,
Између два Которца, преко Бијелог поља,
До Лукавице – гдје се пружила живобара
Као посљедњи бедем, ступица и невоља
Која уморне коње као муве обара.
Пред том би пишталином четворе отворили
Очи, и подметнули леђа са обје стране
Уз коње, да се не би у блату расчетворили.
На Врацима би били кад с Требевића сване.
Под Врацима је Бублин (онај с четири жене)
Држао рампу, па су морали да му даду
Бар нешто, да их пусти, страшне и исцрпљене
Од ноћи и од пута, ка чаршији у граду;
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Потом Врбања мостом, преко Маријин двора,
На Коваче, напокон, у тад још српске ханове,
Да оно благо које донесоше из гора
Ућусте на коњима и себе сном занове
Макар на пет минута, па на Чаршију, најзад,
Гдје се госпође (као сад голубови) сјате –
Продају лед и дрва, па онда брзо назад
До Видовца по нове снопове да се врате.
Преноће негдје успут, с коњима, да се згрију,
Ушушкани у вјетар и шапат дивље траве;
Очи им ожедњеле звјездано небо пију
Док се у сну стапају људске и коњске главе.

Здравко Миовчић (ПО)МОЋ ОГРАНИЧЕЊА У ПОЕЗИЈИ

Са првим јутром опет ка Чаршији пожуре
Чим натоваре дрва и снопове учврсте,
Као да се с коњима мало и они погуре
Носећи свак свој товар и хукћући у прсте.
Продају до поднева све што могу да скупе,
А онда по радњама у чаршији, да купе
Гаса, свијећа, соли – то неопходно што је
Онима који Богу у близини постоје.
Враћају се полако поново Нашом џадом,
Сад понесени оним што чују и што виде –
Ако су ноћу ишли усиљено и крадом,
Сада пјесма и прича са њима кући иде
У село гдје сам и сам педесетосме рођен,
Кад митска стаза као папир већ изблиједи,
Па пишем ове ретке да макар стихом прођем
Пут оних које више нема ко да слиједи.
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Гледам их како свијетлим пропланком неба промичу
Док сунце задње просјаје расипа штедро по њима:
Видим да горске врхове као облаке помичу
Носећи лед из Ледића на златокрилим коњима;
Видим их како налазе пролаз између свјетова
Идући путем познатим, завијуцима стихова,
И знам да некад у ноћи озноји њихов ме товар,
А у зору обасја скривена свјетлост, њихова.
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ЗНАКОВИ МИМО ПУТА
					
Ја видим да мој живот иде
Некако мимо сваког пута,
А не знам да ли други виде
Како и њихов живот лута.
Што више старим више не знам
И могу лакше да осетим
Чиме сам све и како везан
И шта ми не да да полетим;

Здравко Миовчић (ПО)МОЋ ОГРАНИЧЕЊА У ПОЕЗИЈИ

Што више не знам више схватам
Да нема пута, јасног плана,
Да тек знакове слабе хватам
На маргинама, сваког дана:
Из измаглице и росуље,
Док скупљам лишће на гомиле
И речи што су се просуле
Као да птичјим трагом миле;
Из вазнесења воштанице
Коју, све нижи, прислужујем;
Из колутова несанице
И мука који кроз њих чујем...
Све више не знам шта то зборе
Знакови који ми не личе
На питања и одговоре,
Већ на хоризонт што измиче.
Све више не знам шта ме води
Да ходим чезнући за летом,
А стиже часак да се своди
Рачун са собом и са светом.
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ПРИВИД
					
Умири се, умри – слушај како звоне
Звона са Тројице теби за опело
И пусти да тело у земљу потоне
Нераздвојно с душом, непропадно, цело.
Можеш ти то – ти си трачак Ствараоца,
Онај који Тело у реч преодева,
Тварца коју Језик узе за таоца
И даде јој страшну судбину: да пева!
Можеш ти то – кад би могао да нађеш
Пут из лавиринта живота и смрти:
Да у једном стиху из света изађеш,
А у другом уђеш; да се тако врти
Песма, као време, из ноћи у дане,
Кроз годишња доба, из снова у јаву,
Осеке и плиме, док не посустане
Срце које светлом маште пуни главу.
Можеш ти то – чујеш како звона звоне
И трепери ваздух у прелести лета –
Већ у невидљиву хартију све тоне
И облачак песме лебди преко света.
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Драган Стојановић

ТАМНА ПУЧИНА1

Љ

утић је одиграо важну улогу у даљем животу Стојана
В. Лазаревића. За ратних година, госпођа Меланија је
запустила цвеће око куће, у почетку безмало се стидећи да у таквој
општој несрећи брине о њему, а касније није имала за то ни воље
ни снаге, поготову када се наједном осушио и сав шимшир, који је
ту негован, шишан и дотериван, још од кад се породица уселила у
кућу, почетком века. Рањени, болесни Стојан, Стојанка каква је већ
одувек била, касније и пијани гос’н Василије, Форгач Габор, пакосна
околина, нико од њих није баш надахњивао госпођу Меланију да се
окрене барем цвећу, кад већ не може да учини нешто више за своју
породицу, у том свету за чију промену набоље тек поготову није
могла ништа да учини, нити је о томе мислила. Осећала се сваког
дана све слабија, измождена. Девојке, ту још од пре рата, и даље су
’служиле’, али како је време одмицало све више су терале по своме.
Старог оног реда, какав је некад био, више није било. Пропале су
руже, пропале су хортензије, и шта госпођа Меланија сад ту да ради?
1
Драган Стојановић, дугогодишњи угледни професор Филолошког факултета
у Београду, писац и тумач књижевности, добитник је „Андрићеве награде“
(за 2018. годину) за збирку прича Кћерка шпанског борца. Редакција Српског
прегледа, своме уваженом аутору и сараднику, честита на овом књижевном
признању.
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Ништа ново није сађено. Само је уз ограду, ту и тамо где је било
довољно влаге, сам од себе растао љутић.
Када је, у последњој ратној години, док би седео сам у дворишту или заједно са Стојанком покушавао да смисли како ће и
шта ће даље, Стојан ’прогледао’ и видео како је леп тај жути цветић,
какву незаслужену, ваљда од природе и самог Бога даровану раскош представља, почео је да размишља о томе да би човек од те
биљчице могао нешто да научи. Тих, нем, непризван у речи, снажи
човека својим присуством, својом појавом, подстиче га да одоли и
кад га више не види. Нешто благо и нежно, сјајно и ведро, ширило
се у Стојану захваљујући њему. Не тражи ништа, ни заливање, ни
ђубрење, никакву бригу – напросто је однекуд ту. Не смета му ни
киша, ни суша. Треба бити скроман као он, мислио је Стојан, а и
тако пун поверења у своју боју, да ти се сав живот због тога може
учинити леп, иако није такав; сасвим напротив, ружан је, суров и
грозан. Јесте, све може бити и лепо ако успоставиш пријатељство с
љутићем ту крај плота. Трајно пријатељство.
Шта би значило бити као он? Како то постићи? Видети га, сетити га се, доносило је другачије охрабрење од оног које је доносио
још ненаписани валцер који је одгурнуо претходно столеће далеко
и од Стојана и од свакога. Уз његове звуке указивала се дивна жена
до чијих усана, до чијих рамена, груди, прстију, до које нећеш доћи;
неко ће доћи, јер она постоји, али не ти.
Ово је сад било нешто друго, исто тако дивно: захваљујући
љутићу целим Стојановим бићем ширила се бистра свест младог,
оштећеног човека, који негде скривено у себи осећа да, упркос ранама, ожиљцима, губицима, не мора све бити изгубљено, да у ’своју
боју’ ипак још може да се поузда. Не јадикуј, посматрај око себе.
Разданиће се, само треба бити способан за свитање. Није свитање
за свакога. Чак ни здравље није за свакога, када мало боље погледаш
на шта се трошило претходних година, као, најзад, и током целе
историје, не само по заповести разних болесника и лудака.
Са свешћу до које те доводи љутић, скрајнут, леп, насмешен,
било је могуће прикупити снаге, усмерити устрану болове, нове и
старе, који прете да се врате – сабрати у себи све из чега се рађа нада
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да се оно главно још није десило, да чека с друге стране ограде, да
треба кренути изрованом, лоше калдрмисаном улицом, па ће доћи
... доћи ће оно што желиш, што још ниси ни способан да пожелиш...
Оспособи се за свитање. Буди, колико можеш, као он! Отпоран, ником на путу, пријатан онима који хоће с тобом. Размишљај, шири
се, сагледај какве је шта ’боје’.
Упитао је Стојан сестру, можда и више пута, да ли јој се свиђа
тај цветић у њиховом дворишту. Она је рекла да јој се свиђа. Све
што се свиђа њему, свиђа се и њој.

XIII
Kо је могао помислити да ће се десити и овакве ствари: јавили
су се незвани купци, сасвим непожељни. Никаква одлука још није
била донета, Стојан се премишљао, чак је, једно време, уз многа
унутрашња колебања и углавном безуспешно, покушавао да он сам
преузме и настави очеве послове. Многи од гос’н Василијевих ’партнера’, од пре рата, из ратног времена, неки од њих у доста удаљеним
местима, нису се више могли пронаћи – изгинули, пропали, болесни,
онемогућени на разне начине у новим државама, новим режимима,
допали затвора, лудницā, или заокупљени новим занимањима и пословима... Све је то додатно обесхрабрило Стојана, који ионакo није
био склон да тргује пићима и да уопште тргује.
Сетио се једног од својих професора из Јене који је више
пута у својим предавањима наглашено истицао да су сва зла дошла
са Француском револуцијом, да је тада сломљен и растурен један
свет у којем се знало шта је горе а шта доле, на шта Бог гледа с
одобравањем, а шта га гневи; да је човек преузео на себе да уређује
људски живот одричући му више разлоге и смерове, и да са својом
људском памећу одлучује шта је добро а шта зло, ко треба да живи
а ко не, тако да је свој нови положај одмах на почетку желео да
учврсти и покаже све његове предности, пре свега ’братство’ и
’једнакост’, тиме што је за кратко време поубијано колико се могло
оних који ’не треба да живе’, јер су реакционарни, коче напредак.
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Религију је заменила политика, за највећу вредност проглашена је
превара. Памет је замењена подмуклошћу. Број просјака, богаља,
проститутки, деце од девет година која раде у рудницима, убицā
који шире цивилизацију по целој земаљској кугли; мноштво трго
ваца, од којих су, говорио је с осмехом на искривљеном лицу, неки
као голобради младићи најпре писали песме, о паклу, разуме се,
ушавши тако и нехотице у историју ’модерне књижевности’, да би
се убрзо окренули само злату – злату! викао је стари учењак – као
и много шта друго, што неће да помиње: то срце таме, господо, та
тама без срца, све то више него јасно показује шта је та фамозна
нова ’једнакост’.
Једни су, говорио је, на све то крикнули: треба уништити сваку својину. Други су на ово крикнули: те паметњаковиће, којима
тако нешто може пасти на ум, треба подавити. Све то неминовно
води ка новим ’револуцијама’, у којима опет људи, то јест људиреволуциoнари, најбоље знају шта треба да се ради: прво, као и пре
у сличним ситуацијама, неопходно је за што је могуће краће време
поубијати што је могуће више оних који успоравају напредак. У
међувремену, главни празник биће скакање око златног телета на
тргу. То доноси највећу радост. На сваком тргу постављено је по
једно такво теле, да би сви, без било какве дискриминације, могли
да скачу, уз одговарајуће крике, које нема потребе да описује младим
колегама. Гиљотине, вешала и златно теле.
Хигијена, присећао се даље Стојан, као део ’напретка’, донела
је и тек ће, у великом стилу, да донесе чишћење света од свега што
се учини прљаво оном ко има оружје у рукама, а нарочито чишћење
од људи који ће бити проглашени за прљаве, и тек ћете видети како
ће изгледати тај толико хваљени ’напредак’... Инквизиција, господо
моја, мучила је и убијала људе, спаљивала их је на ломачама, али
то што је она постигла у току неколико векова, сад се постиже у
току неколико месеци. Друга средства су на располагању и, што је
важније, разлози су друге врсте. Процедуре су све краће и краће.
Често нема никаквих процедура. Убија се насумице.
Сетио се Стојан како су се његови другови и он с њима подгуркивали слушајући овакве, с неким мрачним полетом изговаране
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тираде, како су упијали речи човека који чак ни развоју железнице
није хтео да призна предности које су сваком биле очигледне. Био је
то господин неупадљиве спољашности, уљудан у опхођењу, одевен
по тадашњој моди; ничим посебним није се истицао. Једино је у погледу било неке ужагрености онога ко зна. Беспрекорна, угланцана
обућа. Бепрекорно неговани нокти. „Оно најбоље тек нас чека...!“
Када је једном неко поменуо Ајфелову кулу, осмехнуо се
осмехом какав се упућује малом детету, уз то још и приглупом. Није,
колико се Стојан сећао, том приликом ништа рекао.
Сада, слушајући чему су и на Истоку и на Западу служиле
железнице за време рата, док је Стојанка полагала дланове на његову
главу; како је изгледао такозвани рововски рат; како су подморнице потапале бродове, а бродови по плавим гробницама уништавали подморнице; шта се дешава у Русији, какав је био црвено-бели
грађански рат, Стојан као да је поново чуо речи свог професора: „И
тек ћете видети... Све ово још није ништа... Оно најбоље тек долази!“
Климао је Стојан главом, јасно му је било да ниједна рачуница,
на коју би се ослонио, није тачна; да ниједан закључак, изведен по
упутствима логике, на овој или оној страни, није исправан. Такав је
овај век. А треба трговати (превара), треба студирати, образовати
се (политика), треба живети (збрка и недоумица). Једино у шта је
био потпуно сигуран, било је да мора заштитити Стојанку и мајку,
а са пијаним оцем није знао шта ће.
На понешто се човек навикне, на понешто не може...
Рашчуло се да жели да прода кућу, или обе куће. Рента коју
доносе није довољна за иоле пристојан живот. Бар за хлеб мора бити,
а сад је то у његовим рукама. Лепо, али куће нису његове, он је наследник, питање је да ли једини, можда се у датом тренутку појави
још непознат неко... За сада је он само наследник. Да видимо ми
како стоји с тим, шта млади господин замишља да може добити за
те страћаре. Не треба да се заноси, то му треба ставити до знања:
страћаре, а не куће у правом смислу речи. Треба му то објаснити. Да
видимо шта ту можемо испословати за себе. Нема шта да се чека. Ко
пре девојци, томе и девојка.
То је била ситуација у којој се Стојан нашао.
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И тако, једног дана појављује се власник крчме у којој се гос’н
Василије опијао. Није дошао сам, пратио га је брат, у њиховом крају
до тада мало познат господин, са жутим шеширом и подебелим
златним ланцем за сат, по којем се без престанка куцкао прстом.
Брчићи узвинути навише. И, као и код Стојана, само много мања,
бразготина на лицу. Можда мензура.
Појављују се њих двојица, један, а да не уме ни да се поздрави
кад уђе у туђу кућу, непонуђен сам одмах седа за сто, разметљив и
будаластo исклиберен; други, такође непонуђен, остаје додуше да
стоји и куцка се по свом златном ланцу. Шешир не скида. Стоји на
средини собе са шеширом на глави.
У поређењу с њиховим, Форгачево понашање могло се оценити као више него пристојно. Отменост провинцијског шпицлова.
Како год да се узме, била је то својеврсна отменост. Аустрија. Беч.
Budapest. Bad Ischl.
Да, а шта је ово?
Не, рекао је гос’н Василије, куће нису на продају. Једна је срушена на крају рата, а ове нису на продају. Глас му је подрхтавао док
је то изговарао, уз млитав покрет руком. Одакле господи која су му
учинила част да га посете таква мисао?
Они као да су се више обраћали намргођеном Стојану, један
говорећи, други значајно ћутећи; изјавама гос’н Василија нису поклањали превелику пажњу. Шта каже млади господин?
Чули су, одговорио је овај, куће нису на продају. Ако његов
отац тако каже, онда је тако.
А да ли је млади господин свестан да цене и бољих грађевина
од тих њихових падају, рат је све пореметио, то је свакоме јасно... То
и нису куће, то су, млади господин и сам зна, више онако...тешко је
то назвати кућама. Несолидно грађено, неодржавано. Кућа се мора
одржавати. Зидано надвоје-натроје, па сад још и оронуло.
Гос’н Василије се умешао: куће остају деци. Ћерки за мираз,
сину да тамо живи, кад се ожени.
На то се и онај с ланцем, не само кафеџија, насмејао. „Како си
их само смандрљао. И за то треба вештина. Мираз? Ми-раз? Млади
господин ће се, дабоме, оженити, и време му је. А оно: ’мираз’? Како

56

си је онакву само смандрљао?! Смандрљотина, мој Лазице, ето то
ти је...“
Стојану је севнуло кроз главу да та џукела од човека мисли
на Стојанку, не на кућу. Или и на кућу и на Стојанку. Подсмех док је
изговарао „мираз“ није пречуо. Ударила му је крв у главу: за Стојанку
рећи да је „смандрљотина“, то неће проћи тек тако. „Марш напоље!“
урликнуо је да се чуло до суседне улице. Ако се тај његов плотун
није чуо и много даље.
„Молим, молим, само без вређања.“
Споро и с устезањем, које је већ само по себи било увредљиво,
полако, вукући ноге, изишли су, осмехујући се, незвани купци.
Стојан је још једном морао викнути:
„Марш!!!“
Смандрљотина и још се усуђује да каже „без вређања“.
Онај с ланцем је, пре него што ће изaћи, зарозао ћилим, окренуо се, као да хоће да га поравна, па као да се због нечег одмах и
предомислио, зарозао га је још мало више и, уз надмоћан осмех,
изјавио – преко рамена:
„Још ћемо ми навратити, ако се можда предомислите.
Предомислићете се ви. Само без увреде.“
Стојан је плануо гневом, који га је у трену свег обузео. Гнев се
претворио у хладни бес, стање још горе и од најужаренијег гнева. И
дуготрајније. Не можеш га смирити ни одагнати из себе док постоји
оно што га је изазвало, то ће рећи док постоје они који су ти се злом,
и радећи о злу, зарили у душу. Стојан је осећао да је за њега наругати
се на овакав начин Стојанки тежа увреда него било шта што би било
усмерено ка њему самом. Не само зато што га је она ослободила од
бола. Мада је свакако и то важно. Него пре и више зато што је, после
свега што је преживео претходних година, она била једино биће на
свету које је он осећао као истински своје. Он њу, а и она њега, као
свог. Дирнути у њу значило је поништити све стварно животно у
њему, убити га.
Био је то за Стојана злочин који се мора казнити. Скрнављење
преко кога се не може прећи.
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Хладни бес (уз тињајући гнев, јер не гаси се ни он сам од себе
само зато што дани пролазе) парализовао је овог младог човека у
свему што је иначе требало да уради. Не зна се шта од тога двога
више изнурује све човекове снаге. Уписати се поново на студије?
Не, не би од тога било ништа. Мора се најпре узвратити равном
мером на све што је речено и реченим учињено кад је изречено
„смандрљотина“.
У први мах осећао је Стојан да их обојицу мора убити. То би
једино изравнало рачун, мислио је. Овамо пак ако би се приговорило да неко ко је слеђен бесом (или је зажарен у гневу) не мисли, то
треба уважити. Доиста, немогуће је у таквом стању „мислити“. Треба
наћи другу реч. Која је то реч?
Убити, убити и то ’анонимно’; мржња; нанети већу и болнију
повреду – на то излази. Па нека онда розају тепихе и тргују! Пушку
има, метке има. То је роварило у Стојановој глави; мислити је, збиља,
нешто друго, сасвим другачије.
Но, сетио се Стојан тада, премда не баш сасвим јасно, још
нечега из Јене. Професор који је мрзео Француску револуцију говорио је: злочинац има право да буде кажњен! У стрмоглавом бекству,
белешке са тих предавања остале су у јенској студентској собици.
Нешто од тога је Стојан ипак понео у себи. С том реченицом на
уму приближавао се донекле разборитијем одмеравању шта треба
и да ли треба нешто да предузме. Шта би било исправно учинити;
ко и на основу којих правила одређује казну, њену тежину? У тим
питањима било је већ нечег налик мишљењу.
Ако учини шта је потребно да она два бедника искористе
своје право на казну, учиниће им у ствари услугу. Тиме се признаје
да су они људи са својом слободном вољом, коју су и испољили; прихвата се да припадају људском роду, да нису животиње. У супротном
би били попут паса, на које се замахује штапом: некакве звери, које
морају бити учињене безопасним, а не бића с достојанством, макар
оно било виђено као достојанство злочинца у човеку, то јест човека
као злочинца. Казна за недело је разумљива сама по себи и заправо
је друга половина злочина. Не кажњава се зато да би се дало одушка
неком осећању, разуларили нагони, откачиле црне душевне опруге.
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Казна мора бити независна од гнева, па и од такозваног ’праведног
гнева’, од беса, који је увек злоћудан, као и сам злочин. И мора бити
сразмерна учињеном. Она само заокружује оно што је злочинством
започето. Почињеним неделом започиње се нешто што кажњавањем
мора бити доведено до свог логичног краја.
С друге стране, казна је увек и неко зло за онога који га трпи.
Чинити зло зато што је пре тога већ постојало неко друго зло – каква
је то рачуница?
Да ли баш убити? Да ли је довољно само осакатити?
Ако убије, остаће анониман, нико то неће знати, али знаће он,
пролазиће поред других људи с тим знањем да је убио. Душу ће своју
загадити, повредиће је, већ довољно овако повређену; оштетиће је.
Како ће с оштећеном душом да другује с љутићима? Како ће с таквом душом на студије? Зар није најбоље опростити? Утолико пре
што није сасвим начисто на шта су они мислили; можда су мислили
само на то да куће нису богзна какве, да су оне „смандрљане“.
Можда са Стојанком то нема никакве везе?
Не, не, добро је разумео. Гос’н Василије је тада тупо гледао у
под, није ништа одговорио, али је он, Стојан, разумео сасвим добро.
Таквима опростити?! Таквима? Набреклим од зле енергије. Није ту
важно да ли је Стојанка била у близини и чула их. Или да ли их је
чула мајка. Повредили су они њега и он ће им већ и показати. Он
лично; није то за суд. Да оде на суд и каже: „дошао, није се ни поздравио, ни шешир није скинуо“. А они да одговоре, уз подсмех: тачно је,
збиља смо дошли да питамо да ли су куће на продају, рекли смо да
нису баш у најбољем стању. Кад смо чули да куће нису на продају,
лепо смо се поздравили и отишли. Ником ништа. Шта је ту лоше?
Шта ту има да се кажњава? „Куцкао се по ланцу“. Па шта онда? По
закону куцкање по ланцу од сата није кажњиво.
Мора он то све сам. Само, ипак, ипак – чинити зло зато што
је пре тога већ постојало неко друго зло. Како се снаћи у томе? Ту
нешто није у реду.
А не може ни без казне. Да ли се њоме зло повећава или
смањује?
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Да, да, зло које је остало некажњено подгрева даље, све
безобзирније и перверзније злодејање. Показало се то много пута,
и код појединачних злочинаца, и код читавих група, па чак и народа.
Има доста оних који су донедавно овде убијали жене и децу, мучили
старце и немоћне, рушили и палили куће за собом и, бежећи, одвлачили шта им је дошло под руку, и ексере су из зидова чупали и односили, па, упркос томе што имају право да за све то буду кажњени,
још живе некажњени и само гледају како да се што боље наждеру;
лочу, певају неке своје ’песме’, смеју се. Чак се и смеју. Хвале се својим
вражијим јунаштвима, показују ордење. Шта је с њиховим правом
на казну? И, да све буде још боље, сада ми живимо заједно с њима,
под истим законом. Виши разлози – и сад је тако. Неки своје ордење
продају. Јефтино. Ако им је царевина пропала, да се барем ордење
искористи, па колико се добије. Неки, напротив, чувају те остатке
златног доба, до следећег пута. Да их онда изваде са дна шкриња и
из старих кофера. „Ево, ми смо већ и онда...“
О таквим масовним злоделима јенски професор није говорио. Мада је можда у оном: „Оно најбоље тек долази“ било и неког
предвиђања, у чије појединости се он није упуштао.
Ако не може другачије, он, Стојан, ће сам. Казна није сама
себи сврха. Она је брана против стално све већих поплава зла.
Мелиорациони поступак у блатишту или мочвари злим духом
преплављене душе.
„Освета је моја, ја ћу вратити!“ Да, разуме он то, врло добро
разуме прави смисао те далекосежне мисли. Само ово није освета,
није одмазда, него мелиорација, исушивање, лечење тла и припрема
да се нешто боље започне на њему, тако да се може, па како-тако,
живети на свету. И да он сам може да растерети душу и окрене се
студијама, уместо да стално мисли на шта се или на кога се циљало
кад је поменута „смандрљотина“. Поглед у вечност и слух за Божји
суд је једно, а ово је друго – овоземаљска, практична ствар.
Ако имају право на то, учинићемо да га остваре.
Мора он то, ипак, све сам. Анонимно – и сам. Својеручно.
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ПРОФИЛ – БОРО КАПЕТАНОВИЋ
Боро Капетановић рођен је 16. септембра 1953. године у
Санском Мосту. Прве пјесме објавио је 1972. године, а у пјесништво
ушао књигом Песмовано доба (1974). До 10. октобра 1995. године
живио је у Санском Мосту. Данас као професионални писац живи
и пише у Бањалуци. До сада је објавио четрдесет књига, претежно
пјесничких збирки. Издвајамо само неке међу њима: Пастухове
елегије, Нису ласте будаласте, Џез рата, Дрипачки ноктурно,
Далеко је Сана ривер, Рижа и барут, Јасеновац, Говор песка, Лирика
рата, Песме са перонске карте. Заступљен је у више антологија и
добитник угледних књижевних награда.
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ПОЕЗИЈА
МАГЛА
ето видиш
дан је јесењи
и магла је јесења пала по свему
по жутом лишћу
по каљавом путу
по мутној води
јесења магла је пала
по дану и кућама
и по љубави нашој драга
ништа није тако сито
као јесења магла туге
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РАЗЛОГ
Један поред другог
на слатинском гробљу
леже
мој отац Стеван и
брат Марко
то што ми споменик
још не подижемо
све до скора
о све до недавно
да је због оскудице наше
мислио сам
то је зато
што нам се чини
док год их
она плоча не притисне
да су живи

БОРО КАПЕТАНОВИЋ

птичице им пјевају
лептирићи изнад гроба лепршају
руже цвјетају
сунце грије...
а и ми дођемо
па се испричамо
ко у возу!
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ТУРИСТИ
Уз оне жеге
Жарке
Несносне
Сваког јула
Кућа наша
Пуна је туриста
Ко војска Хондураса
Навале
Крилати мрави
Муве
Скакавци
Мушице
Стршљени
Бубе
Осови
Комарци
С нама ручају
С нама вечерају
Одомаће се
Опусте
Зује
Скакућу
Кад лето оде
Оду и наши туристи
Како су пуста
Прва јесења јутра
Без наших туриста!
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ВОЈСКЕ
ко је војске нахранио
ко је војске заситио
нико мајко и никада
јер војске се не могу нахранити
јер војске се не могу заситити
а појешће
све што се појести даде мајко
коње овце телад рибе
гуске птице сарме штрудле
поезију
појешће и поезију
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и цркве
и крстове
и време на крају мајко појешће
а гладне остати војске!
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ЛЕП ЈЕ НАРОД
Леп је народ који коси шљивик. Напаса стадо. Удара стожину.
Клепеће косу. Крчи крчевину.
Врше жито. Праси крмачу. Перута гуску.
Окопава кукуруз.
Испраћа сина у војску. Недељом не ради. Удаје јединицу. Иде
на збор. Игра на збору. Пева у колу. Слави славу. Кити кума. Продаје
амове. Купује варићаке. Прави каблић. Скупља жир.
Плаче за Марком Краљевићем.
Поштује учитеља. Уводи струју у кокошињац. Салева бетонске
стазе. Води краву код бика.
Умешта креденац. Плете приглавке. По троје дугачке гаће,
зими, навлачи на се.
Пиша уз тарабе. Куња у чекаоници. Јебе сеcтру златици на
кромпиру. Печено пиле увија у новине.
Прича гласно. Облачи ново одело кад иде у општину.
Плати пиво прији. Нећаку купи медењак.
Шупље ципеле носи обућару.
У бутик никад не улази. Презире семафоре.
Шаруљино теле дочекује као престолонаследника.
Лисино ждребе угости као најрођенијег.
Кокошијем се јајету обрадује као најмилијем.
Суши зову.Топи маст. Дере овна.
Руком извади муву из вруће чорбе.
На плацу пазари сепет.
Теглом мери трешње.
Навија за „Звезду“.
Насади квочку. Нађубри поље. Наручи песму у кафани. Деља
мотку. Пеца рибу. Ломи погачу.
Купи сено у невреме. Сплавари Дрином. За опкладу пење се
на бандере.
Умире једући јабуку. Воли ордење. Прели до зоре. Сакупља
лековито биље.
Краде дрва из државне шуме. Носи кући шараф из фабрике.
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Комадом жице ушива поцепан капут.
Слуша вести. Врца мед. Шиша се редовно.
Купује маст против чеше. Пита гдје може купити отрова за
мише.
Бицикл вози са штипаљком на ногавици.
Косу натапа колоњском водом. Тесну обућу кисели у млеку.
Питу и колачиће једе на сахранама.
Верује врачарама. Не подноси педере. Не воли дуг. На збору
се лема кољем.
Попије плату. Избатина жену. Пљује у шаке. Меша малтер у
лонцу за прање веша.
Преноси амбар. Поправља трактор.
Изгуби на ајнцу. Заглави кола у глибу. Упадне у рупу с кречом.
Оклизне се на поледици. Убоде га ексер. Уједе га стршљен. Загори
му цицвара.
Голим рукама задави вука.
Мраве мори сирћетом. Пчелу гања ћускијом.
Пиштољем гађа оца.
Игра лутрију. Верује новинама.
Празну конзерву шута улицом.
Срамота га купити куртон у трафици.
Кад репрезентација победи–напије се.
А кад псује каже: „Јебем ти све, осим драгог Бога и жарког
сунца“!
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ИДИЛА
Дан је био ведар, ти жестока...
Не стигох те честито ни свући.
Волесмо се страсно, као стока,
На тавану, у стричевој кући.
На тавану пуном разних ствари
Звечали су варићаци стари
И качица стрининог сира.
Зујали су осови под црепом
У љубавни занос кад смо пали...
Цвркут птица у подневу лепом
Будио је данак позаспали.
Гледала си у чађаве греде.
Блистале су твоје очи фине.
Изнад наших ознојених тела
Висили су комади сланине–
Старе грабље, сепети, тестере...
(Дуњо моја, сећаш ли се тога?)
Повешани венци белог лука
Летели су од рога до рога.
И бумбари и стари лавори,
Полупани лустери и рерне...
Гледали су како таван гори
Од љубави наше неизмерне.
Од љубави и заноса слепог
Умало да букне таван цео...
Не знам, драга, шта бих од срамоте
Да је стрикин таван изгорео!
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***
кад ти се учини
да си
јачи од муве
бржи од мрава
на шта си све
спреман
грађанине
газиш ли
газиш
дробиш ли
дробиш
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никада мислиш
то ти се десити неће
да надјача те
мува
престигне мрава!
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ПУТОКАЗ
лако ти је
то село
препознати
више паса
него људи
више мишева
него птица
више коприва
него пшенице
још лакше
до њега доћи
само
за змијама
и за мравима
и ето те!
***
У Норвешкој кажу куће не
закључавају
а ми и свињац и шталу и
кокошињац
кућу и у кући ладичицу сваку
по три пута
па опет
јастреб пиле
вук јагње
али ко
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ко шило ко бургију ко шерафић
са жице чарапе
из баште мисирачу
са шпорета лончић
из ока зеницу хапило би
кад би могло
али кад
кад хапи кад га нико не види
јебо га отац!
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ОЉА
време је да се бежи
доста је лажног раја
оља напољу снежи
доста је завичаја
доста је шупљих прича
ја речи од сада важем
оља спрема се цича
путујмо кад ти кажем
овде се лако гуши
игра се само на ситно
оља наш град се руши
побећи треба хитно
побећи да ли ме схваташ
оља једном се живи
спасити треба душу
да сасвим не посиви
узалуд оде нам снага
треба нам промена климе
оља чујеш ли драга
жалити немам за чиме
време је да се бежи
доста је лажног раја
оља напољу снежи
доста је завичаја!
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РЕЦЕПЦИЈА
ПОЕЗИЈА КАО РАДОСТ ЗА ЧИТАОЦА
Више популаран него цењен, а обоје мање него што заслужује,
Капетановић је познатији широј и неупућеној читалачкој публици
него оној ужој и позванијој. Књижевно име стекао је у некњижевним
а не у књижевним листовима и часописима. Ови подаци више говоре
о нашим књижевним приликама него о вредности Капетановићевих
стихова. Као и да је наша званична књижевност постала паралелна
са животом и временом у коме настаје. Песме Боре Капетановића
су радост, а не мука за читаоца. Оне га не збуњују, већ охрабрују,
не понижавају и не одбацују, већ придобијају и разведравају.
Неодољива су лакоћа, инвенција, бистрина, здрав хумор, који
песник увек изнова постиже држећи се са ведром верношћу малог
броја мотива. За многе од тих садржаја поезија није ни знала до
нашег времена.
Матија Бећковић
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О ЖИВОТУ ИЗ СВОГА ВРЕМЕНА
Обратите пажњу на сљедеће наслове: „Избјеглиштво“,
„Глад“, „Смјештај“, „Минијатура о биједи“, „Горчина“, и тако
даље. И још више: он пјева о животу у овом времену, на овом
простору. Само у тој функцији видим Капетановићев повратак на
матерњу ијекавицу! С тим у складу, и његов пјеснички говор бива
редуковани издигнут до непретенциозности–он је мјесто у којем
се сажима крајност, жижна тачка у којој се оптика изоштрава до
крањих граница и штеђене, малобројне ријечи кипе као узаврели
лончићи на узвитланом пламену инвенције. Бујају, напросто,
у својој прегнантности. Г. Г. Маркез у једном невеликом есеју
апострофира да је једна од озбиљнијих невоља с којом се суочава
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литература одсуство ријечи којима би се описала стварност. Тај
зјап између реалног и његове транспозиције у језички код сам Боро
Капетановић премошћује у једном свом интервјуу, износећи овакву
констатацију. „ Кад пишем о завичју не недостају ми ријечи, него
ЗАВИЧАЈ“. И можда би то била најтачнија рецептура по којој је
саздана књига Сумраци изнад снијега; као на иконичном плану,
тематско мотивисаном, тако и у равни поетичког, рефлексивног и
језичког. То би, напокон, била и формула фасцинантног витализма
најновијег Капетановићевог пјесничког остварења.
Мирко Вуковић

ПЈЕСНИК РАЗДЈЕВЕНОГ ПЈЕСНИЧКОГ ЈЕЗИКА
Пјесник Боро Капетановић деценијама гази стазом своје
лирске визије не обазирући се на институционалне утврде и
њихове тзв. предности у разноликим друштвеним миљеима који
су, прохујавши, сасули се у прах и пепео. Животни бедем овога
пјесника, оперважен поезијом као судбином, постојано истрајава
кроз све мијене и препреке у „смутним временима“. Узимајући то у
обзир, можемо закључити да се Капетановићева поетика остварује у
тоталитету прожимања облика живота и чина писања, афирмације
поетског ЈА и голог живота. Познат по раздјевеном пјесничком
језику, без китњастих метафора и пошто-пото сковане лексике
par excellence, Капетановић наставља да „простим“ увидима у
свакодневицу отвара сложене лавиринте људског батргања у свијету:
„да безбрижан будем / ко она будала што сједи / под храстом“.
Ненад Грујичић
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С ОНУ СТРАНУ ИЛУЗИЈА И ЛАЖИ
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Оно што пак, остаје константа (дакако, и потвђени квалитет)
у Капетановићевом пјесништву и након, ево, толико бројева
објављених књига, јесте његова изузетна надареност кад је у питању
опсервација свакодневне животне збиље. На том путу, у ствари, он
хоће да зађе, како нам се чини, у подјеле неке апсолутне „невиности
и чистоте“, иза великих Илузија и Лажи којима је оптерећена наша
животна збиља. Стога његова иронија, гротеска, или слична пјесничка
средства, немају увијек тако разарајућа својства, већ су, напротив, у
функцији пјесничког оваплођења тог и таквог свијета. У његовим
пјесмама лирски субјект углавном навлачи плашт неког ко је изван
или на маргинама тзв. „озбиљног свијета“, дијете, ученик, мангуп,
или клошар, чак и предмет (нпр. у пјесми „Сунђер“ ). Ако је ово,
а јесте, поступак демаскирања великог, лажног свијета, онда ваља
рећи да се Капетановић усидрио у сасвим специфичан социјални
дискурс одакле су „велике теме“ или прогнане, или виђене „наивним“,
односно „инфантилним погледом“. Његова поезија је, заправо, у
потпуности ослоњена на жанрове из колоквијалног говора – чак и
онда када се „ослања“ на неке од познатих пјесничких „образаца“
(нпр. хаику пјесме у циклусу „Труње“). Баш због тога, његов језик је
намјерно “исцијеђен“, често са псовачким вокабуларом, на моменте
груб. Али, то је већ она помињана „Опасна линија“ по којој се
Капетановић креће, практично изнад амбиса пријетеће баналности
у коју се сурвавају мање талентовани аутори, међутим, не и он.
		
Симеун Симић

ГНИЈЕЗДО ГОЛЕМЕ ТУГЕ
Поетска шареница Боре Капетановића сва је у знаку кратке
лирске форме. Определивши се за „помор строфа“и за сасвим
оригиналну версификацију, он се поклонио оној генерацији
српских песника – виртуоза који су успевали да најтананија осећања
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и најкрупније теме голе људске егзистенције изразе управо оваквим
лирским биљурима и мозаичким структурама. Поруке иду од
једноставних а важних сазнања, до проговарања о универзалном
и судбинском. Нађе се ту лепих асоцијација на протутњале ратове,
на пустош села, егзодусе, гробља. Али, ипак, урбана средина и њени
људи, у свакодневним ситуацијама, највише надахњују песника.
Лиризам уопште доминира Капетановићевим стиховима. Он нам
у Лугу даје једну опуштену атмосферу, један знатно полетнији
штимунг, који се своди на предимензионирану субјективност и
на „меку осјећајност“ (без икаквих трагова плачљивости). Луг је
наглашен синоним појма огњишта, кућишта, самог живота. Луг је
други назив за људску срећу, која човеку често измиче, а без ње је
бесмислен живот, и све: „Тек кад из куће /луг изнесеш/ рачунај да си/
довршио кућу!“ Кућа је уклета несрећница ако у њој луга нема, ни
посјете просијака ни голубова. То је онда гнездо големе туге.
									
						
Миливој Родић

О ЖИВОТУ ИЗВАН РОВА
Суштина поезије ове књиге, која је настајала читаву деценију,
сублимисана је, чини се, у изванредној песми „Сага о рову“ која би
неком другом приликом заслужила посебан есеј. Песник се боји
слободе. Заборавио је живјети ван рова: Кад дође добро опште бајке
/ Време слободе – године снова / Господо, молим вас, мене поштедите
/ Ја не знам куда ћу из рова. Ров постаје метафора живота, читав
космос, смисао вечне садашњости: Ја не знам за бољу цркву / Темељи,
зидови, кров / Ја друге отаџбине немам / моја је отаџбина ров. У
спектру асоцијација песник задире у онтолошку димензију бића,
страх пред отвореним животом, тако да се ова строфа разумева,
не само као лирска слика ратне трауме већ и као егзинстенцијални
статус савременог човека у свету: Само сам залуд светом ходио / беху
то дани погрешног лова / Ја сам се у рову поново родио / Ја нећу никуд
из рова. Потпуна трансформација човекова, заборављање, прекид са

77

првошњим животом у интегралној отуђености. Ров је моја животна
школа / све оно од пре није вредело / Ту је цикнуло све што ме је млело
/ Ров је моје животно дело. Превредновање животних вредности,
инсистирање на одвојености, како физичке тако и духовне, са својом
не прилагођеношћу, показује сву трагичност после рата. Мени је ров
ко риба води / Моје сунце, моја слобода / Црквица моја од три слова /
Ја никуд не идем из рова! И духовни и материјални свет, алфа и омега
живота налазе се у скученом простору рова. Није ли то универзална
отуђеност савременог света, гдје је рат само пејзаж, најприроднији
декор за маестралну песникову идеју.
Живко Малешевић
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ДА ЖИВОТ ПЈЕСМА БУДЕ
Бору Капетановића поимам као неког који стално пева откад
знам за њега. Као да отелотворава Матићев стих „Да живот буде
песма само“. То моје поимање непромењено траје већ три и по
деценије, откад сам у неким омладинским или ревијалним новинама
прочитао песму потписану његовим именом и упечатљивим и
веома памтљивим презименом. После скоро као да није било на
српскохрватском језичком подручју новина дневних, омладинских
и студентских, књижевних новина, часописа и ревија за младе које
су објављивале песме нових песника, у којима није било његових
пјесама. Остављао је утисак онога ко живи да би певао и отуда је
моје поимање да стално пева. Песници се прво познају, па се онда
читају. Са њим је било обрнуто. Мање сам га виђао него што сам га
читао. Јавио се у бујици песника да би међу њима постао изразит. Те
песме и места њиховог објављивања чиниле су да се по њима појми
и разуме једна генерација. Међутим оно „поезију ће сви писати“,
он је преокренуо. Писао је, а сви су га читали. Определио се, према
годинама у којима је пропевао, да пева љубави своје генерације, чије
је љубавно верују било „Водите љубав, а не рат“.
Милован Витезовић
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Боро Капетановић не пресликава рат и његов миље на
натуралистички начин, тако својствен данас многим новопеченим
пјесницима који своје учешће у рату и ангажовани патриотизам
схватају буквално, па га практички копирају, али и тада лоше, да
су на штети и стварност и њена копија. Ови пјесници једва да су
савладали и миметичку слику свијета, да не говоримо о ма каквом
пјесничком умијећу. Капетановић има своју искошену визуру,
свој угао камере, свој иронички и помало естрадно-трубадурски
„изокренут“ окулар којим је захваћена вишеслојна слика свијета,
патриотизма и родољубља. Зато су се у циклусу „Ветераново
причешће“ укрстили тонови хуморног, баладичног, травестичног,
трагичног, песимистичног, сатиричног, пародичног и еротског.
Дакле, све оно што сачињава једну добру (пјесничку, књижевну)
слику рата. Поникла у најбољим засадима српског ратног
родољубивог пјесништва поезија Боре Капетановића пријемчива
је уху и срцу родољубивог и правдољубивог (али и ратничког) бића
српског човјека.
Анђелко Анушић

Мада му, случајно или не, углавном превиђају списатељску
врлину, риједак је писац који у своме опусу не пропушта ововремене
неподопштине, најезду глиба с друштвене маргине, и све то успијева
да саопшти убојито. Његови одговори нису пјеснички него поучни.
Дубокомислећи. Једноставни, народни. Ласкаво сурови и опоро
духовити. Који год критичар да га дотакне, извјесно га не може
обухватити.
Јовица Јоле Петковић
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И

деју за ово данашње слово дугујем двојици упокојених
људи, који су донедавно били чланови овога Одељења,
а имао сам ријетку срећу да ме у годинама њихове дубоке зрелости изаберу и прихвате за пријатеља, када се пријатељи ријетко
стичу а по правилу губе: дубоком, предрагоцјеном, осјетљивом и
непрежаљеном великом пјеснику и бриљантном, прецизном мислиоцу Миодрагу Павловићу, и благородном, отвореном, разговорима наклоњеном Владети Јеротићу. Природно је онда што њима
посвјећујем ове странице, утолико прије што наше бесједе падају
између Лазареве суботе, односно Лазаревог Васкрсења, и Христовог
Васкрса. То ни они ни ја не сматрамо случајним.
Има Миодраг Павловић један позни наслов – Такозвани мртви
– којега се данас морам сјетити. Шта ми друго радимо цијелога свога
живота, сваким написаним ретком, него се супротстављамо смрти,
водећи дијалог са живима и са такозваним мртвима; неупоредиво
више са мртвима него са живима, чак и када предајемо савремену
књижевеност, поготову ако настојимо да је сагледамо у ширем компаративном контексту или у односу према традицији.
2

Приступна бесједа у САНУ одржана 23. априла 2019. године.
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Има Миодраг Павловић и један рани наслов из 1953. године,
изнад своје друге књиге пјесама – Стуб сећања3. Тај наслов говори неизмјерно пуно о природи његове поезије, али и поезије, па
и цијеле књижевности уопште, а можда и комплетне људске духовности и културе. Поезија памти, људски дух памти и памћењем
и сјећањем гради културу, супротстављајући се корову заборава,
да опет подсјетим на Павловићеву генитивну метафору. Миодраг
Павловић је ласерски прецизно погађао у само срце ствари, непогрешиво именујући суштину проблема. Његова кристална, многи мисле хладна, а ја бих устврдио – усијана мисао по правилу је досезала
универзалне димензије и важила „за сва времена”. „Стуб сећања” и
„коров заборава” су свевремени и вјечно актуелни. Нијесмо морали
чекати крај двадесетога и почетак двадесет првог стољећа да бисмо
се дивили теорији културе сјећања; требало је да пажљиво читамо
свога великога пјесника, своје велике пјеснике. Они су то дубље,
боље и раније од теоретичара знали.
Има Миодраг Павловић дубоку и лијепу пјесму, дубоког памћења,
коју много волим и коју је Љубомир Симовић ставио као пролог своме
избору из Павловићеве поезије, објављеном у Ваљеву 1989. године.
Наслов избора је Безазленства, а наслов пјесме „Кантакузин, песник”
Димитрије
седи
на врху брда
за столом
под шаком жуборе
грчка мора
У гудури пред њим
словенски говор
звони
ко у руднику грумен
Госпа прилази столу
прво о вечном дану
онда о ноћи снева
и приклања се земљи
3

Миодраг Павловић, Стуб сећања, Београд, 1953.
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Она у наручје
старца диже
и слови:
васељена није страшна
ни огромна
кад је цела.1
Стари српски пјесник Димитрије Кантакузин, поријеклом Грк,
на врху је брда, а брдо, односно планина, омиљен је Павловићев симбол. Стари пјесник се пред саму смрт домогао врха и мирно сједи за
столом скупљајући у ушима жубор грчких мора и звон словенског
говора. Поређење словенског говора са груменом руде у руднику
указује на пјесников активан, „рударски” однос према словенском
говору. У часу када му прилази Госпа, у којој видим Богородицу,
стари пјесник сања прво о вјечном дану, па онда о ноћи, и потом се
приклања земљи, што ће рећи – смрти. Тада га Госпа прихвата у своје
наручје вјечности и својим ријечима поентира пјесму: Васељена није
страшна / ни огромна / кад је цела.
Стари пјесник је тај који уцјеловљује васељену и кога Богородица
прихвата у наручје и износи као уцјеловљену васељену. Васељена се
може уцјеловити у једном човјеку – у старом пјеснику који се домогао
врха брда – и она није ни тешка, ни огромна кад је цела.
Биће да је Димитрије Кантакузин Павловићев двојник.
Тежња за цјелином и уцјеловљењем је несумњиво Павловићев
идеал и она је повезана са идејом стуба сећања, односно са поезијом
као сјећањем и памћењем. Без сјећања и памћења, без доспјећа на
врх брда, нема уцјеловљења. Не, дакле, фрагментарност него цјелина;
не крхотине разбијенога свијета, већ уцјеловљена васељена. Само је
прва Павловићева књига у знаку фрагментарности. Цио његов духовни напор је у знаку идеала уцјеловљења васељене, рачунајућу ту
и његове антологије, и његову есејистику. То је изванредно осјетио
Љубомир Симовић и изразио у прва два пасуса свога есеја „О
поезији Миодрага Павловића”:
Миодраг Павловић, Безазленства, песме; избор и предговор Љубомир
Симовић, Ваљево, 1989, стр. 83.
1
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“Да је збирка Млеко искони (1962) Миодрага Павловића почетак остварења једног крупног и амбициозног песничког програма,
видело се тек неколико година касније, када је уследило штампање
нових Павловићевих књига: Велика Скитија, 1969, Нова Скитија
1970. и Хододарје и Светли и тамни празници 1971. Ових пет у једну
целину повезаних збирки откривају нам песнички подухват великог
обима. Географски, Павловићеве песме, полазећи од Србије и Балкана,
покривају цео европски континент, захватајући и западне обале Азије.
Временски, те песме, полазећи од наших дана, допиру и у библијска
времена и залазе дубоко у грчки свет. У неким песмама песник ће
посетити насеља богова, у неким ће се спустити чак и у лимб.
Какав то замах носи у својој намери Миодраг Павловић кад
му је за њега потребан толики простор? Који га то задатак гони
да се, пишући, служи и виђењем Ловћена и Пиринеја, Косова и
Рајне, Делфа и Цариграда, Пиндара и Диса, Анице Савић-Ребац и
Хелдерлина, Арла и Јерусалима, Кнеза Лазара и Јованке Орлеанке,
византијских царева и хришћанских мученика, светогорских манастира и торњева Руана? Или је то што песник хоће да каже а што не
може исказати без призивања толике историје?”2
То је, по мени, најкраће речено, снажна тежња за уцјеловљењем
васељене.
Има Миодраг Павловић Антологију српског песништва (XI–
XX век) из 1964.3 и њено пето издање из 1984.4 године, и два предговора за ова два издања. Први пут је 1964. године у једну српску пјесничку
антологију уврштена стара, средњовјековна српска књижевност. Први
пут је наше књижевно памћење и сјећање износило десет умјесто два
стољећа. Стара спрска поезија није више припадала само историји
ни само науци, већ једној наново успостављеној традицији. Био је
то „покушај успостављања једног малог песничког космоса”; једне
пјесничке васељене. Било је то васкрсење Димитрија Кантакузина.
2
Љубомир Симовић, „О поезији Миодрага Павловића”, у: Миодраг Павловић,
Безазленства, Ваљево, 1989, стр. 7.
3
Миодраг Павловић, Антологија српског песништва (XI–XX век), Београд,
1964.
4
Миодраг Павловић, Антологија српског песништва, Београд, 1984.
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Павловић енергично оспорава да наша лирика почиње од
Његоша и Бранка Радичевића: „Лепа би то била књижевна традиција
која би трајала тек једно столеће”.5 Наша поезија почиње гдје и наша
књижевност.
Када је у петом допуњеном издању Антологије из 1984. године
Павловић укључио и народну књижевност, „стуб сећања” се продубио. Прва реченица предговора из 1984. године гласи: Српска песма
траје од памтивека.6
Тада је и тиме српско пјесништво уцјеловљено, а његов стуб
сјећања је поринут у памтивијек. Ко може одредити старост и дубину памћења митолошким српским пјесмама, посебно онима које
пјевају „о свадбама небеских тела”? На те пјесме „треба бити поносан”, вели Павловић, „јер већина народа чија је (народна) поезија
записана нема песама са мотивима толико древним”, а у Европи их,
осим нас, имају само Литванци. Српске митолошке пјесме доиста
памте од памтивијека; таква пјесма је „Сунце и месец просе девојку”,
али и низ „женских“ пјесама, посебно оних о вилама. Први пут су
се у једној књизи – у српској пјесничкој антологији – нашле заједно
пјесме из народне, средњовјековне и нове књижевности; први пут
је српско пјесништво уцјеловљено, а његово памћење продужено у
памтивијек. Да ништа друго није учинио, Миодраг Павловић је урадио неупоредиво највише на плану уцјеловљења и памћења српске
поезије, на дубини и висини њенога стуба сјећања, и нема тога ко
се у том погледу може с њим поредити. А то је урадио један велики
пјесник чије је образовање изворно медицинско.
Антологијом српског пјесништва Миодраг Павловић је успоставио озбиљан континуитет у том пјесништву. То би био одговор
на питање које ми је поставио Владета Јеротић: има ли српска
књижевност, односно поезија, свој континуитет и може ли се говорити о њеном идентитету ако тога континуитета нема?

Миодраг Павловић, Антологија српског песништва (XI–XX век), Антологијска
едиција „Десет векова српске књижевности”, Књига 110, Нови Сад, Издавачки
центар Матице српске, 2010, стр. 18.
6
Исто, стр. 62.
5
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Тачно је да је континуитет српског пјесништва, односно,
књижевности, културе и државе покидан насилно, окупацијом, ропством и зулумом, али није сасвим уништен. Посебно није уништено памћење српског пјесништва које је иманенто језику, пјесми и
пјесништву. Континуитет се гради управо уцјеловљењем и памћењем
поезије и језика. Континуитет се, као и традиција, открива и ствара.
Могућно је спајати покидане нити традиције и самим тим градити
свијест о идентитету и континуитету, упркос огромним, такорећи
стољетним рупама у културном и књижевном памћењу.
У том грађењу свијести о континуитету и идентитету видим велики значај едиције чији је идејни творац и главни уредник Миро Вуксановић – „Десет векова српске књижевности”:
успостављен је миленијумски књижевни континуитет и идентитет
српске књижевности; понуђена је једна слика изабране традиције
и успостављен систем вриједности у њој. Стављањем Павловићеве
Антологије у прво коло те едиције успостављено је и књижевно
памћење од памтивијека.
Може изгледати и звучати парадоксално, али је за мене континуитет српског језика, и књижевности њиме и на њему створен,
несумњив, за разлику од великих западних култура, где је он много проблематичнији. Српска књижевност је настајала на српском
језику барем један миленијум, па био тај језик старословенски,
црквенословенски, рускословенски, предвуковски, Вуков или вуковски. То је у основи исти језик који је својевремено био четврти
свети језик. Светост се не стиче једноставно нити се она тек тако
губи, чак и када је (само)свијест о њој слаба и немаром истањена;
чак и када јој се, празни и обесвећени, ругамо и са њом се и спрдамо.
Тога се барем у страсној седмици ваља сјетити, у години у којој славимо осам вијекова светосавља. Континуитет језика је од огромног
значаја за континуитет и идентитет књижевности, односно поезије
њиме писане. Могу постојати готово стољетне рупе у памћењу, али
континуитет и идентитет су у основи неупоредиви, и то више него
у књижевностима писаним добрим дијелом на латинском језику.
Наш свети језик је био живи језик.
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Може звучати и изгледати парадоксално, али је кључна и основна ријеч поетике модерног свјетског пјесништва од Т. С. Елиота
на овамо – традиција. Ни мањег есеја ни већег утицаја у свјетским
размјерама од Елиотовог „Традиција и индивидуални таленат”.
Свако од вас може ме сада запитати: Какве везе ова твоја прича има с тобом, осим што се непристојно размећеш пријатељством
с Павловићем и Јеротићем и тврдиш ствари о којима недовољно
знаш; рецимо о језику, његовом континуитету и историји?
Изабрао сам тему која је за мене суштинска и програмска и у
којој сам безмало цио, са свиме што сам радио и урадио. Повратком
у Београд, на иницијативу и позив Новице Петковића – да поменем
пред Васкрс и ово значајно име – укључио сам се у Петковићеву
екипу која се на Институту за књижевност и уметност бавила
проучавањем индивидуалних поетика српских пјесника и смјеном
поетичких парадигми у српском пјесништву XX вијека. Одласком
у пензију Петковић ми је оставио пројекат у насљеђе. За двадесет
пет година од његовог покретања објавили смо двадесет пет књига
у едицији „Поетичка истраживања”. Ни мало ни много, али довољно
да се уцјелови српска поезија XX вијека и да се у њој успостави
систем вриједности.
Српски пјесници двадесетога вијека изузетно држе до свога културног и књижевног памћења и уграђују га у своју поезију,
настојећи да избором из традиције ухвате чврсту везу са том
традицијом чак и када је јавно поричу. Црњански ће је порицати,
али ће испјевати Стражилово и Сербиу и написати Сеобе, дјела
дубоког памћења, уроњено у изабрану традицију. Највећи српски
пјесници XX вијека – да споменемо само такозване мртве – какви
су Момчило Настасијевић, Растко Петровић, Васко Попа, Миодраг
Павловић, Стеван Раичковић и Иван В. Лалић, попут Његоша у XIX
стољећу, показују се као пјесници синтезе који наново обнављају
интересовање за Византију и стару српску књижевност, за народну поезију – „нашу класику једину и праву” – за Косовски завјет, а
све то да би пјевали модерно, да би изабрану традицију неочекивано модерно упослили и сваки одреда, пропјевали као нико прије
њих. Српска поезија XX вијека има страховито дубоко и креативно
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памћење, и досегла је неслућене висине и дубине. Нијесу ли Ракићеве
„Јефимија” и „Симонида”, Дучићеви „Царски сонети”, Винаверови
и Бојићеви излети у Византију наговјештај Византије Ивана В.
Лалића и Милорада Павића, Бранка Миљковића с „Ариљским
анђелом”, храмовне поезије Васка Попе и његовога „Ходочашћа” и
лирских спјевова Велика Скитија Миодрага Павловића, Усправна
земља Васка Попе, Седмица Милосава Тешића, Не тикај у ме Рајка
Петрова Нога, пјевања Тројеручици и молитвена поезија Љубомира
Симовића и Матије Бећковића, лирске дискусије са царом Душаном
и спјева Тражим помиловање Десанке Максимовић…
За часног свједока у стварима пјесничког и језичког памћења
позивам једног између нас, двоструко компетентног Милосава
Тешића, пјесника изузетно упућеног у српску пјесничку традицију, а
нарочито у традицију стиха, а професионално усмјереног на питања
језика и језикословља; пјесника који је својим ритмовима обогатио
српску версификацију и помјерио ритмотворне границе српског
језика. Српски амфибрах је његово дјело.
Памћење је, мисли као и ја мој часни свједок, иманентно
поезији и језику, па каже:
„Једна од основних одлика поезије свакако је чување разнородних видова памћења, што стоји у непосредној вези с њеним непрестаним одупирањем ништитељским силама заборава. Ако песник,
на пример, на делотворан начин оживи једну архаичну реч, ако јој да
нов живот, он је њу избавио из погубног механизма заборављања и
успоставио је драгоцен мост између удаљених времена.”7
Није ли то омаж и Симовићу, и Бећковићу, и Драгославу
Михаиловићу, и Миру Вуксановићу, и сваком ко се спуштао у рудник језика? Хотимичан или нехотичан, али омаж.
Мој свједок, кога помало злоупотребљавам, наставља:
„Језик има огромну меморију, богату картотеку памћења у
којој чува чистоту своје изворности и све ожиљке света које је регистровао и по својим врхунским мерилима преобликовао, а затим
их увео кроз триста сита и решета и уградио у неизмерно сложену
нерватуру свога бића.”8
7
8

Милосав Тешић, Есеји и друге радње, Београд, 2004, стр. 196.
Исто, стр. 196.
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Пјесници обогаћују наш савремени језик ослањањем на прапочетак и језичку дијахронију:
„… наш савремени песнички језик, без ослонца на свој прапочетак, или уопште без дотицаја са сопственом дијахронијом, био
би кућа на несигурном темељу.”9
Тешић истиче своју потребу за успостављањем веза са
најдубљим корјенима своје традиције, па „за националним
обожењем и охришћањењем српског језика” – за молитвеним
пјевањем што је значило и успостављање присне везе са српсковизантијском традицијом, али и са савременим пјесницима сличне
оријентације који су његовали храмовност поезије, као Васко Попа
и Миодраг Павловић, и молитвено пјевање, као Иван В. Лалић:
„Осетио сам даље да ми је неопходно и молитвено певање,
што је само по себи захтевало да у њега уградим, колико сам могао,
библијске теме, а посебно православне богослужбене дахове.”10
Нарочито је значајно Тешићево упозорење на симболички
потенцијал и дубину памћења топонима, на које се ослањао од
Купинова до Млинског кола, али је препознавао њихов значај и код
других пјесника, попут Костојевића Љубомира Симовића.
Ево повода да се опет вратим Павловићу: он је волио и врло
цијенио Кажу Матије Бећковића, а тамо је Бећковић набројао имена јама која нису имена него предсказања: Мртвица, Гаврануша,
Кукауша, Чемерница, Гњијевник, Јадовно, а ко има реч Јадовно није
му речено мало / ко зна за Проклетије није да није знао.11 Не само да
топоними памте и сугеришу, већ предсказују и трагично пророкују,
а пјесник који се спушта у дубину језика, куда га воде топоними
и дијалекат, поредив је са археологом и рударом. Сјетимо се да је
Павловићев Димитрије Кантакузин осјећао звон словенског говора ко у руднику грумен. Пјесник слиједи језичко памћење, буди га
и васкрсава, уграђујући своје проналаске у лични и у колективни
стуб сјећања. Ако на почетку бјеше ријеч, и ако ријеч бјеше и јесте
9

Исто, стр. 199.

10

Исто, стр. 198.
Матија Бећковић, Кажа, Сабране песме, Књига пета, поговор Миодрага
Павловића, Београд, 1992, стр. 92. Упоредити и стране: 80–85, 89–92 и 133–134.
11

91

Јован Делић ПАМЋЕЊЕ ПОЕЗИЈЕ И УЦЈЕЛОВЉЕЊЕ ТРАДИЦИЈЕ

од Бога, онда је њено памћење дубље од човјека и уз то је свето,
стваралачко, божанско и васкрсавајуће.
Самосвијест о пјесничком памћењу је код нас традиционално
развијана уз гусле. Гусле памте – тако је стољећима гуслар почињао
своју пјесму увјерен да су догађаји и јунаци онакви каквима их гусле памте. Тим памћењем поентира своју пјесму „Гуслар”12 Ђорђо
Сладоје. Пјесник је затегао иронију као гусларске струне:
Још о коњској длаци српска судба виси –
Певам да запамтиш ко си и чији си.
Коњска длака је метономија за гусле и иронија којом се,
сјећањем на фразеологизам, означава критично стање народа коме
судбина виси о (коњској) длаци. Упркос свему, гусле означавају
памћење идентитета и поријекла.
Култури памћења припада и сјећање нас који смо овдје да
Срби прослављају Васкрс уз јаја и бомбе, које нам савезници шаљу
повремено као честитку. Зато није Србину гријех још прије распећа
ускликнути и, за сваки случај, васкршњи поздрав:
Христос воскресе!

12
Цитирано према рукопису књиге у штампи Занатски дом, која треба да се
појави у издању „Православне речи” у Новом Саду 2019.
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а некога ко је по знању и позвању историчар и тумач српске
књижевности вјероватно је најприродније да у оваквој при13
лици изнесе нека од најважнијих начелних увјерења којима се руководи у свом послу. Излагање отпочињемо важном напоменом да ријеч
поезија овдје најчешће замјењује ријеч књижевност, и то у значењу
које је знатно ужег опсега и од одреднице белетристика, што ће рећи
да се односи искључиво на оно што је у области књижевноумјетничког
стварања, једнако лирског, епског и драмског, највишег естетског домета и вриједности. Упркос бројним разматрањима, теоријски готово по правилу веома замршеним, чини се да је најлакше одредити
смисао и сврху постојања саме поезије па и њеног тумачења. Као и
друге умјетности или други облици испољавања духовности, поезија
је једноставно насушна људска потреба, емотивна колико и сазнајна, а
њено тумачење, попут свих других тумачења, темељна манифестација
људскости. Човјек је биће које тумачи, и себе и свијет око себе. Како
тумачимо сопствене снове или распоред звијезда на небосклону, тако
читамо географске карте, планове градова, знакове на путу, симптоме болести, новине или дашчицу тисовине, па онда и разнолика
пјесничка штива.
Приступна академска бесједа прочитана на свечаном скупу Академије наука
и умјетности Републике Српске (АНУРС) у Бањој Луци 21. маја 2019. године.

13
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То да је човјек биће тумачења, значи превасходно да је биће
стварања. На то непосредно указује и етимологија ријечи поезија
у свом старогрчком изворнику. А стваралац је подвижник, што
опет етимолошки изводимо из древне словенске и српске ријечи
подвиг (по-двиг). Као покрет у висину, духовни корак ка небесима,
израз и знак стремљења словесне душе Творцу, поезија је уистину
подвиг. Тако је схватана и осјећана од праискона, док је још била
неодвојиви дио жртвеног обреда којим је човјек успостављао везу
са Божанством. Како је та веза у својој етимолошкој основи заправо
религија, лако закључујемо да је прва и права природа поезије
религијска. Иако је та првотност поодавно почела да се затамњује, а у
наше доба већ готово ишчезава, расуђивање о поезији ту чињеницу
никад не смије изгубити из вида. Српским језиком је такву природу
поезије, као и толике друге ствари, најубједљивије изразио Његош. За
њега је она тајинствена искра бесмртнога огња, као што је пјесник
жрец олтара свесвјетија који из књиге миробитија чита чудества
Створитељева и силом воображенија изводи из блатне земље клицу
небескога живота – трулину боготвори. Ово је несумњиво исказ
који спада у домен теорије књижевности. Истовремено, то је и
језички израз једне дубоке контемплације о феномену пјесништва,
али најпрецизније речено, ради се о Његошевом созерцању
поезије. Три ријечи као три означитеља – теорија, контемплација
и созерцање – у првој равни могу се узети као синоними, јер се
све односе на некакво виђење, сагледавање нечега. Већ испод тог
заједничког семантичког слоја оне се разилазе, тако да теорија улази
у поетички, контемплација у философски, а созерцање у теолошки
контекст, задобијајући у њима потпуно нове значењске нијансе.
Ово је чињеница од нарочитог значаја за тумачење, посебно
кад је ријеч о српској поезији. У свом дугом трајању, све до модерног доба, она никада није имала тек самодовољну умјетничку
функцију, сједињујући у себи и теолошку и философску мисао, а
каткад бивајући и једина наша повјесница. Предањско памћење
наше класичне епске пјесме дотакло је и преднемањићко вријеме,
као што је постало и остало једини архив наших хајдучких и ускочких предака. Драгоцјеност тог памћења потврђена је и у озбиљној
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историографији, али још значајније од тога: у својој основној парадигми српска поезија се јавила и до данас, на разнолике начине,
претрајала као историјска. Сва је српска књижевност прожета и
осјењена историјом и то не само у смислу тематске заокупљености
и идеолошке усмјерености него и дубље поетичке заснованости. Основно језгро таквог духовног усмјерења и опредјељења
представља косовски хронотоп или хронотип, заснован на једном
изузетном догађају свјетовне историје с краја четрнаестог вијека
кроз који је пројављена вјечност у времену, и који се у свјетлости
свештене историје лако препознаје као одраз јеванђеоског праобраза настао на подлози светосавске духовне традиције. Жртвено
Косово постало је тако трајни модел разумијевања историје у српској
поезији, историје која је готово без остатка бивала страдалничка и
писцима се неодољиво наметала у трагедијском обасјању. Косовски
завјет уобличен је поетски на подлози хришћанског трагедијског
разумијевања жртве и као такав постао средишњи знамен српског
националног идентитета, истовремено и као историја и теологија
и философија, а све то у руху поезије. Кад Његош каже да су све
људске посластице са отровом приправљене, а све печали имају неко
своје удовољствије, он изриче једну дијалектичку сентенцу која, као
философски став, има дубоко упориште у свеукупном искуству
источнохришћанске, православне духовности.
Позивање на Његоша у настојању да се српска поезија сагледа
у свјетлу православне духовности, као свог основног изворишта,
није само природно са становишта идејне подлоге његовог дјела,
оно је нужно и са становишта историје српске књижевности, у
којој његово стваралаштво има статус прворазредне чињенице
и чворног мјеста. Његошево дјело представља велику синтезу
цјелокупне дотадашње српске књижевне усмености и писмености,
а у духовном смислу оно је израз завјетне косовске свијести,
изникле из платонски мислећег хришћанства, које је у много чему
опречно оној традицији која се може пратити од епикурејаца, преко
Аристотела, западноевропске сколастике и метафизике, све до
филозофа егзистенцијалиста и нововјековне филозофије апсурда.
Његош је, у свему томе, а након Светога Саве, Доментијана, Инока
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Исаије и иних наших средњовјековних списатеља, и велика потврда
плодног, сталнообнављајућег сусрета хришћанског духовног генија с оним класичним грчким, што је од посебне важности и на
поетском, али и ширем културно-цивилизацијском плану. За то је
довољно навести један, али веома убједљив примјер: коло у Горском
вијенцу, као један од најважнијих чинилаца у структури дјела, који
преноси оно што је из главе цијела народа, несумњиви је одјек хора
из грчке трагедије, јер је грчки хорос исто што и српски оро. Али,
Његошево коло око цркве превасходно је преображени хорос, слика
сабора и одјек литургије, која се чита испод Богородичиног кола у
храму, што има свој пралик у слици првог христијанског сабора, на
Педесетницу, када Свети Дух силази на вјерни народ и апостоле,
окупљене око Богородице. Без укупности тог знања читање Вијенца
не може бити аутентично, нити се може уочити његова органска
сродност с Лучом микрокозма, од које се на први, површни поглед
толико разликује. Његошево виђење поезије, треба поновити, није
теоријско мишљење већ созерцање, у које немамо приступа ако
нисмо у стању да се истински суочимо са ријечима какве су олтар
свесвјетија или књига миробитија, имајући на уму њихову смисаону
пуноћу, њихово језичко битије. А необорива је чињеница да језички
слух савременог читаоца уистину тешко разумијева Његоша, чак
и у равни елементарне комуникације, гдје се као препрека указују
бројни архаизми и дијалектизми, а поготово кад је у питању онај
српскословенски лексички слој у коме је похрањено предање,
односно пјесникова духовност, његова поетска трансценденција.
Језички заборав свакако је симптом једног општег духовног
процеса који је довео до крупних промјена у свијести модерног
човјека, у његовом поимању свијета и сопственог мјеста у њему.
Иако свођење тог процеса у раван историјског тока националне
књижевности значи многа нужна уопштавања и поједностављивања,
он се стално мора имати на уму и повремено призивати као важан
коректив поетских чињеница. Али, језички траг према коме у првој
равни пратимо православну духовност српске књижевности, указује
се у први мах важнијим од идеолошког контекста. Примјерице, било
је и сигурно ће још бити указивања на значајне промјене које у српску
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књижевност уноси Доситеј, гледано према дотадашњој књижевној
и укупној духовној традицији. Знамо и за Његошеву изричитост у
сагледавању Доситејевог дјела као неблагочестивог, управо у погледу изневјеравања изворне православне догме. Па ипак, основни
језички лик Доситејевог и Његошевог дјела свједочи прије у прилог континуитету неголи дисконтинуитету српске књижевности у
времену које та два велика ствараоца реално раздваја. Друга је ствар
што се управо на тој релацији отвара простор и за сврсисходно,
притом веома опрезно, указивање на разнолико цивилизацијско
усмјеравање токова српске културе, које се може посматрати и као
однос патријаршијске и граничарске свијести истог народа у различитим државно-друштвеним срединама, како то формулише
Жарко Видовић. У истом контексту може се и мора сагледавати и
Вукова реформа језика и писма, али Вуков језик, тамо гдје је он заиста писац, потпуно свједочи о унутрашњем континуитету српске
књижевности. Ма колико временски одмакнут од њих, Момчило
Настасијевић за своје вријеме потврђује ту истрајност основног
тока и није никакав инцидент у контексту српске међуратне поезије,
мада се у исто доба почињу осјећати и нови импулси, потпуно страни православној духовности. Тек вријеме након Другог свјетског
рата значиће заправо и у српској књижевности прокламовани дисконтинуитет, стање створено идеолошком присилом, гдје је основни књижевни ток бар за неко вријеме нужно постао подземни ток.
Важно је, разумије се, испитати све посљедице тог идеолошког удара
на биће српске књижевности, а оне су веома бројне и разнолике,
каткад уочљиве већ на нивоу површинских чињеница, каткад замаскиране жучним полемикама о тобоже суштинским проблемима
модернитета у књижевности. Све то јесте важно као коректив, али
је важније да је српска књижевност ипак један и јединствен систем,
једна кућа, да се послужимо том фигуром, којој су се надзиде и президе урушавале и обнављале, којој се и кров преправљао, али чији
су темељи до данас остали исти. То је и књижевноисторијски необориво, а може се сажети у овакву тврдњу: српска писана књижевност
почела је у византијском цивилизацијском кругу управо примањем
хришћанства и утемељена је на православној духовности. Као таква,
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она у чврстим поетичким оквирима и без већих унутрашњих мијена
траје читаво хиљадугође, под историјским околностима које су често бивале толико неповољне да је право чудо како је успјела и да
се одржи. Истовремено чинилац формирања и одржавања народног
идентитета, и то један од најбитнијих, она је носила сва обиљежја
националне посебности од језика и писма, до специфичних мен
талитета и нарави, христијанизованих фолклорних предања
или историјских, државних и националних преокупација, остајући
вјерна византијско-словенској духовној подлози, како је то сумирао
Димитрије Богдановић.
Поезија почиње тамо гдје се отвара бездан тајновитости пред
којим научној мисли остаје само да заћути. Да је рационални ум
могао да објасни све што одређује човјека у свијету који настањује,
за умјетношћу па тиме ни за поезијом не би било разложне потребе.
Наука утврђује чињенице, разматра односе и изриче судове; њен
језик је хладан, дослован и крајње референтан, сав од денотата и сав
остварен искључиво у једном функционалном стилу. Језик поезије
је по свему супротан; чак и кад се обликује као закључак он узима
лик парадокса, док тамо гдје није у стању да заокружи цјеловиту
мисао, он пропитује, наговјештава, сугерише, а најчешће потпуно
излази из јасно назначене области когниције и зарања у крајње
флуидне сфере афектације. Поетска спознаја, за разлику од научне, није одређена телеолошким императивом, она се језички стапа
са тајном и сва предаје интуицији. Примјерице, чувена Бодлерова
објава универзалне аналогије с којом је средином деветнаестог
вијека почела нова, симболистичка ера свјетског пјесништва, нема
посебну вриједност сама по себи нити је нека апсолутна новост у
теоријском смислу. То да је све са свим у вези и да постоје аналогије
које човјека, природу и васељену утврђују као органско јединство, то
се одавно дослућивало и на неки начин знало, чак и преко појединих
научних открића. Истинска вриједност те објаве пројављена је заправо као синестезијска моћ језика, објективна језичка могућност
комбиновања и прожимања чулних осјета, што је својеврстан продор у тајну која је позитивној науци стално измицала и која ће јој
трајно остати неухватљива.
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Поезија има само једну једину условност–неизбјежну обавезаност језику; он је медиј у коме се она остварује, њена прва и
посљедња мјера. И док је за све друге видове људског стваралаштва језик најприје и најчешће најважнији облик комуникације,
за поезију је он првенствено тајна, велико и недокучиво, али непрестано живо и изазовно чудо. Лингвистика зна све о структури
свих језика овога свијета, али не зна нити ће икада знати откуда
језик уопште, као феномен; она о томе може да износи само разнолике претпоставке, као и физика о постанку космоса. Поезија
ни ту није оптерећена сазнајном сврховитошћу, њој је много ближа
слутња божанског искона тог чуда званог језик и преданост његовим
тајним моћима. Вратимо се на трен поново Његошу: Свемогућство
светом тајном шапти / Само души пламена поете. Хришћанско
спознање јасно каже да језик није аналоган истини, при чему се та
истина изједначава са самим Творцем. Овакво сазнање, а сходно
њеној парадоксној природи, за поезију је много прије подстицај него
обесхрабрење. Подстицај освајања нових и неиспитаних могућности
језика, чисти стваралачки изазов по коме пјесник бива, његошевски
речено, творац мали најближи Божеству. Чак преко шездесет пута
помиње се у Његошевој Лучи микрокозма Божје име, у потпуно
различитим облицима, чак не рачунајући алузије и контекстуална
упућивања. Ово је јединствен поетски примјер богочежњивости,
гдје се творбени замах језика непосредно исказује као основни творачки замах поезије, њена демијуршка природа.
Ако је сазнајно подручје поезије ограничено, простори
језичких игара које она осваја су бескрајни. Та врста умјетничке
игривости на првом степену је чиста звучна појавност, зато што је
и језик по својој природи звучни феномен, сасвим особена музика.
Већ на том степену организације, односно оркестрације поетске
умјетнине јасно долази до изражаја иновативна снага пјесничког
језика која се одмах потом прелијева у нашу говорну свакодневицу,
а она се готово никад не пита о поријеклу толиких појединих
ријечи. Довољно је узети за примјер ономатопејски принцип творбе и присјетити се толиких шуморења, брујања, хујања, пискања,
циктања, кликтања, сиктања, мљацкања, шљапкања, режања,
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гроктања, крчања, цврчања..., којима обилује језик а које би било
веома тешко све побројати. Од оваквог типа ријечи па до толико
бројних калкова и неологизама није сувише дуг пут. Упитамо ли
се како све то настаје, одговор ће бити једноставан – све је то плод
поетског осјећања и поетске уобразиље. Мада о томе готово никад
и не мислимо, треба сасвим јасно саопштити: језик би се сасушио
и атрофирао да није поезије. Наиме, наше говорне навике су
аутоматизоване у највишем степену, као што је то уосталом случај
и са нашим опажањем. Да би уопште била могућа, поезија мора да се
непрестано опире свакој аутоматизацији, а то чини онеобичавањем
језика и свијета. Да би се поетски посматрало, мора се гледати
искоса, под крајње необичним угловима; а да би се поетски зборило,
тражи се изграђена језичка самосвијест. Под хипнотичким дејством
говорне аутоматизованости, дуго се и у теорији пјесништва, све до
двадесетих година двадесетог вијека, тврдило да наш колоквијални
језик карактерише дословност значења, док је у случају поетског
језика ријеч о значењском преношењу. Заправо, то није тако, јер је
и језик наше свакодневице препун метафора и метонимија, с тим
што су оне толико очврсле да их више и не осјећамо као тропе.
Колоквијални и поетски језик не разликују се, дакле, по врсти
него само по степену уређености. И још једна чињеница од велике
важности за поезију и њено тумачење – поетска употреба језика
једина је која може да укључи и обједини све функционалне стилове,
а шта ће све у датој ситуацији активирати, то је ствар пјесниковог
избора, његовог селекционисања и комбиновања језичких јединица.
Својеврсно је чудо како се мртво слово на папиру тако сугестивно дотиче најсуптилнијих нијанси људске емотивности. Али,
ако се зна да је то слово само знак живога духа, онда чудо бива
разумљивије. Тајна је, рекосмо, у нарочитој селекцији и комбинацији
језичких јединица на свим нивоима; једнако се умјетнички дјелује
гласовним комбинацијама, мелодијом, интонацијом и ритмом, колико и морфолошким спојевима, лексичким и синтаксичким низовима. На дјелу је врло сложен учинак језичкостилских фигура, заснованих на темељним принципима људског мишљења. Док није започела
свој живот у слову, док је трајала у живој, непосредној усмености,
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поезија је поред вербалних јединица укључивала у себе и оне невербалне, како би Његош рекао различите знаке и тјелодвиженија.
Уз гестикулацију и мимику, уз сузе и смијех, крике и шапутања,
ријечи су бивале живље и сугестивније. Писана ријеч памти ту своју
усмену попутбину, и тумачи увијек морају имати у виду да поетска писменост нагонски тежи сопственој усмености. То је добрим
дијелом и због сликовитости која је, након звучности, други доминантни ниво постојања поезије. Ако би се поезија ослонила само
на идеје и појмове, те напор сопственог израза свела тек на њихово
формулисање, истог тренутка би изгубила умјетничко сопство и
свела се на беспотребни сурогат философије. Поезија се, истина, не
може сасвим свести ни на одређење мишљења у сликама или чулног
предочавања идеја, нити Хорацијев идеал ut pictura poesis (да пјесма
буде као слика) предочава свеукупну природу поезије, али таква
аргументација већ довољно говори у прилог великом значају слике и сликовитости у књижевној умјетности. Уосталом, сва људска
спознаја подразумијева или слике или појмове, како је то у својој
Естетици научавао Бенедето Кроче.
Поезија је једно велико и необично сложено језичко
постројење за производњу значења. Успостављена на нивоу звука
или слике, та значења не морају нужно бити ослоњена на мисао,
али никада нису ослобођена извјесног смисла, макар се тај смисао
испољавао као чиста и самосврховита игра. Највећи број читалаца,
па и тумача, значење препознаје тек кад је изведено на нивоу језички
уобличене мисли или неке идеје. Ту је оно не само најочигледније
него и најизазовније, будући да се непосредно очитује као начин
спознаје и дотиче неког људски важног садржаја, неког питања на
које није могуће дати крајњи одговор. У том домену поезија ступа
у блиску везу с философијом и теологијом, а пјесник коме је у простору такве синкретичности дата милост уобличења бива препознат
као мудрац пророчког надахнућа. Тако препознајемо Дантеа, тако
Шекспира, Гетеа, Достојевског или у сопственом језику Његоша, чије
су стиховане мисли већ одавно постале освјештане истине колективног памћења. Проничући дубоко у парадоксну људску природу,
Његош је појмио неразмрсиво јединство благослова и проклетства
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мисли и језика, њихове суштинске недостатности, и поготово
убједљиво показао бесловесност науке без Бога, која граби искру
божествену у скотско је селећи мртвило. Радикалан критичар свега онога што се касније именовало као сциентизам, рационализам,
просвјетитељски прогресизам, он је пјесник супротица, антитетичких судара и смисла који се открива тек у непрестаном контрастном прожимању, смисла који је ослоњен на свијест о праузроку.
Поезија, како је осјећа Његош, заиста је ствар битија; пјевати ту
значи живјети и стварати, истовремено и истосмислено. Само из
таквог поимања и осјећања могла је потећи јединствена и неупоредива његошевска елегија у којој су се стопили људско, земаљско
и небеско, као што су се сублимисали слика, идеја и музика, при
чему је фанопеја отјеловила логопеју, а мелопеја им објема удахнула непоновљиву душу десетерачки уобличеног језика: Наше жизни
прољеће је кратко, / Знојно љето за њиме сљедује, / Смутна јесен
и ледена зима; / Дан за даном вјенчаје се током, / Сваки својом по
наособ муком. / Нема дана који ми желимо, / Нит` блаженства за
којим чезнемо. / Ко ће вјетар луди зауздати / Ко л` пучини забранит
кипјети / Ко л` границу жељи назначити? Изречена колоквијалним
језиком, истина садржана у овим стиховима дјеловала би сувопарно и начелно, као једно у дугом низу општих мјеста нашег аутоматизованог мишљења и још аутоматизованијег говора. Овако, то
су тврдње и питања чија нас унутрашња драматичност непосредно
дотиче снагом непатворене истинитости, попут изненадног ударца.
У њих је утиснута јединствена снага искуственог доживљаја и до
распрснућа напета емоција коју преносе интонациони интервали
и ритмичко-мелодијска таласања. Ако се то не осјећа, онда је свако
рационално тумачење унапријед одређено као неуспјешно, у основи
излишно. Јер, и тумачењу као облику стварања нужно мора да претходи душевна емпатија, повишен степен језичког сензибилитета или
једноставно – љубав према поезији.
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Човјек је минута бића, вјечност ништожности!
(Биљежница)

П

етар II Петровић Његош, више пута је употријебио метафору – атом, преносећи значење ове најмање честице
на човјека. Aтом, иако најмања, али конститутивна честица, обдарен
је по Његошу, сопственом силом (ватром), која му даје могућност
да креативно учествује у духовном животу, али и животу космичког простора. То је некад „атом мислећи“ (Луча), некад је то „буром смутном узвијани атом, таинственом запаљени ватром“ (пјесма
Рим, 1. јун 1851). У овом пјесништву, које обухвата узајамност и
прожимање антрополошког и космичког плана, дјелатна својства,
везана за ову градивну честицу, имају велико достојанство, јер атоми директо сарађују с божанским енергијама, које напајају и атоме, и космичка тијела. Атому сродне метафоре код Његоша: -умно
сјеме, умно зрно, тварца мала (коју земља вара), искра (у смртној
прашини), искра (у камену), искра (бесмртна), повећавају важност,
1
Рад представља измијењен и дјелимично допуњен предговор двојезичном
(српском и руском) издању Биљежнице Петра Петровића Његоша, Беране–
Београд–Никшић 2019. године.
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узајамним садејством, ослањајући се једна на другу, проширују
радијацију смисла, на цијели пјеснички и религијско-философски
простор његовог дјела.
У оваквим метафорама сусрећу се и оне дубинске противречности, антиподи и парадокси, јер та најмања честица, „атом мислећи“,
може да се охлади и изгуби сопствену ватру, и да постане „мртви и
хладни атом“, да га прогута ноћ, али, наравно у свом егзистенцијалном
потресу задржава могућност, да се „надоји божанских лучах“, и да
тако дјелатно и славно учествује у свепрожимајућем смислу који
држи и човјека и универзум.
Ако учинимо још један корак кроз густо поље песникове метафорике, наићи ћемо на ријечи „електризам“ и „електричка искра
– душа“, што су синоними за духовну, тј. пјесничку енергију. Атом,
умно сјеме, искра, као носиоци и преносници природних енергија,
додатно покренути електризмом, и електричком искром – душом,
отварају унутрашњи простор духовног сазнања, и велики, екстатични доживљај бића.
Са ових првих узрока Његошевог пјесништа, можемо наслутити и тајну личности пјесника, који се у подловћенској пустињи,
домогао живог корјења духа, разрастајући се све дубље, и све више
и све шире, под влијањем тајногa промисла, носећи се са свим противречностима природе, човјека, времена, и вјечности.
Поменути метафоризовани ослонци Његошевог пјесништа,
говоре о првим и правим узроцима творачког пута Пустињака
цетињског, који је са малог и бурног црногорског бријега, обасјавао
недогледни простор тајне човјековог бића, народног памћења и
космичког пространства.
Наш пјесник је видио, да човјек, „сам собом чудо сочињава“,
а егзистенцијалне тјескобе, и најдубље мисли, и то чудо само
разгоријевају, претварајући човјека у лучу која свјетли у тами и
тама, ма колика била, ипак је не гаси.
Његош је пјеснички употребљавао и философски појам, биће,
схватајући га искључиво егзистенцијално, као екстатичну екплозију
сила човјекових које се буде и разгоријевају додиром божанских
енергија. Зато Биће код Његоша, „ври у луче сјајне“, кроз које пјесник
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директо долази до највиших сазнања и најдубљих увјерења, која
најчешће људски језик не може изговорити.
Узимајући да напишемо неколико ријечи, као уводни текст
за први, дјелимични превод Његошеве Биљежнице на руски језик,
чини нам се да је упутно поћи од ових градивних метафора, јер су
записи у Биљежници, она зрнца, „атоми“ који су градивни ослонци
цијеле Његошеве пјесничко-религијске и философске грађевине.
Његошева Биљежница најчешће и није објављивана уз пјесникова
главна дјела, али она баца свјетлост на сва његова дјела, и посебно на
пјесникову личност. Међутим оно што нам се чини најзначајнијим,
а што је везано за пјесникове мање прозне и пјесничке записе, јесте
то што се у њима налази, скоро екплицитно изражена суштина
Његошеве поетике. Зато у овај избор нијесу ушли текстови који
нијесу директно везани за пјесникову стваралачку личност, а ушли
су неки пјеснички и прозни текстови (изводи из писама) који се
формално не прибрајају Биљежници.
Узели смо и неке пјесме, који не припадају Биљежници (Мисао,
Спровод праху С. Милутиновића, Рим, купола св. Петра 1851), али
смо сабирали текстове по сродности – оне који су непосредни
ослонци великих пјесникових дјела, као рецимо писма доктору
Маринковићу и Л. А. Франклу, дио Тестамента. На неки начин, сви
Његошеви литерарни записи који су остали изван његова три велика дјела (Луче, Горског вијенца и Шћепана Малог), могу се, у ширем
значењу, третирати као биљежница, јер су били, или, припрема за
велика дјела, или су кристални остаци његових великих дјела.
Дио Биљежнице који је непосредно везан за пјесничко искуство, личи на зрнца огња из којих се распламсало велико Његошево
пјесничко и мисаоно дјело, или на остатке жара, послије великог
пјесничког пожара. Те забиљешке писане су као да нијесу упућене
радозналим читаоцима, него само оним трагаоцима духа, које ће
живо занимати тајна пјесникове личности, сакривена у остацима
једне велике људске експлозије, за коју људи нијесу знали у времену
када се она стварно десила.
Носећи дио Његошеве Биљежнице су медитативни фрагменти, у којима се пројављује, на убједљив и јасан начин, животворно
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искуство пјесника и разумијевање пјесништва. У овим записима
је видно да је духовно сазнајни порив код Његоша био примарни
и животворни порив, на којем је ослоњао, не само своју пјесничку
самосвијест, него и разумијевање човјека и универзума. У главним
Његошевим дјелима, није лако видно од чега је полазио, који су
разлози уткани у пјеснички порив, како је он разумијевао улогу
позије у личном животу, и шта је она по природи. Дакако, они
који истражују Његошево дјело с философског и религијског
аспекта, у овим пјесмама и пјесничким записима, наћи ће живе
ослонце Његошевог огромног ума, и пјесникових космолошких и
религијских увида високог значења.
Читајући ове записе, као и „мање“ пјесме, непосредно је видно
који су унутрашњи разлози покретали пјесников живот, из којих је
дубина почињао свој непоновљиви пут, с каквим се противрјечјима,
у духу и у природи сусретао на почетку свог пута, у што је он полагао
наду да човјек, „тварца мала што је земља вара“, може изнијети своје
бреме. Видио је да човјек, у којем су завезана она „прва питања“ и
загонетке, својим умом не може расвијетлити, ако сам Ум, који „све
прониче“ и све држи, не почне да живи у човјеку и да освјетљава
његове дубине.
У пјесми Мисао, која се може узети као уводна пјесма
(хронолошки и духовно), Луче микрокозма, али и основа цијеле
Његошеве поетике, акцентовани су унутрашњи сукоби сила које
човјека стављају у чудо, и принуђавају, да на та крајња питања,
кроз лично, али неизоставно – стваралачко суочавање, да одговор:
Пламен боженствени у ништавном храму/Каква те је судба у њему
зажегла?/Али си ти тијелу вјечно мучение/Али тијело теби времена
тавница...Ако ми нијеси бесмртности свједок,/А ти бич си мени и
тирјанин љути...
Његош је имао корјенити монотеистички карактер. Творац,
који даје снагу, пут и смисао „малом мраву, ка гордоме лафу“ (Г.
В.), био је, у крајњем, пјесников једини саговорник са којим се
споразумијевао језиком тајнооткрића, које је пред пјесниковим духовним очима изницало из свих призора, од цвијета и лишћа које
опада с дрвета, до удаљеног сијања ноћних звијезда. Пјесниково
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дивљење Творцу претварало се у непосредни доживљај постојања
и сопственог тоњења у химне: Ти који си бесмртним лампама
украсио простор, подножје Твојега престола, Ти који си укочио и
завитлао миријаде мировах у ваздуху, Ти, који си дао равновјесие
свјетовима, Ти, који божанственом, магическом вјештином вежеш
зраке за свјетлости и сијеш зраке из свјетлости (Биљежница, 51).
А спуштајући поглед к земљи, рефлексе те првобитне творачке
(пјесничке) силе види у свим појавама, од земље до неба. Даље у
Биљежници читамо: Жубор листића и распуцање цвјетовах, хука
мора и вјетровах су глас моје музе (11). Струне су моје лире, зраке
сунчане и свих свјетилах (10). Слово је Божије зачало мирове и про
сторе (9).
Искре и луче су основна структура логосног универзума, које
и биће пјесниково претварају у велике пожаре, пред којима људско
запире познање: Горе су од искарах. Које миријаде искарах у њинима
мртвима масама спавају“ (Биљежница, 48).
Зачуђује, заправо, шокира Његошево виђење људске кратковидости, кад су у питању тајне уткане у човјеково биће. Једна
реченица у Биљежници гласи: Још идеја људска тепа у колијевци,
наречијем ђетињским (31).
Не запањује код Његоша само то да је видио човјека као „немирни атом“ у космичком пространству, него како из тог атома
може да се распламса велики пламен кроз кога човјек сагледава то
пространство и сведржећи ум који га одржава и осмишљава.
У поменутој пјесми Мисао, један стих гласи: Ах, мисли свеш
тена, слатка пишто душе. Та мисао, дакле, није само мисао, него
храна (пишта), и није било каква храна, него огњена храна, која
даје души онај првобитијни огањ, који истовремено омоћава дух и
сазнајно просвјетљује.
Као што је познато, Његоша је занимало и превођење, њему
сродних свјетских пјесника. У овом избору доносимо кратке одломке
из превода Алфонса Ламартина чија га је дубина мисли и осјећање
духовног свјединства необично привлачило.
Капацитет Његошевог генија, лако је спајао космолошки и
антрополошки план, благодарећи наласку животворне честице,
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искре, која уноси сазнање и бесмртну вијест у човјекову душу, а
свјетлост и поредак у космос.
Античка питања „једног и мноштва“, као и хришћанско питање
„Творца и творевине“, код Његоша су спонтано радила, покретана
разлозима генијалног ума, и разгоријевана „ватром поезије“.
Овај дио Његошевог стваралаштва, коме досадашња књижевна истраживања нијесу поклонила заслужену пажњу, врло је
битан, јер се ти записи могу узети као ослонци његових великих
дјела, и као експлицитне формуле пјесникове поетике, и као јарки
печати пјесникове личности.
И да завршимо овај кратки предговор првом двојезичном
(српско-руском) издању Биљежнице Петра II Петровића Његоша,
једном реченицом из овог најмањег дјелца: Геније је зраке (зрака)
које свуда падају, него се само на свијетлим стварима купе и играју
(Биљежница, 54).
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П

етер Хандке је писац који не прати струју времена већ
иде мимо ње. Већ пишчево рано дело одликује побуна
против књижевних мода и трендова, а од средине деведесетих година
прошлог века и отворено довођење у питање владајућих идеолошких
матрица. Зато промишљање Хандкеове књижевне поетике, а
нарочито питања која је поставио у путописно-политичким есејима
везаним за простор бивше Југославије, подразумева и промишљање
нове друштвене парадигме Запада након пада гвоздене завесе.
Петер Хандке је написао укупно осам есеја везаних за грађански
рат у Југославији. Прочитала сам их поново (у немачком издању). Реч је
о следећим списима: Опроштај сањара од Девете земље. Стварност
која је прошла: сећања на Словенију (1991); Зимско путовање до река
Дунава, Саве, Мораве и Дрине или Правда за Србију (1996); Летњи
додатак зимском путовању (1996); Питајући у сузама. Накнадни
записи о два проласка кроз Југославију у рату, марта и априла 1999.
(2000); Около Великог трибунала (2003); Табле из Дајмиела. Извештај
заобилазног сведока о процесу против Слободана Милошевића (2006);
Кукавице из Велике Хоче (2009); Прича о Драгољубу Милановићу
(2011). Упутно је и немачко издање Још једном за Југославију: Петер
Хандке (1999) у којем су скупљени чланци са реакцијама на пишчеве
списе, као и интервјуи са писцем.
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Иако су наведени пишчеви списи код нас својевремено
преведени, ниједан од њих се не може наћи у Београду. У Бечу их
годинама у књижарама није било могуће наћи. Након објављивања
Нобелове награде, у Талији, највећој бечкој књижари, постављен је
сто са Хандкеовим књигама, а на њему се налазе и нека од старих
издања наведених есеја. Напомињем да је Зуркамп 2018. издао
сабрана пишчева дела, скупивши свих осам есеја у једну књигу.
Можда се и неки наш издавач одлучи на сличан подухват?
Већ је први од осам списа изазвао жестоке критике, а након
другог, објављеног 1996, дошло је до медијског излива гнева, који
се сада делимично понавља. Шта нам са ове дистанце говоре
пишчеви есеји настали у распону од двадесет година, од 1991. до
2011? Они нам говоре не само нешто о односу јавности према рату
у Југославији, некад и сад, него и много шта о савременом свету.
Хандке у њима проговара, посредно или непосредно, о феноменима
који неки одавно виде, многи више не могу а да не виде, а многи и
даље одбијају да виде.
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Каква врста писца је Петер Хандке?
Свако ко га је читао у оригиналу зна да су његове књиге
изазов за преводиоце: Хандке је истраживач специфичних
могућности немачког језика. Настојање на прецизности израза је
Хандкеово поетичко начело: писац мора избегавати овештале речи
и фразе, мора разбити рутину рефлексног преузимања медијски
створених појмова, штавише, управо он, више него други, мора
бити свестан утицаја језика на формирање погледа на свет. Друга
битна особеност која одликује Хандкеа је избор тема настао из
унутрашње нужности, независно од тога шта сугерише издавач и
шта наводно очекује публика.Трећа особеност је високо вредновање
спорости: дати себи времена да се нешто осмотри, опази, запази,
и о њему промисли, приказати процес настанка осећања и мисли,
са свим детаљима и нијансама. У вези са тим важна је пишчева
техника постављања питања, која сведочи о уздржавању од
дефинитивних и категоричких судова. И пета особеност: ходање
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као средство спознаје света, одлазак не првенствено до познатих
делова неког града или пејзажа, него понајпре до оних рубних, ван
интересовања већине, да би се маргиналном дале речи и значај.
Када неко чита писца и осети дух који носи његово дело, а не
само скупља „информације“ о њему из Википедије и других медија,
или несвесно преузима туђе судове, требало би да осети да је човек
који се 1996. одлучио на „зимско путовање“ – добронамеран човек.
Све наведене књиге одликује приповедач отвореног ума и срца,
коме не промиче ниједан детаљ, да ли су то јорговани у ибарској
долини, нечији поглед, или грактање птица; приповедач који не
доноси једнозначне судове о ономе што у местима и пределима у
којима борави види и доживљава. У Зимском путовању... Хандке
објашњава свој приступ: „Овде ни на који начин није реч о једном
‘Оптужујем’. Нешто ме вуче једино ка правди. Или можда уопште
само ка промишљању, ка дати-на-увид-за-промишљање“. У свим
есејима је тон суздржан, а потресеност утишана. Хандкеови списи
постављају стандард како треба писати о екстремној ситуацији рата:
не калкулисати са ефектима и не циљати „огољено-бесрамно“у срце
читалаца.
Петер Хандке је током година грађанског рата из даљине
интензивно пратио извештаје и слике, и сам мрзећи Србе због онога
што чине, али је део њега осећао да медијска слика рата не може
бити цела истина. Упорност тог унутрашњег гласа довела је писца
до стваралачког заокрета: читања књига из историје и тематизовања
текућих историјских догађаја. За Хандкеа су путовања кроз Србију
и Босну, и писање о њима, процес покушаја разумевања – најпре за
самог себе – како је могло доћи до братоубилачког рата, и зашто су
Срби починили злочине за које су оптужени. Објашњење медија
да су Срби „параноични“, „неевропски варвари“, „кољачи“, није му
било довољно. У есејима писац нигде не напада друге ратне стране,
али изнова и изнова доводи у питање неутралност извештавања.
Хандкеов поглед је у традицији просвећеног хуманизма: одликује
га приближавање сржи неког феномена кроз његово разматрање са
свих страна, затим скепса као контролни механизам долажења до
увида, као и свест о сложености и многострукости света.
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Нову парадигму Запада одликује осипање високих стандарда
културе. Кроз промене су прошли нарочито новинари, који су
одувек у очима носилаца привредне и политичке моћи били од
непроцењиве важности за обезбеђивање пристанка маса. У новим
условима, Хандке се појавио као неко ко је прекинуо правила игре,
као квариигра, који је написао да прва жртва рата није истина
него језик. Он је био први писац од ранга који је запитао зашто
репортаже о страдању цивила долазе увек само са једне стране,
да ли су фотографије жртава (увек у крупним плановима) заиста
увек настале спонтано, чему служи производња „отрова од речи“
(Wörtergift). Наводећи конкретне примере говора мржње водећих
новина попут Цајта, Монда, Ел Паиса, Њујорк тајмса, он је написао:
„Биле једном једне новине“.
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Рецепција Хандкеових политичких списа
У интервјуу који је 1996. дао шпанским новинама, Хандке
каже: „Био бих врло задовољан када бих у некој европској или
америчкој дневној новини могао да прочитам чланак у коме
новинар објашњава како је дошао до својих информација, како је
доспео у Југославију, ко му је платио путовање, да ли је познавао
Југославију пре рата, да ли говори њихов језик, ко му је преводилац,
како га је нашао и колико му је платио. Управо то ја чиним у уводу
своје књиге“ (Зимско путовање...). Писац је овде посредно указао да
ратни репортери нису увек борци за истину, да су и они само људи
подложни спиновању истине зарад зараде, напредовања у каријери,
награда. Хандке је пак путовао а да му нико није наручио текстове
нити га финансирао, у земљу коју је делимично познавао пре рата,
са немачко-хрватским речником у руци, са преводиоцем Жарком
Радаковићем, пријатељем који му је помагао у комуникацији на
терену без новчане накнаде. Другим речима: писац је отишао не
по задатку, него по диктату своје савести, из потребе да види шта
ће наћи у земљи „агресора“, коју су ратни репортери заобилазили.
Да ли би неко 1996. могао да објави есеј у коме тражи „правду
за Србију“, а да то није био Петер Хандке, који је постао Петер
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Хандке много пре свог одласка на „зимско“ и „летње“ путовање?
Чињеница да је до тада цењени писац (са аустријско-словеначконемачким коренима) отворено довео у питање западни косензус
како треба гледати на рат у Југославији, нарочито је раздражила
јавност. Полемике с написаним заправо није ни било, јер није било
отворености нити спремности да се нешто од питања које је писац
поставио заиста размотри. Уместо тога, носиоцима јавног мњења
било је стало до проказивања Хандкеових списа као „јеретичких“.
Поређење с верском борбом није претерано када се има у виду
жестина некадашње хајке на Хандкеа, нискост увреда, перфидност
аргументације, копање по узроцима за протест (немогуће да има
чисте побуде), све до патологизације писца и захтева да се пошаље
у установу за душевно оболеле. Изјашњавање о Хандкеу било је и
остало показивање Weltanschauung, сигнализирање политичких и
културолошких гледишта, па и карактера.
Какве су садашње реакције у Аустрији? У првом таласу
биле су позитивне, чак еуфоричне, у смислу „наш Нобел“, што
је разумљиво у свакој земљи (а нарочито у земљи смањених
географских граница). Што се тиче реакција књижевних критичара,
већина је истакла несумњиву вредност пишчевог дела, а неки су
додали да је његов „просрпски ангажман“ био „странпутица“. Други
талас реакција уследио је након љутитих захтева са простора бивше
Југославије да се Хандкеу одузме Нобелова награда, као и осуде
Саше Станишића, овогодишњег добитника Немачке књижевне
награде. Његово згражање, као и згражање мање познате Барби
Марковић, спадају у„трофејна“– с обзиром на њихово национално
порекло – и одлично илуструју значење израза „писци за дневну
употребу“. У другом таласу реакција огласили су се претежно бивши
ратни репортери, осудивши доделу награде. Карактеристично је
да се ни у једном нападу не може прочитати да је писац два пута
током бомбардовања путовао кроз Србију, нити ико помиње књигу
Питајући у сузама. Новинари хоће да буду у праву, и само понављају
исте старе оптужбе истим флоскулама. Они заправо бране себе, и
своје некадашње извештаје, а бране и утврђену слику рата и света
коју су заступале и даље заступају земље из којих потичу.
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И данас неприхватљиви ставови писца
Који пишчеви ставови (из наведних есеја) су и данас крајње
непопуларни? То је најпре Хандкеово мишљење да је Европа
након хладног рата пропустила шансу за нови почетак на новим
основама, јер не само да у годинама када се сама уједињавала није
подржала Југославију као пример заједнице више народа, него је
још и искористила њене унутрашње слабости, промовишући тезу
о„вештачкој творевини“, па и „тамници народа“. Неславном улогом
у распаду Југославије пишчева генерација је „пропустила шансу
да одрасте“; она није показала свест о „посебној одговорности“
Аустрије и Немачке за простор Југославије где је у два светска
рата починила злочине, него је дозволила да „атавистички“
моменат наслеђеног ресантимана доведе до једностране осуде
српске стране. На зид ћутања наилази и Хандкеово инсистирање
да се обавести о „предисторији“ југословенског поднебља да би
се схватила позадина грађанског рата и избегли извитоперени
закључци. Писац наводи, имајући у виду усташке злочине, да би
можда и сам у условима промене хрватског устава поступио као
хрватски Срби, и поставља иритирајуће питање: „Ко је дакле био
агресор?... Да ли је онај који је провоцирао рат исти онај који га је
започео?“ (Зимско путовање...).
И даље је неприхватљива Хандкеова оцена да је извештавање
западних медија о бомбардовању СР Југославије од стране НАТО-а
(еуфемистички названо „хуманитарна интервенција на Косову“)
„гола, појачана порнографија речи и слика“, „колико лажна толико
и безвредна“. Хандкеов суд има тим већу тежину што је писац био
у прилици да упореди виђено и доживљено на бомбардованом
терену с медијским извештајима које је гледао по повратку у
Француску. Ратну коалицију назвао је „У.Р.Д.“ – „Уједињене Ратне
Демократије“, а рат који воде „најлицемернији“. „Одавно то више
није војна акција, него парализовање, и још горе – ударање-у-срце,
и још горе –ђаволско-брисање-површине једне целе земље, и још
више, једног целог дела планете Земље“, од које је ратна коалиција
начинила „гигантску мету“ (Питајући у сузама).
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Критиковањем бомбардовања Хандке је ударио у нешто
и данас врло осетљиво. Бомбардовање остатка Југославије било
је закуцавање последњег ексера на нови идеолошки производ
„мировног рата“, који је и данас на тржишту. Био је то пример
како се рат може третирати као медијска роба која се уз добру
маркетиншку кампању може успешно продати. (О чему сведочи
и епизода у азијском ресторану у који Хандке често свраћа, где му
раније увек љубазни келнер из Камбоџе изнебуха каже – „Пол Пот!
Милошевић! Србија!“). Да на том примеру није сломљен отпор пре
свега западноевропских „муштерија“ према „двојној стратегији“
„мировних бомби“, не би тако лако било добити пристанак маса за
ратове који су уследили.
Бомбардовање Србије показало је како пролазе они који
пружају отпор моћнима, и ко има монопол на правду и истину.
Хандке наводи одломак из разговора са пролазником у Вишеграду,
који каже: „Мали народи као што је наш одавно више не могу сами
да одлучују“ (Летњи додатак...). Можда је то одувек мање-више
било тако, али је данас, након глобализације, могућност да нека мала
земља сама одлучује о својој политици, и држи привреду и банке у
националним рукама, значајно смањена.
Критика ратних извештача
Хандке је својим критичарима поручио да прочитају шта
стоји у његовим списима. Али није их само довољно прочитати,
одлучујуће је како ће бити прочитани. Јер као што сваки сведок
није исти (Табле из Дајмиела), ни сваки читалац није исти. Постоји
добронамерно читање са жељом да се буде праведан према писцу,
да се нађе бољи смисао текста, и постоји злонамерно читање при
коме се траже индиције за оптужбу писца. Аналогно овом, постоји
писање репортажа усмерено на све чињенице, а не само оне повољне
по фаворизовану страну, као што постоји и писање усмерено на
тражење индиција за унапред постојећу тезу о непријатељу. Како
су многи извештачи писали, тако су и читали Хандкеа.
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Ево неколико примера које наводи писац. „Новинар са
Менхетна“ стигао је у Вишеград по „story“: он и њему слични
„слетели“ новинари само су „скупљачи изјава“ сведока, а није им
стало до „неке повезаности, до рада на објашњењу и разјашњењу
неког проблема, који би могао одвести даље... а свакако /им
није стало/ до за Босну и Југославију нарочито значајне предисторије, предисторије за предисторијом“ (Летњи додатак...).
Ретки репортери већ при слушању босанских Срба потајно у себи
траже „ланац индиција“ за слику с којом су дошли: „Аха, сад опет
лажу. Аха, ово су изговори. Аха, сад то поново умишљају. Аха, ево
њиховог српско-босанског лудила!“; или само мисле у себи:„Аха,
опет нису читали неколицину наших западних истраживања, лоше
су информисани“ (Летњи додатак...).
У вези с описаним механизмом скрећем пажњу на
размишљање америчке новинарке Алисе А. Лапен након читања
Хандкеовог Зимског путовања..., јединог од осам есеја везаних за
Југославију који је преведен на енглески. Након констатације да је
то прва књига коју је прочитала о Србији, њој претходно познатој
само на основу медијских извештаја, она каже да Хандке „лирски
подсећа новинаре... на њихов задатак“: „Грешка је уграђена у систем.
Уредници очекују да репортери имају угао пре него што представе
идеју. Без „удице“ се задатак често не добија. Иако би уредници то
негирали, они очекују да репортери дођу до неког закључка пре него
што почну да извештавају, а да извештај потврди њихове тезе... То је
нарочито забрињавајући феномен у доба политичке коректности“.
(Мишљење је изнето 20. 8. 2001. на британском Амазону, у рубрици
„приказ купца“.)
Кардиналу Ришељеу се приписује изјава: дајте ми једну
реченицу, из било ког текста, и ја ћу наћи разлога да аутора пошаљем
на вешала. Вредни трагаоци су недавно, међу мноштвом интервјуа
које је Хандке дао, нашли једну реченицу у интервјуу из 2011, која
наводно доказује пишчево негирање геноцида у Сребреници, а
потом су нађено послали у Шведску, са захтевом да се писцу одузме
награда. И ратни репортери, који су прочитали неки од Хандкеових
есеја, извлачили су само оне делове који су могли да потврде њихове

116

тезе. Хандке их је назвао „псима рата“, што су цитирали, али су
изоставили почетак пасуса, где писац каже: „Немам ништа против
појединих новинара који откривају, боље рећи разоткривају на
лицу места... живели такви другачији истраживачи терена! Али
имам нешто против чопора који машу из даљине, које су свој позив
побркале са позивом судије, па чак и са улогом демагога“ (Зимско
путовање...).
Техником тражења индиција новинари су прочитали и сва
места где се доводи у питање утврђена слика рата, оптужујући
Хандкеа за релативизацију злочина и ругање жртвама. Имајући у
виду како је читано „зимско“и „летње“ путовање, писац у књизи
Питајући у сузама уводи низ заграда које почињу са „пажња!“, а
затим следи – „параноја!“, „антиамерички“, „једностраност!“, „ратна
поезија!“ итд. Писац на овај начин показује да зна да ће реакције
многих новинара бити рефлексне, и баца им у ироничном кључу
флоскуле за њихове закључке.
Хандкеови критичари устврдили су да писцу недостаје смисао
за стварност (weltfremd). То је нарочито перфидан аргумент јер
инсинуира да писац није у стању да процени политичка дешавања,
и не схвата смисао виђеног на терену, чак и кад му је пред носом.
Несумњиво је да је писац, за разлику од новинара који су ширили
вести са својих иностраних „осматрачница“, отишао у бомбардовану
земљу, боравио у више наврата у Хагу, слушао суђења, упустио
се у читање оптужби и тумачења правних термина и процедура,
обишао многе избеглице, и препешачио терен бивше Југославије,
сматрајући да географија и геологија битно утичу на разумевање
народа и његове историје.
Неки критичари су већ и у Хандкеовом помињању оваца и
меда у Босни видели ширење етничке идеологије (Blut und Boden).
Пре ће бити да је тумачима тог профила сметало нешто друго.
Писац је у својим политичким путописима створио утисак да су
становници које је сретао људи а не људождери, да у себи носе
„бол“ због ратних дешавања, да је посреди нормална земља, чак
лепа земља са много река и планина, да људи тамо читају књиге.
Приказао је како становништво живи под санкцијама, како су
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уништени цивилни објекти, како су бомбе изнова бацане на већ
погођена места, како су уништене стотине мостова, како су болнице
остајале без грејања и воде.
Када се кампањом створи слика о „агресору“ који је, као у
холивудским филмовима, планетарно зло, онда нико не треба да
се дрзне да на њему нађе нешто људско а у његовој околини нешто
лепо, нити његова патња треба да се износи на видело. Сваки знак
питања предупређен је ставом „сами су криви!“. Хандке посредно
указује на психолошко врзино коло: када се за аксиом узме да је
човек за нешто „сам крив“, онда се све види кроз визуру његовог
„првобитног греха“, и све што он има да каже у своју одбрану само
је потврда његове кривице, која спречава да се икада дође до питања
– да ли је заиста сам крив? На крају списа Питајући у сузама писцу
се отима узвик: „Добронамерни људи, где сте? Готово да се појављају
још само злонамерни људи, са њиховим спремљеним моралним
флоскулама“.

Катарина Рорингер Вешовић РОЂЕН У ЗНАКУ ПИТАЊА

Поуке Хандкеових есеја
Из Хандкеових есеја везаних за Југославију могле би се извући
поуке. Једна од њих може се сумирати уз помоћ енглеске изреке
nothing is ever settled until it is settled right, која упућује на то да ништа
није решено док није исправно решено. Мало је било речи о томе
да је Хандке својим списима хтео да допринесе успостављању
мира, свестан да једнострана слика негована као вечна истина не
може довести до помирења народа, нити мир може бити очуван
кроз генерације. Садашњи талас огорчења на неким просторима
бивше заједничке земље сигнализира да је потенцијал за конфликт
и даље веома жив. Ако се жели дуготрајно помирење народа на
овом простору, онда је то могуће само без загрижене одбране
симболичног капитала задобијеног ратом, и без потпиривања
латентних ресантимана. Развој, међутим, не иде у том правцу, већ
сасвим обрнутом: историјске чињенице о два светска рата изврћу
се да би подржале утврђену слику о грађанском рату.
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Друга важна поука Хандкеових есеја је позив да се у јавном
дискурсу не злоупотребљавају речи и појмови, да се уведе „другачији
језик, или бар само другачији тон“, да се чланци не пишу као
„сатаром“, да изражавање мишљења не буде попут „батине“. Петер
Хандке је пионир захтева да медијски језик не буде продужење
физичког и војног насиља другим средствима. И пре његовог захтева
било је прилично јасно да оглушење о позив на трезвеност води
до „сужавања ума“ (Алан Блум), и до „доба неразумности“ (Сузан
Џакоби), а данас су очигледни још већа заоштреност размишљања
у категоријама „или-или“, још непомирљивије идеолошке одбране
свог погледа, и суђења туђем, још снажније емоционално засноване
предрасуде и мржња – у класичним медијима, друштвеним мрежама,
и са државних врхова. Није ли крајње време да се о свему томе
озбиљно размисли?
Трећа поука која се посредно може ишчитати из Хандкеових
есеја је упозорење да је живот у западном свету, вођеном начелом
конкуренције, постао груб, због чега су хуманост, и вредност живота самог по себи, угрожени. Даље егзерцирање властите надмоћи
путем цинизма и презира – што је заштитни знак појединих новина и телевизијских емисија – јесте деструктиван рад на уништењу
људског света. Карактеристичан је у том смислу један Хандкеов пример. Он описује омладину са којом слуша уживо музику на београдском Тргу републике (за време бомбардовања): „немо заједничко
слушање, гледање тамо-овамо, тражење места и пута, окренутост ка
унутра“, чине се писцу као „‘плес’ који слама срце“. О истом догађају
пише за Mонд „критичар испред телевизора“: “И афричка племена, пре него што пошаљу своју омладину у своје убиствене ратове,
бацају је у занос с плесовима и музиком – слично ‘року’ у Београду“.
Протест против лицемерја
Хандкеови есеји везани за Југославију постављају питање
етичке суверености новинара; питање њихове компетентности;
питање злоупотребе језика у циљу легитимисања рата; и питање
одстрањивања дисонантних елемената и форсирања оних који
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хармонирају с политичким становиштем земаља из којих потичу
извештачи. Хандке је један од првих који је на посредан начин указао да систематско прилагођавање истине властитим интересима
води слабљењу осећаја за добро и зло, и смешта лицемерје у срце
демократије.
Писац вероватно не би отишао на Милошевићев погреб да није
лично доживео контраст између уништавања инфраструктуре и ресурса Србије бомбама, и медијске кампање која га је пратила. Његов
одлазак био је израз протеста против лицемерја самозваних моралних вођа света, против рата као средства решавања конфликата, уопште против ратног запоседања света својом „истином“ и „правдом“.
Немачки новинари Томас Дајхман и Сабина Реул су устврдили већ 1996, поводом „случаја“ Хандке, да духовну климу земаља
Запада одликује „мекани тоталитаризам“. Петнаестак година
касније, социолог Хартмут Роза је у својој свеобухватној анализи западних друштава касне модерне, у чијем средишту је теорија
убрзања (технике, социјалних промена и темпа живота), констатовао да је притисак да се живи и мисли на одређени начин зашао у
све поре друштва, укључујући и лични живот, због чега наликује
невидљивој тоталитарној сили.
Европска унија као да ништа није научила из развојне линије
која води од распада Југославије, преко бомбардовања, до сиријских
и либијских избеглица са којима не зна шта ће. Далеко је од тога да
проблем тероризма на свом терену види као последицу ратова за
чије разбуктавање ако није крива, није ни невина. Својом неславном
улогом у Украјини, и медијским ширењем нетрпељивости према
Русији, дала је свој допринос стварању још једног тешко решивог
проблема на европском тлу.
Није ли Петер Хандке један од „најевропскијих“ писаца? Који
је пропутовао добар део Европе – од севера до крајњег југа. За кога
Европа не обухвата само „ексклузивну Европу“ него и „другачију
Европу“. Писац који преводи са старогрчког, француског и енглеског; може да говори, између осталог, шпански и словеначки; а живео је дуже у Аустрији, Немачкој и Француској. Његово дело је вредан допринос размишљању о Европи будућности.
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С

трахоте Првог свјетског рата Светозар Ћоровић је
искусио као затвореник у Невесињу и Жегару код Бихаћа,
као талац у Мостару, да би, напосљетку, био мобилисан и послат у
Ђур. Тешко болестан, из овог мађарског града вратио се поткрај
1917. године. Иако је све вријеме до смрти (17. април 1919. године)
провео на болесничкој постељи, неуморно је стварао, написавши
нека од својих најбољих дјела, изванредна литерарна свједочанства
о сопственом и страдању српскога народа на подручју Херцеговине.
Поред неколико прича, треба посебно издвојити његов мемоарски
текст „Белешке једног таоца“, приповијест „Брђани“ и критички
чланак „Морал у нашем друштву“.
Једна од посљедњих и најбољих Ћоровићевих приповједака,
под насловом „Посета“, настала на крају његовог животног и стваралачког пута, тематизује искуства стечена у вихору Првог свјетског
рата, чији је писац био страдалник и мученик (овом тематском кругу припадају и приче „На вежбалишту“, „Шта пишу“ и „Амајлија“).
Главна јунакиња одлази у Ђур да посјети мужа, кога двије године
није видјела а који јој је, у једном кратком писму, наговијестио да
је био болестан. Из љубави и оданости према мужу упућује се на
далеки неизвјесни пут, невјешта путовању, пуна страха и зебње,

121

Душко Певуља РАТНА ПРОЗА СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА

али пркосно одлучна да савлада све препреке како би посјетила
вољеног мужа. Почесто се предаје мислима које граниче са стањем
полусна да би лакше поднијела бреме опоре стварности у којој се
налази. Негирање стварности у овој изванредној причи, у којој је
све флуидно, дато више техником дискретних наговјештаја него посредством детаљних експликација, указује се као једини начин да се
она превазиђе. Доброћудна а неискусна, несвјесна ситуације у којој
се налази и свијета у који је дошла, јунакиња приче чак и стражаре
и официре ословљава са родбинском фамилијарношћу. Литерарно
је најснажнији крај ове приповијетке, који уједно представља и њен
умјетнички врхунац, у којем Ћоровић приказује кратак сусрет главне јунакиње са болесним и изнуреним мужем. Обиљежен драмском
напетошћу, њихов разговор се завршава у свега неколико ријечи,
јер Симо, под бременом онога што је преживио, као и под теретом
прилика у којима се налази, не показује интересовања ни за њу, ни
за двогодишњег сина, кога није ни видио, ни за трговачку радњу и
њено пословање. Ту језу животног бесмисла он сажима у сљедећој
реченици: „Кад се човјек о својој глави и о своме животу брине, не
може о другоме“, а онда још потресније додаје: „Нека све ђаво носи!“1
Ове посљедње ријечи представљају смисаони врхунац приповијетке,
скрећући пажњу на све импликације крупних историјских догађаја,
које замагљују личне и породичне трагедије. Поставши свјесна да
њен вољени Симо не показује жељу да је, послије кратког сусрета,
макар још једном погледа, несрећна жена све у тренутку схвата и
каплару покорно каже: „Идем, брате, идем“2. Тим ријечима Ћоровић
мајсторски завршава приповијетку „Посета“, из чијег подтекста и
атмосфере сазнајемо много више него из њеног „предњег“ плана и
онога што јој представља наративну окосницу.
Мемоарски прозни текст под насловом „Белешке једног таоца“ тематски обухвата Ћоровићеве невоље и страдања од хапшења,
у селу Миљевцу код Невесиња, 26. јула 1914. године, до депортације
у мађарски град Ђур. У њему Ћоровић хроничарски вјеродостојно
1
Светозар Ћоровић: Сабрана дјела, књига 8, Сарајево 1967. године, приредио
Бранко Милановић, стр. 245.
2
Исто, стр. 246.
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свједочи о хапшењима, злостављањима притвореника, суђењима
Србима без кривице, талачким невољама, и све то чини у једном
ширем приповједачком замаху, у којем нигдје сопствене патње не
пренаглашава, нити себе издваја у односу на друге људе који су се
нашли у истим неприликама.
Као српски књижевник, затим и као народни посланик који је
у Босанском сабору дјеловао опозиционо у односу према политици
Земаљске владе, Ћоровић је знао да ће цијена тог рада бити висока, због чега без нарочитог изненађења, мирно, дочекује хапшење.
Поред Ћоровића ухапшени су и бројни његови пријатељи и саборци: Атанасије Шола, Алекса Шантић, Ристо Радуловић, уредник
Народа, као и десетине других виђенијих људи из Мостара и околине. Једно од најснажнијих мјеста у читавом тексту представља
Ћоровићев опроштај са тешко болесним Ристом Радуловићем, кога
су отпремили у затвор у Арад. Са усиљеним осмијехом Радуловић
се опрашта од Ћоровића питањем „Је ли пошљедње збогом?“ Заиста,
са сјетом и тугом додаје Ћоровић, радило се о посљедњем виђењу
двојице пријатеља, јер се Радуловић кроз неколико мјесеци упокојио
у Араду.
Након што је са још неколико својих другова одређен за таоца,
Ћоровић објашњава шта је подразумијевао тај „статус“: „Животом
својим ми ћемо јамчити за евентуалне нереде, побуне, испаде међу
становништвом земље. Подметне ли се кадгод каква бомба, нађе
ли се камен на железничкој прузи, оштети ли се каква ћуприја или
уопште какав војнички објекат, таоци ће сместа бити стрељани, без
икаквих испита или истрага. Таоци ће морати пратити и све војничке
транспорте на железници“1. У једном од ријетких, иронијом прожетих приповједачких коментара, Ћоровић предочава парадоксалност
положаја у којем се затекао: „У нашој лепој земљи и тако нас ништа
није могло изненадити. Да једна држава узима за таоце људе које
сматра својим поданицима, да их натерује нека својим животима
јамче за бог зна чије – можда и нарочито удешене – изгреде и кривице, то се ваљда још никад и нигде у свету догодило није“2.
1
2

Светозар Ћоровић: Сабрана дела, књига 10, стр. 216.
Исто, стр. 216.
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Иако има документарна својства, са прецизним датовањима и
именима злосрећних сужања и талаца, текст „Белешке једног таоца“
посједује вриједна литерарна обиљежја. Једно од њих је и злослутно предсказање пишчевог комшије Ђорђа Жерајића, коме је појава
„звијезде бајраклије“ на небу изнад Невесиња, непреварљив сигнал
о потоњој несрећи и народном страдању. У тешким тренуцима у
којима је граница између живота и смрти непримјетна, Ћоровић
региструје и примјере хумора као посљедњег вида одбране од
свеприсутног бесмисла. Неком кнезу са Пала, биљежи Ћоровић,
почупали су бркове те га излагали и разним другим мукама и
понижењима. Савладавши страх, овај побједоносно и кроз осмијех
каже: „Добро, кад је глава остала. За бркове је лако“3.
Ћоровић пише о притварању људи који су врло брзо пуштани, јер су чак и окупациони судови установљавали да су хапшени
без икакве кривице. Посебно истиче да прогона и тешких батинања
нису били поштеђени ни душевно болесни људи, који као да су
својом равнодушношћу, несвјесни прилика у којима су се затекли,
посебно разјаривали жандаре и затворске чуваре. Чему је све био
изложен Ћоровић потврђује и сљедећим ријечима: „Зажелео да се
деси ма каква несрећа, ма каква од оних незгода због којих стрељају
таоце, само да се једном сврши са тим бескрајним мотљањем и тим
смишљеним гнусним мрцварењем“4. Ако су „Белешке једног таоца“ опори текст о наопакости људске природе која се испољава
и у потреби да уништи другог, он је истовремено и потврда о неуништивости живота и несаломивој истрајности да се он сачува.
Ни у тешким притворским условима и непрестаној неизвјесности
људе није напуштала потреба да се смију, па је понекад изгледало,
свједочи Ћоровић, као да су се притвореници „састали у сватовима“;
у сјетном, али и чудесно свечаном расположењу славе Божић 1915.
године, пркосећи судбини, показујући да баш на тај дан вјерују у
побједу добра над злом. Најзад, Ћоровић не прећуткује ниједно доброчинство и незнатне знакове човјечности које су, истина ријетко,
показивали жандари и чувари према затвореницима.
3
4

Исто, стр. 220.
Исто, иста страна.
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Тешко се разбољевши као талац, Ћоровић је након два мјесеца пуштен кући на опоравак, а онда поново ухапшен, пребачен
у Жегар код Бихаћа, затим натраг у Мостар, па у Ђур. Ту бесмислену мобилизацију Ћоровић, са неприкривеним цинизмом, овако објашњава: „До јуче гладни и прогањани као велеиздајници,
сумњивци, и какве нам још надимке нису придевали, а сад нас
наједанпут гурају да бранимо царство и династију. Није се, наравно,
разабирало ни јесмо ли здрави ни јесмо ли способни за војску...
Неколико болесних људи – и мене међу њима – одабраше. Залуд смо
напомињали да смо били по болницама, залуд тражили да нас боље
прегледају. Војнички лечник упорно је остао при томе да можемо
служити, макар у канцеларијама“5.
Приповијест „Брђани“, објављена 1919. године у издању
књижаре Исе Ђурђевића (Београд – Сарајево), посвећена је пишчевом брату Владимиру Ћоровићу. У писму издавачу Ћоровић
ово своје дјело овако одређује: „Овдје, на постељи, написао сам
Брђане, слику свију невоља и јада у једном српском селу из околице Требиња, за време рата. Ствар је савремена и, држим, тражила
би се. Али њу не бих дао за Библиотеку него да изађе као посебна
књига, лепше издање“6.
Дјело тематизује страдање становника неименованог села у
близини Требиња за вријеме Првог свјетског рата. Иако на измаку
физичке снаге и стваралачких могућности, Ћоровић је имао потребу да литерарно уобличи приповијест о читавом овом догађају,
и то не као у „Белешкама једног таоца“ описивањем страдања
појединаца, већ уништавањем читавог једног села. Ћоровићев текст
је изграђен на промишљеном концепту, утемељеном на функционалним преслојавањем различитих наративних аспеката.
Прилично необично с обзиром на тематику, приповијест
„Брђани“ уоквирена је мотивом нереализоване љубави. Започиње
наговјештајем љубави између вјереника (Јагоде и Петра), чији су
брак, према патријархалном обичају, уговорили Јагодин отац и
Петров старији брат Симат. Посредник између њихове наклоности
5

Исто, стр. 233–234.

6

Исто, стр. 334.
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био је дјечак Лакан, Петров братић. Несуђени супружници су
подгријавали међусобну чежњу тако што су према Лакану исказивали симпатије и пажњу.
Приповијест се завршава повлачењем поражене аустријске
војске и уласком српске војске у Требиње. Петар се враћа из рата
и одмах се након поздрава са укућанима распитује за Јагоду. Кад
сазнаје за њен гријех (љубавну везу са аустријским официром) и
смрт, пошто је претходно презрена и од свих одбачена, не осуђује
је него намјерава да јој посјети гроб и прислужи свијећу. Људски
самилостан, Петар више личи на, праштању склоног, истинског
хришћанског вјерника који разумијева гријех своје вјеренице, него
на разочараног и изневјереног човјека, уз све то и повратника из
крвавог рата. Подсјећајући на морално надмоћног резонера из
грчких трагедија, на запрепашћење мајке Митре, он констатује: „Зар
сви ви не палите свијеће газди Пешикану? Јер је богат, јер има паре...
Ено га окитио кућу, растворио врата, довео свираче, изнио вино...
Ено свак једе и пије, свак се грли с њим...А он је гори од Јагоде. Јагода
се предала, он се прод’о. Продо и тијело и душу...Она једноме, а он
свим Швабама...И он вам је добар, поштен... а она...“7.
И у овом дјелу Ћоровић остаје вјеран своме освједоченом
приповједачком маниру: везивању нарације за појединачне
егзистенције и издвајање најупечатљивијих јунака. Он тако
потврђује поетичко опредјељење, које ће слиједити од почетка до
краја своје плодне списатељске каријере, према коме се најкрупнији
историјски догађаји, друштвене и цивилизацијске мијене могу приказати и разумјети само ако се персонализују, ако се самјере са животом у његовом најелементарнијем виду.
Централни лик овога дјела је Митра, несаломива старица,
достојанствена у трпњи и болу. Најпотреснији моменат у читавој
приповијести јесте опис варошких кола у којима се иначе вози
ђубре, а на која су наслагана тијела поубијаних Срба. Призор је посредован кроз Митрину перспективу: „Кола прођоше, старица је
могла да види само једну грбаву рпу аљина, скушљаних, згњечених,
издераних. И неколико нога, страшно дугачких нога, њој се барем
7

Исто, стр. 327.

126

учиниле предуге, како стрше из кола као сасушене поломљене гране.
Обувене и босе, у опанцима, ципелама, чарапама, Старица опази
нечији голем, црн палац, рањен, искрвављен; надуо се као кабасти,
мрки паук и непрестано се треска, треска, треска... И ни у шта није
гледала колико у тај палац. И кашње, од читаве слике, слабо се сећала
ичега осим тога големог, надувеног и страшног палца. Црн, црн, црн,
црњи и страшнији од прста судбине!“8
Злосрећна старица присуствоваће у Требињу и погубљењу
старијег сина Симата. Ћоровић њихову нијему размјену погледа оваку
описује: „Дубоко се упи један у другога; упише, упише, шљубише се, и
топло, и болно, и болно очајнички. Али ни једне једите ријечи не изусти.
Он се бојао да је не уплаши неугодностима она страховала да га вриском или кукњавом не раздражи. Зар да је изгрди, прокуне на данашњи
дан?“9 Утучена болом мајке која је присуствовала погубљењу сина,
Митра не пушта гласа, како не би открила своје присуство у гомили,
досљедна начелу: „Боље свиснути него се срамотити!“10 Тугу оставља
за самоћу, а тиху патњу посваја као свој злокобни усуд.
„Брђани“ су приповијест о хапшењима, прогонима, страдањима херцеговачких сељака, чије село на крају бива запаљено, да
би они који су преостали били расељени по католичким кућама у
близини Стоца. Призор запаљеног села је апокалиптичан: „А хладан
ветар попухује и поткађује их јаким и свежим мирисом кадуље и
смреке. Милује их по лицу, голица их око носа. Док њима по прсима као да једнако пада онај тешки, загушљиви мирис горевине“11.
Иако положај херцеговачких Срба (као уосталом и њихових сународника у читавој Босни и Херцеговини) није био упоредив са статусом њихових комшија католика, према којима се Аустрија још од
окупације (1878) односила заштитнички и рачунала на њих у својим
плановима и политичким акцијама, Ћоровић преко патњи мајки у
ратним околностима (Српкиње и католикиње), налази између њих
суштинске додирне тачке.
8
9
10
11

Исто, стр. 269.
Исто, стр. 272.
Исто, стр. 273.
Исто, стр. 310.
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Митра се зближила са домаћицом Мандом, чија су два сина
ратовала у аустријској војсци. Кад и Манди погине син, двије жене
се скоро посестримљују те Ћоровић из њихових перспектива, које
више нису различите, него изједначене у мајчинском болу, сагледава
читав бесмисао ратних страхота. Несрећна Манда запомаже: „Нећу
ја да се моја крв пролива ни за цара ни за кога...Коме је до крви нек
пролије своју...“ Дијелећи са њом истовјетан непребол, Митра говори
Манди: „Мога убише што је бунтовник, а твога што је био вјеран?...
Ко ће зликовцима угодити?“12 Оно што Митри омогућава да подноси
бол за објешеним сином, јесте жеља за осветом. Њен млађи син Петар
одбија да освети брата Симата, напомињући да је дужност власти да
се обрачунају са злочинцима, а да је он уморан од убијања, док Митра
тек тада увиђа да губи сина, који остаје неосвећен.
За разлику од свога пријатеља и саборца из Босанског сабора, Петра Кочића, који је умро у Душевној болници у окупираном
Београду, августа 1916. године, Светозар Ћоровић је, иако већ на
самртној постељи, дочекао ослобођење земље. Улазак српске војске у
Мостар, доживљава са великим усхићењем. Као непосредни свједок,
Ћоровићева супруга Перса о томе каже: „Светозар је сакупио сву
своју посљедњу животну снагу и у новембру 1918. године посљедњи
пут из постеље се подигао, сав узбуђен од радости и задихан изашао
на прозор да поздрави ослободиоце, српску војску која је свечано дочекана од народа ушла у Мостар. Треперећи од среће, рекао
је изнемоглим гласом: Кад сам ово дочекао сад могу умријети...“13.
Почетком априла Одбору „Гусала“ обратио се кратким писмом: „Сад
сам малаксао, клонуо. Ево ме на прагу гроба, али сам и сада потпуно
срећан и задовољан. Срећан сам што сам доживео остварење идеала и што видим нашу омладину са каквим је одушевљењем прегла
да ради даље. Застава под којом сам са друговима радио вије се
још поносније и веселије. Достојне су је руке прихватиле. Гледајући
каква нам је омладина, ја мирно умирем, потпуно задовољан и
расположен14.
12
13
14

Исто, иста страна.
Емануел Мичковић: „Живјећу још мало, који сат“, стр. 7.
Светозар Ћоровић: Сабрана дјела, књига 10, стр. 347.
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Чланак „Морал у нашем друштву“ један је од посљедњих текстова које је Светозар Ћоровић написао. Објављен је 1919. године у
сарајевском часопису Звоно, под псеудонимом Lear, а затим, наредне
године, и као посебна брошура, под пуним пишчевим именом и
презименом15.
Ћоровић се наглашено критички осврће на морално стање
послијератног друштва у новоствореној југословенској држави,
очигледно се реферишући на прилике у родном Мостару. Морал
у друштву је на толико „ниском степену“, да би прецизније било
говорити о неморалу, који је прожео друштво и одредио односе
у њему. Непосредно послије рата и великих народних страдања,
као једино мјерило узет је новац, успостављен је „култ новца“ који
је искварио нарави, уништио честитост, произвео грамзивост, а
друштво претворио у поприште утакмице у којој се губе сва начела уљудности, доброте и честитости: „У неким местима не може
се никако ни говорити о какву моралу; тамо се одавна претворио
у најгори и најнижи неморал. Култ новца, који се задњих година
развио до невероватних размера, искварио је нарави, уништио код
многих и оно мало племенитости и честитости, ако су је имали, те
створио од њих гладне и грамзљиве бештије, које се више никад и
ничим не могу заситити“16.
Трговци се међусобно такмиче у грамзивости, подстичу у тој пошасти једни друге, прећуткују туђе прљавштине, како
се не би спомињале њихове властите неподопштине. Посебно
је, према Ћоровићу, упадљиво понашање профитера, који су за
вријеме окупације прослављали аустријске побједе, а одмах након
аустријског пораза, постали патриоте и „велики Срби“.
У писму Јовану Шмитрану, уреднику сарајевског Звона, којим је пропратио
овај чланак, Ћоровић каже: „Поштовани господине, Алекса ми даде Вашу
адресу и препоручи да овај чланак пошаљем Вашем листу. Ја не знам да ли
је он удешен према програму Вашег листа, али је истинит, а истина мора да
се кресне јасно и отворено. Зато се и надам да ћете га – макар и са извесном
оградом од стране уредништва – штампати у наредном броју. Ама би се тај
број силно читао и продало би се много више примерака него обично. Све
ово писао сам и пишем са болесничке постеље. Трунем од туберколозе коју
ухватих у таоцима“; Светозар Ћоровић: Сабрана дјела, књига 10, стр. 346.
16
Светозар Ћоровић: Сабрана дјела, књига 10, стр. 235.
15
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Дочекавши са усхићењем ослобођење земље, Светозар
Ћоровић је, упркос тешкој болести, исказао разочарање
послијератним приликама у њој. Припадајући генерацији која је
посвједочила немјерљиви национални родољубиви занос, која се
жртвено, својим дјелом и свеколиком дјелатношћу на више поља,
посветила највишим националним идеалима, Ћоровића су прилике које су наступиле непосредно послије окончања рата тешко
погодиле. Искусивши на личном примјеру високу цијену стечене
слободе, Ћоровић се наведеним чланком успротивио њеном олаком поништавању, коме је водило нечасно и несавјесно понашање
појединаца.
Светозар Ћоровић је био риједак примјер српског писца кога
ни у драматичним животним приликама, у којима се дословице
борио са смрћу, није напуштала воља за радом. „На болесничкој
постељи“ – а то су ријечи које стоје на крају његове приповијести
„Брђани“ – написао је нека од својих најбољих дјела. Како је то успио
смртно болестан човјек? Једноставно, понашао се као и читавог живота: „Радио је пуно, обично по петнаест часова дневно. Достизао је
на све стране и, поред тога, успјевао је да свугдје задовољи. Био се
распалмсао као пламен“.17

17

Емануел Мичковић: „Живјећу још мало, који сат“, стр. 7.
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О

но што се у Немачкој зове духовним наукама, у другим
европским језицима нема потпуно адекватног назива.
У Француској се говори оlettres, на енглеском говорном подручју о
moralsciences или о humanities итд. Иако, међутим, недостаје прави
језички еквивалент, ипак се може рећи да духовне науке свуда у оквиру разноликог европског пејзажа играју посебну улогу, која им је у
највећој мери заједничка. То заједништво састоји се свакако и у томе
да је Европа вишејезична целина која је састављена од разноврсних
националних језичких култура. Сваки поглед у будућност света и на
улогу коју европски културни свет може својим духовним наукама
да игра за ту будућност, мораће да пође од чињенице да је та Европа
вишејезична творевина. Може се, додуше, рећи да ће у будућности
18
Текст чувеног њемачког и европског филозофа преузет је из књиге његових
чланака под насловом Европско наслеђе, превео Божидар Зец, Београд
1999. године, стр. 23–40. Иако је прошло 35 година од његовог првобитног
објављивања на њемачком језику, сматрамо да рад ни данас није изгубио
актуелност и свјежину. Путању кретања европских духовних наука и њихов
статус у европском доминантном духовном концепту, Гадамер је антиципирао
на магистралан начин. У лавиринитима болоњске обездуховљености наших
универзитета и профанизацији културних садржаја у европском друштву,
текст који овдје доносимо може бити једновремено и опомена и путоказ како
да се европско врати самоме себи.
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природне науке имати јединствен језик. Али с духовним наукама
могло би да буде другачије. То се већ данас назире. Битни резултати у
истраживању природе, бар уколико потичу из вишејезичне Европе,
углавном се дају на енглеском језику. За исток Европе то можда још
не важи у потпуности, али постоје неизбежни разлози, узајамне
зависности и потпуна повезаност истраживачких интереса у природним наукама, који временом једноставно нагоне на јединствен
језик научног споразумевања.
У духовним наукама, међутим, ствари изгледају другачије.
Можемо без увијања рећи да је мноштво националних језика у Европи
најтешње повезано с духовним наукама и с њиховом функцијом у
културном животу човечанства. Не може се ни замислити да би се тај
културни свет, ма колико то било практично, могао сложити да се и
у духовним наукама комуницира онако како се већ одавно све више
комуницира у истраживању природе – да се и у њима комуницира
јединственим међународним језиком. Зашто је тако? Размишљати о
томе већ значи рећи нешто о оном што духовне науке данас јесу и
што оне могу да представљају за будућност Европе.
Упитајмо се најпре како су уопште настале те такозване
духовне науке. Човеку је углавном ускраћено свако предвиђање
будућности. Под условом да смо уопште кадри да нешто предвидимо, увек морамо рачунати с мистеријом људске слободе која је
ослобађајући свој потенцијал стално спремна да изненади. Под
условом да је уопште смислено и озбиљно утемељено, а да није напросто испразно сањарење о научном истраживању будућности
(такво сањарење не постаје оригиналније тиме што се назива
футурологијом), предсказивање будућности имаће свој извор само
у сагледавању прошлости. То је очигледна научна нужност. Тако се и
о ономе што Европа може да буде у будућности, а још и више о оном
што Европа данас јесте, може питати само ако се постави питање
како је Европа постала то што данас јесте.
Ако је реч о значају науке за будућност Европе, мора се поћи
од начела чија ми се очигледност чини непорецивом. То је став да
изглед саме науке управо дефинише Европу. Наука је Европу обликовала у њеном историјском бићу и настанку, и то баш у оним
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границама у којима се нешто назива европским. Тиме се никако не
жели рећи да у неким областима научног сазнања света и други културни кругови нису постигли велике резултате и развили традиције
које живе и дан-данас. Сетимо се само шта су све Блиски исток
или Египат оставили у наслеђе европској науци када је настајала у
Грчкој. Али оно што се без икаквих ограда може рећи јесте следеће:
само се у Европи лик науке обликовао у аутономну и владајућу
културну творевину. Нарочито је нови век светске историје у свом
културном и цивилизацијском облику на очигледан начин одређен
науком. Водећи положај науке у нашој култури у међувремену више
није ограничен на Европу, није ограничен откако се техничка и
индустријска револуција све интензивније шири целом Земаљском
куглом. Али и даље је, откако модерна наука и истраживање, школство и високо школство свуда следе европски узор или његову америчку копију, све то последица европске науке. То је констатација
која је потпуно независна од тога како се процењују изгледи што
их с обзиром на будућност има човечанство којим су на тај начин
овладале наука и њена техничка примена. У свом размишљању полазимо, дакле, од начела да је настанак науке обликовао Европу.
Да би то било јасније, мора подробније да се опише јединственост тог процеса. Сигурно никад није било културног света
нити културног круга у коме се није развијала и преносила „наука”
заснована на искуству. Исто тако, никада није било културног круга
којим је, у разноврсности људских културних творевина, толико
доминирала наука. Тако је врло карактеристично да је само у Европи
дошло до тако дубоке диференцијације и артикулације људског
знања и жеље за знањем као што је она која се приказује појмовима
религија, филозофија, уметност и наука. У другим културама, па
и у оним високим, нема ничег што би томе исконски одговарало.
Поменута четири појма приказују начин мишљења који је потпуно
европски. Такве категорије, које су нам разумљиве саме по себи,
узалудно би се тражиле у другим традицијама, и бескорисно би било
да се таквим разликовањима оптерећују, рецимо, мудрост (изречена
у изрекама) великих кинеских мудраца или епска традиција Индије.
Исто важи и за културе које више не постоје, као што су, на пример,
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високе културе Блиског истока и Египта. Свим тим културама може се,
наравно, прилазити и са становишта наших данашњих дистинктивних
појмова, чак се и доприноси свих тих култура могу убројати у наше
научно сазнање. Тако ће се поступити чак и с разговором о религији
или с обухватним прегледом уметничких достигнућа човечанства.
Али тиме ће се и нехотице доносити претходне одлуке и потпуно ће
се промашити саморазумевање тих култура. То сазнање полако се
пробија не само у нашој историјској свести, већ и у нашим искуствима
с практичним приступом наших истраживачких интереса страним
народима и културама. У наукама попут етнологије, антропологије или
етологије упитник наивног теренског истраживања постаје сумњив.
Као први резултат бележимо: једна од основних карактеристика
Европе јесте разликовање филозофије, религије, науке и уметности.
Оно је настало у грчкој култури и формирало је грчко-хришћанско
културно јединство Запада.
То свакако није једино разликовање које карактерише
Европу. Постоје и друга разликовања која саучествују у даљој
диференцијацији европске културе. Ако погледамо грчкохришћанску културну традицију, одмах бивамо свесни фундаменталне унутрашње разлике у оквиру те традиције: разлике између
Истока и Запада. Јасно је да је у основи те разлике распад Римског
царства. У вези с политичким распадом Римске империје на
Источно и Западно царство јесте црквени раскол којим су унутар
хришћанства настале две одвојене хришћанске цркве, такозвано
грчко православље и римокатоличка црква. Чини ми се, међутим,
да на крају крајева баш то раздвајање дефинише европско културно
јединство. Бар на пољу црквене политике, патња због раздвојености
и покушаји уједињења већ су вековима добро познате чињенице
које су дошле до изражаја у екуменском покрету.
То се одражава и на пољу духовних наука. Ту је оно што раздваја можда јаче од оног што уједињава. Без претеривања може се
рећи да Источна Европа, бар уколико припада подручју источне
цркве (садашње линије које политички раздвајају Исток и Запад не
покпапају се с линијама црквене поделе), у нашим духовним наукама
није присутна у истој мери у којој су присутне многе западноевропске
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културе; у нашој историјској свести, источноевропске културе нису
живе као што су живе оне западноевропске. Не треба бити пророк
па рећи да ће будућност Европе сигурно радити на уклањању те
неравнотеже и да ће њеном уклањању допринети пре свега духовне
науке. Сама чињеница политичке и војне моћи Источне Европе
условиће да се и у западној науци подстичу историјско-филолошка
истраживања источних култура. Зашто је тако дуго недостајала
таква равнотежа–разлог томе лежи у историји западноевропског
културног света, али, наравно, и у све већем значају светске поморске
трговине. Ако погледамо на глобус, видећемо да у поређењу с
огромном копненом масом Источне Европе Западна Европа
изгледа као велика лука која се буквално отворила за откривалачка
путовања к новим световима.
У оквиру тих датости, културно јединство западног света формирало се кроз низ покушаја да се оживи античко наслеђе. Пошто
су прошли најжешћи налети сеобе народа и пошто је римска црква
успела да се наметне као моћна снага реда, историју западног света стално су, од каролиншке ренесансе наовамо, пратиле ренесансе
германско-романских народа који су наследили Римско царство. Тек
полако почиње у нашу историјску свест продирати чињеница да је, за
источну половину Европе, из Византије потекао сличан традициотворан утицај и да се дубље усвајање те традиције одвијало у сличним
ретроспекцијама. Међутим, нема никакве сумње да је традицију западног културног света обележила посебно напета историја.
Пре свега, ту је диференцијација језика достигла знатно
виши степен него што то може уопште да важи за словенске језике
Источне Европе.
Исто тако, ни антагонизму између цркве и државе, који је
обележио историју средњег века на Западу, ништа у византијском
простору потпуно не одговара. Ту није било ни тако крутог централизма црквене управе ни тако јединствене државне идеје и државне
власти. И на крају, свему томе– од доба реформације –придружује се
и верски раскол унутар западног хришћанства. Сукоб између римокатоличког и протестантског хришћанства и њихово надметање има
великог удела у продубљивању западноевропске диференцијације.
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То се сасвим лепо види ако се погледа крај те традицијске густине европске културе која нам се приказује у величанственом следу
уметничких стилова, све док се тај след није окончао историјском
и редукционистичком експерименталном фазом деветнаестог и
двадесетог века. То је као раскид с традицијом који се ту лако уочава и који је свакако почео с Француском револуцијом и њеним
свесним одбацивањем прошлости. Додуше, еманципација трећег
сталежа коју је донела Француска револуција није значила само
раскид с традицијом. На неки начин она је пре била зрели плод постепеног развоја градског и сталешког поретка привредног живота.
Али чак ни свесни раскид с традицијом, који је довео до крвавог
сукоба између престарелог династичког апсолутизма и нових, к
врху стремећих друштвених снага, није значио пуки раскид, него у
реакцији на тај раскид уједно и зачетак нове свести о континуитету.
Тиме се приближавамо оном развоју који је конститутиван за
нашу тему и од кога потиче напетост између природних и духовних
наука у нашој европској култури. После раскида с традицијом који
је почео с Француском револуцијом уследио је романтички противудар. Романтизам је величао хришћански средњи век и епску прошлост европских народа. Он, тако, представља последње призивање
културног и верског јединства хришћанства у Европи, јединства
које је, рецимо, Новалис уздигао до есхатолошких очекивања:
„Када више не буду бројке и фигуре...” Развијање спекулативног
идеализма од Фихтеа до Хегела јесте филозофски еквивалент томе
и представља колико величанствен толико и дрзак покушај да се
у последњој синтези укину традиција и револуција, antiqui као и
moderni, најстарија метафизика и најновија наука. Трајни учинак
те романтичке реакције, која најдубље одређује европску свест о
животу, било је нешто друго: појава историјске свести.
У светлости историјског мишљења опет се преко ломова и
револуција светске историје показују повезујуће линије. Историјско
мишљење заиста се није почело развијати тек с романтичком
реакцијом на Француску револуцију. Оно одувек представља носећи
елемент сваког неговања традиције. Тако су докучивање порекла,
завичајноисторијски, земаљскоисторијски, црквеноисторијски,
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династијскоисторијски интереси одавно играли улогу у историјском
животу човечанства. Традиција као таква није органско догађање,
већ почива на свесном напору да се сачува прошлост.
Међутим, историјска свест, која је победила у деветнаестом
веку јесте нешто друго. Она је начелно убеђење које иде заједно
с изоштрењем историјског чула да за човека нема прихватљивог
и обавезујућег сазнања целине стварности и да ниједна прва
филозофија или метафизика не поседује чврст темељ изван природних наука заснованих на математици.
Дакле, други главни став мог размишљања гласи: значај духовних наука за будућност Европе проистиче из историјске свести. Она
више неће допустити да постоје општеважеће истине у смислу метафизике које се иза свих промена мишљења могу препознати каоphilosophia
perennis. Сада ће морати да се постави питање да ли је тај плод романтичке реакције на конструктивну апстрактност радикалног политичког просветитељства и на спекулативну дрскост идеализма био
стварно нов почетак или можда пре и сам једна последица - као што је
у свем историјском догађању оно што се одавно припремало.
Заиста смо присиљени да направимо корак унатраг, и то у
седамнаести век. Велики фактум на математици заснованих природних наука био је права револуција у науци – на крају свакако
једина која то име заиста заслужује. Оно што се развило с новом
Галилејевом механиком и са ширењем математичког заснивања
свих искуствених наука представља прави почетак новог века. Он
не почиње с датумом – тиме су се историчари довољно дуго играли
– већ с методолошким идеалом модерне науке. Јединство традиционалне целокупне науке, која је носила опште име philosophia, распало се на два неспојива света – на космос искуствених наука и на
космос понајчешће на језичкој традицији засноване оријентације у
свету. Познати филoзофски израз за тај расцеп јесте разлика коју
је Декарт направио између res cognitas и res extensa. Тиме је у целокупну науку традиције забијен клин који се унутар науке испољавао
као двојство природних и духовних наука.
Испрва је то још био наставак развоја у оквиру традиционалне
метафизике. За континуитет европског мишљења карактеристично
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је да се традиција метафизике одржала и у време просветитељства
и настанка модерних искуствених наука, да је деловала чак и у епохи романтизма. Управо се то појављује у дрској синтези на коју се
одважио послекантовски немачки идеализам.
Истина, Ернст Трелч је могао да буде у праву када је тај позни
плод метафизике сматрао пуком епизодом у целини нововековног
просветитељског догађања. Али могао је да не буде у праву када је
будућност метафизике заиста сматрао коначно запечаћеном већ с
деветнаестим веком. Човекова природна склоност метафизици не
може се тако лако сузбити - чак и ако се облик метафизике као „прве
науке” не би стално обнављао. Заиста су управо духовне науке те
које су више или мање свесно преузеле то велико наслеђе људског
распитивања о последњим стварима и које су отада и на филозофију
преносиле историјску оријентацију.
Из нашег размишљања проистиче да је развитак духовнонаучног истраживања у Немачкој био одређен духом романтизма
и да је зато свој научни израз нашао пре свега у „историјској школи”. Разуме се, та нова научна настројеност историјско-критичког
истраживања раширила се по целом европском културном свету, али ипак у различитој мери. Развој духовних наука и њихова
културна функција у другим културним земљама Европе, којима
је тада припадала наравно и Русија, нису били сасвим исти као у
Немачкој, земљи из које је романтизам потекао. У Немачкој је деловала још једна моћна сила: протестантска традиција одважног и
критичког истрајавања на слободи хришћанина. То је дало крила
победоносном походу духовних, а пре свега историјских наука у
Немачкој деветнаестог века. У другим земљама, у којима су владали
другачији друштвени услови и у којима верски раскол није деловао
на исти начин, ствар је изгледала другачије. То се, рецимо, одсликава у енглеској раној демократској традицији која је чак и у израз
moral sciences унела нешто од духа римске републике, њене воље за
влашћу и њене идеје хуманости. То се одсликава и у Француској, у
којој је јавним животом владала и до данас влада велика морална
и литерарна традиција и која зато под збирним појмом lettres обухвата оно што ми називамо духовним наукама.
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Уопште је реч о посебном призору који посматрамо када
проучавамо везу духовних наука с посебним основама традиције
европских народа. Оно што се изражава у мноштву назива за „духовне науке” указује на дубљу везу која нову историјску свест спаја
с историјском и друштвеном формацијом модерних територијалних
и националних држава. То бива нарочито јасно ако погледамо суверене државе које су настале у новијој историји. Посебно духовне
науке постају врло важне за нове политичке јединице; уз њихову
помоћ оне покушавају да из своје прошлости добију темеље сопственог идентитета. Тако је Хердерово учење о народном духу
снажно деловало на словенски Исток; а исто су тако и последице
Другог светског рата, као, на пример, реституција Пољске, али и
стварање Источне Немачке, добиле важне друштвене импулсе од
историографије, то јест од духовних наука.
Али то су само европски примери, који су нама најближи.
Заиста је реч о глобалном процесу који је почео окончањем
колонијалног доба и еманципацијом земаља чланица британске
империје. Свуда се поставља исти задатак: да се сопствени идентитет и самостални развој дубље утемеље у националну државност; а
то уз све привредне и политичке аспекте укључује управо и онај за
који су важне духовне науке. Тако духовне науке, које су се развиле
у Европи, никако не могу избећи задатак који су прихватиле већ
својом пуком егзистенцијом.
Тиме смо стигли до своје теме. Реч је о будућности Европе и
о значају духовних наука за ту будућност Европе у свету. Данас се
не ради само о Европи, већ и о новом цивилизацијском јединству
до кога воде светски саобраћај и светска привреда, и о новој
цивилизацијској разноврсности ка којој почиње да се развија људска
култура на нашој планети. Та је историја пуна питања. Није реч само
о такозваној помоћи у развоју и о њеним проблемима, не само о
томе да се заједно с развојем инвестиционе политике у неразвијеним
земљама не развијају дубље и духовније претпоставке чувеног know
how. Реч је о много дубљој проблематици коју у планетарним размерама чине занимљивом мисаона искуства што их је у међувремену
стекла Европа новог века. По мерилу економско-техничког напретка
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појам развоја можда има једнозначни привредни и друштвенополитички смисао. Али да то није све, данас почиње да се осећа управо
у најразвијенијим земљама.
Последице модерног научног просвећивања не показују се
само у привредном процвату високоразвијених земаља него и у све
већој неравнотежи између привредног и друштвено-људског напретка. Појам развоја и питање о циљу развоја којим се развој мери
нису више једнозначни. Наравно, привредно благостање увек ће
садржавати сопствену телеологију и знаће иманентно да се оправда. Управо као посебну тешкоћу почињемо откривати то како, као
припадник високоразвијене земље, у разговору с политичарима и
интелектуалцима, који у неразвијеним земљама раде на техничком
развоју, уоште остати веродостојан када се поведе реч о проблематици нашег напретка.
Чини ми се, међутим, да увиди духовних наука баш ту
добијају нову актуелност. Многе земље у свету трагају за обликом
цивилизације којим би се њихова традиција и дубоко укорењене
вредности њихових животних форми повезале с европски усмераваним привредним напретком. Велики део човечанства суочава се с
тим питањем. Оно је и нама упућено. Поступамо ли исправно када
своје школске и васпитне форме извозимо у неразвијене земље?
Или су оне тамо на крају крајева само накалемљене и производе
пре отуђење елита од њихових наслеђених традиција него што су
од користи за будућпост тих земаља? Позната је трагедија „црног
Орфеја”. Стојимо и дивимо се уметничкој обдарености Африке и
Азије. Наши вајари, наши сликари, наши музичари и наши песници
чуде се и уче.
Али да ли је то што имамо да понудимо, та научно-техничка
перфекција којом располажемо, заиста увек неко добро? У то се
може посумњати чак и када своју економску помоћ допуњавамо
извозом know how.
Пре или касније људи у земљама Трећег света постаће свесни
несразмерности између сопственог и европског бића; сви напори
које данас чинимо могли би тада да се покажу као префињени облик
колонизације и да исто тако пропадну. То се већ данас наговештава.
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Далековиде духове у другим земљама понекад већ више и не занима преузимање европске просвећености и из ње насталог облика
цивилизације, него су заокупљени питањем како човек и друштво
да се на темељу властите традиције оспособе за прави развој. Тада ће
Хердер опет имати свој тренутак, и то не само као тумач „гласа народа у песмама”, не само као критичар једностраног просвећивања
и видовити будилац „народних духова”. Одједном ће проговорити
оно што у свим духовним наукама делује као неизбрисив отисак,
елемент традиције и насталог бивства који оне представљају и који
највише одговара појму „културе”, природе развијене неговањем.
Разуме се, и духовним наукама је наметнута строгост
методолошким идеалом новог века, па оне утолико следе научни
идеал природних наука. Ко није слеп, тај ће чак признати да
техничка прогресивност наше епохе врши нов и појачан утицај и
на духовне науке. Методи и језик духовних наука сведоче о томе.
Заиста се морамо упитати не најављује ли се у другој половини
нашег столећа померање унутар такозваних духовних наука које
ће можда ићи врло далеко и које би једног дана могло израз „духовне
науке” да учини потпуно сувишним. Кад то кажем, мислим на све
већи удео који припада математичким и статистичким методима
и који почиње да даје нови изглед нарочито друштвеним наукама.
Када данашње духовне науке – на пример, приликом организовања
научних академија – у неким случајевима означавамо као историјскофилолошке науке, а тако смо раније могли углавном да обележимо
целину духовних наука, тада с обзиром на те нове тенденције све
више наилазимо на потешкоће. Изгледа као да модерно масовно
друштво и социолошки, организаторски и економски проблеми,
које оно задаје, утиру пут схватању науке које се по својој
методолошкој свести само мало разликује од природних наука. Са
становишта строгих захтева природнонаучног истраживања, тим
друштвеним наукама може се приговорити да њихово искуствено
поље и њихова искуствена основа нису довољни као темељ. Али
то је релативна критика. То би се могло променти. Онако као што
дугорочна временска прогноза полако бива поузданија. Нова
епоха компјутера, која је већ отпочела, омогућује тако велик
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пораст квантитативно-статистичких истраживања и похрањивања
ипформација да се можемо запитати не постаје ли живот друштва
све више и више израчунљив захваљујући организационом
умећу једног управљаног света не би ли се могао у довољној мери
прилагодити захтевима правог истраживања природе. Не би ли
друштвене науке биле пуноправни партнер природних наука када
би могле да истражују природу друштва с циљем да се овлада том
природом?
Сасвим је друго питање да ли постоје границе за такав развој
и да ли је такав развој уопште пожељан. То питање, међутим, могло би се поклопити с питањем да ли је такав развој уопште могућ.
Додуше, будућег човека масе можемо замислити као правог генија
у прилагођавању и доследном неодступању од правила. Али ипак
остаје питање да ли таква социјална дресура, без буђења и неговања
човекових снага слободе, има изгледе на будућност. Ту би културни
садржај духовних наука могао опет да буде неопходни животни чинилац будућности. Запитајмо се, рецимо, колике су нове могућности
које нови методи похрањивања информација отварају у самим класичним наукама, у филолошко-историјским, духовним наукама.
Сетимо се далекосежних последица које се у епохи репродуктибилности већ данас показују пред очима свих и којима се свако
служи. Ко ће то одбацити? Па ипак: да ли је то лажни добитак? Нова
најразноврснија машинска посредовања удаљила су појаву модерног истраживача од старе слике коју је некад нудио homoliteratus
када је с мастионицом и пером седео пред празном хартијом или с
муком проучавао старе штампане или руком писане фолијанте. За
оног ко више не може да пише без писаће машине, ко више не може
да рачуна без рачунске машине, ко више не може да живи без тачног
реда вожње информационе реке која га преплављује, налажење сопственог идентитета, а то је уједно и налажење израза за самог себе,
померило се до знатно даљих граница? Где је његов рукопис, рукопис
његовог духа? Банка података представљаће нови огромни корак у
померању тих граница. Обиље информација лако ће се у компјутеру
позвати. Да ли ће исто тако лако бити да се то обиље претражи и
да се стекну сазнања која у њему „дремају“?
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Треба ли да закључимо да ће у догледно време духовне науке
изгубити посебни значај за друштвени живот? Или имамо разлога
да техничким напрецима, којима ће се у будућности сигурно служити и духовне науке, припишемо подређен, само технички значај?
Или морамо размислити чак и о негативним вредновањима таквог
развоја?
Питање се може и овако формулисати, па на тај начин
извући општи закључак за ту перспективу: да ли ће напредовање
индустријске револуције довести до изглађивања културне
артикулације Европе и до ширења стандардизоване светске цивилизације у којој ће се историја планете такорећи зауставити у идеалном
стању рационалног управљања светом - или ће, напротив, историја
остати историја, са свим својим катастрофама и напетостима и с
мноштвом разлика, што је било суштинско обележје човечанства
од времена градње Вавилонске куле?
Али пре него што се позабавимо тим питањем, мораћемо
најпре да поново претресемо цело питање супротстављања природних и духовних наука. Јер управо природњаци данас тврде да је
превазиђен стари дуализам тих двеју група наука. Он се радо своди
на једнострану слику оног што у очима филозофије треба да буду
данашње природне науке. Тачно је да су се сазнајнотеоријска проблематика деветнаестог века и њена научнотеоријска консеквенција
морале завршити разликовањем појмова природе и појмова слободе. У позадини тога јесте фундаментално кантовско разликовање
појаве и ствари по себи и ограничавање важења категорија нашег
разума на област појава. Фактум на који је сазнајна теорија деветнаестог века сводила та разликовања и ограничавања био је фактум
математичких природних наука и њиховог довршења у физичком
здању Њутна, проналазача механике и динамике универзума.
На другој страни налазе се појмови слободе, како се од
Фихтеа називала научнотеоријска примена кантовског издвајања
умске чињенице слободе из области појава. Кантов говор о двострукој каузалности, природној каузалности и каузалности слободе, збуњивао је утолико што се могао схватити као разумљива
кооперација двају детерминативних чинилаца светског збивања.
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Али то сигурно није било мишљење Канта, који је, штавише, инсистирао на најстрожем одвајању човековог интелигибилног одређења
од човекове емпиријске појаве и од емпиријских појава уопште. То
кантовско полазиште у виду супротности детерминизма и индетерминизма на разне се начине варирало и разматрало, и оно се
провлачи кроз цео деветнаести век. Али како би се могао замислити
утицај интелигибилних чинилаца на емпиријско догађање, то је у
ствари остало отворено. То се није могло расветлити кантовским
средствима. Јер се кантовско расветљење састојало управо у томе да
се примат практичког ума и одређења човекове слободе прихвати
као умски постулат и ослободи принуде да се објасни.
Када се у нашем столећу у микросвету атомске физике проблем индетерминизма изнова појавио унутар самих природних
наука, тиме су се послужили брзоплети теоретичари да би у томе
нашли карику која је недостајала, а која повезује појавни свет и свет
слободе. Брзо се, дабоме, показало да је то био погрешан закључак.
За човекову свест о слободи, која се свест не показује толико у слободи самовоље колико у одговорности и разумности свих наших
поступака, па тиме као аутономија моралног ума, звучи чудно ако
се слобода дефинише као способност да се самим собом започне
низ узрока. Слобода се не може и сама мислити као каузалност у
појавном свету.
У међувремену је, у самом корену формулације проблема,
примећена сумњивост Кантовог сазнајнокритичког задатка да
се докаже важење категорија за појавни свет и да се тако уклони онај чувени филозофски скандал, на који се Кант жалио, да је
реалност спољног света још увек недоказана тврдња. Да ли она
уопште постоји, та свест која је свесна својих представа и која би
да буде уверена у реално важење својих представа? Зар од самог
почетка човек не спада у велику еволуцију универзума, тако да
његово бивствовање-у-свету, и када се природнонаучно посматра,
представља истинску прадатост? Аргументација је оваква: систему
појмова, које употребљавамо у мисаоном прожимању свог искуства, није потребно оправдање зато што је и сам производ природне
еволуције у којој је прилагођавање живог бића његовој околини
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такорећи као примарни услов његове егзистенције увек већ оправдано. Мислила се историја Земље, или чак свемира, у размерама
које превазилазе човекову моћ представљања и, обрнуто, изгледа ли
човекова историја на овој Земљи и управо историјско предање, које
се у човечанству сачувало кроз његову „историју”, упоређени с оним
масама као чиста ситница методолошки се том новом перспективом поредак природе поново претворио у процесуално збивање,
у историју у којој људска историја има своје место које се на крају
крајева може лако објаснити. А тиме се у принципу превладао стари
дуализам природе и слободе.
Тој аргументацији иде у прилог оно што смо раније рекли
о променама у стилу духовних наука и у превази друштвених
наука. И у другим културним наукама, на пример под одредницом
структурализма, усталио се модел објашњавања који је обећавао
да ће расветлити тако недоступна подручја као што су митско
предање народа, тајна језичке структуре или механизми несвесног.
Зар стварно само што нисмо ушли у доба post-histoire, у коме су уништене чврсте структуре, па макар то било и на еволуционистичкој
основи? То се може замислити тако као да је у свим културним
достигнућима човечанства такорећи довршен огромни процес
прилагођавања живих бића на овом свету. Да покажемо то на
једном примеру: иза разноврсности постојећих језика Чомски је
покушао да постави праве језичке универзалије које су наводно
у основи посебних структуралних закона сваког стварног језика.
Данас му се приговара да је при том превише полазио од сопственог
језика – од енглеског. Његови резултати не би могли универзално
да важе. Остаје се, дакле, при мноштву језика, а унутар њега при
сродностима и потпуним разликама. Предикативна структура
индогерманске реченице изгледа с тог становишта као историјска
посебност; а другачији језички светови, у којима покушавамо
да мислимо, обећавају другачија објашњења. Језик, иако није
нешто универзално у смислу јединственог принципа творбе свих
могућих језика, треба, дакле, за целокупно човечанство нашег
касног еволуционог степена ипак прихватати као једно од његових
најважнијих својстава. Да мишљење модерне науке са својим
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методима мерења и објективизације може уопште да обухвати оно
што се другде доживљава као свеприсутно, то се не разуме само по
себи. Културе у којима се у светлу свести налазе оно атмосферско
или свеприсутност мириса свакако ће морати и у језичком погледу
да се другачије артикулишу.
Или да узмемо други пример. Наше познавање историјске
геологије и догађаја на Земљиној површини полако се приближава
оним периодима у којима су човекови трагови све гушћи, па се,
изгледа, могу реконструисати прве историјске везе. Разложно је
претпоставити да ће захваљујући будућим истраживањима наша
слика о човековој прошлости бивати све јаснија и згуснутија. Већ се
данас у неким случајевима као поуздан налаз открива веза између
преисторије и историјског предања. Кад се све узме у обзир, може
ли то значити да идемо у сусрет епохи у којој ће постојати права
јединствена наука? Она ће можда морати да избегне једностраност
такозваног физикализма и да ипак буде у стању да омогући да се замисле везе између налаза најразличитијих размера и да се еволуција
универзума повеже с кратким временом историјски расветљене човекове историје.
Сада постављам питање: да ли би то значило, или да ли ће
то значити, да ће особеност духовних наука које ми знамо нестати у новој, методолошки јединственој структури? Можемо ли из
искуства нашег столећа извући нешто за то питање које се тиче
наше будућности? Мислим да можемо. Насупрот тенденцији к
поједностављивању наше слике света и нашег односа према свету, којој одговара тенденција изглађивања и све веће мобилности
данашњег људског друштва, налази се тенденција к диференцијацији
и к новој артикулацији досада скривених разлика. Као што је романтизам пробудио народне духове и као што је тиме конструктивни
идеал рационализма нашао себи противтежу, тако данас у политичком животу настају покрети против све веће централизације и
формирања великих подручја с политичком моћи. Суверене националне државе прошлости, које су почивале на стварној моћи и на суверености самоодбране, све више нестају под притиском велесила.
Али истовремено видимо како се свуда јавља тежња за културном
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аутономијом, што јако одудара од стварних односа моћи. Нешто од
тога примећујемо чак и у Европи, на пример у настојању Ирске да
се одвоји од британске државе, у језичкој борби између Фламанаца
и Валонаца, у сецесионистичким стремљењима која данас стварају
напетости, рецимо, између Каталоније и Кастиље и која ће се вероватно свуда уздићи до регионалног културног аутономизма; такав
аутономизам већ је одавно у Совјетском Савезу мудро одржавана
стварност која отвара вентиле за притисак централизма руске планске привреде и једнопартијског система.
Међутим, такве тенденције к будућности показују се пре свега у глобалним размерама и обележавају крај колонијалног доба и
његову збрку. Толико старих земаља сада креће новим путевима,
а нове земље траже старе путеве. Тиме Европа као да постаје опет
актуелна. Она има највеће историјско искуство. Јер она на најмањем
простору поседује највеће мноштво облика и плурализам језичких,
политичких, религиозних, етничких традиција које већ вековима мора да савлада. Данашња тенденција к поједностављивању и
изглађивању свих разлика не сме навести на заблуду да се укорењени
плурализам култура, језика, историјских судбина стварно може или
треба сузбити. Задатак би могао да буде обрнут – сопствени живот
региона, људске животне групе и њихове животне стилове развијати
у цивилизацији која се све више нивелише. Безавичајност којом
прети модерни индустријски свет нагони људе да траже завичај.
Шта из тога следи? Морамо се чувати да у такве идеје коегзистенције
различитог не уведемо погрешан захтев за толеранцијом или,
тачније, погрешан појам толеранције. Јако је раширена заблуда да
се толеранција сматра врлином која не значи да се истрајава на
своме и којом се обухвата исто важење другог. Шта нам показује
наша европска историја? Ту видимо, на пример, крваве и рушилачке верске ратове који су као последица реформације опустошили
средњу Европу на почетку новог века; или видимо како је притисак
ислама пред вратима Беча коначно наишао на несавладив отпор. И
дан-данас видимо како су у борби за власт пресудни нетолеранција
и насилно потчињавање другог. Питамо се где ту још важе идеали
просвећене хуманости и толеранције. Али нешто се ипак може рећи
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само тамо где је снага, ту је и толеранција. Наша трпељивост према другоме никако не значи да нисмо потпуно свесни сопственог
неотуђивог бића. Штавише, сопствена снага, а пре свега снага сопствене егзистенцијалне извесности, јесте оно што оспособљава за
толеранцију. Вежба у таквој толеранцији, каква је с великом муком
постигнута пре свега у хришћанској Европи, чини добром припремом за веће задатке који предстоје свету.
Као што толеранција мора почивати на унутрашњој снази, тако је и са научном објективношћу која се претпоставља у
духовним наукама. Ни ту се не ради о напуштању самог себе и о
самопоништавању у корист општег уважавања, већ о употреби самог себе да би се упознао и признао други. Поље задатака људске
коегзистенције на овој планети, које је заиста постало глобално, јесте
прави задатак који у будућности предстоји људском роду. Не бих
се усудио да кажем како је у томе задатак духовних наука. Пре бих
рекао да задаци који ће се у таквој плуралистичкој испреплетености
човечанства све више појављивати постављају духовним наукама
увек нове задатке, задатке историјског истраживања, истраживања
историје језика, историје књижевности, историје уметности, правне
историје, економске историје, историје религије, који непосредно
утичу на однос према стварности.
Желим на једном посебном проблему да илуструјем оно што
морам да извучем као општи закључак. То је улога коју историја
религије може у доба атеизма да има и коју ће ваљда и имати.
Најстарији, нама познати трагови феномена религије налазе се у
култу гроба. Ту се први пут препознаје печат људског, и чини ми се
да је врло значајно што он своју детерминативну снагу показује и
у данашњим атеистичким друштвеним системима, а свакако ће је
показивати и у ближој будућности. Погребни обреди, надгробни
споменици, гробља, обреди туговања, тужбалице – све се то у човечанству артикулише на најразличије начине и указује далеко преко
граница религиозних обичаја о којима рачуна воде цркве. Притом ће
свака религија, сходно својој суштини, истрајавати на томе да је она
истински пут к спасењу. То очигледно не може ништа да промени
на универзалности с којом религиозни или посветовљени облици
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живљења и умирања прате човечанство. Ту постоје незаобилазне
чињенице човековог животног искуства, чињенице које не може да
постигне ниједна сила на свету. Питам се неће ли постојаност уведених обичаја, верских ставова и вредносних облика потрајати и у
доба свеопштег изједначивања и надолазеће светске цивилизације.
Чини ми се да ће данашње ширење светске цивилизације имати
унутрашње ограничење баш с обзиром на постојаност човековог
културног живота, и тврдим да се елемент продуктивности такозваних духовних наука састоји у томе што оне изоштравају поглед
за постојаност проживљеног живота, па тиме спознаји стварности
указују на задатке будућности.
Неће, наравно, постојати само разлике; настаће и нове
заједнице на великим просторима, а унутар њих развиће се нове
солидарности које ће се претворити у животно осећање свих. То
је задатак који је Европи постављен за њену будућност. А на крају
крајева, већ и само ово разматрање, у које смо се овде заједнички
упустили, јесте илустрација тог питања. Шта Европа може још да
буде у измењеном свету, у којем ће она спасти на врло скроман удео
у његовом обликовању не само што се тиче политичке моћи већ
и у много чему другом? Чини ми се да је пре сваког могућег политичког обликовања једне јединствене Европе духовно јединство
Европе стварност –и задатак чији се најдубљи темељ налази у свести
о разноликости ове наше Европе. Највидљивијим знаком живота и
најдубљим духовним удисајем, у којем Европа бива свесна сама себе,
чини ми се то што она у надметању и размени култура задржава у
свести битну особеност живљених традиција. Учествовати у томе
јесте, чини ми се, трајни допринос који духовне науке морају дати
не само за будућност Европе већ и за будућност човечанства.
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Душко Певуља
СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ
Преглед живота и рада1
1875.
Рођен у Мостару 29. маја у угледној трговачкој породици.
Његов отац Никола био је веома цијењен у својој средини. Сину је
дао име по Светозару Милетићу. Читао је Милетићеву Заставу и био
близак његовим политичким идејама и схватањима. Као трговац,
више пута је послом путовао у Трст и Беч. У Бечу је боравио и
1896. године, као члан депутације која је предала меморандум
српске општине Мостар против Бењамина Калаја, управника Босне
и Херцеговине. Ћоровићева мајка Сара потицала је из трговачке
породице Милутиновић. Светозар је четврто дијете Николе и Саре
Ћоровић, с тим да су све троје поумирали прије Светозаровог
рођења. За вријеме дјетињства његови родитељи живе у муслиманском дијелу Мостара, у близини знаменитог Старог моста, што
ће оставити видан утицај на тематско-мотивски опсег његовог
књижевног стваралаштва.
1881–1885.
Похађа основну школу у родном граду.

Преглед живота и рада Светозара Ћоровића урађен је на основу сљедећих
текстова: Бранко Милановић: „Живот и дјело Светозара Ћоровића“, Студије
из српске књижевности, Пале 2011. године, стр. 15–153; Стеван Јелача:
„Светозар Ћоровић: живот и рад“, Целокупна дела Светозара Ћоровића,
Београд, без године издања, стр. 9–33; Лепосава Гатало: „Светозар Ћоровић“,
Гласник Југословенског професорског друштва, Београд 1932–1933. године,
свеска 7, стр. 594–610. и свеска 8, стр. 714–719.
1
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1882.
Избија устанак против Аустрије у којем Мостар узима запажено учешће. О овим устаничким данима написаће неколико
приповједака.
1885.
Уписује Трговачку школу у Мостару. Иако је исказивао жељу
да школовање настави изван родног мјеста, родитељи су га задржали код куће због крхког здравља, али и да помогне оцу у трговачкој
радњи.
У писму Милану Марину од 22. септембра 1892. године каже:

Душко Певуља

СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ Преглед живота и рада

Учио сам све у Мостару т. ј. основну и трговачку школу – и ако ми у
трговини није најпријатније, јер нема вишега контраста него писати
сад пјесме и шаљиве игре, а одмах за тијем рачуне од робе.

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

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

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

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

1887.
У јануару Српска црквено-школска општина приређује
прву „Светосавску бесједу“ у Мостару, која је уједно и прва оваква
манифестација у читавој Херцеговини.

Душко Певуља

СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ Преглед живота и рада

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

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

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

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

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

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

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

1903.
Рођен Ћоровићев син Бранко, који је исте године преминуо.
Излази прва књига У часовима одмора, у којој критички строго и стваралачки самосвјесно врши селекцију свога дотадашњег
приповједачког рада. Жанровски овако одређује књигу: цртице,
слике, записци и приповијетке.
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1902.
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1904.
Уређује „Просвјетин“ Календар, у којем окупља најугледније
српске научнике и писце: Јована Цвијића, Стојана Новаковића,
Симу Матавуља, Стевана Сремца, Алексу Шантића и друге.
1906.
Српска књижевна задруга објављује избор Ћоровићевих
приповједака под насловом У часовима одмора.
Објављује роман Мајчина султанија.
1907.
Улази у редакцију листа Народ, у којој су још: Урош Круљ,
Никола Стојановић, Ристо Радуловић и Васиљ Грђић. Објављује много у овом гласилу. Занимљивошћу се издвајају текстови под насловом
Из земље Хиришиме, које је потписивао псеудонимом С. Николајев.
Објављује роман Стојан Мутикаша.
1908.
За вријеме Анексионе кризе, он и Алекса Шантић били су
принуђени да избјегну у Италију. Неколико занимљивих писама о
својим утисцима из Венеције упутио је супрузи Перси.
Ћоровићу се рађа син Љубомир, који је преминуо наредне године.
Умире му мајка Сара.
1910.
Умире му отац, мостарски трговац Никола Ћоровић.
Изабран за посланика у Босанском сабору, у којем наступа као
члан „Народове“ групе. Посебну пажњу привлаче његови говори о
школским уџбеницима и статусу народних учитеља.
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1914–1917.
Постаје члан сарадничког одбора загребачких Књижевних
новости, гласила које је имало југословенски карактер.
Крајем јула мјесеца 1914. године, ухапшен у близини
Невесиња. Као талац одређен је за праћење војних транспорта. Био
је интерниран у Бихаћу и Болдогасоњу. Укључен је у војску и послат
у мађарски град Ђер. О своме злопаћењу у овом периоду оставља
упечатљиво литерарно-документарно свједочанство у мемоарском
спису „Белешке једног таоца“.
Крајем 1917. године, нарушеног здравља, пуштен је из војске
и враћен у родни град.
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1918.
Тешко болестан живи у Мостару и неуморно пише. Настају
нека од његових најбољих књижевних дјела: мемоарски прозни текст
„Биљешке једног таоца“, приповијетка „Посета“ и приповијест „Брђани“.
Улазак српске војске у Мостар, у новембру мјесецу, иако тешко болестан, дочекује са великом радошћу. Перса Ћоровић о томе свједочи:
Светозар је сакупио сву своју посљедњу животну снагу и у новембру
1918. године посљедњи пут из постеље се подигао, сав узбуђен од радости
и задихан изашао на прозор да поздрави ослободиоце, српску војску која
је свечано дочекана од народа ушла у Мостар. Треперећи од среће, рекао
је изнемоглим гласом: Кад сам ово дочекао сад могу умријети...

1919.
Написао чланак „Морал у нашем друштву“ који је наглашено
критички усмјерен према кретањима у послијератном друштву.
Јовану Шмитрану, уреднику сарајевског Звона, средином
јануара, поводом овог текста пише:
Поштовани господине, Алекса ми даде Вашу адресу и препоручи
да овај чланак пошаљем Вашем листу. Ја не знам да ли је он удешен
према програму Вашег листа, али је истинит, а истина мора да се
162

кресне јасно и отворено. Зато се и надам да чете га – макар и са
извесном оградом од стране уредништва – штампати у наредном
броју. Ама би се тај број силно читао и продало би се много више
примерака него обично. Све ово писао сам и пишем са болесничке
постеље. Трунем од туберкулозе коју ухватих у таоцима.

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

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

Стеван Јелача, приређивач Целокупних дела Светозара
Ћоровића у чувеној Библиотеци српских писаца, тридесетих година двадесетог вијека, свој текст о Ћоровићу завршава сљедећим
ријечима:
У Ћоровићевој генерацији преовлађују нове идеје и нови рад. Он
је идеалан националиста, али реалан радник великог замаха. Своје
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националне дужности испуњавао је најсавесније са вазда ведром и
јаком вољом. И зато је разумљиво оно страшно огорчење којим се
обара, у, пред смрт написаном саставу „Морал у нашем друштву“, на
неморалне типове и пљачкаше, који се богатише крвавим знојем народним, па у прве дане ослобођења избијају силом своје покварености на површину и траже за себе – прва места за народном трпезом.
Велики идеалиста прође кроз све борбе чист и светао, те у последњем
даху свога живота није могао прегорети у напаћеној души, а да се
не обори на оно што што нам је вазда сметало да дођемо ближе
светлости.

164

Горан Максимовић

МАТИЈЕ БАНА МЕМОАРСКИ ЗАПИСИ
О СУСРЕТИМА СА ЊЕГОШЕМ

М

ало је тако важних а скрајнутих мемоарских текстова у српској књижевности, као што су записи рођеног
Дубровчанина, а истакнутог српског књижевника романтичарске
оријентације, Матије Бана (1818–1903), у којима су приказана четири његова дипломатска сусрета са Петром II Петровићем Његошем
на Цетињу у раздобљу од 1848. до 1851. године. Историјски контекст
у којем су се одвијали ти сусрети, њихов политички значај и далекосежност посљедица за судбину читавог српског народа у другој
половини 19. и у почетним деценијама 20. вијека, а добрим дијелом и
судбину свега онога што српски народ проживљава у нашем времену, учинили су да ово дјело буде изнова актуелно. Умјетничка природа мемоарског казивања, а посебно поступак обликовања Његошеве
личности, те богатство и далекосежно значење појединих његових
идеја, сврставају ово дјело у сам врх српске мемоаристике, а његова
вриједносна димензија и значај могу се упоређивати са знаменитом
путописном књигом Љубомира Ненадовића Владика црногорски у
Италији или Писма са Цетиња.
Потребно је нагласити да је историјски контекст у којем се
одвијају Банови дипломатски доласци на Цетиње био политички
веома компликован, те да је у појединим расправама посвећеним
црногорском владици и пјеснику писано детаљно о томе (Д.
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Милаковић, М. Медаковић, Л. Томановић). Све оно што се дешавало
у прекретничкој 1848. години и несумњиво велика револуционарна
кретања у Европи, Његош jе доживио у снажном романтичном заносу и вјеровању да jе куцнуо час за дефинитивно ослобођење српског
и осталих jужнословенских народа од Турака, али и од Аустро–угарске монархиjе. У том родољубивом одушевљењу а свјестан далекосежног значаја који је за цјелокупно тадашње српство имала успјешна
и храбра борба војвођанских Срба, Његош је почетком 1849. године
одликовао највишим војничким одличјем, «Обилићевом златном
медаљом», команданта српских добровољаца у новопроглашеној
Српској Војводини, Стевана Петровића Книћанина (1807–1855).
Његош и Матија Бан први пут су се сусрели на Цетињу средином априла 1848. године, а тај за Бана величанствени догађај у
чувеној «Биљарди» остао му је у вјечитој успомени због Његошеве
непосредности и отворености, а поготово због радости са којом је
дочекао вијести из Београда. Приликом другог боравка на Цетињу
у јулу 1849. године, Матија Бан је провео три дана са Његошем и изблиза је упознао његову личност («Био је у пуном смислу и пјесник
и филозоф»), као и темперамент («Дивља нарав горштака у њему се
крхала са питомином просвјештена човјека»). Тај други сусрет био је
сав у знаку великих заснова и наде да ће политичке идеје бити и на
бојном пољу преточене у стварност. Трећи сусрет Матије Бана и владике Његоша одиграо се у прољеће 1850. године, а био је потресан и
тужан, сав у знаку «порушених идеала». Његош је био већ увелико
болестан, а порушене државничке наде и одустајање од политичке
акције за ослобођење цјелокупног српског народа дубоко су га уздрмале. Приликом посљедњег, четвртог сусрета са владиком Радом,
на Цетињу у љето 1851. године, Матија Бан свједочи да је Његош већ
био тешко болестан од грудобоље, да је увелико слутио скору смрт, а
опростио се од њега завјетним ријечима да Срби морају да наставе
борбу за своју слободу, а да ће то прије постићи «дрском одважности неголи претјераним обзирима на дипломацију».
Ово представљање мемоарских записа Матије Бана о сусретима са Његошем, које смо намијенили читаоцима часописа Српски
преглед, урађено је на основу првог издања које је у пет наставака
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публиковано у листу Преодница 1884. године у Београду под насловом «Подаци о Петру Петровићу Његушу» (год. I, Београд, 1884, број
7, стр. 107–109; број 8, стр. 125–126; број 9, стр. 141–143; број 10, стр.
155–156; број 11, стр. 171–173). При томе смо урадили упоређивања
и са другим издањем овога текста које је прештампао Душан Иванић
у другој књизи Мемоаарске прозе ХVIII и ХIХ века, у едицији
Српска књижевност – мемоари, дневници, аутобиографије, Нолит,
Београд, 1989, стр. 97–120. Издање смо приредили под конкретнијим
и адекватнијим насловом Сусрети са Његошем, раздијелили смо
текст сваког сусрета у посебна поглавља, одредили смо наслове тим
издвојеним поглављима, урадили смо правописна осавремењавања
текста и исправили очигледне грешке и штампарске недосљедности
у преузимању Његошевих ијекавизама. Сачували смо курзивне
дијелове текста којима је уредништво Преоднице посебно означило
важност Његошевих дијалошких исказа. Основни текст Матије
Бана који је написан екавским изговором задржали смо у изворном
облику, а том приликом смо сачували и повремене ијекавизме што
јасно упућује на његову недосљедну примјену екавског изговора
српског језика.
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У

марту 1848. год. кад се била узрујала сва скоро Европа,
те народу српскому претијаше велика опасност не само
у Угарској него и у Далмацији, а посредно и у самој Србији, ја сам
био послан народним гласом у Карловце патријарху, онда још митрополиту, Рајачићу, у Загреб тек наименованом бану Јелачићу, и
на Цетиње владици црногорском Петру Његушу II. Путујући све
копном, а морајући позадржавати се више дана у свакој од прве две
именоване вароши, тек сам око половине априла могао стићи на
Цетиње. Ту одседох у једној малој гостионици, и одмах писах владичином тајнику Д. Милаковићу молећи га за приступ к Владици.
Није прошло ни двадесет минута, а један перјаник дође по мене
и одведе ме к Милаковићу. Нас двојица познавали смо се до тад
само по имену, а тад се познасмо и лично. То је био уман и честит
човек у пуном смислу, а патриот каквих би моме народу тисућама
желио. По кратком разговору о ондашњим приликама дође исти
перјаник и јави ми да ме Владика чека. Пођосмо сви скупа једним
ходником коме на дну виђаху се врата, и пред њима шест перјаника
лепо одевених. Један од њих отвори врата. Кад на њих ступих, видим доста пространу дворану са биљаром у среди и зидовима свуд
унаоколо начичканим свакојаким бираним оружјем. Око биљара
стајаху на ногама сенатори и многе црногорске старешине у своме
богатом оделу. Пред тим величанственим, живописним призором
ја стадох један час као укопан, па узех брзо очима тражити по оној
множини људи Владику, кога нисам познавао, а нико ме к њему
није приводио. И управо кад сам се хтео обратити Милаковићу да
га замолим за ту љубав, опазих на горњем углу биљара висока и
лепа Црногорца у народном оделу где се на мене осмехну, па поступи напред, одвојивши се од осталих. Одмах се домислим да је
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то Владика; хитно му приступим, и пољубив га у руку, изручим му
поздрав. Он одговори на сваку тачку веома смишљено и речито.
Жубор усхићења трептио је по дворани; али на један његов знак сви
се уклонише. Остадосмо сами. Понуди ме да седнем, па се и он ували
у једну огромну наслоњачу црном кожом превучену.
Ја му укратко изложих политику Србије према ондашњим
околностима, и догађајима који су се могли отуд изродити; описах
му стање које сам нашао у Срему, Славонији, Хрватској и Далмацији,
и саопштих што сам свршио у Карловцима и у Загребу, а зашто сам
к њему дошао. За све време што сам говорио није ме ниједном речицом прекинуо, гледао је пред собом у тле, а само би погдекад упро
у мене очи. Када сврших, неколико поћути, па узев ме за руку рече:
«Хвала влади српској на томе за чим је прегнула, а Вама на лијепој
вијести и труду. Добро рекосте да у таком покрету за спасење српско
не смије изостати црногорска пушка. Знате ли шта сам био наумио
радити да ми нисте дошли? Спремах се да скупим четири хиљаде
мојих Црногораца, па с њима да прегазим турско земљиште, упаднем
у Србију и приморам српску владу на дјелање. Али ево, Богу хвала, тога
већ не треба. Ја пристајем безусловно на све што ми предлажете.
Држаћу Приморце у запту да не развију заставу Св. Марка, а за даљу
радњу чекаћу док ми не јавите да су сазрели догађаји.» –
Вратих се веома задовољан у гостионицу, где наручих вечеру.
Био сам баш сео да подробно напишем сав мој разговор с Владиком,
кад ми наједанпут јавише да он долази. Не веровах да ће к мени; али
доиста чух лупу коракљаја уз дрвене лестве, па скочих на собња
врата. Бијаше он. Нисам имао времена да му до краја захвалим на
тој почасти, јер ми упаде у реч велећи: «Оставимо комплименте
западњацима, а ми ћемо као два чиста Србина разговарати се са
срцем на длану. – Када мислите натраг? «Прекосутра, ако Ви допуштате.» - «Кад би стојало до мене, ја Вас не бих тако скоро од себе
отпустио; сам сам и мученик на овим стијенама као Прометеј на
Кавказу; али разумијем да се морате што прије враћати у Београд.
Ипак до суботе нема пароброда у Котору, па бисте могли бар до
тога дана овдје почекати.» - «То би најрадије и учинио, да немам
у Приморју више којешта да посвршавам. Наумио сам то учинити
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до прве суботе, иначе морао бих одложити мој полазак за Трст чак
до друге, и тако изгубити пуних седам дана, а то је у садашњим
приликама сувише.» - «Тако је. Онда Вас чекам послије вечере код
мене на сијело, а сутра у подне на ручак... Али ја заборављам да Вам
захвалим на пјесми коју сте ми прије двије године отпјевали. Знам
је напамет», и поче свечаним гласом:
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«Гомила хриди стоји, ужасна гора;
Главу јој гром лупа;
Ноге вал мути мора;
Ту ко соко гњездо
Горјанин свој дом стави...»
па стаде. «Ах! јесмо соколови», жалосно настави, «па и
грабљиви као они. Али Божија ми вјера, не што бисмо тако хтјели,
него што смо на то приморани. Ја задржавам Црногорце од грабежа
на аустријској страни, јер су нам тамо све сама ришћанска браћа;
али на страни турској морам често заклопити очи и дати им
одушка. Јесте добро кад се ограниче на Турадију; ну ето муке кад се
покрваве са ришћанима! И то ће тако трајати докле год се не исе
лимо из ових кршева. А да би се могли иселити, треба најприје да се
Српство ослободи и уједини. Ја бих тада у моју Пећку патријаршију,
а књаз српски у Призрен. Мени духовна, а њему свјетовна власт над
народом слободним и усрећеним.» – «То је, Господару, и мој златни сан.» - «Али хоћемо ли га у ствари доживјети? Истина да смо
садашњи Срби и Хрвати сложни, а европске владе скоро све занијете
код куће; ипак смо окружени моћним непријатељима, а средства
нам недовољна. Ја, на примјер, пошто обезбиједим свуд наоколо гра
нице, могао бих преко њих извести од шест до седам хиљада добрих
бораца, који би чудеса починили; али чим се макну, треба ми за њих
муниција и храна, и понешто новаца, иначе они би, као људи у нуж
ди, пљачкали без разлике и турска и ришћанска села, а тим би не
стало дисциплине, претворили бисмо и пријатеље у непријатеље,
и сами себи удвојили тегобе на сваком кораку, па лако и саму цељ
промашили. То је што вас молим да дате добро осјетити у Београду.
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Кад се кренемо да се бар кренемо у реду; па онда што Бог даде и срећа
јуначка.» Ја га о свему успокојим и после дужег разговора испратим
до врата гостионице, гдје су га перјаници чекали.
Прибележих одмах све ово и друго што је говорено. Био је
већ мрак и донеше ми вечеру, којом, буди мимогред речено, нашао
сам се изненађен. По вечери одох на сијело. То се држало у дворани
биљарда. Владика је седио у својој наслоњачи, а сенатори и војводе
седијаху наоколо. Он ме свима представи, а неке од њих мени, па
ми до себе понуди столицу. Дуго се и весело разговарало, свашта
причало, па се и шалило, а напокон се и једна отпевала уз гусле.
Владика је волио сад једнога, сад другога задиркивати, те би сва
дружина прсла у смех, али и други нису му остајали дужни. То је све
ишло тако оштроумно, брзо, наравно, а уједно и тако углађено да
сам се немало дивио. «Ето, рече ми напослетку смешећи се владика,
сад имате оригиналну слику једног црногорског салона.» – «И доиста ову пријатну слику нећу никада заборавити.» - «Али салона без
госпођа? Ваши београдски јамачно нису без тога украса». - «Куд ћете
лепшег украса од оваквих јунака? Код Вашег салона, ја на београдске
заборављам». - «Ха, ха! Ви мало ласкате мени и њима!» – А један
ће из дружине рећи: «Бог и душа, не ласка, него се види да се родио
баш испод Црне Горе.» Сви у смех. - «Чудо те не рече у самој Црној
Гори!» - дода Владика, па пруживши ми руку: «Знам да сте уморни
од пута, па Вам треба одмора. Лака Ви ноћ, а сад до виђења.»
– Сутрадан походих неке важније личности, цркву и манастир, па пред подне одох на ручак. Сто је био постављен у дворани
биљара; на столу сребрно посуђе само за два лица; а ручак са мало,
али веома укусних јела, наквашених добрим приморским вином
па при завршетку, и шампанским. Око стола служио је један момак, пред којим говорило се само о књижевности. Владика помену
правим пијететом његовога учитеља Симу Милутиновића, који је
био умро у почетку оне исте године. «И у мишљењу, рече, и у гово
ру, и у свему животу, то је био прави пјесник; у пјесмама, истина,
неједнак, али често са полетима тако снажним да му се мораш ди
вити.» - «Тим смо му више дужни, одговорих, што је оставио за
собом ученика који га је наткрилио.» - «То не допуштам, пресече
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ме живо владика; мој најбољи састав мислим да ће бити Горски
вијенац; јесте ли га прочитали?» - «Не један него три пута.» - «Е
па добро; он ће се допасти мојим Црногорцима, и зато што сам у
њему изнио њихове обичаје, њихов начин мишљења и говора, њихов
карактер; те се виде као у огледалу; али се неће допасти образо
ваном свијету, који ће ми замјерити да оно није права драма, да
владика Данило, који је главна особа, увек мудрија а скоро ништа
не ради, па ипак дјело које смишља испада му срећно више неким
случајем него његовим напором. Ја сам опажам те мане, и мада радо
не поправљам што сам једном написао, наумио сам да их исправим
при другом издању. Шта Ви велите?» – «Ја бих се, одговорих, усудио
приметити да се поправљањем често исквари дело; а све те мане које
споменусте кад би и постојале, оне се већином тичу облика; сама
пак поезија тако је оригинална, чиста и велика да ће вечито остати
као узор нашој књижевности.» - «Говорите ли то из учтивости,
или по убјеђењу?» - «Ја увек настојавам да то двоје спојим.» - «Да,
заборавих да сте Дубровчанин. А шта мислите о пјесмама Бранка
Радичевића?» - «То је, рекох, други род појезије, која рефлектира дух
бачких Србаља, као и Ваша дух црногорски. Онде је несташност,
лепа наивност, мекост, чаробно зујање у трави и цвећу, као што је
у Вас озбиљност, крепчина, полет, и праскање грома: он славуљ, Ви
оро.» - «О Бранку се потпуно слажемо», рече устајући Владика, и
нареди да нам се донесу смотке и кафа.
Пошто је момак расправио сто, оде, а наступи међу нама политички разговор.
Ето како је један велики наш песник скромно о себи мислио,
како је сам увиђао своје мане и без затезања из признавао, како је
друге ваљане песнике ценио. Све су ово лепе црте у његовом карактеру, које нека млађима служе за пример.
Ако је он навађао оне мане у «Вијенцу» само да ме куша те
да види мислим ли и ја тако, то ипак не умањује његову критичку
увиђавност, а свакако потврђује у њему одважно ограђивање против
сваке личне сујете. Чудновато је у разговору прескакао са поезије
на политику, и обратно, а то без дубље намере. Тако је у мојој песми
нашао повод да ме својом пажњом уједно и одликује и живље ми
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на срце метне потребе његових соколова. Свуд ми је из њега вирио
одушевљени песник, племенит човек и умешан дипломат.
С њим се тога вечера опростих, па ујутру рано, праћен од два
перјаника, кренух са Цетиња Котору.

[ВЕЛИКИ ЗАСНОВИ]
На годину (1849) вратих се опет у Далмацију, али тада не
већ сам, него са целом породицом; јер природа наложеног ми рада
условљавала ми је дуже бављење у тим странама. Породицу сместих
у Дубровник, па одох Владици на Цетиње. Србија је онда давала
Црној Гори у помоћ хиљаду дуката на годину. Ја сам Владици носио
две хиљаде у злату, и много сам се путем напатио с тим новцима
носећи их на себи, нешто са тежине (осам ока), а нешто од презања
да де уз пут не будем похаран. Еле, срећно приспех на Цетиње око
половине јула.
Јашући Цетињским пољем примакох се владичином замку,
и њега спазих где шеташе с неким поглаварима. Поздравих га издалека с клобуком у руци, и одох право у гостионицу да се пресвучем. У то дође један из Владичине пратње да ме поздрави у
његово име, и к њему одведе. Чим сам био готов, узмем писма и
новце, па одох. Владика је био сам у биљару; није допустио да га
пољубим у руку, него раширивши своје рече: «Руке шире у лица се
љубе.» Тако и урадисмо. Изручих му писма и положих преда њ на
биљар двадесет свитака, сваки од сто дуката. Пошто је писма прочитао, узе свитке, и однесе их у оближњу собу, па се врати к мени
говорећи: «Еј мој г. Матија, није ли ово жалосна судбина да јуначка
Црна Гора мора живјети од милостиње!» - «Господару, одговорих,
није то милостиња, него је мален поклон имућнијег брата брату
неимућнијему, који све и кад би имао плодних њива којим је природа Србију обдарила, морао би више пазити на своју одбрану него
на њино обделавање.» - «Па то тако и бива, приузе он, свуд око
границе Црногорац иде на рад оружан као за рат. Иначе српски но
вац најдражи ми је; чини ми се као да га десна рука премеће у лијеву.
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Србија га даје од срца; за њ ништа не тражи до братску љубав; а
што је најглавније никад нас не понижава. Ја одавно живо желим
да походим Србију, па затим Сједињене државе Сјеверне Америке.
За сада политички обзири прече ме у извођењу прве жеље, а што
се друге тиче, немојте се зачудити ако чујете да сам се навезао на
Атлански океан, и да пловим за Њујорк.» - «А шта бисте тамо?» –
упитам га прилично зачуђен. - «Шта бих? одговори; слободној Црној
Гори приличи само да од слободне државе као што је Америка прими
помоћи, кад већ не може без ње бити.» - «А зар Вам је руска помоћ
тешка?» - «Русију волем; али не волем да ми се сваком приликом даје
осјећати цијена те помоћи. Ја господар слободне Црне Горе прави сам
роб петроградских ћуди. То ми је већ додијало, па хоћу да тај јарам
збацим.» Тада потпуно схватих сву домашност његових претходних
речи. Ту је увређена лична поноситост угушивала политички разум. Ја сам се на овај позивао доказујући му, да иако имамо неких
тренутних неповољства од Русије, ипак бисмо без ње зло прошли,
она једина има интереса, па зато и може бити склона да подржи дело
ослобођења Српства, на коме ево хоћемо да озбиљно радимо. И тада
приступисмо главној ствари.
Ово сам навео зато што г. Мил.[орад] Медаковић у своме
делу о покојном Владици вели да га је Србија онда збуњивала и
од Русије одвраћала. То не стоји. Из овога што сам навео види се
да није требало Владику одвраћати од Русије, него пре к Русији
га повраћати. А да се је поносити Владичин дух морао незгодно
осећати у својим сношењима са цварским двором види се и из онога
места Медаковићеве књиге где се прича како је цар Никола предузео
Владику кад је овај намеравао да походи Париз. Ја сам дужан истини
историјској оборити ту неоснованост Медаковићева причања, која у
њега није могла ништа друго бити него гола претпоставка. Он сам
вели да је онда коресподенција међу Владиком и владом српском
ишла шифрама, и то је истина; али он није имао кључа тим шифрама, него ја, нити је био као ја посвећен у великој, чисто народној,
ствари о којој се је радило. Назрео је само неке трагове тога рада. Као
настојавање Владичино да побуди народна осећања у ерцеговачком
и у албанском везиру, који су оба били Срби пореклом. Код првога
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је успео, код другога није. Али зато Владика је могао поуздано рачунати на албанске Миридите, с којима га је Србија онда измирила и
у споразум довела. Кад сам ја ту вест саопштио Владици, и рекао му
да ће из Миридитије к њему доћи нарочит посланик миридитског
кнеза Биб Доде да узме и да бесу, Владика веома обрадован рече:
«Је ли могуће? Да Србија није учинила за Црну Гору ништа друго него
то, морали би јој Црногорци бити занавијек захвални. Миридити
су јунаци, и с њима се од вијекова крвавимо. Чисто као да сањам да
ћемо одсад бити пријатељи и другови.»
Дакле и опет велим: ондашња влада српска није отуђивала
Владику од Русије; напротив, упркос личним нерасположењима,
на Русију се, те како, рачунало за извесно време, кад сазру догађаји
који су се спремали.
Тад сам остао три дана на Цетињу, проводећи с Владиком већи
део времена.
За време мога тамо борављења имао сам прилику да проучим
изближе Владику у многом погледу. То је била ватрена нарав под доста хладном спољашњости. Ватреност често би ван избијала, али чим
би се појавила била би зауздана. Познавао је себе, а добро разумевао
свој положај црквеног и мирског великодостојника, па је дугом навиком био себи принаравио ту хладну спољашњу озбиљност. Дивља
нарав горштака у њему се крхала са питомином просвештена човека.
Просвету је понајвише сам себи прибавио читањем и размишљањем.
Био је у пуном смислу и песник и философ. Руске и енглеске велике песнике највише је уважавао, па их и подражавао; француски
су му били одвећ лаки и меки. Међутим, једна његова љубавна романца, коју ми је прочитао, била је писана у духу француском, и то
најодличнијем, она бејаше право зрно бисера; али већ онда њим, као
владиком, осуђена и по свој прилици пред смрт уништена. Љубио је
страсно Црну Гору и Српство; али међу својим Црногорцима осећао
се крајње несрећан. Хтио их је у многоме преобразити, а то му није
ишло по његовој жељи за руком па није природно ни могло ићи. Честа
љутина и вечито незадовољство прекратише му живот. Међутим у
нечем је успео; причао ми је са задовољством да је искоренио крађу
и крвну освету, те бољи државни ред увео.
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Једно вече читао ми је тамо-амо «Шћепана Малог», кога је био
спремио за штампу, па ме питао шта о том делу мислим. Одговорих
му да не могу ништа рећи док га не бих с краја на крај прочитао.
«Тако је», рече и даде ми га. Те исте ноћи прочитао сам га свега, и
нашао у њему исте драмске мане, које је он сам био опазио у Горском
вијенцу, а много мање него у овоме лепих страна. Он је волио драмски облик, а драма му није ишла за руком. Карактери су му свуда истинити и верни, али некако сви ударени на један тип; дикција свуда
крепка, и управо црногорска, честим песничким сликама окићена.
Али ван тога друго је све лошо. Сутрадан, кад сам се спремао да
идем к њему на објед, ударио сам на муку како да му искажем своје
мишљење. Нијесам га хтио увредити, а опет ни истину му затајити.
Извукох се из тога шкрипца велећи му: «Карактери и дикција здраво
су ми се допали; само бих више разлике међу њима желио; а што
се тиче главног лица, заплета и целога склопа, ако то поправите,
као што сте наумили, у Горском вијенцу, исте поправке учините и
у Малом Шћепану.» - «То с другим ријечима значи, одговори ми, да
драма не ваља». - «Не може, приметих му, не ваљати што испадне из
Вашега пера; али признаћете ми, да између неваљалога и апсолутно
савршенога велико је растојање. Ко не признаје Шекспиру огроман песнички уопште, а обашка драматски дар; па опет у његовим
драмама има често замашних недостатака.» – А он закључи: «Што
год је од човјека не може савршено бити. Што написах, написах;
нећу више у то ни боцнути пером.» Па је тако и учинио: «Шћепан
Мали» изишао је штампан онакав какав је био у рукопису кад сам
га ја прочитао.
Овде ми пада на ум «Ченгић-ага», која се умотворина од неколико година оспорава г. Мажуранићу, а Владици приписује. Истини
за љубав морам рећи да Владика, који се о свима својим производима са мном разговарао, није ми о ‘Ченгић-аги’ ни речице прословио.
А није вероватно да би ми он затајио своје најсавршеније изведено
песничко дело. Са мном не би га у томе задржавали ни сами политички обзири, кад смо већ заједно сновали изведење најкрупнијег
политичког дела. – Слушао сам и то да је «Ченгић-агу» био написао
један босански фрањевац, па не смејући од Турака издати га под
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својим именом, замолио г. Мажуранића да му његово позајми. Кад
сам се лањскога лета сукобио на Топуским водама с оцем Гргом
Мартићем, хваљеним писцем «Осветника», упитах га, да ли он није
тај фрањевац. Одговорио ми је: «Да сам ја сад већ не бих имао узрока
да се кријем, али нисам; па и не знам ниједнога у Босни фрањевца
који би био способан да онакав спјев састави.» – Што знам о овоме ја
казах; а ни у каква нагађања нећу да се пуштам у ствари тако њежној.
Једном по обједу позове ме Владика да се на коњима прошетамо по Цетињском пољу. Доведоше два велика, лепа коња, која
уседосмо. Најпре иђасмо касом, па ми он рече да пустимо коње у
сав трк.. Одговорих му да сам лош коњаник, и да моје јунаштво
даље од каса не иде. А он смејући се: «Еј мој Дубовчанине, да видиш
како Црногорац јури», па одлети као стрела. Дивно га је било гледати! У његовом црногорском оделу изгледаше као Голијат, стојаше
напред нагнут, и као прикован за коња. Бејаше се доста удаљио,
кад наједанпут окрене коња да се к мени врати. У том окрету паде
му кратки гуњ с рамена и капа с главе, па се просуте дугачке косе
таласаху по ваздуху. Али он се и не осврне, него све једнако јурећи,
кад дође к мени, рече: «Ево ме без гуњца и капе; почео витешки, а
свршио комично!» па се слатко смејао, а Црногорци потрчаше да
му донесу гуњац и капу. Настависмо даље, а он ће додати: «Да, ако
и с нашим послом овако прођемо! Да почнемо јуначки па свршимо
комично по себе, а трагично по народ!» - «Срећа је народа, рекох, у
Божијој руци» – ту ме пресече с речима: «И у њиној, и у њиној», а ја:
«То и хтедох рећи, па зато који народ не покушава ништа за своју
слободу, неће је ни стећи.» - «Да, рече он, и покушај је дичан, али
тек славан кад је успјехом увјенчан. Владика Данило покушао је и
успио да очисти од потурица Црну Гору; тим јој је независност
спасао, и зато ће остати довијека славан. И Карађорђе је покушао
јуначко дјело, али не успио; а одма за њих успио Милош. Ако се ми
морамо обојици дивити, историја ће дати Милошу превагу; и то с
пуним правом. И ваш Книћанин изашао од лане на глас као велики
јунак; дојиста ваља му се чудити да у равном Банату са нерегу
ларном војском онако регуларну надбија. Храбар је тај наш народ у
Шумадији, а нашао храброг вођу. Дао му Бог успјеха до краја. Како бих
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желио видјети га!»- Одговорих му: «Сва је прилика да ће Вам се та
жеља испунити; садашња наша војна у Мађарској само је предигра
великој драми која ће се одиграти с ове стране Саве и Дунава. Тако
ће поред светлих имена која споменусте доћи и Ваше у историју, те
Вам нећу већ певати:
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‘Нов Мојсије
Ти, свештеник и вођа,
Љубави твоје чудом, не Бога,
Уклони грозну коб од пука свога’
него ћу уместо ‘љубави’ казати: ‘Храбрости твоје чудом, не
Бога’.» - «Нипошто, рече ми, не дирајте ми у ону ријеч ‘љубави’,
она је на своме мјесту, и њом се поносим. Нашто нам храброст
без љубави к народу? Тек ова ону узвишава. А слободно изоставите
ријечи ‘Не Бога’. Наш народ вели за човјека који није успио у своме
предузећу, да није најприје казао ‘ако Бог да’ и добро, вели. Иначе, не
рекосте ли малоприје и Ви сами да је срећа народна у Божијој руци?
Мој оштроумни Дубровчанине, уловио сам Вас у противорјечју.»
- «Сад немам куд, одговорих смешећи се, уловисте ме како ваља;
ипак...» А он: «Шта ипак? Хоћете да ми умакнете с лепка! То Вам
не дам.» - «Ипак ја бих рекао да иако људи све радо на Бога односе,
тешко да овај води рачуна о таким ситницама као што су за њ њини
земаљски послови.» - «Гле, гле! - викне Владика, Дубровчани су по
знати са њихове побожности, а шта то би од Вас! Мора бити да
сте се покварили у Београду.» - «То ми је, рекох, пребацио и један мој
попа у Дубровнику, казавши ми да сам се у Београду повлашио, док
опет нека браћа београдска пребацују ми да сам Шокац, и дошао да
све пошокчим, те тако овде Влах, а тамо Шокац, не пристадох нигде.
А ако ме још сада и Ви анатемишете, као што Вас видим прилично
наклоњена, онда сам заглавио.» Владика се грохотом смејао, и тако
шалећи се о људским глупостима дођосмо до замка.
Те вечери учинисмо наша последња расположења. Одредисмо
начин дописивања, јер сам сутрадан морао одлазити. Кад ујутру
дођох да се с њим опростим, рече ми: «Ја не бих Вас свјетовао да
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данас идете на пут, јер вријеме је мутно, и биће олује.» Не могавши ме одвратити од моје намере, даде ми свој кишњи заогртач
(imperméable) и два прејаника да ме прате, а препоручи да, ако
би ме олуја на путу затекла, преноћим свакако код његовог оца у
Његошима. И пружи ми две сребрне мале пушке као његов спомен
говорећи ми: «Ове су пушке биле једног Турчина, знаменитог јунака;
с њима ћете ми доћи на сусрет у Призрен, а ондје дати ћу Вам
црногорску медаљу, само ако се научите боље јахати.» Опростим
се и са честитим Милаковићем и с неким главарима који ме сви од
путовања одвраћаху, па с мојим перјаницима одох пут Котора.
Тек сам се био попео на брда која владају Цетињским пољем, а
груне киша из облака, нагла, густа, као да се небо провалило. Дуваше
силан ветар, а праскање громова одјекиваше страшним величанством од оближњих до даљих планина. Наједанпут муња засија
пред нама тако да нас чисто заслепи и удари у један оближњи врх.
Перјаници стану ме наговарати да се вратимо у Бајице, и ту причекамо док олујина протутњи. Али ја нисам се хтео показати као
плашљивац, па им рекнем: «Кад се ја не плашим, зар бисте се поплашили ви?» А један ће од њих: «Божја вјера, не маримо за себе него
нас је за тебе страх.» На што ћу ја: «Родио сам се на мору, и њим много путовао, па видио олуја још страшнијих од ове; издржаћу је, као
што сам и оне издржао.» - «Валах! кад се ти не бојиш, не бојимо се ни
ми», одговори други, који је до тад ћутао, и дођосмо до на врх брда.
Тек на силажењу ја се уверих о опасности у којој се налазасмо. Уз
пуцњаву громова, вода је потоцима јурила низ планину котрљајући
камење десно и лево од узане путање којом смо ишли, а допирући
коњима до кољена. Ови нису могли већ видети ни куд стају ногом,
могли су поклизнути и отићи у бездну. Чврстоћа њихових ногу и
дуга им навика по оваквим путовима само нас је спасила. Један ми
је перјаник предлагао да свога и мога коња преда другу, па мене
узме на леђа; али одбих тај предлог говорећи му «да се свако од нас
мора бринути за своју главу, а и сваки сигурнији је на своме коњу».
Идући тако полагано и смотрено стигосмо после пет сати путовања
на Његоше, сви мокри до коже. И Владичин огртач на мени био је
скроз прокиснуо.
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Отац Владичин Тома прими ме најсрдачније, чудећи се
што сам по онаком времену путовао. И одма нареди да се мени и
перјаницима хаљине исуше код ватре, која је на огњишту буктила.
И ја код ватре до њега седнем, те се почесмо разговарати као стари
познаници. То бејаше висок, крупан, леп старац, који опомињаше на
јунаке Омирових времена. Није много говорио, али свака му је реч
била умесна, свака примедба паметна. Питао ме о Владици, о Кнезу
и Србији, о Книћанину и патријарху Рајачићу, о бану Јелачићу и
његовим граничарима, па о Лацманима (Италијанцима на Приморју),
и томе подобна. Видело се да је о свему што се онда догађало био извештен, и желео дознавати како се догађаји развијаху. Разговарајући
се с њиме ја сам се све више ватри примицао, јер мада је било у јулу
месецу, тако наједанпут беше заладнило, да сам од ладноће и издржане мокроте дрхтао. То он примети, па ми рече: «Синко мој, ти
си прозебао; испиј коју чашицу ракије, а сад ће и каву зготовити.»
Па још даде донети један гуњац, те ми га сам преко леђа пребаци.
Тронула ме та старчева пажљивост, те му захвалим топлим речима.
«Немаш на чему да се захваљујеш, рече; ти си гост Владичин, па
ето и мој, који сам имао брата и сина владику, а више свега дошао
си нам из далеке Србије. Ако брат брата добро не прими, а ко ће?
Јесу ли ти живи родитељи?» - «Ено их, Богу хвала, живи и здрави у
Дубровнику.» - «Шта си и њих са собом довео?» - «Довео сам жену
и троје деце, а родитељи ми нијесу још ни видели Србије.» - «Како
то?!» - «Ја сам се у Дубровнику родио, а у Србији настанио.» - «Ама
богати, дијете, је ли то истина? Е, Дубровчани су паметни и по
штени људи. И ми смо овдје једнога имали, али је то било прије него
си се ти родио.» - «Слушао сам за њ; звао се Фрањо Долчи, или нашки, Сладовић.» - «Управо тако. А ко ти је о њему причао?» - «Та то
се зна у Приморју.» На ове речи стари Тома покупи дугачке седе
обрве тако да су му очи покриле и ућута. Знао сам узрок његове
намрштености, јер ми је Милаковић на Цетињу био испричао жалосну Долчину историју. Ево је, Фрањо Долчи из Дубровника дошавши на Цетиње, Владика Петар I видећи у њему веома учена и
честита човека, узе га за свога секретара. Долчи га је служио пуних
25 година. Пошто руски посланик у Бечу није хтео да изда Петру
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путни лист за Русију, где је желео да се завладичи, Долчи изради код
аустријског цара Јосипа II да га завладичи митрополит карловачки.
Доцније Владици би допуштен улазак у Русију, и тамо га је Долчи
више пута отпратио. Ну последњи пут кад је тамо био, Владика се
нешто замерио, па би приморан да се одмах натраг врати. Тад министар царице Катарине II, кнез Потемкин, ценећи вредност Долчину,
наговараше га да ступи у руску дипломатску службу, и нуђаше му
место посланика. Долчи му се захвали говорећи да се не би никако
могао одвојити од Владике, и молећи га да ако жели бити њему од користи, нека сву своју доброту на Владику пренесе. С овим се и врати
у Црну Гору. Међу многим нотама писаним Долчином вештом руком
налази се и овај гласовити меморандум, којим је Владика одговорио
руском Синоду бранећи независност црногорске цркве. Године 1804.
туже Долчија Владици да зове Французе у Црну Гору. Та се тужба
оснивала на копији једног писма њим потписанога и управљена на
цара Наполеона I, и на једном печату у његовој соби нађеном, на коме
је био урезан орао змијом стегнут. Залуду се несрећни Долчи бранио
наводећи његову оданост Владици и дугу верну службу с једне стране, а с друге да му је писмо подметнуто, а да се с таким печатом он
увек служио, Владика наговорен људима који Долчија нису трпели
даде га затворити у манастир Стањевић; где по неком времену би
удављен самим старцем с којим сам говорио, Томом Петровићем.
Ово ми је све Милаковић испричао, и закључио с речима: «Ја сам
тврдо увјерен да је Долчи био невин, и да су се на насрећном разбила
кола. Видио сам више његових писама писаних Катарини II-ој и цару
Павлу, која дишу најтоплијом оданошћу Црној Гори. Имао сам у руци
и писмо њим управљено пред саму смрт из затвора на рускога цара,
у коме се правдаше, приписиваше наметнуто му издајство сплеткама
једног Руса и једног Которанина, његових заклетих непријатеља, и
тражаше да му се изнесе, не копија, него његово аутентично писмо,
кад веле да је исто узапћено.»
Знајући све ово, ја прекидох старому Томи ћутање, и упитах
га: «Је ли тај Долчи био честит човек, као што је био и мудар?» А он:
«Божја вјера, синко, кад ме питаш право ћу ти рећи: био је честит
као најбољи Црногорац; али су онда текла мутна времена; па неке
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рђе занијеше Владику и мене, те је сва прилика да је човјек пострадао
на правди Бога.» Сад сам био начисто, па окренух разговор на друге
предмете. Међутим, дође време и вечери, те из простране стаје гдје је
било огњиште поведе ме у доста велику собу, у којој видех намештен
сто за двојицу, једно канабе са столицама, једну европску постељу, и
другу прострту по земљи. На столу је било сребрно посуђе; вечера
красна, и чему се нисам надао, закључена шампањцем. Старац се мало-помало отресао своје зловоље, и упуштао у весео разговор. Кад
је било време да легнемо, он устане, па седне на постељу по земљи
прострту, а мени другу покаже. Залудно је било моје противљење;
морадох се најпослије његовој жељи покорити. – Био сам доста назебао, па сам немирно провео ноћ, и бојећи се да не разболем, једва
сам чекао зору, да кренем за Котор. Старац ипак устаде пре мене, и
разгледавши небо рече ми: «Биће и данас кише; остани ту.» Ја му
се захвалим, па попивши ракију и каву, одох с мојим перјаницима.
Пре него смо стигли до границе аустријске разузда се олуја
подобна јучерашњој. Тешио сам се мишљу да од границе до Котора
води низ планину извијуган, али веома удобан пут. Ну јест; ту је
тек опасност настала. Издигнуте међе које су с једне стране пут
држале почеше се од велике воде местимице рушити, и с путем
заједно котрљати низ стрму планину. Претила нам је сваки час
опасност да нам под ногама нестане земље, те с коњима заједно
одемо без трага. Сјахасмо, и водећи коње за узду држасмо се стране
пута на крш наслоњене, и најпосле с великом муком стигосмо до
пазара которског. Ђонови су с мојих чизама били отпали, те послах
једног перјаника у варош да ми донесе из гостионице, где сам свој
пртљаг био оставио, друге чизме. У Котору су ми причали да се ни
најстарији људи не сећају онаке олујине. Вода је била низ планину
однела читаве винограде. Сутрадан отпустим моје перјанике, а ја
пођем до Пераста, па вратив се у Котор, кренух на пароброду прекрасним временом за Дубровник.
Из Дубровника сам водио некад шифровану кореспонденцију
с Владиком, а некад преко нарочитог скоротече, из Београда доведеног. Тога љета Владика ми пошље свога сестрића, Стевана Перовића,
који је већ био на наукама заједно с једним својим братом у Београду,
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молећи ме да му нађем стан у каквој честитој кући, и узмем учитеља
за италијански језик. Учитеља му узмем, а њега примим у своју кућу
као госта. Ту је Стева пробавио читаву годину и по дана, добро се
учио и владао. Уведен у отмена друштва, брзо је схватио салонски
начин опхођења, а будући висок, леп момак, са веселом нарави и
песничком маштом, свакому се допадао. Владика му је оставио лепу
суму новаца у својој испоруци, али по смрти Владичиној не могавши до њих доћи, Стева уђе као официр у аустријску војску. По неком
времену остави ту службу, па оде преко Цариграда с намером да
ступи у руску војску. Али га у Цариграду снађе зла коб. Кад се једном
шетао у Бујуктеру с нашим агентом, г. Миланом Петронијевићем и
још с једним господином, уби га из мале пушке један Црногорац,
и побеже. Свашта се о томе убиству поговарало, а ја сам оплакао
његову прерану смрт, и ничим незаслужену горку судбу као да ми
је син био. Хтедох ово мало врста посветити његовом спомену, а сад
се враћам на ствар.

[ПОРУШЕНИ ИДЕАЛИ]
Почетком пролећа 1850. године добијем налог да дођем у
Београд што скорије могу. Уредивши послове, како не би стали за
време мога одсуства, јавим Владици ту вест по скоротечи, и одох.
У Београду ми казаше да пошто је усколебаност народа легла у
свој Европи, и све силе предузеше да мир утврде и одрже, то је мудрост налагала да се не подиже у тај пар источно питање, па зато
да спремљени покрет у Турској обуставим до згодније прилике, све
људе који су на томе радили распустим, Владици све разјасним и
упутима га на чекање, а ја затим да се вратим у Београд. Ретко сам се
у свом животу тако растужио као тада. Облију ме сузе пред високим
лицем које ми је тај налог давало, тако да је и оно само било потресено. Сви моји патриотски идеали, цељ за којом сам живо чезнуо,
и тако јој се близу већ био примакао, наједанпут срушила се преда
мном! Али је ваљало послушати. Вратим се у Далмацију рањеним
срцем, па одем Владици. И за њега је та вест била као гром. Гледао ме
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најпре укочено, па се спустио у наслоњачу и покрио рукама лице, па
срдит устао, и хитно корачајући по биљардској сали говорио све што
му је на уста долазило. Наједанпут стаде преда ме, и рече ми одрешито: «Знаш ли шта је? Ерцеговина, Босна и Црна Гора са Албанијом
у нашој су руци; сад их већ можемо запалити кад год хоћемо; бацимо
ватру, па Србија, хтјела-не хтјела, мора за нама поћи.» У ономе
расположењу духа те су речи за ме била чаробан, скоро неодољив
мамац. «Дајте ми мало времена да се размислим», одговорих му; а
он, «Па добро, чекам Вас на вечеру, па ћемо се онда споразумјети.»
До вечере и ја и Владика имали смо времена да се мало расхладимо, па о ствари зрелије размислимо. Мени се живо представи
огромна одговорност коју би на се узео кад добивене налоге не бих
извршио; у најпресуднијем делу поклоњено ми је потпуно поверење,
а ја да му се изневерим! Да метнем на коцку животне интересе народа, а без иоле сигурнијег изгледа на успех! С таким мислима вратих
се Владици. Седосмо за вечеру. Нити он мени говори о ствари, нити
ја њему. Вечерали смо понајвише ћутећи. По вечери он ће први прекинути мук, и упитати ме шта сам смислио. На то му одговорих да
кад бих извесно знао да ћемо својом иницијативом Србију повући у
акцију, ја се не бих нимало колебао, него бих био за то да се отпочне
дело без оклевања; али мислим да би свему упркос Србија остала
непоколебива у својој одлуци. - «А шта би се онда догодило? Сав би
терет одговорности пао на једину Црну Гору, која би тим пошла на
сусрет непрегледним посљедицама дипломатским и војничким». А
он ће на то: «За дипломатске не марим, и војничких се не бојим чим
сам у споразумљењу од албанске стране са Биб-Додом а од ерцего
вачке са везиром Стојчевићем. Ту само имаћемо око 30000 пушака;
додајте мојих 15000 најмање, а 5000 из Далмације, па располажемо
снагом од 50000 људи, и то каквих људи! Помислите шта ли се с
толиком и таком војском не може учинити кад још сви хришћани
чекају на наш миг, па и они да устану.» – «Али, приметих ја, и Вама
и Биб-Доди и хришћанима треба средстава, а тих без Србије немамо.» - «Ну јесте ли Ви потанко разложили у Београду силу коју смо
спремили?» - «О њој знају као и ми сами.» - «И доиста мислите да
нас не би подржавали, ма то било и испод руке?» - «Јавно, јамачно
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не би, о томе сам тврдо уверен; можда би потајно штогод учинили,
али то би ишло споро и у недовољној мери. На тако што можете
ли Ви рачунати у ствари од толиког замашаја? Можете ли узети на
себе толике хиљаде људи, па кад тај свет заталасамо, и на њ изазовемо сву силу турске царевине, да се наједанпут с њиме нађемо у
чуду, без свега што је за отпор потребно? Пролиле би се реке крви,
а без користи.» - «Ах, рече Владика, то је оно чега се и ја бојим», па
усколебан иђоше собом горе-доле. Остадосмо заједно до поноћи. На
растанку рече ми: «Од Косова овако што није било урађено у нашем
народу, па да сад мора напразно проћи! То ће ме до смрти бољети.»
- «Господару, рекох му, тешимо се тиме што ствар није напуштена
него одложена.» Он климајући жалосно главом стисне ми руку и
отпусти ме. Последње речи Владичине зујале су ми дуго у ушима.
Заиста од косовске пропасти још се никад не беху до тада сложили
православни, католици и потурчењаци у мисли избављења народног, и обновљења старе српске државе. То је био и остао покушај; али
и сам тај покушај, који карактерише политику онога времена служи
на част људима који су онда Србијом и Цариградом управљали.�
Кад пођох Владици на посљедњи опроштај, он ми изрази жељу
да се све установљење пограничне агенције не укину, него да се бар
главне задрже још за једну годину. Мада нисам био на то овлашћен,
пристанем на његов предлог под своју одговорност, и задржим шест
агенција. То су ми у Београду одобрили. Али су одбили мој предлог
да и сам останем у Далмацији, да пренесем типографију са Цетиња у
Дубровник (на што је Владика радо пристајао), и ту да издајем у духу
нашем један политички лист. Покојни Илија Гарашанин достави ми
категорично да се морам у Србију вратити, јер ће се сад послови у
другом правцу предузети. Ја нијесам знао за тај правац, па поднесем оставку. Генерал Книћанин убедио ме је да од оставке одустанем,
јер ћу народној ствари добро послужити ако се новога правца прихватим. У јулу месецу вратих се у Београд постављен за професора
францускога језика у Лицеју. Та професура била је само завеса којом
се други рад прикривао. Своју породицу бејах оставио у Дубровнику,
увек у нади да ће се околности преокренути, па се опет тамо вратити
на посао, мени најмилији. Али се та нада није испунила.
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[ЗАВЈЕТНИ РАСТАНАК]
Ја се вратих године 1851. само зато да и оних шест заосталих агенција распустим и породицу у Београд повратим. Тад сам
се посљедњи пут са Владиком видио. Он је био јако ослабио, и
предвиђао је своју скору смрт. «Пријатељу мој, рече ми, душа ми
убија тијело. Не жалим што ћу умријети, али жалим што нисам
у моме животу ништа знаменито учинио. Тако је хтјела моја зла
судба, која ми је од почетка до краја ужасна била. Ти остајеш млад
и здрав; на добром си мјесту за народни рад, и ту остани. Србија
је матица Српства, без ње никад ништа. Аманет ти наша народна ствар, која неће успјети ако на њој не буду постојано радили
разумни, самопрегоријевајући и одважни људи. Поздрави ми Кнеза,
Книћанина и Гарашанина; кажи им од моје стране да ће Српство
препородити прије дрском одважности неголи претјераним обзи
рима на дипломацију. Ова има својих рачуна, а ми морамо имати
наших. Сјети ме се гдјекад кад ме већ не буде, и нека потомство бар
дозна за наше намјере, кад му дјела не могох оставити.»
Растасмо се са сузним очима. Посљедњега великог владику
црногорскога више никад нисам видио. Ове сам податке, ако и доцкан (јер околности нису пре допуштале) пустио у свијет, да извршим
његову посљедњу препоруку која ми је света као и његов спомен.
Подаци сами по себи говоре, па им не треба мога коментара. Ко
год зна мислити, а ово што написах прочита, лако ће проникнути у племенити дух, велик ум и патриотско срце Петра Петровића
Његоша II.
Вјечна му слава!
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С

амо тридесет осам земаљских љета проживио је највећи
пјесник српскога језика, владика и владар Црне Горе, те
негдање српске Спарте, Радивоје Томов – Петар Други Петровић
Његош. Јединствен по опорости и трагици животног удеса, он је
био јединствен и по даровима; у његов кратки вијек као да је стало стотине просјечних људских живота. Његова величина сва је у
парадоксима – једва да је имао прилику да се за који часак измакне
од владарских и владичанских брига, и посвети литератури, а створио је незаобилазно дјело; једва да је утврдио нешто мало основне
писмености, углавном у неформалним школама, а уздигао је српску
књижевну писменост на недомашиве висове; једва да је имао с ким да
размијени иједну вишу идеју у својој дивљачној и несрећној земљи,
а у својим спјевовима просуо је мудрости колико је има сва остала
српска књижевност. Нису без разлога говорили у његово доба, и то
времешни и умни људи: сва Црна Гора ока памети, а сам Владика
двије оке! Тај владар међу варварима и варварин међу владарима,
како је сам за себе горко казивао, брижио је о стварима које европски суверени његова времена нису имали ни у примисли. За гладних
1

Ријеч на откривању Његошеве бисте у Бањој Луци, 26. 9. 2019. године.
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година продавао је високо европско ордење које му је додјељивано
у различитим приликама и тим новцем куповао жито да прехрани
народ. Није се он од малог јада вајкао ријетким пријатељима како
би најрадије да побјегне од свега, да утекне на нечесов остров. Кад је
то једном заиста и успио, за вријеме часног поста 1845, написао је на
скадарском острвцету Лесандро, које су му Турци те године вратили
на заузимање Руса, један од највећих космолошких и христолошких
спјевова човјечанства, Лучу микрокозма.
Потоња ура Његошева одзвонила је позног кишног октобра 1851. у цетињском манастиру, на истоме мјесту и дословно истога дана кад га је, двадесет једну годину раније, као
седамнаестогодишњака, умирући му стриц, Свети Петар Цетињски,
одредио за свог насљедника на владарском и владичанском трону.
Иста је била и стричева перина на којој је боловао посљедње дане и
на којој је испустио душу, примивши час прије тога причешће, бистро гледајући, благосиљајући окупљену ближњику и разговијетно
казујући своју потоњу вољу. Невријеме није дало да буде сахрањен
у капели на Ловћену, коју је још 1845. подигао као своје вјечно почивалиште. Десет година након тога Његошев завјет испуниће његов
братић и насљедник, књаз Данило. Даља судбина Његошеве вјечне
куће сликовито показује историјски удес српског народа и мјеру
присуства његошевског духа у потоњим нараштајима. Кад су 1916.
окупирали Црну Гору, Аустријанцима је први посао био да капелу сравне са земљом. Обновиће је 1925. витешки краљ ујединитељ
Александар Карађорђевић, потомак владарске куће Петровића, да
би је, поново, 1942. тешко оштетио италијански окупатор. Након
Другог свјетског рата капела није обнављана, а 1974. на њеном
мјесту, по Мештровићевом пројекту, биће подигнут маузолеј у потпуно антињегошевском духу и тај чин озваничиће почетак системског расрбљавања Црне Горе, које кулминира у наше дане и чији је
најкрупнији знак управо монтенегринско фалсификовање Његоша
и његовог дјела.
Вијек и по, и деценију више, након Његошеве смрти сјај
његовог дјела не тамни; напротив – стално се појављују књиге које
потврђују његову величину, откривајући нове могућности тумачења,
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мада, ипак, ми још немамо цјелокупно критичко издање Његоша,
што је несумњив знак раслабљености и странпутица српске културе. Велико је питање колико је нама данас заиста близак највећи
српски пјесник. Колико га читамо и умијемо ли, уопште, више да
га читамо, поготово кад је ријеч о новим генерацијама читалаца,
којима је његов језик, логиком свакидашњице, све даљи и даљи?
Колико су његове најтрајније истине заиста истине и за нас, данас
и овдје? Извјесно је да Његоша више подразумијевамо него што га
знамо и читамо, мада му је свака ријеч таква као да је данас и за нас
писана.
Има у нама дрхтај једног тона који тачно одговара специфичном ритму Његошевог десетерца, који се према њему односи
као калуп према одливку и који се на његов звук увек одазове, веран и
непогрешан као лозинка, записао је Иво Андрић у есеју „Вечна при
сутност Његошева“. Можемо тренутно отићи у својим мислима и
осећајним залетима далеко напред, каже Андрић, ми ћемо се увек
вратити Његошу; можемо „забављени о себи“ заостати за њим, ми
ћемо га у пресудним тренуцима увек стићи. Он је увек присутан и
може само да изгледа одсутан. Непогрешива је и далекосежна ова
Андрићева дијагноза.
Његошева присутност у пријестоници Републике Српске од
данас је и материјализована овим моћним бронзаним попрсјем које
је дио знамените скулптуре Сретена Стојановића. То је крупан и
обавезујући знамен. Стојановићев Његош, осим Бање Луке, краси и
Београд, Подгорицу, Рим, Вишеград и Крушевац. Онај Росандићев
Његош у Требињу гледа се и разговара с бронзаним Дучићем преко
пута. Његош се са овог мјеста не може видјети с Кочићем и Ћопићем,
али се они разумију и без ријечи и погледа.
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И

зузетна почаст да говорим на свечаној академији
Кочићевог збора изазвана је свакако приређивањем сабраних приповиједака Петра Кочића, што смо на подстицај и подршку директорке НУБ РС, госпође Љиље Петровић Зечић, обавили
заједно колегинице Вања Шмуља, Споменка Кузмановић и ја. Трудили
смо се да се пренесе изворни језик Кочићевог приповједачког дјела
до најмањих појединости, до гласа, а кад је требало – и до нагласка.
Коначно смо објавили и драмску верзију Суданије, којом се Кочић
настојао отети од слома у београдској душевној болници. Нисмо
дали да правила језичког стандарда и писане ријечи наруше ни у
једном слову, ни у једном гласу говор Петра Кочића и његових јунака,
велико језичко платно Змијања крајем 19. вијека: па је прошјутра,
јопе, крабри се, испоравио, у ној, нако, волико, вође, гереналина, бевел,
појати (појахати), све до језичких галиматијаса у Суданији (гдје
одвјетништво постаје објесништво, публика – пулика, босански –
боснацки, босенски, протокол – протокур и тако у бескрај). Ризница
живог народног језика, Кочићев опус је велика фолклорна перионица/ругаоница језика државне бирократије.
Говорено на Свечаној академији поводом Кочићевог збора, Бања Лука, 24.
августа 2019. године.
2
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Тешко је рећи шта је на првом мјесту у Кочићевом „страсном
служењу својој заједници“ (Андрић)!
Национални понос и идеал националне слободе
Давно је, још 1784, Доситеј Обрадовић написао: Лежи и ле
жати ће довека у ропству један народ којега срце не зна шта је
национални понос! У призору неизмјерног пркоса, из народа којем
се оспорава и име, Давид Штрбац говори у очи властима оно величанствено – А кад се Срб у мени напири и надме, нема тог царског
кантара на вом свијету који би ме мого измјерити! У Суданији, гдје
је све велика игра глумљења, само је национални понос стваран. У
једном од коменара из овог чудног друштва се каже: – Швабо требало би се да се мало дозове памети, јер ми смо они и остајемо они
који царствима животне жиле подгризамо!
Социјална правда као облик слободе
И поп, и пратар, и оџа, и газда, и бег, и ага, и субаша, све се то
аџамијски испрсило у овој земљи, па дебља и тови се, пливајући у
устријској прави и слободи. А радни народ и тежаци без праве и слободе, без оружља и без помоћи ни са које стране, а са двије стране навалиле злости и напасти: из чаршије ајдуци, а из горе вуци и јазавци...
Отпор бирократизму (параграфима и палиграпима) и
нељудскости модерне државе и борба против окупаторске власти
Кочић је улагао све своје емотивне и интелектуалне снаге у ту
борбу истовремено борбу за очување српског народног језика насупрот однарођеном језику домаћих и страних колонизатора, језику
експоатације и окупације (кад судија пита Давида којим језиком
говори јазавац, Давид одговара – „говори господиновим језиком“,
или пак језиком манипулативне неразумљивости (у Суданији, веле,
опонашајући власт – „то је, дапаче, онда добро“, ако се не разумије
шта се каже и шта се мисли);
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Што ми овдје раздвајамо, у Кочића се стапало у свим облицима његовог говора и писма, у непосредној ријечи, у симболу и
симболизацији, у сатиричким алузијама и бодљама и у великим епским
сценама: планине и села нешто с чежњом очекују, поток пјева пјесму
вјечите чежње; небо је „нешто необично тужно“; „На све стране,
кроз замагљене и овлажене планинске продоле и увале, звижди и
јауче вјетар и бура тако силно и тужно да се чинило као да цијела
једна земља, племенита и честита земља, цвили и уздише са зла удеса
и немиле судбине.“ У лирским фрагментима (Кмети или Слободи),
слути се оно што у приповједачком заносу говори Симеун Ђак, а у
ироничној заједљивости Давид Штрбац: непроцјењивост слободе и
нада у ослобођење и уједињење српског народа. У приповијеткама
дјеца говоре као да су изишла из народних пјесама или из Горског
вијенца: „Ми смо ти једни, што се каже, незаробљени робови: код куће,
а брез куће; код земље, а брез земље; код постојбине, а брез постојбине!“
Прича и причање
Српска књижевност је богата причањима о животу у кругу
слушалаца, по сјелима и прелима, у двориштима, по сокацима и на
застанцима. Кочић је (и поред Матавуља, Сремца, па ако хоћете и
млађих, Андрића и Ћопића) у овом облику до данас остао без такмаца – не зна се шта је важније – прича, њен јунак-причалац или
његови слушаоци.
А ја зграби штуц, па посред сриједе оног мјеста, ђе је Партенија
згодио! Ено му гроба, нек ми не да лагати – викну одушевљено
Симеун и показа руком на гроб покојног Партеније.
– Таки ми се рађали! – узвикну весело Мићан и пружи му
пуну чашу башице. – Сама прва кап! Деде, даље причај.
– Е, људи моји, нит је такије нишанџија кад било, а какав је
земан насто, тешко да и’ и буде – дочека неко из мрака.
– Улиде једну, Мићане! – Још сунце и не мисли огранути...
Људи, нећете ми вјеровати, а ово је цијела цјелцата истина: кад
се огледа на шјену – ни узми, ни подај – права правцата швапска
гереналина!
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– Е, људи, да и то чујем, док нијесам умро: шјeн брез сунца! –
чу се неко иза каце.
Вришти ђогин пода мном ко царски ат, гризе ђем и разбацује
пјену, пропиње се на предње ноге, а из стражњи прште варнице ко небеске свјетлице. А кад пирне кроз ноздрве – нећете ми, браћо, вјеровати
– а кад вркне и пирне кроз ноздрве, са дрвећа полијеће лишће!
– Вјерујемо, вјерујемо, Сименуне! Што не би вјеровали? Улиде
му, Мићане, једну чашу.
– Нека! Нећу! – одгурну Симеун осорно руком чашу, јер је
био пао у онај непојмљиви, ватрени занос кад сви живци дркћу и
трепере у огњевитом одушевљењу, кад ријечи живо прште као варнице, а слике се нижу неизмјерном лакоћом, кад лаж постаје истина
у коју се тврдом, каменом вјером вјерује, и кад се обичан лажовчина
претвара у чудновато, загонетно створење.
Међутим, огријешили бисмо се о Кочића сводећи га на архаична времена, усмену ријеч и националне оквире његовог и
нашег времена
И Јазавац пред судом, а још више Суданија, глума парничког поступка међу затвореницима Црне куће, носе вишеструка
огледања: изругивање званичног језика аустријске управе „народским“ искривљивањем; отпор „колонијској порабоћености и подвржености“ српског језика; сатирична слика правног поретка државе, а у поступку опонашања и глуме суђења тврдња да претварању
људском мјере нема, порука дошла из посљедњих деценија 19. вијека
од великог њемачког филозофа Фридриха Ничеа и његове дијагнозе
човјека оновремене културе, више пророчанство за наш вијек.
Кад се процјењује једно дјело, узима се у обзир мрежа његових
веза с другим вриједностима, способност уклапања, повезивања,
трајност и разноврсност дјеловања. Кочићев опус је настајао и у
тијесној вези с домаћом књижевном и фолклорном традицијом и
у спонама са модерним покретима и значајним писцима ондашње
европске литературе (бечка модерна, Ниче, Горки, Тургењев,
Алфонс Доде и др.), и са великим ауторима прошлих и будућих

195

Душан Иванић ПОБУНА ЗБОГ НЕОСТВАРЕНОСТИ ВИСОКИХ ИДЕАЛА

времена (Серватес, Рабле, Гогољ, Кафка); Кочићеви ликови су са
страница књига прешли у живот као велики национални симболи
и примјери; вратио је српску приповијетку приповједачу, слушаоцима и ситуацији правог приповиједања као средству преношења
свог или туђег искуства или као резултату „одуларене маште“, како
би рекао Симо Матавуљ. С Кочићем је косовски мит, послије Горског
вијенца, поново постао граница у историји правде, права, слободе
и ропства српског народа.
Ако су народне пјесме вијековима одржавале, и с Вуком распламсале ватру српског националног јединства, Јазавац пред судом
је имао сличну моћ међу Србима у Аустријској империји, од градова
и села до Чикага, емигрантских издавачких кућа и аматерских позоришних дружина по америчким државама. Кочића живим писцем држи патос националне слободе и социјалне правде, а можда
још више, вјештина укрштања неумјереног хвалисавца са ироничним слушаоцем „иза каце“ и „из мрака“, те несравњива вјештина
Давидовог претварања и изругивања.
У вријеме Домановића, Станковића или старијих угледних приповједача, Матавуља, Веселиновића, Нушића, Иве Ћипика,
Кочић је изградио свој свијет: јединствене књижевне јунаке, актуелне теме и ставове, све прожето дубоким националним осјећањима
и страственом мјером, како сам каже, узавреле и вјечито узбуњене
своје крви. Није личио ни на кога, јединствен и за Скерлића и за
Андрића, и за десетине зборника радова, монографија и говорника на овом збору прошлих година и деценија. Као што је причање
и причаоца предочио у ненадмашној страсти, тако је ругалачком
иронијом створио моћно књижевно и политичко средство љубави
и борбе за Истину, Отаџбину и Слободу, свету и узвишену мајку
Правде. Иза високих идеала је заправо побуна због њихове неостварености, порука једног мученичког живота.
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Никола Поплашен

О ЈОШ ЈЕДНОЈ УТОПИЈИ
Александар Савановић: Теорија републике,
Факултет политичких наука, Бањалука 2019. године.

С

тудија Теорија републике Александра Савановића има
за амбицију да на основу универзалних вредности
оцрта делом стварну делом пројектовану, добру, праведну, свима
прихватљиву, „истиниту“ социјалну заједницу. Пре кратког осврта
погледајмо сиже ауторове линије излагања:
Природни закони (концентрисани око принципа самоодржања) обележавају природно стање из кога се изводе „фундаментални атрибути људског бића“ – „живот, слобода, једнакост,
власништво и право на тражење среће, те њихове спецификације“
(стр. 36), као природна људска права. Описи природног стања (у
оптимистичким и песимистичким верзијама са свим прелазима)
показују редукована, понекад онемогућено, остваривање природних људских права. Стога људи теже договору (уговору) којим би
обезбедили живот (опстанак), а потом и с тиме унапредили остала природна (људска) права издижући властиту егзистенцију на
цивилизацијски и хуманистички виши ниво. Без обзира да ли
друштвено стање логички или историјски следи иза природног
стања, прелазна тачка је друштвени уговор којим се (и формално)
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превазилази инфериорност, подљудскост и грубост природног стања.
Да би друштвени уговор био начињен, људска права морају и у природном стању бити присутна, жива и делотворна. Дакле општа сагласност (не само неких или већине), општа воља да се природна права унесу у конститутивни акт (обично устав) подразумева изричити
(демонстративни или прећутни) пристанак свих (једногласност) као
политичких актера стварања заједнице – државе. Сагласност и пристанак нису једнократни и-или преносиви, јер суверенитет остаје на
актерима који их могу повући (појединачно или групно) ако дођу до
оцене да постконститутивни аранжмани и изведбе нису у складу са
природним људским правима. Стога се обезбеђују јасне процедуре
и институције за утврђивање да ли је и колико је позитивно законодавство изведено из природних људских права и природноправне
преамбуле устава (отуд посебан значај врховног, односно уставног
суда). Дакле, различити облици власти (од монархије до демократије)
су секундарни и често компликују пропитивање и одлуке на нетом
поменутој линији кључној за републикански контрактуализам.
Аутор ТР је уверен да је кључне појмове суштински неокрњене,
пронео кроз време(на) и простор(е), од онтологије до дневне политике и тако представио једну политичкофилозофску и етичку
теорију. Методолошки захтев логичке кохеренције постулира тако
што се селективно ослања на ауторитете које екстензивно цитира и следи њихове закључке. Зато у завршници ТР дискутује само
оне примедбе које иманентно-критички оспоравају републикански
контрактуализам. Нису евидентни други светоназори и идеологије,
нема чак ни у траговима, либералних критичара либерализма.
Ригидно поштовање – ограде републиканског контрактуализма
јача хипотетичност, фрагилност, пропустљивост кључних појмова.
На оградама се нужно јављају пукотине кроз које се апсорбују
садржаји других области, уопште друштвених па и природних
наука. Прерада „физике“ у „социјалну физику“ није једнократна и
окончана, него двосмеран, динамичан процес. Нема општеважећих
закона физике (и других природних наука) које могу бити ослонац
универзализму политичкофилозофских судова (Узгред: захтев
неколико хиљада физичара – укључујући Н. Теслу и С. Хокинга
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– да се тврдња о великом праску, брзини светлости, црним рупама
итд. сторнирају од кључне научне теорије у ниво једне од у науци
недоказане хипотезе, не могу се изборити са дневнополитичким
контроктаријанистичким силама). Заправо „истинитост“ једног
становишта се учвршћује када се отвара логосу других становишта,
области, наука, људске рефлексије уопште. Јер логос је много више
од оперативно-техничког инструмента, уколико тренд није само
техничка заокруженост, кохерентност Модерне. Тврдоћа између
иманентног и трансеунтног становишта сразмерна је мекоћи у
разликовању паралогизма и софизма, потом „истина“ и неистине,
људског и под-људског.
Из поменутих разлога, пре коначног закључка, следе два (од
више могућих) општа коментара:
Природна права су део теоријског и практичног искуства
грчко-римског света. У грчкој антици то искуство је сасвим различито од њихове инверзне (перверзне) инсталације у Модерни.
Она се уносе и континуирано пропитују у полисној демократији
активним бићем сваког слободног човека. А не понеког, понекад и
донекле, као део активизма политичких актера постконститутивне
фазе република у Модерни. Када се каже да је интерес појединачна
жудња (потреба, жеља) за поседовањем и гомилањем пре свега
материјалних добара, заправо се тврди да је апострофиран
егоистички појединац као фокус динамике либералног друштва.
Али, изворно, интерес је безмало идентичан појму дијалога (inter
esse, лат., и dias logos, гр.) јер упућује да је оно суштинско (esse или
logos) између људи, живо, незаобилазно, одлучујуће. Али када се
нужност репродукције биотичког живота, економија (oikos nomos)
претворила у пожељно стицање и згртање приватног власништва,
економија – интерпретативно и реално – постаје подручје„слободног“
деловања егоистичког појединца. Та „слобода“ хипостазирана у
универзалистичку константу, одређује остале животне сфере,
поготово политичку. Политика постаје економска а економија
политика. Како је овако промовисан појам појединачних интереса
– потреба – жеља у принципу незадовољив, не трпи ограничења, он
тражи да политика (детерминисана оваквом економијом) укида сва
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ограничења у стицању и гомилању профита. Тако су као крајњи исход
Модерне на хоризонту видљиви само (егоистични) индивидууми и тзв.
човечанство као изрази агресивне профитне динамике капитализма.
Зло аутодеструкције хармонизује се у деструкцију природних основа
живота – на Земљи. Међусобно се траже, сусрећу и симбиотишу, грађани
човечанства и агенције транснационалног капитала (транснационалне
организације, трансидеологије, трансхуманисти, транссексуалци итд.
итсл.). Све што је између овако скицираних појединаца и човечанства
– културе, државе, традиције, религије, митови, колективитети... –
ваља редуковати, маргинализовати и поништити. Хомогенизација и
стандардизација укуса и потрошње чине да исти начин живота (од
рада, производње, архитектуре, превоза до ових елемената етике и
естетике) једнако запажамо у Њујорку, Токију, Москви, у Африци и
Ј. Америци.
А све што је основа људске слободе (као кључног људског
права), што живот чини смисленим и различитим од живота
других живих врста, налази се између појединца и човечанства.
Конкретна, историјски егзистентна друштва, неизоставан су миље
социјализације, обуздавања и превођења у креативност тамних
људских енергија и једини ресурс смислених, за будућност везивих
нада и очекивања сваког појединца. Не постоји грађанин човечанства који говори општечовечански језик, воли и мрзи на општечовечански начин, итд.
У ТР стоји „...када се бавимо теоријом природних права, ми
испитујемо истинитост фундаменталних, базичних ставова који су
у темељу Западне цивилизације (а ми вјерујемо: и у цивилизованост
и уопште), и чине њену најдубљу суштину, чине моралну основу
њених институција“ (стр. 38). На другом месту: „За разумијевање
републиканске теорије међународних односа нарочито је плодоносна логика непринудности пристанка. Наиме, док год се не појави
свјетско законодавство, државе су међусобно у природном стању.
без постојања планетарног устава или међународног правог поретка гарантованог арбитром све док се не успостави законодавство
које ће обухватити човечанство у цјелини, државе су у међусобном
природном стању“ (стр. 127.).
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Западна цивилизација, „Запад“ као цивилизација (за ову
прилику релевантно је теоријско сужење – „од Просветитељства“)
„настао“ је тако што је сам себе прогласио „цивилизацијом“ наспрам
остатка нецивилизованог света. Социјално и културно маргиналне
групације становништва из Европе (Шпанија, Португалија,
Њемачка, нарочито Велика Британија) колонизовале су Америку и
Аустралију вршећи геноцид над милионима домородаца – оружјем,
румом и заразним болестима. Колонијалном агресијом захваћени су
Африка и Азија те је извршена подела на цивилизована, варварска и
дивљачка друштва. Цивилизације чине бели људи европске културе
(„тип“ по веберијанској методи: белац, образован, мушкарац,
протестант), у варварским заједницама људи су жуте, косооке и-или
преплануле расе (азијати, арапи), док су дивљаци црне расе. (Узгред:
Срби су се у британској антропологији, због великодушности
и гостопримљивости, „изборили“ за одредницу „пламенити
дивљаци“). Цивилизације су супериорне, напредне, са изразитим
врлинама па треба да доминирају над варварима и дивљацима да
по својој мери уређују њихова друштва. Тај приступ важи дијахроно
– све људске заједнице се развијају од предљуди, преко дивљака и
варвара до цивилизованог као највишег нивоа. Али и синхроно
– данашња дивља и варварска друштва не треба третирати као
суверене заједнице (државе, друштва, племена) него као „без
суверенитета“ или са „делимичним“, „по одређеним питањима“
суверенитетом. То је основа да се „праведно“ и „етички исправно“
приведу цивилизацији (економском, политичком, културном хегемонијом, или тенковима и бомбама). Расистички колонијализам
повремено претера у свој ревности (– масивним геноцидом Хитлер
је отежао експлицитан проток концепта расе и натчовека, те се
данас користи синонимно маскирање истог приступа: американци
кажу да имају „мисију“(!?) да „америчке вредности и начин живота“
оружјем бране на свакој тачки Земље јер су предводници „слободе
и демократије“ у Свету. Идеје из различитих повеља, декларација,
резолуција, манифеста, присутне су само у идеолошким траговима
и служе за паковање садржаја супротних ознакама на налепници.
Баш као што је поодавно описано: слобода је ропство, истина је
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лаж, итд. Без изгледа за „вечни мир“ којег би уредиле и пратиле
неке наднационалне институције, нека „Светска влада“, пред нама
су следеће могућности:
прво, сукобиће се велике империје (са својим савезницима),
победник ће десетковати пораженог и доминирати Светом;
друго, сукоб ће бити масиван и (само)разарајући; они које
мимоиђе нестанак, бориће се за преживљавање и неки нови почетак;
треће, неким чудом ће овладати „трансхуманистички“ свет
робота и киборга који ће себи прилагодити биолошки и ментални
остатак људског рода.
Некоректно би било рећи да аутор ТР нема у виду гореафициране „слике“ света али оне су, често, мимо његовог главног тока
излагања (прљава пракса наспрам узвишене теорије); понекад су
противречности истакнуте и „разрешене“ на необичан начин. Ево
примера:
Природноправна позиција је „,мјеродавна’ доктрина, с обзиром на то да је сматрамо ,истинитом’, излажемо је у крутој форми,
и догматизујемо“ (стр. 14), а нешто даље: природна права „...нису
метафизичке пропозиције произашле из хетерономног ауторитета,
већ се дедукују из природе човјека у свијету и унутрашње логике
политичког поретка“ (стр. 38).
Ту и тамо индикативни судови завршавају императивним:
„Пасивни, резигнирани и индолентни грађани су ,псеудо-грађаниʼ
а њихова република једна квазирепублика препуштена завјерама
и сплеткама иза затворених врата... Ако је криза овако сложена и
замаскирана, онда је задатак грађана да се освијесте према таквој
пријетњи разликују стварност и религију“ (стр. 305).
Поједини делови, вероватно ослоњени на (пост)модерни
тренд у друштвеној теорији, изложени су стилом математизоване
супертеорије. Рецимо поглавље „Принудни пристанак?“ (стр. 111–
119.) могло би се „превести“ са следећих неколико реченица: Дешава
се конституисање валидне политичке заједнице и без добровољног
пристанка свих актера. Спољашни пристанак уз унутрашњу дистанцу може бити изведен из оцене да је мање зло прихватити него
одбити заједницу јер за то постоји довољно разлога. Такође једна
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преговарачка страна може бити јача, паметнија и вештија, те нема
друге него подредити јој се фингирајући сагласност.
Све у свему „Теорија републике“ је врло озбиљна студија у
области у коју је сам аутор позиционирао. Ако изоставим местимичне ауторове хедонистичке контаминације и моје оптерећење
„другим светоназором“, књигу треба читати као „Теорију утопијске
републике“ и пожелети јој научни и литерарни успех.

							

205

Вељко Черкета: Траговима гријеха
Душко Певуља: УЗБУДЉИВИ СУСРЕТ СА ЗАВИЧАЈЕМ

Душко Певуља
УЗБУДЉИВИ СУСРЕТ СА ЗАВИЧАЈЕМ
Вељко Черкета: Траговима гријеха, Графид, Бањалука 2019. године.

П

риповједачки свијет књиге Вељка Черкете Траговима
гријеха заснован је на ауторовом сусрету са завичајем
након неколико деценија проведених далеко од родног поднебља.
Састављена од шест приповједака, Черкетина књига је поетички јединствена, њене цјелине су повезане различитим нитима, а
најупечатљивије снажним емотивним набојем самог аутора. Усљед
наречене дубље умјетничке кохеренције, невелика обимом, књига
се чита у једном читалачком интервалу.
На чему се темељи Черкетин умјетнички свијет у овој
приповједачкој збирци? Најпретежније на прожимању онога што
аутор у конкретном тренутку запажа са сликама и сценама које
снагом евокативности оживљава. Черкету, као уосталом и читаоца
и критичара који се сусретну са његовом књигом, привлачи и интригира комплекс вјечитих питања: одласка и повратка, својега и
туђега, себе некадашњега и себе у садашњем моменту (и то све кроз
лелујаву призму прохујалих година), непоузданих сјећања и трајно
урезаних тренутака. И управо на назначеним тематским линијама
уочавамо главне слојеве Черкетиног приповиједања.
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Први сусрет са својим дешава се на некада републичкој, а данас државној граници у Градишци, на уласку у Босну и Херцеговину.
Већ ту аутор запажа да се, у односу на вријеме његовог одласка,
много тога промијенило. Слика бахатих цариника, којима недостаје
уљудности и професионалне самосвијести, представља снажан симболички сигнал о томе у какву земљу се улази (једну од балканских
државних пошалица, како би рекао писац Никола Маловић!) што
посебан утисак оставља на оне који су крајем двадесетог вијека
напустили трагичним сукобима премрежени простор некадашње
југословенске државе.
Тај драматични ратни бесмисао, са свим негативним консеквенцама које доноси, Черкета приказује кроз породичне и појединачне
судбине. У потресној причи „Гојин кућерак“ писац вјештим
контрапунктирањем приказује животну путању једне трагичне
породице. Обиљежена тешким сиромаштвом и смрћу домаћина
(несреће увијек иду у пару!), ова породица у ратном амбијенту, кад
престају да важе правила и закони, постаје једна од најбогатијих. У
њеној неукусној раскоши и примитивном бахаћењу, које аутор сугестивно дочарава, налази се њен истински суноврат, јер је привидни
успон заснован на принципима који су противни свим елементарним начелима хуманости и човјечности. Несрећа наречене породице, као на брисаном простору, види се тек у материјалном изобиљу
и неукусу градитељских подухвата, који у својој грандиозности, нескладу између онога што неко јесте и онога каквим би желио да се
прикаже, увијек зраче неком језом. Контраст тој слици, том новом
социјалном статусу, јесте некадашњи трошни кућерак, који свједочи
о достојанствености сиротиње и грчевитој али часној борби за опстанак у тешким околностима. Черкета мајсторски ову суморну
причу завршава истицањем једног од најупечатљивијих детаља читаве ове књиге: у скромном Гојином кућерку, испод домаћициног
кревета, налази се уредно сложен конопац којим је она, у једној од
кулминативних тачака властите несреће, била најмјерна да себи прекрати живот. Колико ли само симболике носи тај конопац у свјетлу
читаве приче о овој породици, нарочито уз сазнање да се несрећна
домаћица налази у иностранству на лијечењу од тешке душевне
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болести? Најзад, колико ли само списатељске умјешности треба да
се, на крају приче, на њеном ударном мјесту, истакне овај детаљ, који
стоји како какав кључ за разумијевање овог прозног остварења?
У својим најсуровијим посљедицама рат се показује и у судбини Веселе, јунакиње необичног имена, према којој је насловљена и
претпосљедња прича збирке. Некада прелијепа дјевојка, постварење
природне љепоте за којом се чезнуло, након сретне удаје за перспективног правника и удобног породичног живота, страховитим дејством рата који кида нити дојучерашњег свијета, постаје
злостављана паћеница. Без трагова некадашње љепоте, која само
понекад стидљиво просине из њених очију, упркос свему, Весела,
узор хришћанске трпељивости, жртвено подноси ударце злосрећне
судбине, све чинећи да сина јединца сачува од траума и одмакне од
амбиса породичног суноврата.
У збирци Траговима гријеха Вељке Черкете приповијетка
„Безимена прича“ издваја се алегоризацијом приповједачког свијета
и наглашеним сатиричним оштрицама. За разлику од претходно
помињаних прича, које су по тематско-мотивским упориштима породичне, она оштро засијеца у опоро лице наше социјалне стварности. Аутор се пита зашто постајемо бесперспективна земља, пусти простор са којим се не идентификују и кога не воле његови
становници, који имају само један циљ: да оду! Черкета емотивно
назначава низ питања која се неизоставно морају поставити: зашто
се у земљи чудеса лаж прихвата за истину, зашто лошији потискују
боље од себе, зашто се криминал и корупција, у јавном дискурсу,
називају сналажење, зашто примитивни патриотизам замјењује племенито родољубље? Зашто? У алегоријској пројекцији, кочоперни
пијетао Давид, симбол отпора и пркоса, Черкетин је медијум кроз
који проговара његова ангажованост. Зато Давид жели оно што становници земље чудеса не могу да освијесте у свом понашању, јер он:
жели нашој дјеци да помогне да пронађу прави пут и да се врате, да
остану у своме дому и да Земљу чудеса не напуштају и не мрзе, него
да је спасу од пропасти и да је воле. Да им каже да је крајње вријеме
да сами преузму кормило у своје руке, а не да скрштених руку, по
тиштени и разочарани, чекају да се неподношљиво и неодрживо
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стање ријеши само од себе, а поготогво да се не надају да ће садашњи
носиоци власти, туђински вазали и заштитници властитих инте
реса, учинити нешто позитивно, прогресивно, са искреном намјером
да се стање поправи. Лажу нас и безобзирно тлаче, као слијепце у
тор незнања затварају и под јармом држе, да би нас контролисали
и лакше са нама манипулисали. Черкетин Голијат, приказан карикатурално, понижен и поражен од пијетла Давида, може бити свако
од примитивних и безобзирно бахатих господара наших живота
у посљедње три деценије. Њихова власт почива на дефетистичкој
утрнулости потлачених и трауматичном пртљагу који ови носе из
нетом минулих времена, а затим и на армији скутоноша, чанколиза, без којих ни један инверзивни „систем“ наопакости није могућ.
Њих су у својим комедиографским опусима већ описали Стерија,
Домановић и Нушић, класици српске сатиричне књижевности.
Посебну раван Черкетине књиге Траговима гријеха чини живи
сусрет са најужим завичајем, са мјестом гдје се некада налазило породично огњиште, са предјелима у којима се спознаје и опипава
свијет и у којем се упијају прве представе о њему. Лирске медитације
инициране тим сусретом спадају у умјетнички најубједљивије странице књиге, јер је Черкета пјеснички дар и дух, због чега његов
израз заискри у својој пуноћи понајвише у тој форми. Тек у сусрету са природом, и то оном завичајном, поручује аутор, човјек је
припремљен за најдубља понирања у властито биће и за најтежа
питања о смислу човјекове егзистенције, његовом односу према,
себи, другима, природи и Богу. Као да се у том сусрету, све поре сензуалности отворе и преобликују човјека у оно што јесте и што треба
да буде, а од чега као да непрестано бјежи. Након искуства страности и странствовања, које је иманентно Черкети, а које га није уобразило већ преобразило, неупитно увиђамо да су најдубља сазнања
она која понесемо са невеликог породичног бивака. Иницијално
интуитивна, њих само ријетки од нас, а Вељко Черкета је један од
њих, освијесте и са усхићењем им се покоре.
Књига Вељка Черкете Траговима гријеха обликована је увезивањем разноврсних приповједних слојева: сведене фабуларности (постигнуте приказивачким даром те смислом за атмосферу
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и литерарни детаљ), евокативних слика, сатиричних огољавања
опоре стварности земље чудеса и, понајвише, лирских есејистичких
медитација, обремењених метафизичким обасјањима. Сви ови сегменти распоређени су на зналачки начин па између њих постоји
драгоцјена равнотежа: кад приповиједа и приказује Черкета није
нападан, кад сентиментално призива ране завичајне слике и породичне прилике није патетичан, кад посегне за сатиром није заједљив,
када се преда лирским медитацијама није претенциозан.
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ДВИЈЕ СТРАНЕ ЈЕЗИКА И ПОЕЗИЈЕ
Јагода Кљаић: Са друге стране штреке, „Пресинг“,
Младеновац 2018. године.

З

бирка дијалекатске поезије Са друге стране штреке ауторке
Јагоде Кљаић објављена је прво у издању Просвјете из Загреба
2017. године, а затим, 2018. године, у издању Друштва за афирмацију
културе – Пресинг из Младеновца. Улога уредника припала је Предрагу
Милојевићу, а рецензенти збирке су проф. др Душан Иванић и проф. др
Душан Маринковић. У књигу, осим самих пјесама, уврштени су и уводни текст ауторке Ријеч је лист у прољетном дану, рецензије Непоражени
човјек професора Маринковића и Вијенац лирских стања професора
Иванића, као и врло опширан рјечник употребљених дијалекатских
облика. Пјесме, којих има округло сто, распоређене су у шест цјелина:
Кад те видим, повиленим, У буклији ракија, Паламар крува, Село се
разгодло, Одање и Са друге стране штреке.
У уводном тексту, ауторка нас поближе упознаје са својом
идејом и намјером да збирку заснује на банијском народном говору,
на специфичном говору који се представља као слика тешког на
чина живота људи тога краја, хисторијских тегоба и недаћа кроз
које су пролазили, њихове непрекидне борбе за корицу круха, али и
за напредак, као химна коју је сам народ срочио од ријечи другима
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неразумљивих. У основи те идеје да се поезија гради на темељу
просторно специфичне лексике, да се пјесничке слике заснивају на
обичајима, догађајима и одликама одређеног простора исказаним
таквом лексиком, стоји лични допринос тежњи да се говор датог
краја, са свим својим посебностима, покуша сачувати од заборава.
У својој рецензији ове пјесничке збирке, професор
Маринковић дотиче се иновативности и семантичке вишеслојности
самог њеног наслова, а посебну пажњу посвећује и својеврсном
језичком експерименту збирке, наглашеној употреби архаичних,
локалних и индивидуалних облика и израза, наглашавајући при
томе да је дијалекатска књижевност далеко развијенија у контексту прозног и драмског стваралаштва него у самој поезији. У овом
тексту споменуте су још неке одлике пјесама Јагоде Кљаић које у
доброј мјери осликавају њихову иновативност, полифоност и полисемичност. Алтернације родног ја (лирско ја јавља се у женском,
али и мушком обличју) и глаголског лица (прво, али и треће лице
једнине), те концепција сјећања као централна значењска ставка
стваралачког поступка само су неке од њих.
И професор Иванић у својој рецензији упућује на уопштену
појаву несразмјерног односа употребе дијалекатске грађе у поезији
и прози, као и на вишезначност наслова Са друге стране штреке,
што само потврђује да је један од кључева за читање ове збирке
понуђен управо у самом наслову, а као основне врлине ових пјесама
наводи тежњу ка спајању изворног говора једног краја (односно
својеврсну језичку документарност) и лирског духа, специфичне
лирске панораме женског бића и живота жене/дјевојке у старом,
већ изгубљеном простору крајишких Срба.
Стотину пјесама ове збирке распоређено је у шест обимом и
тематски разноликих циклуса: Кад те видим, повиленим (20 пјесама),
У буклији ракија (16 пјесама), Паламар крува (14 пјесама), Село се
разгодло (18 пјесама), Одање (20 пјесама) и Са друге стране штреке
(12 пјесама). Мотиви и тематски оквири у њима крећу се од оних
љубавних, при чему неке одликује прожетост еротизацијом (какве
су нпр. поједине пјесме из првог циклуса), преко настојања живог
осликавања различитих породичних односа и повратка у сферу
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инфантилног (Брез матере, Бакина жеља), па до наглашених дескриптивних елемената нешто ширег сеоског простора и банијског
крајолика (нпр. Од зиме, Преко прољећа, И љета, До јесени), али и
лирског уобличења међуљудских односа дате заједнице те окренутости сопственом бићу (Не устај на лијеву ногу). Ипак, колико год различитих и на први поглед међусобно удаљених мотива, тематских
оквира и пјесничких поступака можемо препознати у овој збирци, изгледа као да се сви они могу свести под начело двострукости
или двостраности као водеће нити којом се пјесникиња водила у
свом стваралачком процесу. Та двострукост или двостраност, тако,
подразумијева спој колективног и индивидуалног, дескриптивног
и наративног, окретање прошлости и запитаност над будућношћу,
и ову и ону страну штреке, а можда се понајвише осјети управо на
плану исказа, у самим језичким одабирима.
Ауторка збирке Са друге стране штреке одлучује не само да
поједине елементе говора Баније употријеби у текстовима својих
пјесама, да их међусобно увеже и њима изгради разноврсне слике и читаоцу приближи атмосферу пјесничког свијета који гради
и простора који настоји измјестити у сферу лирског већ и да све
те дијалекатске облике обједини и представи у рјечничкој форми,
датој на крају саме књиге. Рјечник који је приређен уз ову збирку
заузима нешто преко педесет страница и броји, према ријечима
професора Маринковића, око хиљаду лексикографских јединица
са објашњењима. Одреднице су распоређене абецедно, свака од њих
садржи мање или више детаљно појашњење значења датог појма, а
неке одреднице садрже и додатне информације попут прозодијских
вриједности, потенцијалних синонима или пак поједине примјере
употребе, најчешће када је ријеч о оним облицима који се користе
у разним устаљеним изразима. Као својеврсна илустрација, могу
послужити сљедећи, насумично одабрани, примјери:
амбрêло, брêло; кишобран; бургија, назупчани алат за обраду
материјала бушењем; сврдло за дрво и метал; борер; народна изрека:
пара врти ђе бургија неће; цицвара, омиљено и укусно кухано јело
од врхња, брашна и јаја; у пренесеном значењу кад има цицваре
нема глади: ко се ујтру наједе цицваре море цијели дан радити;
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кежа-бекежа, кад је двоје слично по понашању: нашла кежа бекежу;
кидàнца, прозорчић на штали или свињцу кроз који се избацује
гној; штрека, ускотрачна пруга, пруга уског колосијека, најчешће
кориштен назив за пругу којом је возио ћиро; трèвти, потрефити,
погодити, нпр. непланирано се срести.
Одреднице уврштене у рјечнички дио збрике свједоче, с једне
стране, о присуству ријечи страног поријекла (нпр. германизама,
турцизама, романизама) и њиховом уклапању, уз мање или више
изражене трансформације, у постојеће језичке обрасце, али и о богатству дијалекатских облика различитих нивоа језичке хијерархије
те присуству просторно специфичне лексике која покрива многе
сфере: од лексема са значењем разног оруђа, јела и пића или дијелова
куће и окућнице, преко назива за дијелове ношње или одјеће уопште, па до појмова који се односе на свакодневне појаве, процесе и радње. Сви ти облици функционишу као врло упечатљиви и
стилски маркирани, али и као примјер покушаја да се кроз језик и
његову поетску употребу очува култура једног простора, односно
народа тог краја.
Двострукост или двостраност, присутна и као мотив и као
поступак, и као садржај и као исказ, свакако је једно од основних, али
можда и најуспјелијих обиљежја збрирке Са друге стране штреке
Јагоде Кљаић. Кроз појединачна испољавања тог обиљежја и њихова
међусобна умрежавања, настала је збирка која открива праву снагу
двоструког стваралачког потенцијала, с једне стране изграђеног на
чисто креативној употреби језика, заснованог на његовој поетској, а
у појединим моментима и готово лудичкој функцији, али и на моћи
језичке документарности, која је отворила врата могућности да израз
овог типа послужи и као начин очувања културних, историјских и
друштвених датости. Узевши ово у обзир, можемо закључити да је
ријеч о збирци која је и те како занимљива, и са чисто лингвистичког
гледишта, првенствено као богат извор дијалекатске грађе, али и као
манифестација једног језичког експеримента реализована у виду
цјеловитог и заокруженог пјесничог остварења, односно својеврсно
језичко поигравање које читаоцу открива и неку другу страну
поезије и језика уопште.
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НОВА ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА ЛИЧНОСТ И ДЈЕЛО
ИСАИЈЕ МИТРОВИЋА
Љиљана Мачкић: Књижевно дјело Исаије Митровића,
Центар за српске студије, Бања Лука 2019. године.

С

авремене „студије сећања“ све више нас упућују на нове
књижевноисторијске увиде у заборављене и скрајнуте
писце и њихова дјела, као и бројне културне институције, књижевна
друштва, издавачка предузећа и штампарије, те позоришне и ђачке
дружине, часописе, листове и сл. Код српског народа размјере таквог
несхватљивог заборављања и потискивања нарочито су постале
крупне у другој половини 20. вијека, али нису биле само израз нашег
неодговорног односа према националној баштини и идентитету
или одсуства неопходне дугорочне научне и културне стратегије,
него још више резултат наметања дуготрајне идеолошке концепције
„југословенства“ и циљаног потискивања и маргинализовања
српског културног и књижевног идентитета. Међу идеолошки
непожељним и намјерно скрајнутим ствараоцима налазио се и
заборављени књижевник, просвјетитељ, културни и национални
радник, Исаије Митровић (1880–1949), о чијем дјелу данашња
јавност зна веома мало. Захваљујући истраживачком напору
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Љиљане Мачкић вео тог заборава је напокон скинут, а издавачким
трудом „Центра за српске студије“ и поготово уредничким напором
проф. др Душка Певуље, пред нама је монографија Књижевно дјело
Исаије Митровића која нас на различите начине подстиче да изнова
обновимо интересовања за овога вриједног ствараоца.
Монографија Књижевно дјело Исаије Митровића, ауторке
Љиљане Мачкић настала је као рукопис магистарског рада који
је одбрањен на Филолошком факултету у Бањој Луци 2018. године под менторством проф. др Младенка Саџака. Сачињена је из
седам поглавља и око 180 страница текста: „Уводна разматрања“,
„Животопис Исаије Митровића“, „Посветнице“, „Поезија“, „Проза“,
„Рецепција књижевног рада Исаије Митровића“ и „Завршна ријеч“.
На крају је монографија допуњена исцрпном „Библиографијом радова Исаије Митровића“, као и радова који свједоче о рецепцији
дјела овога писца, те списком коришћене литературе, прилозима
и грађом.
Исаије Митровића је рођен у Брчком 1880. године, учитељски
позив је обављао у бројним градовима (Брчко, Пакрац, Гламоч,
Приједор, Бања Лука, Сарајево), а умро је у Београду 1949. године.
У монографији је посебно исцрпно анализиран његов бањалучки
период када је обављао низ важних националних и културних
послова. Између осталог управљао је основном школом, био је
члан и предсједник “Учитељске секције Врбаске бановине”, а једно
вријеме и предсједник “Управног одбора Југословенског учитељског
удружења”, био је и члан “Обласног одбора Српског просвјетног и
културног друштва Просвјета у Бањој Луци”. Једно вријеме био је
и потпредсједник ресора за науку у културу у Врбаској бановини, а
истовремено је остао упамћен и као водитељ запажених драмских
и хорских секција у овоме граду.
Митровићев књижевни рад доминантно је био у знаку поезије
и прозе. Прву пјесму објавио је 1897. године у сомборском часопису
Голуб, а настала је поводом преноса земних остатака Вука Стеф.
Караџића у Београд. У истраживању су пажљиво интерпретиране
објављене збирке пјесама: Успомена на друга Константина Васића
(Срем. Карловци, 1902), Утрнуле наде (Пакрац, 1902), Потрнуле
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наде и друге пјесме 1897–1910, Посавкиње (Осијек 1909, Нови Сад
1913. и Приједор 1923), Поезија села и самоће, 1909–1919 (Сарајево,
1925), те збирку 1914 (Нови Сад 1922). Указано је и на изгубљене или
необјављене пјесничке рукописе: Сузе (објављена током школовања
1900. године), Успомене (из 1901) и Нове струне (б.г.), потом дужа
пјесма Сријемче Никола (зна се само да је имала око 800 стихова),
затим књига под називом Ратник: сличица из Босне 1878. године
(Вршац, 1904), а овај низ (који симболично представља и наша
духовна страдања у 19. и 20. вијеку) завршава се збирком пјесама
Свилени бомбони (припремљена за штампање 1941. године, уништена
у току Другог свјетског рата). Посебан истраживачки сегмент
ове монографије показује да је Митровић био и запажен прозни
писац, што нарочито потврђују збирке приповједака Четири контуре (Пакрац, 1903) и Са села (Сомбор, 1906), у којима доминирају
комплементарне теме као и у лирском пјесништву. Углавном су те
аналогије препознатљиве у приказивању љубави и идеализацији
жене, у обликовању разноврсних обиљежја сеоског живота у
чијем средишту се налазе жене и дјеца, старији, немоћни и нејаки.
Долази до изражаја и упечатљиво сликање природе, као и разнолика
евокација година проведених у мјестима у којима је Митровић живио
и радио. Присутан је и снажан доживљај отаџбине и исказивање
искрене патриотске оданости, преданост просвјетитељском раду,
тежак политички и социјални положај народа, те писање о ратовима
за ослобођење и уједињење, са продубљеним рефлесијама о судбини
поробљеног народа, размишљањима о Богу, смрти и пролазности
живота и сл.
Истраживање Љиљане Мачкић указује и на велики број
пјесама „посветница“, које су најчешће писане у славу знаменитих
личности из српске историје, књижевности и просвјете. Издвајамо
пјесме посвећене Рајку од Змијања, Ђакону Авакуму, Попу Карану,
Петру Поповићу Пецији, Петру Мркоњићу, Петру Кочићу, Гаврилу
Принципу и сл. У њима се указује на јубилеје и значајне датуме, на
узвишене идеје и пјесничке узоре, на женска права, народну мудрост
и сл. Посебно је указано на чињеницу да се Митровић 1922. године
окушао у једној тада новој умјетничкој форми – у стрипу, тако да је
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остао забиљежен као текстописац који је у сарадњи са цртачем, сликаром Јосифом Даниловцем потписао први српски стрип објављен
у наставцима под насловом Пут око свијета.
Попис библиографије разоткрива чињеницу да је Исаије
Митровић сарађивао у 133 различита часописа, те да је у њима
објављивао поезију, прозу, цртице и забиљешке, путописе, расправе и стручне текстове. Можемо закључити да управо овај дио рукописа представља један од најважнијих доприноса цјелокупног
истраживања које је урадила ауторка Љиљана Мачкић. Доста истраживачке пажње је посвећено књижевноисторијском огледу „Преглед
српске омладинске књижевности“ (1909). Указано је на чињеницу
да су Митровићеви рани родољубиви стихови музички обрађени,
а поготово је то било присутно у појединим пјесмама из збирке
Посавкиње, које су захваљујући тематици и мелодиозности стихова
инспирисале многе композиторе: Владу Милошевића, Светолика
Пашћана, Радована Гобца, Миленка Мачка и др. У истраживању је
на добар начин указано и на књижевноисторијски контекст у коме је
стварао Исаије Митровић, а његово дјело је смјештено у први одсјек
нове српске књижевности у Босни и Херцеговини који је трајао од
1866. до 1918. године.
Монографија Књижевно дјело Исаије Митровића има
културноисторијски и књижевноисторијски карактер, тако да
је приликом њеног настајања Љиљана Мачкић урадила добру
интерпретацију стваралаштва овога писца, као што је на добар начин указала на књижевноисторијски контекст и поетичке карактеристике времена у коме је стварао. У истраживању је урађена и веома исцрпна библиографија Митровићевог књижевног дјела, у којој
посебну вриједност заузима поуздан попис прилога објављених у
периодици, као и библиографија радова у којима је обухваћено
досадашње истраживање књижевног дјела овога писца.
На основу свега онога што смо укратко изложили закључујемо
да монографија Књижевно дјело Исаије Митровића представља
истраживање које на систематичан начин обрађује животни пут,
књижевно и просветитељско дјело ове важне и добрим дијелом
заборављене личности из српске традиције у Босни и Херцеговини
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са краја 19. и из прве половине половине 20. вијека. На основу тога
значајно обогаћује досадашња научна сазнања о српској књижевној
прошлости и садашњости на простору Босне и Херцеговине и у
блиским заграничним областима, а самим тим указује и на могућа
нова истраживања и вредновања овог скрајнутог сегмента наше
духовности и националног идентитета.
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