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Ђорђо Сладоје

ЈЕДНА БОЖИЋНА  УСПОМЕНА

Горе у херцеговачком камењару, у готово библијском пејзажу, 
у каменим кућицама које  су по свему више личиле на витлејемску 
пећину него на савремене настамбе, ратари и сточари, прости и не-
писмени, а боље је и љепше рећи усмени, прослављали су рођење 
Спаситеља свијета, по обичајима који су ко зна када установљени 
и с истом радошћу преношени с оца на сина. Ти обичаји су готово 
свуда истоветни, или се зависно од околности, незнатно разликују, 
али су им суштина и дубљи смисао  били и остали исти.

Захвалан сам мојим родитељима што су славили и Божић и 
Васкрс и Ђурђевдан   (због непоновљивих и незаборавних доживљаја) 
и то у вријеме кад то није било ни пожељно ни препоручљиво и 
могло се, зависно од воље надлежних, због тога озбиљно настрада-
ти. Не може се рећи да је било званично забрањено, како се данас 
жале комунисти, односно атеисти који су имали своја божанства и, 
колико се сјећам, власт није интервенисала иако је дојава сигурно 
било. Ваљда их је мрзило да се пентрају по оним врлетима да би не-
ком сиромаху отели чесницу и сломили свијећу, мада је и тога било. 
Празник је почињао већ на Бадњи дан сјечом бадњака који се у кућу 
доносио као благовјесник, као Христов двојник, а у вишеструкој 
симболици и као жртва-паљеница. Уз мало претјеривања, могло би 
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се рећи да и шума  жртвује своје најбоље изданке у славу Онога који 
се за све нас жртвовао. 

Пламен бадњака симболизује Христову свјетлост која обасјава 
и грије душе и живих и умрлих, а ватра сажиже све гријехове и 
прљавштину свијета. То је обавезно младо храстово стабло, што 
дјелимично  упућује на остатке древне српске религије  у којој је 
храст сматран добрим, благословеним дрветом и моћним заштит-
ником. Жито у здјели, по поду слама, вино, чесница, ораси, јабуке, 
суве шљиве за живе, али и за умрле претке који су важан дио 
божићног обреда; па мирис тамјана, воска и босиока, сјај свијеће 
и петролејке, икона и гусле – као у Шантићевој бесмртној пјесми. 
У мом завичају је остао обичај да се главни обред, божићни ручак 
обавља у праскозорје – да нас Турци не затекну за трпезом, што се 
кроз историју дешавало, па се то искуство, страх и историјске тра-
уме и овако памте и биљеже.

И све  је одједном на чудесан начин преображено – родитељи и 
друга старија чељад, вазда брижни и од  свакодневне муке огрубјели, 
постају свијетла бића. Свечанији су им покрети, лица блажа и гла-
сови мекши. Раздрагани и дјетињасти, док се мирбожимо, они   по-
ново постају наши ближњи које, по божијој заповијести, љубимо 
као сами себе.

И ту је кључна тачка разлике у односу на атеистички доживљај 
другог који се провлачи кроз историју цивилизације. Човјек је, по 
Аристотелу, политичка животиња, човјек је човјеку вук у звјерињаку 
свијета, каже Хобс. Технолошки занос и вјера у напредак  и људску 
свемоћ произвешће застрашујућу лозинку – Бог је мртав – а његове 
надлежности преузеће искључиво човјек што ће произвести 
„човјеколики хаос“ из којег ће водећи егзистенцијалиста узвикну-
ти – пакао, то су други. На једној  страни, дакле, паклена бића, а на 
другој ближњи, по божјем лику саздани.

Не само чељад, већ и све остало, рачунајући и душе умрлих, 
преображавало се, лебдјело и узносило. Другачије је жуборила ва-
тра, варничио снијег и бљескале леденице, другачије сијала коњска 
грива и кравље очи и свака тварца у „неовдашњој свјетлости“ тре-
перила је од Његовог присуства.
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Божићни обред и сва та  иконографија са претежно аграр-
ним реквизитима и живописним  украсима  можда и јесу у понеком 
детаљу остаци паганства, али су вјешто удјенути и христијанизовани. 
Без њих би Бог у представама обичног човјека остао само  мутна и да-
лека апстракција. Овако, све је некако људски присно, једноставно и  
души пријемчиво. А душа је у доживљају Бога кључна док је тијело тек 
њено привремено станиште – прије него се домогне царства небеског, 
у чему је улога Христова као јемца човјековог савеза са Богом била и 
остала незамјењива. Христос је, прије свега Спаситељ душе човјекове, 
за коју ће један руски теолог рећи да је већа од свијета. Тијело и његови 
прохтјеви су ту другоразредног значаја, о чему нам јасно свједоче 
неке од познатих новозавјетних сцена које доживљавамо као чуда 
Христова. Ако сте гладни, ево подијелите пет хљебова или двије рибе, 
ако сте жедни закрстићу воду  и преточити је у вино, па једите и 
пијте колико вам воља, али нећете тиме ништа битно ријешити, јер 
се рјешење налази у души, ту је одговор на вјечна питања о смислу 
живота. Хришћанство, а нарочито православље, пита – за шта, а не 
како живјети; не стандард већ смисао.

Једна од кључних, да не кажем јеванђељских фигура Божића јесте 
положајник, или полазник како у Херцеговини кажу. Он је гласник, онај 
који у одабрану кућу први доноси радосну вијест о рођењу Спаситеља. 
Од своје пете до петнаесте године, свакога божићног јутра клицао сам 
са кућног прага стрица Петра – Христос се роди! А онда као велики, 
а никад нисам био већи, даривао укућане, старкао главњу и сјакао за 
здравље и берићет у дому и у пољу, наздрављао и благосиљао знајући 
да баш од мене зависи каква ће година бити. За мог десетогодишњег  
полазничког мандата у стричевој кући се ништа рђаво није догодило, 
осим што се мени допало да наздрављам и по Божићу. 

Ја и сад вјерујем да је Он тамо долазио и да ће и ове зиме 
свратити горе, у оне камене кућице у којима одавно никога нема. 
Али обрадоваће му се птичице и звјерке, и дрвеће и воде, и снијег 
и леденице. И душе које тамо још бораве. И све ће опет затрепери-
ти прожизнуто свјетлошћу Спаситеља. Та Свјетлост, тај трепет у 
свему, као непорециви знак Његовог присуства, јесте и мјера моје 
религиозности.
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ПРОФИЛ - ДРАГАН ЛАКИЋЕВИЋ

Драган Лакићевић  рођен је 5. августа 1954. године у Колашину, 
где је учио основну школу. Гимназију је завршио у Титограду 
(Подгорици), а студије књижевности на Филолошком факултету у 
Београду. Прве песме објавио је 1970, а прве песничке књиге 1976. 
године: Између нас зима и Друго лице. Уследиле су остале књиге и 
избори поезије: Историја болести, Богиња из машине, Прокоп, Бог 
на Косову, Вечни номад, Породични албум, Породични азбучник, 
Прохуја једна песма, Зла година, Песма је тако близу, Свеће на снегу, 
Снег пада душо, Снежни врт, Снежна икона, Песник снега, Песме за 
једног читаоца, Породични музеј. Лакићевић је аутор низа кратких 
романа: Студенград, Земаљски кључ, Четни ђаво, Мастермајнд, 
Анђео смрти, Љубавна књижица, Сабор погинулих, а за младе чи-
таоце: Бајка о јабуци, Мач кнеза Стефана, Принцеза и лав, Витез 
Вилине горе, Београдска принцеза, Гоца је нешто лепо и друге. За 
одрасле су приче у књигама Гуслар на хармоници, Лудачки руко-
пис, Слатка је музика, а за младе у збиркама Онога лета и Лаки. 
Његове су и књиге прича и легенди: Штап Светог Саве, Косовске 
легенде, Штап патријарха Павла, Легенде о Београду, Његошеве сто-
пе. О српској народној књижевности и савременој српској поезији 
писао је у књигама: Вук и ајдук, Пепељугина папуча, Рече ми један 
песник, Драги уредниче, Једна песма, Српски Хомер, Старица Миља 
– последњи усмени казивач. Лакићевић је приређивач многих књига 
и главни уредник Српске књижевне задруге.
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ПОЕЗИЈА

У ШУМУ ПОЋИ1 

Ући у шуму пуну страве
У црну шуму над којом вије
Снијег, и покрива дивље траве
Тишином бијеле хармоније

Чути музику воде и мира
Са тишином се сасвим слити
Лутати вјечно, без додира
Мећаве у коју се претворити

Поћи у шуму коју смислиш
У црне греде виш којих вије
Снијег, и покрива ружне мисли
Љепотом бијеле хармоније

Изгубити се у дивљини
С мишљу да се никад вратио не би
Негдје, у некој тамној пећини
Наћи њежну звијер, сличну себи

       1 Избор из пјесничког опуса Драгана Лакићевића за пјесниково предста-
вљање у рубрици „Профил“ Српског прегледа извршила је др Александра 
Жежељ Коцић.
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ВРАГ ИЗ МАШИНЕ

Из машине сваког часа
Искачу мали ђаволи
И падају у дубину

Њихови трагови
Остају на хартији

Њихов војвода
Међутим
Живи у утроби машине
Притајен и непознат

Никад га нисам видео
Али слутим његово црно лице
И очи којима изнутра гледа

Његову вражју ћуд
С којом се још нисам срео
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СНЕГ ПАДА, ДУШО

Снег пада, душо, не шали се, пада
Узнеси се, на трен, високо, понад ливада

Где леже на земљу вечност, смрти белина
И цела планина постаје гроб за свога сина

Пада снег, душо, не шали се, веје
Надрасти себе, мила, отисни се где је

Све већ спокојно и чисто као целац
И реско као студен која те обузела

Крај телефона, где ће сваког часа
Јавити љубазно – како ти нема спаса

Падај, о душо, са снегом падај и ти
Спусти се на периферију, сиђи у забити

Распи се над ђубриштем, тако топла и бела
Истопи се и ишчезни изнад пустих предела
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ЗИМА ОСАМДЕСЕТ СЕДМЕ

Откуд толико мрака после толико сјаја
А бесмо поумили да лету нема краја

Колико јуче, ето, поља су била пред нама
А сад пребирамо сећања о биљкама

Засипа снег ђубре, ђубре засипа снег
Мраз је све јачи, а ватра обузима ме свег

Од града и од ноћи остаде црна јама
Светлуца крти лед, стакло по улицама

Највише зебу руке кад се држе новине
С вестима – на студени истинитим се чине

Јер јављају о мојој смрти, далеко
У снежним ливадама, у понору над реком

Откуд толико снега поред толико срама
Залуд пада у воду, залуд по каљугама

Боже, оставио си мржњу уместо млека
Затрпаваш свет више но икад од памтивека

Откуд толико блата усред чистих предела
Дели се пресна политика место јела

Да ли ће крочити светлосним ливадама
Они што пребирају веровања о биљкама
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САМО ЈОШ ДАНАС

Само још данас, мимо свега
Задржите се у бајкама
Сутра већ неће бити снега
Ни ових украса по гранама

Само још ова два-три трена
Лескаће вод из дубине
Студен је ко смрт тајанствена
Загрли те, и одмах мине

Осврните се још, пре бега
На ону светлост по гранама
Сутра већ неће бити њега
Склоног рекама и шумама
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ДАМА КОЈА ПЕВА

Заносна дама која пева
И глас јој јечи с грамофона
Из сваке ноте, сваког тона
Радост изводи и успева

Да се разведри васиона
И просине, док киша лева
Па се срећа подразумева
Чим се однекуд зачује она

Међутим, она, сад негде сама
Слаба и стара и снуждена
Док се кап судбине стаче –

Чами међ старим хаљинама
Без шминке, бивше славе сена
Подрхтава и плаче
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СНЕГ. ВЕК

Не пада ово снег, то вејеш ти у мени
Све је другачије, предели преодевени
Пола света ишчезну – на путу до спасења
Све се већ променило, само се Бог не мења
Узнесе ме пахуља на свелом листу храста
Са лишћем и са снегом као са тобом срастам
Све се догађа као у оним легендама
Гледамо како милост лако сипи по нама
Кад ме дотакнеш дахом севера и хладноће
Ти мене заледиш – кад нећеш и кад хоћеш
Кад не буде вејало извише Београда
Твоје ће биће снежно у мени још да пада
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НЕВЕСТА ЛЕТА

Постоји ли одиста невеста једног лета
Бар у стакленој башти грозница гороцвета
Јер тамо се не вене

У шуми даћу ти се – рекла је једне ноћи
Шума је предалеко, тешко се ње домоћи
У њој нема ни мене

У шуми се догађа исто што и у души
Осваја маховина, старо се стабло руши
Са лишћа капље мед

Тамо постоји занос, светлуцају нам лица
Где не очекујемо – искрсне позорница
Сад сам и млад и сед

Даћу јој бројаницу од дана и недеља
Кад се поново роди, нек појави се беља
Од снега и од сна

Нека њен благи свемир и мене обавије
Нека све буде светло, макар да тако није –
Од неба па до дна
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СВЕТЛОСТ У АВГУСТУ

То љубав зрачи из свих ствари
И свету не да да остари
Она искра је поглед Бога
Део космоса пламенога
У том сјају постојиш и ти
Светлост не може остарити
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РЕКА-РОМАН

У води овој мутној с бојама фекалија
Са задахом трулежи и хемикалија
Што носи отпад приградски и толике гадости
Конзерве, амбалажу, од стоке и живине кости
Реп од пса луталице и црну цркнуту мачку
Сплачине, техничку воду, и урин и пљувачку
Све што је наличје Бога и тужног људског створа
Па плови неповратно у правцу Црног мора
Кроз градове и мисли, живот и успомене
У водама и притокама читаве васељене –
Има и која суза и која кап опора
Пречиста као роса – са горскога извора
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ПОСЛЕДЊИ СНЕГ

Ово сада су крпе снега
Тек траг лепоте и заноса
Да ћу кад падне преко свега
Написати на њему ко сам

Покривао је све одреда
А вејало је недељама
Докле је ока и погледа
Засипала белина сама

Пала је с њим чистота нова
Невестинска, небеска, сушта
Она белина са покрова
Кад се ковчег у земљу спушта

Није се одупро. Прљало га
Све што се баци, све што прође
Газила га свачија нога
Поган ничијег пса, такође

Сад нема боју снега, леда –
Блато, отпаци, гареж, гости –
Пало по њему да изгледа
Некакав дроњак из прошлости
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ЖЕЛИМ ДА ТО БУДЕ НА СУНЦУ

Желим да то на сунцу буде
Кад сјај заслепи птице и људе
У летње јутро са сенкама
Кад град је засут семенкама

Нека не трепне лист платана
Нек не затитра травка свела
Небо нек приђе са свих страна
И спусти усне до мог чела

Гле неко мени тако сличан
На клупи већ предуго спава
Да ли сам то ја, непомичан
Лето се нада мном задржава

Да се ни листић не помери
Да ништа на свету не затрепери
Да ми остану све заблуде –
Само да то на сунцу буде
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ТОПЧИДЕР, ЖЕТЕЛИЦА, ЗАУВЕК

Биће то диван призор за неке будуће људе
Деметра у бронзи и српски песник један
Из разних времена плодове своје нуде
Она наручје жита, он венац стихова, чедан
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ПРОЗОР ИЗ СМРТИ

Из смрти гледа један прозор
Отуд примаш све што си дао
Што знаш – кроза њ си угледао
Што је добро и што је грозно

Онај што је био подао
Што је лагао виртуозно
Свако свој има далекозор
У свет којим је сам ходао

Чинио дела и недела
Певао, плако, убијао
За много злата, за ситницу

Место земаља и предела
Што је знао он је гледао
Кроз ону малу кључаницу
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РЕЦЕПЦИЈА

ЗНАМЕЊА И ЛИЦА ЗАВИЧАЈА

Пјесник говори симболима „снијег“, „зима“, „црна свјетлост“, 
„вјечна бјелина“, „црне звијезде“, „жарка љета“ и слично, градећи 
збир контрастних појмова за одредишта у пјесмама према рађању 
и умирању, цвјетању и вењењу љету и зими, и сводећи рефлексије 
и имрпесије у тон тихог лирског говора, избјегавајући патетику и 
обуздавајући сваки могући пад у сентиментализам пред изворима 
емоција у души завичаја. Пјесник је сав у завичају, говори из њега, 
увире у завичај, извире из завичајних вена, али није ту да се пред 
завичајем егзалтирано исповиједа, да му говори романсе,  да химни-
чи или да сриче ламентације, већ да завичају завири у тајанство, да 
му артикулише душу и нађе у завичају поводе, мотиве и крв језика 
за пјесму, за акт стварања, за опстанак и спознају нагона да мисли 
и пјева. Пјесник говори из завичаја, завичај говори из пјесника, а од 
завичаја и пјесника остаје пјесма.

Момир М. Војводић

ЉЕПОТА БИЈЕЛЕ ХАРМОНИЈЕ

Лакићевићев стваралачки поступак није оптерећен традицио-
налним или модерним манирима, он је израз чистог доживљаја теме, ре-
зултат неизбјежног записивања пјесме претходно очишћене и доведене 
до краја. Основа његове поезије је слика и ритам. Њима је Лакићевић 
посветио и највише пажње доводећи их до савршенства. Тако пјесма 
комуницира са читаоцем на неколико равни, не само на тематској већ 
и на језичкостилској, успостављајући аутентичну атмосферу.

Никола Вујчић
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СТУД И ТАМА

Драган Лакићевић јесте поета рационалног исказа, опоре, 
песимистичке речи и поруке, ригорозно контролисане форме, пес-
ник завичајних мотива и традиционалних тема, али једновремено и 
онај који се користи искуствима наших најбољих модернистичких 
књижевника. Из његових строго правилно римованих стихова пре-
валентно прожимају студ и тама, усамљеност и тихи очај, безнађе и 
бесперспективност. На том је семантичком плану и простору овај 
стихотворац један од најупечатљивијих и најистакнутијих у српској 
послератној поезији.

Дејан Тадић

ПОГЛЕД С ВИСОКИХ ПЛАНИНА

Лакићевићево схватање живота је амбивалентно. С једне 
стране, живот је све огрезлије прљање и срљање у непостојање. С 
друге, он је, ипак, једина могућност разумевања лепоте као чистоте 
непостојања какву Лакићевић запажа у белини завичајних планина. 
То је песник кога прогони мисао о неумитности заборава, али са 
опором свешћу о извесној правди те неумитности.

Владимир Јагличић

ОД СНЕГА ДО ПЕПЕЛА

Оно што се код раног Лакићевића оштро раздавајало на тра-
диционално и модерно, рурално и урбано, давнашње и садашње, и 
што је, зависно од материјала, обликовано у везаном или слобод-
ном стиху, код зрелог је сетом хармонизовано. Снег је Лакићевићева 
константа од исте твари од које и сета. Снег мири супротице 
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Лакићевићевог стиха. Снег је метонимијско име његове лирике. […] 
Ни соко ни гавран, а ипак нека тица, Драган Лакићевић је најбољи 
када снегом у стиховима поравна и изједначи ове супротности. Чак 
и онда, нарочито онда, кад се милост падања снега обрне у апо-
калиптични супрет снега и пепела „Сад по Србији веје пепео“. Јер 
између снега и пепела ту као да невидљив зари молитвени пламен 
оних „свећа на снегу“, па и из те вејавице свиће постојана чежња 
за висинама. Час свитне као свитац, час као искупитељско „светло 
које Бог шаље“, час живне као слутња старог пламена који нас веже 
са небесима, пламена „у којем гори Свети Сава“. Из тога у пепео за-
претаног, митског жара осетљивијег читаоца осениће она жарптица 
коју су стари звали Феникс. Јер без вере у ускрснуће ни снег ни 
пепео не би могли, док падају, да лете.

Рајко Петров Ного

СНЕГ КАО СТОЖЕР ПЕСНИШТВА

Упркос учесталим појмовима као што су вук и снег, који су 
не само део нашег родног крајолика, већ суштински задиру у наше 
национално памћење односно у песника (и нас) и песников (и наш) 
идентитет, песник Лакићевић је посебно, у свом каснијем песништ-
ву, створио семантички венац, у „висини“ око снега, који осим снега, 
чине и небо, песма и душа и љубав, који се узајамно премрежавају 
и што очитују песникови бројни промишљајући метафорични сти-
хови и синтагме.

Александар Б. Лаковић



П
РО

Ф
И

Л
 - 

Д
РА

ГА
Н

 Л
А

К
И

Ћ
ЕВ

И
Ћ

   
   

   
   

30

ПОЕТИКА СНЕГА

Лакићевићев поетски опус да се, наиме, замислити у виду 
великог иконо-триптихона. Притом би средишњу слику чинило 
његово митолошко певање, понајвише оно са тематизацијом ур-
баног амбијента у авангардном поетичком кључу. На једном, знат-
но ужем крилу било би ситуирано његово певањ о зими и снегу, 
мањим својим делом као варијација слично интонираних мотива 
из три остала годишња доба, осликаних на ширем, супротном кри-
лу триптихона. Највећим делом, међутим, стилски и садржински, 
оно представља контраст веризму градске свакодневице, политичке 
стварности, трошности и трулежи периферног урбаног амбијента 
са оног ширег триптихонског крила. Констраст садржајима пес-
ме „Река-роман“, и њој сличних, изоштрен контраст слици реке 
којом плута „све што је наличје Бога и тужног људског створа“. Јер, 
певајући о снегу, овај песник све време трага не за наличјем, већ за 
лицем и Бога и човека, које би требало да је једно. Трага, у ствари, за 
иконом Богочовека и његовим удесом у савременом свету.

Марко Паовица

ПЕСНИКОВ ПОЗИВ НА ПЛЕС

Дрвеће Топчидера претвара се, у дословном и сваком другом 
смислу, у Лакићевићев песнички простор где налази душевни мир 
и чезне за читаоцем. И када се све промени нагоре, у поистовећењу 
с природом песник верује да ће се појавити неко ко ће о њему кази-
вати. Холистичку визију о вези између човека и природе, о њиховом 
међусобном утицају, памћењу и сећању које је флуидно и подложно 
промени, Лакићевић предочава сменом годишњих доба коју дрвеће 
најбоље осећа, сталним обнављањем природе и историје, протоком 
времена који обухвата и својеврсну поетичку аутобиографију. На 
листовима платана, као у каталогу, песник препознаје светлост лета, 
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висину, своје претке и читаоце, другачијег себе, другачије доба, језик 
песме и смрт: „Одасвуд ново доба тутњи / И све старо би да пониш-
ти / Слутим: само дрвеће ћути – / Не помера се, али вришти“.

Александра Жежељ Коцић

ПЕСНИК, ПРЕДЕО, ЕПИФАНИЈА

Кретање од реалности која га непосредно окружује ка „сјају 
поднева“ постаје повод да лирски субјект укаже и на то да је реал-
ност у коју је ушао маштенски таква да му се управо из те реал-
ности указује „песма друга / лепша него досад иједна“. А та нова 
реалност из које се рађа песма „лепша него досад иједна“ сва је од 
оне твари која је симбол највише лепоте у самој природи: „Пробуди 
ме када засија / Јер се у њој појави дуга / Неухватљива, недогледна“. 
Ако је дуга као светлосна творевина једини адекват за оно што се, 
у магновењу, указало лирском субјекту, онда је сасвим јасно да је 
реч о још једном епифанијском тренутку, тренутку чији се садржај 
образује на укрштању онога што постоји у природи и онога што 
нуди култура.

Радивоје Микић
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Ђорђо Сладоје

О ПОЕЗИЈИ И ЧОРБИ ОД КАПУЋИНА

1.

Кад би ме неко од младих пјесника упитао  (а не питају никог 
и ништа) шта је у поезији и за поезију најважније, ја бих му одгово-
рио да је у поезији најважнији доживљај – искрен, аутентичан, дубок 
и снажан – који протресе цијело биће. Лако га препознам, али не 
умијем  га тачно описати. Такав доживљај, свеједно је да ли ћемо га 
звати инспирацијом, надахнућем, епифанијом  или  „унутрашњим 
потиском“ - покрене, увијек као да је први пут, наталожене емоције, 
прочисти закржљала чула, изоштри и продуби мисао и разгори 
имагинацију. Таквом доживљају се обрадује и језик  и отвори дубоке 
и тајне одаје, па нуди  благо небројено – и затурене и заборављене 
ријечи, сочне и смислом наливене и „младе архаизме“, једре придјеве 
па чак и свјеже риме. Важно је  само да се не жалимо на језичке 
могућности, јер су оне бескрајне, а само је наш таленат ограничен. 
Кад чујем неког како се вајка на лексичку оскудицу и неспособност  
језика да изрази његове мисли и осјећања, тога више не читам. На 
млак, хињен и кривотворен доживљај  језик остаје равнодушан и 
једва нуди обичне, од свакодневне употребе уморне ријечи које не 
могу издржати пјеснички ритам. 
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Аутентични доживљај, међутим, готово непогрешиво про-
налази форму, ствара одговарајућу акустику, бира фреквенцију и 
штимује интонацију и нуди неопходне стилске алатке. Без њега, без 
тога доживљаја не вриједе много ни ученост, ни савршенство форме, 
ни интертекстуалност, ни иновације у поступку нити метапоетичке 
поштапалице. Само пјесма која је под „унутрашњим потиском“ мо-
рала настати, има изгледа да дотакне читаоца и да остане у његовој 
свијести. Све остало је тек метричка механика која се да савладати, 
али узалуд, јер до поезије не допире. 

2.

Имао сам давно изнуђен поетски час у некој врбаској основној 
школи, и то са ученицима нижих разреда. И некако сам, уз свакојаке 
мајмунарије, уз помоћ својих и туђих пјесама, изгурао. Али, како 
већ бива на оваквим сусретима, увијек се нађе неко да нешто пита. 
Устаде дјечак од десетак година  и дрско ми сасу у лице питање (које 
му је учитељица пришапнула):

-Зашто Ви пишете поезију, а не пишете прозу?
Звуче помало страшно и пријетеће те крупне ријечи из уста 

једног нижеосновца. Сјетио сам се одговора Бране Петровића на 
такво питање (шта тебе, мали, боли к...), али ја ипак немам право 
на такву непристојност.

А на столу растворена књига-спаситељка:
-Видиш ове кратке редове – то су ти стихови, па кад их ја 

сложим у строфе, то буде пјесма. Они који све знају, као твоја 
учитељица, кажу то ти је добро, врло добро. Ако је то добро, по-
некад и одлично, што бих ја тјерао преко читаве странице и узалуд 
трошио ријечи?

-Потпуно те разумијем, и ја ћу тако  - каже мој задовољни 
питалац. 

А мило и учитељици.
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3.

На неизбјежно питање о томе кад сам почео да пишем давао 
сам  импровизоване, често и противрјечне одговоре. А истина је да 
сам почео да пишем на снијегу и то слова која сам прерано пречео 
од старијег брата; шиљком или прстом по оном пребијелом цијелцу 
каквог више нигдје нема. И то ми је доносило велику радост и не-
упоредиво усхићење, то да макар и на снијегу остављам  трагове 
које  моје вршњаци не разумију, а одрасле инако не занимају.  Али 
за дугих мразних ноћи, ухвати површица па се и она слова скочање 
у нечитке ожиљке сличне онима у које су се претварала наша имена, 
урезана у младу јасенову кору.

Или дуне мећава и развије на све стране и моју „снијежну 
азбуку“, или још страшније буде кад окрене југовина и снијег нагло 
ископни, па моја слова заврше у некој прљавој локви. И то ме је 
знало истински растужити, и можда су се у тој дјечијој тузи зачеле 
прве сумње у моћи и домете поезије. Слично се дешавало и касније 
кад сам по хартији почео да пишем ријечи и слажем их у стихове 
– неке би се расточиле у неразговетне мрље, а друге би грабио онај 
исти „вјетар заборава“.  Али, ако ти је дато, не обазиреш се на те не-
веселе појаве, већ пишеш и даље, све у нади да ће те нешто од тога 
надживјети.

Занимљиво је, међутим, да ме нико не пита кад ћу престати 
да пишем, кад ћу се манути ћорава посла, за који је тешко наћи ра-
ционалне, прагматичне разлоге. Јер писање као некорисна и непро-
фитна пракса само доноси невоље и аутору и његовим ближњима, 
а у ближој и даљој околини производи подозривост и презриво 
сажаљење. А престаћу, то већ знам, кад попусти „версификацијски 
нагон“, као што увелико попуштају они други, много важнији.

4.

На питање о социјалном положају писаца (јуче, данас и 
довијека), одговарам да ми социјалног положаја немамо, баш као 
у оној дјечијој пјесми Душка Трифуновића у којој учитељица пита 
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– какво је ваше имовно стање, а дјечак одговара – ми нисмо имали 
имовног стања. Онда се учитељица наљути и престане да разговара 
са тим безимовним учеником. А кад се учитељица наљути, то код 
осјетљиве дјеце зна да произведе разне трауме и посттрауматске 
синдроме из којих послије настају пјесме. И тако  укруг – и опет – 
као у нијемом колу.

Социјални положај писаца најтачније је, ипак, изразио, из 
сопственог искуства,  Вук Стефановић Караџић: „Живјети међу 
Србима од књижества исто је што и сркати чорбу од капућина“. Те 
сам се чорбе, Вуче, бели нагутао.                                                                                                     

5.

„Десетерачки ехо се и данас чује са наших ратишта“. Ваља 
га ослушнути јер из матице свједочи о српском страдању. Можда 
поузданије од нашег „чангрљања на обали“. Стварати, поготово у 
времену смрти, зла и мржње, значи давати знаке живота, наде и от-
пора. Није правило, али бива да велике историјске догађаје, поред 
нус-појава, прати и велика поезија. Озбиљни научници тврде да је, 
примјера ради, епска поезија настајала у виду ратне хронике која 
је славила ратничке подвиге и подвижнике. То су најбоље радили 
слијепи, хроми и јуродиви, или на други начин од Бога обиљежени. 
По нашем старом, худом, обичају, гавранови наступају у пару: 
„Један гракће, други проговара“. Иако најчешће лете са Косова, они 
су оптимисти-реалисти: „Ради бисмо добре гласе казат / не може-
мо но како је било“. А било је, углавном, како су они наслутили. У 
међувремену су занијемили од ужаса и огуглали на несрећу. Као и 
ми, уосталом. У њиховој је надлежности трагедија са катарзом, с 
небеским просвјетљењем, такорећи. А она је одавно немогућа. Зато 
је гавран жедан чисто црног, не овог сивог и пепељавог. О томе могу 
и вране, и друге крешталице. Изгледа да се увелико обистињује она 
Лотреамон-Миљковићева крилатица да ће поезију сви писати. Ако 
и неће баш сви, хоће сви поражени. А залихама те врсте српска 
поезија је опскрбљена на дужи рок. Шта то за саму будућност значи, 
не усуђујем се ни да кажем.
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Завичај, географски и духовно схваћен, пресудно је утицао 
да постанем пјесник. Тамо гдје сам рођен и одрастао, сваки други 
човјек, без по муке, пређе из обичног говора у десетерац, па би се, 
уз мало претјеривања, могло рећи да је ствар личне одлуке хоће 
ли неко постати пјесник или ће се бавити нечим кориснијим. И 
нису ту најважнија брда и долине, већ, прије свега дјечији доживљај. 
Сачувати интензитет, чистоту и невиност дјечијег доживљаја, ево-
цирати ону чудесну присност са свијетом и радост именовања – то 
је, чини ми се, за поезију веома важно, та жудња да се свуда пребива 
као код куће, како је то давно формулисао један њемачки романти-
чар. Иво Андрић каже да је у бајкама садржана цјелокупна историја 
човјечанства. Држећи то на уму, могло би се рећи да је у дјетињству 
забиљежен човјеков појединачни живот. Мене ту понајвише зани-
ма како у пјесми евоцирати интензитет, чистоту и свеобухватност 
дјечијег доживљаја. У свакој доброј лирској пјесми, као у жижи, или 
као у дјечијој души, сажето је прошло, садашње и будуће. 

У та чуда дјетињства спадају и наши епски јунаци које сам, 
у раном дјетињству, упознао уз „гањиве звуке“. Замишљао сам их 
и доживљавао као неке далеке ујаке који ће доћи чим посвршавају 
све те важне и тешке послове по Косову равном, и Мишару пољу 
широкоме. Хоћу да кажем да сам ја нашу народну епику (од које 
данас многима искачу постмодернистичке бубуљице) понио из 
дјетињства, што, разумије се, није нека значајна стваралачка пред-
ност; и освајање традиције зна бити и бива и те како узбудљиво. 
Све је то, барем у мом случају, давно, у дјетињству очуђено, само је 
проблем како га у пјесму призвати. Нису ми досадили, далеко било, 
ни гусле ни Његош, али јесу помало све те приче о односу према 
традицији. Можеш ти да се односиш како ти је воља – да је рушиш, 
и дан и ноћ, да јој се ругаш, или да је славиш, али, на крају, оно што 
урадиш припашће традицији и бити измјерено њеним аршином, 
или га, једноставно, неће бити. Припадност традицији, дакле, тре-
ба заслужити. Ко данас пише пјесме на српском језику и при том 
„пуца“ на вјечност, мора се примјерити уз Његоша, Дучића, Лазу, 
Црњанског... па шта испадне. И да скратимо: традиција је друго име 
за културу, а култура је, како зналци уче, понекад и нелагодна и 
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репресивна, и често поставља високе и тешке захтјеве. Може бити 
да они који на традицију толико вичу просто нису спремни да те 
захтјеве прихвате. Али вика не помаже. 

Не одричем се ниједне ђачке пјесмице, а камоли традиције, 
тј. културе, односно оног најбољег што се у времену као вриједност 
сачувало, и по чему јесмо то што јесмо. Тачно је да је патријархална, 
епска култура као животни модел разорена, али се од њених крхо-
тина још могу састављати лирске пјесме. А ни то није мало. Ако се и 
тога одрекнем, шта ће ми преостати, и откуд ми право на то. Не бих 
волио да се у мени угаси оно што је гријало толика покољења. Знам 
да овакав став није на цијени у високим интелектуалним кругови-
ма и да се сматра анахроним и популистичким, а брига за народну 
судбину осјећањем нижег реда. Без обзира на то, мислим да онај ко 
хоће да буде српски пјесник нема право на равнодушност према 
судбини народа чијим језиком пише. Тачно је да се у мојим пјесмама 
осјећа звук народне пјесме из времена док је народ још пјевао. Чују 
се и гласови многих пјесничких предака и савременика, они су ту да 
подупру глас усамљеног и пометеног лирског субјекта. Само рђави 
пјесници не личе ни на кога, писао је Дучић поводом Војислава. 
Сличне тврдње могу се наћи и код Гетеа, Андрића, Деснице, Киша 
и других неспорних ауторитета у стварима поетичким. Сви они 
истичу свијест о томе да с нама ништа не почиње нити се, на срећу, 
завршава; да смо од почетка удјенути у шири културни контекст, и 
да је то један од важних предуслова за бављење било којим духов-
ним послом, писањем нарочито. Поређење је, дакле, неизбјежно па 
је ваљда и разумљиво што се радујем кад ме, макар и произвољно, 
доводе у везу са добрим пјесницима. Драже ми је да говоре о „генима 
лектире“, него да ме ките атрибутима који се немилице троше на 
производњу сезонских величина. 

Први стихови које памтим јесу они из успаванке – „Пођох спати 
Бога звати“, а већ следећи (такође успаванка) – „Цуцу цуцу на коњу / 
Вуци мајку закољу“... Па ти заспи, мајчин сине. А прије и послије успа-
ванке, будним су ме држали гањиви звуци десетерца. А десетерац је 
„калуп наше осећајности“, наш звучни траг у времену и зборно мјесто 
Кнежевог небеског табора. Потом су услиједиле „године учења“ и 
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шегртовања код наших и свјетских мајстора стиха, е да би се некако 
домогао оног „извесног начина“, сопствене нијансе и властитога тона. 
А све у нади да ово није најнесмисленије што нас је могло запасти, како 
нам се у тренуцима сумњи и клонућа често учини. Ако нас под скуте 
прима „мајка свих цркава“, ако нас у Жичи крунишу као „непризнате 
господаре свијета“, можда је то знак да је бављење поезијом један од 
оних послова којих човјек не мора да се стиди. А биће да се ни Света 
Богородица Тројеручица није без неке потрудила око одсјечене руке 
Јована Дамаскина. То је прва и највећа пјесничка награда – за неугаслу 
вјеру у васкрсну и преображењску моћ ријечи.

У свакој иоле вриједној пјесми преплићу се и прожимају лично 
и колективно, појединачно и опште, узвишено и банално, искуствено 
и књишко... Док је пјесник млад и увјерен да свијет постоји само због 
њега, лирско ја је истурено у први план, а све што му се догађа мора 
да има епохални значај и судбинску тежину. Зрелост, поред осталог, 
доноси и сазнање да у свијету постоје друге, често веће и значајније 
ствари од наше индивидуалности, и свијест о томе да наш доживљај 
постаје занимљив за другог тек кад је транспонован у симболима који 
чувају дубља и свеобухватнија значења. Или, како би се то ученије 
рекло, за свако душевно стање потребно је пронаћи одговарајући 
„објективни корелат“. Па, ипак, то ситно и све безначајније лирско 
ја никада се до краја не повлачи, јер у крајњем случају оно мора да 
„оцарини“ све што у пјесму улази – до посљедњег зареза. 

То што ја не пишем, или пишем врло ријетко, слободни стих, не 
значи да је он мање вриједан – таман посла. Ја, просто, нисам успио 
да се домогнем толико слободе, а и другачије сам озвучен. Оно што 
ми смета јесте гомила текстова писаних без „версификацијског на-
гона“, слободних од било каквог смисла, значења и ритма. Такви тек-
стови не могу се сврстати ни у рђаву прозу, а камоли у добру поезију. 
Исто важи и за гомилу римованих бесмислица. Мени се, ипак, чини 
да је везани стих у српској поезији, укупно узев, дјелотворнији, и 
да су му се, скоро по правилу, враћали и најупорнији авангардисти. 
Многи који су се до јуче спрдали с римом данас ревно пребројавају 
слогове у сонету.



П
ЈЕ

С
Н

И
Ц

И
 О

 П
О

ЕЗ
И

ЈИ
   

Ђ
ор

ђо
 С

ла
до

је

42

Памтљивост поезије и занимљивост прозе јесу елементарни 
услови да текст уопште буде читан, уколико се не ради о читању 
из стручних и научних разлога. У принципу, добра проза не би 
смјела да буде досадна, а о великој поезији тешко се може говорити 
ако не постане духовна својина народа. Истини за вољу, модерна 
књижевност се увелико одрекла тих захтјева, па тако међу великим 
романима има и „досадних“, а неке велике пјесме не знају ни њихови 
аутори. Било је једно вријеме кад је за естрадног пјесника прогла-
шаван свако ко је знао без замуцкивања да наизуст изговори сонет. 
Без шале, мислим да је веома важно да у сваком тексту, и прозном и 
пјесничком, постоји оно што Р. Барт назива „жудњом за читаоцем“.

Биће, чини ми се, да је онај Орфејев осврт предодређен и 
неизбјежан – да би се испунила судбина и да би се засновао мит 
на коме пјесници већ вијековима испробавају васкрсавајућу моћ 
ријечи. Јер, шта чине пјесници – од трачког до заплањског Орфеја 
– осим што дозивају „оне које смо волели“, а чије је заједничко мит-
ско име Еуридика! И шта је поезија него непрестано натпјевавање 
са водама смрти и заборава, како год се оне звале – Стикс, Морава, 
Лета, Неретва, Ахеронт, Дрина, Хебра или Марица. И шта пјесма 
тражи осим одговор на кључно метафизичко питање – куда одлазе и 
гдје пребивају они „у чијем смо срцу своје срце чули“? Поезија јесте, 
уз остало, носилац смисла и наде, потврда да је, барем у ријетким 
лирским тренуцима, и на земљи могућ аутентичан живот. Поезија 
је дар божји, нека врста задужења које ваља вратити, барем глав-
ницу. Не учинити то гријех је, а гордити се тиме – такође. Нисам 
склон да тако драматично поистовјећујем чин писања са дисањем. 
Живот је, ипак, нешто више од литературе, како каже Црњански, 
мада признајем да лакше дишем кад ми писање иде од руке. А пишем 
из страха од анонимности, из радости и ужаса самог постојања, из 
потребе за разговором, из тестаментарних порива, из жеље за ле-
том и жудње за лепотом... ма, откуд знам – као да се о томе само ја 
питам. Ја моје пјесме углавном „одшетам“, па кад се склопе у глави, 
уцијело их преносим на папир, а послије нешто као поправљам и 
дотјерујем – радим, што би прозаисти рекли. Више од тога не могу, 
и не смијем да вам кажем.
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Кад бих знао да се међу пјесмама које сам до сада написао 
налази и она најбоља, не бих ти мрчио хартије, него бих се, ко и сва-
ки поштен Србин, бавио шверцом или политиком. Али, не смијем 
се заклети да и ту најбољу не бих покварио, јер просто волим да 
састављам стихове. (Најбоља је она пјесма коју тренутно склапам, 
јер успорава и одлаже „пад у прозу“.) Поезија можда и јесте то – 
састављање са собом и свијетом, у свечаним тренуцима духа и 
језика. А хоће ли наши стихови стићи до будућности, то сам Бог 
зна, и не тражи дозволу од нас. Пред вјечношћу смо сви голи као 
пред регрутном комисијом, каже један сликар.

Све су ријечи равноправни кандидати за стихове, а коју ће 
пјесма припустити, то зависи од нарави пјесме, од сензибилите-
та пјесника, од тема и мотива, и низа других ствари, а највише од 
самих ријечи, од њихове значењске, звучне и симболичне носиво-
сти. Неке су просто неподериве, неке пак трошне и слабе да од њих 
ни врхунски лирски алхемичари ништа вриједно не могу учинити. 
А има и таквих пјесника који и од језичког злата праве јаловину. 
Парафразирајући Орвела, могло би се рећи да су пред пјесмом све 
ријечи равноправне. Само су неке, ипак, равноправније. Мора се 
мало и постити да би, патетично речено, ријечи васкрсле у пјесми, 
да би у њима оживјели призори првобитног, односно жуђеног скла-
да са свијетом у којем се, како Бродски каже, све некад римовало. 
Естетски захтјеви нису ни толико крајњи нити су непомирљиви, 
него смо се ми смрсили у времену, помели и изглобили, прескачући 
историјске препоне и промећући се „ко хоџа кроз поњаву“. То што је 
историја сурово разримовала, поезија покушава да поново доведе 
у звучне и симболичке везе. 

*

Признајем да никада нисам до краја разумио потребу, да 
не кажем обавезу аутопоетичког исповиједања. И мада ме је 
лако увјерити у важност и вриједност таквих текстова – у којима 
пјесници демонстрирају тзв. стваралачку самосвијест, показујући да 
знају шта, како и о чему пишу – ипак ми се чини да у томе има нечег 
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што личи на силиконску надоградњу. Историјски гледано, појава је 
релативно новијег датума и важи као један од општеприхваћених 
атрибута модерности. 

Бјесомучно технолошко убрзање и усложњавање модер-
ног свијета, до степена „органске непрозирности“, условило је 
усложњавање и херметизацију умјетничког па, дакле, и пјесничког 
израза. То је код модерног ствараоца појачало потребу да се пјеснички 
текст накнадно рационализује и протумачи, како би се приближио 
читаоцу. Али, што су се пјесници више трудили да објасне поетич-
ке принципе и дају упутства за дешифровање пјесме, то су се чи-
таоци, све чешће, окретали лакшим и једноставнијим садржајима. 
Аутопоетички текстови јесу, понекад, и посредно признање немоћи 
поезије да изрази оно што је пјесник хтио да каже и што читалац 
очекује. Или је можда по сриједи незадовољство самих пјесника 
степеном разумијевања и начином тумачења од стране критичара. А 
биће да и овдје има оне тако карактеристичне модернистичке сумње 
која би све, па и сам пјеснички чин да доведе у питање. Било како 
му драго, тек све су бројнији пјесници који пишу озбиљне текстове, 
како о својој тако и о поезији других аутора. И то је поодавно више 
конвенција него новина. Знам да ће звучати традиционалистички 
дисонантно, али морам рећи да нисам претјерано гајио ове „прежи-
варске“ навике и да су ми драже оне пјесме које без аутопоетичких 
штака и других помагала успију да стигну до ријетког читаоца.

Како године пролазе и слаби све, па и „версификацијски на-
гон“, једва разумијем и саму потребу за писањем стихова, у времену 
које је поезију згурало на сам руб маргине. Ако је ученима вјеровати, 
она – поезија – већ одавно не говори из „центра свијета“; пробле-
ми које покреће и питања која упорно поставља нису од пресудне 
важности за савременог човјека сведеног на „једну димензију“, са 
тенденцијом даљег редуковања. О утицају поезије на социјалну 
стварност не може се ни говорити, осим из иронијске позиције. Па 
ипак, из неких мутних порива, свакодневно се продукују несавлади-
ве количине стихова. Пишу заиста сви – љекари, инжењери, судије, 
адвокати и њихови клијенти, ражаловани официри и пензионисани 
службеници државне безбједности, углавном они који су нас до јуче 
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презирали. Сви хоће да изразе своје мисли и осјећања, увјерени да 
од тога зависи судбина свијета.

И рђави и врхунски пјесници пишу из истих или врло слич-
них побуда – из потребе за „летом и лепотом“, из усхићења и ужаса 
самог постојања, из жеље да се, макар и на води, остави неки траг, 
из осјећања самоће, тјескобе, безавичајности и искоријењености, 
из страха од анонимности, пролазности и нестајања, из жудње за 
сапатником и саговорником... Или, пак, из чисте радости коју пружа 
могућност језичког обликовања. Та радост ме, још увијек, зна об-
узети као у младим годинама. Али, како старим, све чешће застајем 
пред питањем – „Певати или немети“. 

Идеја да напишем поему Манастирски баштован, по којој 
ће наслов добити и једна моја књига, потекла је из разговора са 
Ранком Поповићем на једном путовању по Херцеговини, за вријеме 
„Ћоровићевих књижевних сусрета“, прије двије-три године. И док 
су историчари, на научном скупу у Гацку, покушавали да размрсе 
крваво клупко херцеговачке историје, нас неколико „лирских сту-
ха“ кренуло је из Билеће – преко Требиња, Љубиња и Стоца – на 
поклоњење тек обновљеном манастиру Житомислић. На уласку 
у Требиње дочекује нас, као и свакога ко овуда прође, Дучићева 
Грачаница која је, тако ми се чини, цијели пејзаж повукла у висине, 
изнутра га обасјала и у порту преобразила. При благој госпојинској 
свјетлости пролазимо кроз крај у коме је рођен још један велики, 
тачније највећи Херцеговац – Василије Јовановић, односно Свети 
Василије Острошки. На помен свечевог имена, у шапат се снижу 
и они најгласнији. Знају да његову милост ваља сваког тренут-
ка зарађивати. У Љубињу, у препуној библиотеци, одржали смо 
књижевни програм. У Стоцу и Мостару – нисмо.

У манастирској трпезарији враћам се са пријатељем давно 
начетој причи шта би ваљало радити под старе дане. Ако их доче-
камо. Било би лијепо кад би нас припустили на неко црквено имање 
– да се бавимо земљом и њеним плодовима, али и то, ако је могуће, 
онако више контемплативно. Зар није у светим књигама записано да 
је земљорадња један од ријетких послова којих човјек не мора да се 
стиди. Да ли и састављање стихова спада у те послове – не знам нити 
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сам се питао док сам, касније, исписивао ријечи које стари баштован 
казује свом насљеднику. Уопштавајући, а то је увијек најлакше и 
најопасније, могло би се рећи да је и пјесник нека врста баштована 
и баштиника, онога који је осуђен на земаљски живот, али који не-
престано ослушкује небеске прилике и лови метафизичке одбљеске 
постојања – у игри душе, језика и свијета. 
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РАДОМИР УЉАРЕВИЋ 

ГАВРАН

Наш дан залутао у времену,
Мртво је, и споро, у кругу;
И гавран, горе, на слемену
Гаче своју велику поругу.
 

49
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РУСКА БАЈКА
 
 
Ко да су ројеви свитаца
Засенили облаке мрке,
Скинули чаму с очију,
 
Ко да је безброј хитаца
Усред поноћне свирке
Пресрело царску кочију;
 
Окренуло се све светом,
У унутрашњост греде,
Корача се наопачке,
 
Детињство нам је отето,
Мачка на прозору преде,
Миш грицка књижице ђачке.
 
Празно - уместо тачке.
 

 



51

ВОДА
 
 
Богме, превршила је, сваку меру -
Надошла као у време потопа,
А потопљена је и задња стопа,
Свршено је на југу, и северу!
 
Надошла је до изнад небеса,
Натопила је телеса, и душе.
Исток и запад канда освануше
Као два стара надувена леса.
 
Увуче се у људе, и у звери,
И ствари испуни, нарасте плима,
У овим речима. У свим словима.
 
И свет у правцу своме преусмери,
Лађар једини, наш сапутник верни.
Јесен се ближи крају. Стиже зима.
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КИША
 
 
Кад Сунце уклони жарко
Са неба црне и тешке облаке,
Кад зрачак први латице такне,
Све ће оживети, брзо, и лако.
 
Кад се осуше мокре стазе,
Кад низ олуке крену мрави,
Кад се хумка нова затрави,
Наставиће се злочин, без казне.
 
Кад се огањ зенита домогне,
У душу кад нас буде такло,
Суша уговор потпише с паклом,
 
Кад човек снагу речи смогне,
И Бог напокон кад помогне -
Тада - бежи! Бежи у заклон!
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ИДИЛА 
 
 
Јара. Полегла на голу земљу.
Све очи су окренуте Вишњем. 
Не може овде ни да се дише.
Жрвњи одавно на суво мељу.
 
Нема спаса усред васионе - 
Миш са плота скаче, Бог се јавља,
Кукавице песма, и пој славља,
Док звона у једну страну звоне.
 
Све се кува, пешчаник застаје,
Ми смо сведоци свеколиког смака!
Сече видик само једна сврака.
 
Сунце одвећ жеже, огањ траје,
Змија вреба миша подно парка,
Киша чека нове нараштаје!
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БОЉИ ДАНИ
 
 
Догорело је до ноката!
Људи у злу беху вични,
Уплашени, и непомични,
У она времена поратна.
 
Погледи тек са плаката
Опомињу на боље дане,
Кад смркне, или кад сване,
А догорело јест - до лаката!
 
Ветрови звижде, кроз капе,
А Сунце несносно греје,
Ломаче горе дуж алеје,
 
Сваки је на крсту распет,
Нема људи - шупљине зјапе!
Све је сагорело, све је!
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СРЕТЕЊЕ
 

Чуј, јека звона у своду дрхти,
Виде се голим оком промене.
Невидљиве нас воздижу нити 
Док молимо да и нас помене
 
Именом, у књизи свих својих,
И оних што су се одметнули.
Тело се смело од нас одвоји,
А не прокле, и не похули!
 
И прхну врабац са гола трна,
Настаде доба за чисте речи,
Намах се отвори та чистина,
 
И ми изиђосмо на Пут Млечни,
Сретосмо Јединородног Сина, 
И сиђе к нама Бог наш Предвечни

 



П
О

ЕЗ
И

ЈА
 Р

ад
ом

ир
 У

љ
ар

ев
ић

56

                                                                                                                                             

НАД ПИСАЋИМ СТОЛОМ
 
 
На столу ничег, дух самоће,
Док се стварају речи прве
Белина зија, сунце што ће
Сијати кад мртви оживе.
 
Стрепње са сваким словом
Воздижу се из твари својих,
Под небом једино Ново,
Над празним гробом стоји.
 
Песник сад смерно моли,
Над отвореном плаче раком.
С папира то сунце јарко
 
Обасја лица израз болни,
Разбијају се о берег волни,
Спаси нас, спаси, Богомајко!
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АВРАМ 

Аврам и врисак
Што реже слух,
Још такав не чух -
Ништа не слути Исак.

Аврам, само он,
Дубоко у срцу бон,
Дотиче бол, и страх,
Но и он, тек је прах.

Аврам, вера и кам,
Аврам, снага и гром,
И враг узмиче сам,

Бог, Бог му је дом.
Само се у Њ уздам
У свету охолом.
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НАКОН СУДЊЕГ ЧАСА

Ту немоћ да се ишта каже,
И потребу да каже све се,
Што често снажно блесне,
Надгледа онај што одмаже;

Или се кадкад нађе на помоћи,
Да би оповргао одмах потом,
Све што уради свладан добротом
Ко добри дух до поноћи.

А након судњег часа тачно,
Кад се поклопе сказаљке брзе,
Као кад сова низ ноћ склизне,
И Он се удаљи бесконачно.

58
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МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ

ЛЕКЦИЈА ПЕТЕРА ХАНДКЕА
 
Своје1 обимно и значајно књижевно дело, које у овом часу 

садржи преко четрдесет наслова, Петер Хандке (1942) је замислио 
и остварио као путник који тражи себе и истину о свету по свим 
упоредницима земаљског шара. Место рођења нам даје почетни 
подстицај и правац за спознавање живота, а оквир одређујемо 
сами, према својим потребама и тежњама. Рекао бих да нема кли-
матског подручја наше планете у коме овај писац није пробора-
вио бар неколико дана, чији ваздух, воду и хлеб није окусио, на-
слутивши у њему неки од образаца људске судбине. Њему су сва 
поднебља, од Шпаније до Јапана, од Калифорније до Монголије, од 
предграђа Париза до предграђа Салцбурга, од Корушке и слове-
начког Карста до Индије, узбудљива и присна. Напоменимо да он 
не пише путописну прозу, нити се труди да знатижељном читаоцу 
приближи непознате земље и градове; он би да пределе и људе при-
ближи себи, да у појединачном препозна једно и опште, да виђено, 
као и знакове и знамења, укључи у своје писмо, и да себе, кроз 
реч која стоји на почетку и на крају, подели са другима. Париско 
предграђе из Године у заливу Никога постаје митски земаљски кутак, 
нестваран управо због обиља минуциозних и сласних описа; Поуке 

      1  Преузето из књиге милована Данијлића Изнуђене исповести, Београд 
2010. године 
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планине Сент-Виктоар је лирска чаролија која би да нас зближи са 
Сезановим доживљајем пејзажа којим је Мајстор био очаран, ника-
ко водич за освајање њеног врха; Кратко писмо за дуги растанак 
дешава се између Источне и Западне обале Сједињених Држава, 
у напетој трци којом се завршава једна љубавна веза; Још једном 
за Тукидида садржи муњевите и упечатљиве снимке из десетак 
земаља, док ће јунаци романа Једне мрачне ноћи изиђох из своје 
мирне куће своју причу носити од западне границе  Аустрије, преко 
Алпа, Италије и Француске, све до Шпаније: географски појмови су 
само назначени, а препознајемо их захваљујући јасном именовању 
почетне и завршне тачке путовања: свет је један, и људска судби-
на је једна, све остало су акцидентални призори и разменљива 
отелотворења Целине.

У свом физичком и духовном путешествију око Земље 
Хандке је, седамдесетих година прошлог века, наишао и на Србију. 
Најпре ју је упознао као готово анонимну југословенску републи-
ку, он, драмски писац чији су комад Вређање публике посетиоци 
Атељеа 212 примили без очекиване сарадње и разумевања, а ваљда 
и са висине блазираних свезналица које ништа на свету не може 
изненадити, са висине коју је народни певач изразио у два ненад-
машна стиха:

Свуд је био Краљевићу Марко
Ничему се није зачудио...

Тај је неспоразум писац примио без злопамћења: тренутак 
пуног разумевања између њега и Београда био је предвиђен за нека 
друга времена, у којима ће се посетиоци наше престонице веома 
проредити, кад ће нам у госте долазити као што се иде у недељне бо-
лесничке посете, и уз то околишним путевима, преко Будимпеште и 
Цириха, за времена кад се човеку у невољи откривају прави, понекад 
неочекивани пријатељи. Србија се нашла на стубу срама, и Хандке 
је осетио да му је у њој место, онако како је видео да му није место 
међу њеним мрзитељима и клеветницима, бившим новим филозо-
фима преобраћеним у старомодне хушкаче рата, јучерашњим троц-
кистима и шездесетосмашима који су се ставили на располагање 
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америчкој империјалној политици... Започео је вишегодишњу, 
усамљеничку борбу за истину о њој, за истину о нама, о животу, 
о ономе што је у животу најдрагоценије, и најтеже рециво. У том, 
смелом походу, чије одјеке налазимо у Зимском путовању према 
Дунаву, Сави, Морави и Дрини, он је српску земљу видео као:

голему собу сирочета, да, једног
недужног и напуштеног детета-сирочета.

И поред наше бахатости, и неких политички непромишљених 
речи и потеза, није успевао да у таквој земљи, остављеној да на зга-
ришту растурене државе још неко време чува њено некад тако лепо 
и поносно име, велим, било му је тешко, и немогуће да у том си-
рочету препозна империјалистичку неман, утолико теже што се, у 
Средњој Европи и на Балкану, ипак добро зна ко се, у ближој и даљој 
прошлости, упуштао у освајачке походе, а ко је бивао окупиран.

И док су плаћена пискарала, без икаквог познавања историје, 
без гриже савести, трубила о новом нацистичком режиму у Београду, 
и о новом Хитлеру који је утолико гори од Адолфа што је допустио 
опозиционе партије и слободну штампу, Петер Хандке се латио пера 
да би повукао оштру граничну линију између писаца и пискаралâ, 
између служења јачем и слободе чији је садржај истина, између лажи 
у служби поробљивача, и истине која ослобађа.

Поред поменуте књиге о посети нашим рекама – и ми, 
који не знамо немачки, срицали смо је још у првој верзији, оној 
из Süddeutsche Zeitunga онако како се, у невољи, помоћу речни-
ка, сричу упутства са кутије каквог драгоценог лека, пристиглог 
у последњем тренутку – он ће објавити још два списа о нашој 
несрећи Питајући у сузама (Unter Tränen fragend) и Око великог 
трибунала (Rund um das Grosse Tribunal) посвећен оној лакрдији 
која се и у овом часу одвија у Хагу: типично хандкеовско дело, у 
којем је најзанимљивије не оно што се одвија у судници, него оно 
око суднице... Овоме се може прибројати и Опроштај сањара од 
Девете земље (Abshied des Träumers vom Neunten Land) у којој писац, 
чија је мајка Словенка, изражава тугу због иступања Словеније из 
јужнословенске породице. 
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Четири наведена наслова, поводом којих се додељује признање 
из наше Задужбине, блиставе су опускуле, у којима је нађена дрхта-
ва равнотежа између полемичарског жара и песничке смерности. 
Те смо књиге примали као мелем за душу, као опомену да на све-
ту још има мудрости и доброте, као потврду да чудовиште звано 
Међународна Заједница није прогутало сву људску памет, душев-
ност и срчаност.

Не усуђујем се да говорим о пријатељству Хандкеа-
човека према нашем народу: превелико инсистирање на таквом 
пријатељству може личити на уцену. Тешко је пријатељевати са било 
којим народом-у-целини, као што је тешко и мрзети га без извес-
не резерве. Оно чиме нас је Хандке задивио и обавезао, није било 
приајтељство према Србима, међу којима има и оваквих и онаквих. 
Узбудила нас је његова љубав према истини, коју смо препознали. 
Већег пријатељства од тог, лепше љубави од те, ми у овом часу нисмо 
могли замслити ни пожелети. 

Тражење правде за Србију: тај тако прост и саморазумљив 
захтев одјекнуо је као бомба у судници у којој су пресуде биле 
унапред подељене, а доказни материјал позајмљен из новина, 
које су затим сопствене конструкције, полуистине и лажи нудиле 
читалачкој публици као судски потврђене налазе. Био је то суров 
процес, у доброј традицији силника и завојевача, где те кадија тужи 
и кадија ти суди, и где је оптуженом ускраћено право да се брани, 
где мањкавост доказа не иде у прилог окривљеном, него му чак и 
шкоди (случај Маркале). У тој је парници свима и све било јасно 
иако су о стварним приликама врло мало знали, па им се дешавало 
да Словенију замене са Славонијом, а и једну и другу са Словачком, 
као што су некад замењивали Југословакију са Чехословакијом. 
Незналачке лажи, у служби геостратешких планова оних који у 
истој руци држе мотку и шаргарепу, новац и штампу, нуклеарно 
наоружање и Организацију уједињених нација, самооплођивале су 
се у уклетом кругу из кога није било излаза. Засуто подацима који 
се обраћају оку, подацима у једној јединој димензији, без дубине, 
без контекста, приређеним за дневну потрошњу, јавно мњење је 
било принуђено да гута све што му се сервира, и чинило је то 



65

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

утолико лакше што га примање кривотворених чињеница, у први 
мах барем, није ништа коштало.

Све је текло глатко и по лоју, и требало је много храбрости, 
здравог моралног инстинкта и луцидности да се уклети круг рас-
кине, да се у подмазану машину убаци зрно песка, и проток лажи, за 
часак, поремети. Хандке је дигао глас у часу једнодушног антисрп-
ског усмерења, кад су они који су знали истину из кукавичлука 
или конформизма ћутали, у нади да ће неправда, која се наноси 
једној малој и неважној земљи, ући, у планетарним размерама, у ред 
занемарљивих грешака, у тзв. колатералне штете незадржвог хода 
историје, не слутећи да је у питању почетак империјалног похода, 
који ће убрзо прећи у Азију, и на остале континенте.

Писац Зимског путовања не тражи толико правду за Србију 
колико за човека, за човекову истину у коју политика, и кад је му-
дра и правична, само делимично понире. Он због тога пристаје уз 
окуженог, уз оног кога воде на распеће: књижевност мора бити са 
оним који испашта. То је природни исход ангажмана уметника који, 
у Огледу о умору, рече да му је, од детињства, био ближи умор оних 
који вршу жито од замора грађана и усмеривача јавног мњења. 
Хандке је у Србима препознао сабраћу из свог скромног детињства, 
одредивши се према њима као сапатник и сапутник, и тај је избор, 
рекао бих, условљен и самоћом што је осећа у сопственом друшт-
веном окружењу: „Што се мене тиче, могу сада рећи да сам се ретко 
осећао толико укључен, умешан, обухваћен светом и оним што се 
у њему збива, као у току оних снежних магловитих дана, тамо, у 
околини Бајине Баште, на пограничној босанско-српској реци. У тој 
напетој ситуацији није ми се десила ни најмања лоша ствар, напро-
тив, дешавале су ми се само добре ствари“. 

Ми смо, Срби, почев од деведесетих година, били примо-
рани да пловимо узводно: наше су властодршце догађаји затекли 
и претекли, нашли смо се на удару јачих и боље организованих 
непријатеља, нисмо се мирили са растурањем државе, нисмо на 
време разумели да је пропаст Југославије неизбежна. Нашли смо 
се у тешким околностима, а наше су вође те околности још и по-
горшале. Запловили смо против струје, без изгледа на успех. Петер 
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Хандке на ту пловидбу није био принуђен, он нам се прикључио 
добровољно, по сили једног моралног императива, вођен инстин-
ктом великог уметника, познаваоца људских душа, који трага за 
мером и за правичношћу, а грози се једностраности и слепе мржње. 
Пришао нам је из љубави према истини, која тако ретко излази из 
уста политичара и њихових новинара.

Језику новинарства он је супротставио језик књижевности, а 
фразеологији која о истом трошку именује и оцењује једну појаву, 
начело извештавања са лица места, сведочење путника који најпре 
гледа, доживљује и промишља, па тек онда, обазриво и са оградама, 
суди. Устао је, дакле, против обавезне лажи која циркулише кроз 
спојене судове политике, медија и тзв. јавног мњења, где се и не зна 
ко кога обмањује и манипулише, ко је отрован а ко тровач. Побунио 
се против диктатуре кратких реченица, против беспризивних пре-
суда заснованих на плеоназмима; насиљу кусих и јалових политич-
ких процена он се одупро дугом, разуђеном, свеобухватном фразом, 
синтаксом која се колеба, ослушкује сложености, поштује преливе, 
наслућује не једну и непомерљиву истину, него простор на коме би 
се она могла налазити, показујући, тиме, надмоћ књижевног над 
политичким мишљењем, надмоћ слободе над догматским parti pris.

Српски народ, у овим књигама, не брани политичар који 
друкчије мисли – такав би, вероватно, претеривао у супротном 
правцу, у нашу корист; – нашу ствар заступа писац, и то сјајан писац, 
посматрач људи, заљубљеник у живи живот, одбачен од моћника 
управо зато што се не уклапа у њихове калупе. Није се чудити што 
се париски и њујоршки редакцијски коментари нису смели обаз-
рети на људе и на њихову голу истину: они не знају шта с њом да 
учине, они се грозе животне истине, пошто она разоткрива њихову 
духовну јаловост и празнину.

Прави писац је одан, пре свега појединостима: оне су за њ 
речитије од свих идеолошких учења и филозофских система. Он 
пази да се ни о кога не огреши, и зато се најрадије држи конкретног, 
виђеног и доживљеног. Све узима у обзир, пун страхопоштовања 
према ономе што му тренутно није на оку. „Радосни, и помало у не-
прилици због среће“; гласи један стих из Поеме трајању. У неприлици 
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због среће између осталог зато што око нас има толико несреће, што 
смо се навикли на њу, што нас промена набоље збуњује; у неприлици 
што нас прилив радости усамљује, пошто нисмо у могућности да 
је поделимо са другима. Постојимо онолико колико смо потребни 
другима, колико смо пронашли места у њима и њиховим мислима. 
Тражење правде за бића и ствари је упражњавање мере, у значењу 
које су том појму давали антички писци. Мера је морална, али и 
стилска врлина, којом се реч поставља на добро, одговарајуће ме-
сто, у средиште постојања, са изгледима на дуговечност. Хандкеово 
приповедање одликује упорно негована обзирност, опклада на 
правичност у име поштовања живота, његове непоквариве сржи, 
његовог далекосежног и слабо видљивог циља који се не показује 
беснима и самоуверенима. Што је неодмерено и прегласно, кратког 
је века и ограниченог домета; заблуде у политици остављају нас 
похаране, док нас оне у књижевности, кад су дубоко проживљене, 
обогаћују. Није важно колико смо били у праву, колико у криву; 
битно је да смо били несрећни, и сами.

Хандке је морао прићи Србимa са неке друге стране, као што 
је свим појавама у животу и друштву прилазио из свог угла, откри-
валачки и изворно. Могућно је у том прилазу открити и нешто од 
отворености којом се још у Гетеово време одликовала немачка кул-
тура. Све што постоји заслужује највећу пажњу, родитељску бригу 
духа, и поштовање; по томе се писац-хуманиста разликује од писка-
рала-хуманитараца. Право стање ствари открива се у детињству 
гледања, оно се отима идеолошким концептима и калупима дневне 
политике. Прво од људских права је да будемо онакви какве су нас 
поднебље и историјско искуство дали, а не како нас замишљају су-
рови утописти и бездушни инжењери душа по луксузним париским 
апартманима. Човек је за њих згодна, употребљива апстракција, док 
према стварно постојећем бићу гаје равнодушност и презир, а ако 
се одвећ удаљио од пожељног модела, и мржњу.

Суочен са сиромаштвом таквог, једнодимензионалног, 
politically correct мишљења, Хандке је извео једноставан, а у бити ре-
волуционаран подухват: предложио је слику стварне земље. Видео је, 
у тој земљи, осиромашене, погружене, себи препуштене, безубе људе. 
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Да, то је једна од јачих, упечатљивијих слика наше свакидашњице: 
крњаве вилице и огољене десни. Систем здравствене заштите код 
нас се распао средином осамдесетих, сиротиња не поправља и не 
замењује зубе, што се из париских и лондонских редакција не види, 
на шта не обраћају пажњу ни специјални дописници којима је уна-
пред објашњено шта треба да гледају. Наше долине, наше реке и 
речице, манастири и крчме, наша континентална судбина, наше гор-
ке и шкрте сузе које се, прогутане, показују у грчу око уста, наша 
гордост и мука, нашли су у Хандкеу посматрача који уме да гледа 
и да саосећа. Пружио нам је руку у часу кад смо били опкољени 
медијском белосветском руљом, подстицаном и плаћеном од земље 
која је, у XVII веку, измислила нарочиту врсту дељења правде, назва-
не, по имену њеног изумитеља, lynch. Та руља није имала лица, па је 
лице Петера Хандкеа, настављача најбољих европских хуманистич-
ких традиција, засијало утолико јаче и лепше. Пришавши нам онако 
како би човек човеку увек морао прилазити, он нам је, истовремено, 
показао просветљено лице сопствене домовине, пробудивши према 
њој љубав коју раније нисмо тако често осећали. Извесно је да љýди 
сличних Хандкеу у Аустрији нема много; свеједно, довољан је један 
једини да би се цео његов народ представио у добром светлу, да би 
кроза њ показао племениту душу. Народи имају великане против 
своје воље, рече једанпут Бодлер; иако не желе и не подржавају своје 
велике људе, великани од своје народне заједнице црпе оно што је у 
њој најбоље, и искупљују њену глупост и нискост. 

Захвални смо Петеру Хандкеу поред осталог и зато што је 
ублажио нашу мржњу према непријатељима и клеветницима: један 
праведник и мудрац у стању је да залечи зло што га наносе хиљаде 
нахушканих и лудих...

Правду на оном свету удељује Бог; на овом свету, око тога се 
труди истинска књижевност. То је смисао лекције што ју је безум-
ницима очитао Хандке. Он је у нама препознао немоћну и презрену 
животну истину, малу истину на удару великих моћника и њихове 
распомамљене пропаганде. Видео је у нама људе, и само људе: више 
од тога нисмо желели, пошто нам је и то својство, у једном тре-
нутку, оспоравано. Зашто, питање је које он неуморно поставља; 
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његов дневник о бомбардовању Србије насловљен је баш тако, Unter 
Tränen fragend. Последњи и једино могући одговор он не даје: да 
га је понудио, истина би била ружно поједностављена и окрњена. 
Књижевност поштује оно што је у људској судбини недокучиво и 
ирационално. Она саучествује са човеком, за разлику од интелекту-
алних циркузаната, који учествују у политици. Писца занима како 
људи на Балкану ходају и говоре, шта једу и где спавају, како дишу 
и гледају. Цело његово књижевно дело је, поред осталог, пледоаје 
за посматрање ствари изблиза; то поетичко начело је применио и 
у приступу Србима. И у томе је част књижевности, и незаменљива 
улога писца, недоступна манипулантима јавног мњења, који су пис-
ца подстакли на овај сјајно изведен противнапад. 

Наше помирење са светом, о коме се у Београду повремено 
говори, не сме се свести на снисходљиво пружање руке онима који 
су нас тешко увредили, обогаљили и, поврх свега, бомбардовали; 
онима који су нам, још почетком деведесетих, најавили да ће нас 
вратити у Камено доба. Помирење је изводљиво једино под претпо-
ставком обостраног, свестраног покајања. Иако наша кривица није 
сразмерна њиховој, она несумњиво постоји, али је можемо признати 
само у одговору на туђе признање. Управо нас је Хандке, у годинама 
најтежих страдања и искушења, почео мирити са светом, показавши 
да у њему још има људи који нас разумеју и поштују. Он нас је ос-
лободио једног дела мржње према онима који су нам, са малоумном 
злобом и злочиначком површношћу, годинама наносили неправду. 
Подсетио нас је да још има мудрих и правичних људи, и да ће их, 
Богу хвала, увек бити.

Спремни смо да на разумевање узвратимо равном мером 
разумевања, а на пријатељство двоструким пријатељством.

Зло памтимо, а добро не заборављамо.
Ово скромно признање, намењено пратећем делу једног 

обимног и значајног књижевног опуса, уручује се под вишестру-
ким знамењем изгнанства: Задужбина је основана у Расејању, њени 
чувари су изгнаници, наш писац живи у добровољном изгнанству, 
окупили смо се у атељеу Косе Бокшан и Петра Омчикуса, сликара 
који стварају у туђини, а награда потиче из оставштине српског 
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социјалисте Живка Топаловића, који је 25 година живео, деловао и 
умро у иностранству. Као и Хандке, као многи од нас, и Топаловић 
је био југословенски оријентисан активиста, што ће рећи, један од 
Срба спремних на сваки, па и по нас штетан уступак, е да би се 
очувала заједничка држава. Једна од најузвишенијих идеја које су 
се икад родиле на словенском Југу одбачена је на ђубриште наше 
загађене планете, а несрећни заговорници те идеје, и са њима сви 
Срби, сурово кажњени за преурањен и неостварен сан.

Живко Топаловић је умро 1972, у главном граду Хандкеове до-
мовине. Социјалистичким идејама су га, почетком XX века, задојили 
немачки и аустријски социјалисти. Сахрањен је у Паризу, у српској 
парцели гробља Тије.

Хвала, драги Хандке.

Париз, 24.01.2004. 
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Зоран Костић

ПОЕЗИЈА КАО ОДРАЗ ДУШЕ НАРОДА

Кад говоримо1 о руској поезији, не смијемо заборавити да 
она, као ни у једној другој средини, представља велико духовно 
достигнуће и национално благо. Од самог настанка(XI вијек, са 
примањем Хришћанства), крвно је повезана са усменим народним 
стваралаштвом, са пјесмама које су се пјевале у разним пригода-
ма, да би потом и она – ауторска поезија – била пјевана у народу.
Постала је духовни буквар у два и по вијека грађанске словесно-
сти и морални ментор нације.Њена вишестраност, вишезначност 
и разнобојност заиста импресионирају.Какви се све(на први по-
глед непомирљиво различити) поетски карактери и темперамен-
ти не сједињују у тој ризници стилова и интонација!Заједно са, 
попут старог броката бљештавим и, као да је кован, опипљивим 
стихом Державина – ваздушсте строфе његовог млађег савреме-
ника Жуковског, са оном њежном, афричком мелодијом, са прели-
вима меких полутонова и нијанси. Или дјела двојице толико раз-
личитих пјесника – Баратинског и Јазикова – који живе и пишу у 
истом периоду!Стих овог првог такорећи лишен је емоционалних 

      1  Текст представља предговор књизи Зорана Костића Тридесет руских 
пјесника , која ће се ускоро појавити у издању "Православне речи" и СПКД 
"Просвјета"
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ефеката и украса, обнажен у својој разборитости и интелектуал-
ности, слављеничке гипкости и снаге захваљујући архаичној лек-
сици.Пјесник-мислилац, „Хамлет-Баратински“ како га је називао 
Пушкин, живи и ствара истовремено кад и звучни, игри склони, 
смјели Николај Јазиков, пјесник са разиграним стихом пуним не-
очекиваних епитета и „бижутерије“.

У величанственој породици старој преко два и по вијека, 
заједно су Пушкин и Љермонтов, Дељвиг и Пољежајев, Јершов 
и Кољцов, Тјутчев и Њекрасов, Курочкин и Фет, Северјањин и 
Случевски, Суриков и Соловјов, Мерешковски и Баљмонт, Буњин 
и Брјусов, Гумиљов и Бели, Блок и Пастернак, Хљебњиков и Јесењин, 
Мајаковски и Мандељштам, Иванов и Васиљев, Цветајева и 
Ахматова, Набоков и Заболоцки, Туроверов и Корвин-Пиотровски, 
Твардовски и Гудзенко, Јевтушенко и Рождественски, Горбовски и 
Ахмадулина, Вознесењски и Рубцов, Бродски и Кузњецов – а све 
ове примјере многоликости и вишестраности руске поезије које би 
могли знатно и умножити, на окупу држи танано и будно, лирско 
осјећање љубави према родној земљи и човјеку.

Руска поезија одувијек је била са својим народом.Најсвјетлији 
и најпрогресивнији идеали времена надимали су њена једра.

Ако прихватимо чињеницу да се почетак истинске национал-
не књижевности рачуна од онда када у њу стиже геније, када она от-
вара очи и почиње да живи – тада, сложићемо се, велика руска лите-
ратура почиње са Пушкином. Управо то и јесте разлог што овај наш 
избор започињемо преводима поезије Александра Сергејевича; и не 
само да започињемо – у књизи поезије од тридесет аутора Пушкин 
је заступљен са највише стихова.

Као и свако велико дјело свјетске литературе, и поезија овог 
пјесника има своју унутрашњу књижевну историју засновану на 
тексту и поетици оригинала, али има и спољашну историју која се 
базира на текстовима и поетици превода.Та спољашна литерарна 
историја је многолика, не само стога што се Пушкинови стихови 
преводе на разне језике, него и зато што они могу имати, а заиста 
и имају, у оквирима једне књижевности и једног језика, различите 
облике; конкретно, у српској литератури и српском језику.
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Код нас се Пушкиново име први пут помиње у часопису 
„СЕРБСКЕ ЛЕТОПИСИ“ (доцније и данас „ЛЕТОПИС МАТИЦЕ 
СРПСКЕ“), за 1825.годину, чији је оснивач и уредник био Ђорђе 
Магарашевић, познати јавни и културни радник тог времена, ме-
цена и професор новосадске гимназије.Он је, након годину дана, у 
истом часопису објавио приказ поеме „Бахчисарајска фонтана“ и 
текст „О поети Руском Пушкину“. Нешто касније, у српској периоди-
ци биће штампане Пушкинове пјесме „Карађорђевој кћери“, „Муза“, 
„Гркињи“, „Подражавање Бајрона“, али на руском језику.Такав по-
ступак објашњава се ондашњим ставом словенофилских интелекту-
алних кругова да су руски, српски и остали словенски језици – само 
наречја једног, за све Словене заједничког језика. Па, ипак, 1836.го-
дине, у преводу Јована Стајића на српском су  објављени фрагменти 
Пушкинове поеме „Полтава“, што се незванично сматра и зачетком 
српске књижевне преводилачке школе.Од тада до данас,његову, али 
и поезију већине значајних пјесника Русије XIX и XX вијека, на наш 
језик преводило је или препјевавало више од седамдесет аутора, 
међу којима многи припадају самом врху српске књижевности, уоп-
ште, а ми поменимо само неке – Јована Јовановића Змаја, Стојана 
Новаковића, Његоша, Војислава Илића Млађег, Јована Дучића, 
Јована Максимовића, Миодрага Пешића, Божидара Ковачевића, 
Десанку Максимовић, Радована Зоговића, Николу Бертолина, 
Бранка Миљковића, Стевана Раичковића, Милорада Павића, Данила 
Киша, Ивана В.Лалића, Љубомира Симовића, Милована Данојлића, 
Миодрага Сибиновића, Александра Петрова и, допунимо овај реду-
ковани списак  именима млађих, наших савременика, сјајних пред-
ставника српске преводилачке школе – Злате Коцић, Вере Хорват, 
Корнелије Ичин и Владимира Јагличића...

**

И лично искуство, и утисци, и мишљења теоретичара 
књижевности сагласна су у једном: у поређењу са превођењем 
умјетничке прозе, превођење поезије за онога који се тиме бави 
– представља неупоредиво захтјевнији задатак. Већ постојећим 
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потешкоћама са преношењем смисла и стилских карактеристи-
ка које произлазе из разлика језика оригинала и језика превода, 
присаједињују се и потешкће са преношењем форме, веома важног 
елемента поетског дјела. Пјесма је књижевно дјело у коме је, више 
него у неком другом изражено неодвојиво, дијалектичко јединство 
форме и садржаја. Језик поезије условљава сажетост стиха.“Ствар 
је у томе“ – каже Јосиф Бродски – „да, будући највишом формом 
људског начина изражавања, поезија није само најсажетији већ 
и најкондензованији начин преношења човјековог искуства; она 
исто тако нуди највише могуће стандарде за било коју лингвистичку 
операцију, поготово ону на хартији“... 

Критеријум вредновања  поетског превода у великој мјери се 
разликује од критеријума који се примјењује у преводу прозе. Та раз-
лика проистиче из природе два различита начина књижевног ства-
ралаштва – интуитивне поезије и рационалне  прозе. Лапидарност 
поетског израза и компактност форме преводиоцу поезије не дају 
велике могућности маневра, а такође, не дозвољавају му да бира 
између форме и садржаја; пошто - како то рече Гете – у поезији нема 
садржаја без форме.

Сљедствено, првостепени задатак преводиоца представља 
адекватно преношење форме, а потом и семантике оригинала.
Као потврду, навешћемо ријечи великог пјесника и, истовреме-
но, једног од најуспјешнијих преводилаца поезије на руски језик, 
Бориса Пастернака: „Однос између оригинала и превода треба да је 
узајаман као однос између основе и дјела, стабла и калема. Превод 
мора произаћи од његовог аутора, који је утицај оригинала доживио 
знатно раније него што је почео са радом. Превод, истовремено, 
мора бити плод оригинала и његове историјске посљедице”.

Одговорност преводиоца поезије огромна је. Само једна нетач-
но одабрана ријеч или пристанак на лако рјешење – и велика пјесма се 
претвара у пародију; узвишени стихови постају досадни, патетични 
тон прелази у комични, углавном, пјесма се изроди у сопствену су-
протност...Нажалост, није мали број примјера таквих преводилачких 
„побачаја” и у нашој преводној књижевност(као и наше поезије у, ре-
цимо, руској), чак и међу остварењима најуспјешнијих преводилаца, 
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али о томе неком другом приликом...Сада само као подсјећање да се 
такви промашаји, прије свега кад је у питању превођење руске поезије 
на српски језик, дешавају најчешће због тога што, по нашем мишљењу, 
преводилац није био на висини два основна принципа: да средстви-
ма српског језика и стилистике пренесе систем поетских облика и 
семантичко-поетску страну оригинала, и да, као друго, пронађе стих 
– еквивалентан или адекватан стиху оригинала. 

Осим тога, чини нам се, да је феномен поетске ријечи, у ства-
ри, феномен осјећаја парадокса, истовременог доживљаја поретка 
и слободе, гдје је слобода – осјећај неисквареног, природног ритма 
ријечи, а поредак – та али и свака друга уређеност језичких јединица 
– оно што јасно чујемо, углавном кроз често  понављање.

У најкраћем, феномен поетске ријечи чине поредак који не 
представља насиље над слободом, односно, слобода која постоји у 
поретку.

**

С обзиром да је руски изворни језик овог избора, на при-
ступ његовог аутора превдилачкм послу, у потпуности могу да 
се односе принципи на које, у предговору своје антологије руске 
поезије указује теоретичар и преводилац Миодраг Сибиновић: „... 
У питању је силабичко-тонска природа стихова оригинала, коју је 
требало пренијети у српски превод. Пренијети ту природу, заправо 
ту музику – ( с обзиром да се музика, као ни смијех, не преводи,јер 
нема граница) – из пјесме било ког језика у нову пјесму са истим 
смислом, на било који језик, није неизводљиво, нити је, пак, битно 
у којој мјери су језици сродни, а у којој то нису, јер оригинал се, 
у сваком случају, мора „рушити” и од те „рушевине” саздати ново 
дјело. Пјесништво је спој литературе и музике. У питању је, дакле, 
мелодичност, милозвучност, односно хармоничност која се пости-
же складним зближавањем самогласника и сугласника, познатим 
алитерацијама, асонанцама, репетицијама, инверзијама и рима-
ма.../...Тако се, преко низова речи нашег језика - у њега преносе све 
врсте ритма песама написаних на било ком језику (у овом случају на 
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руском), јер ритам се преноси, односно остаје, пошто нема граница, 
а језик се преводи, пошто има границе.”

**

Из наведених разлога и обзира,  а понајвише из принципијелног 
придржавања „метра’’ („стихосложенија’’) оригинала, преводилац 
стихова овог избора служио се и екавицом и ијекавицом српског 
језика; не ријетко, и у поезији једног те истог аутора; са тим ће се, 
од пјесме до пјесме,читалац сусретати и на тај начин ће му се пот-
врдити исправност овог увјерења да то не представља мањкавост 
превода, као ни сметњу читалачком доживљају врхунских поетских 
остварења најмаркантнијих пјесника Русије. 

Овај избор није „једнотематски’’од више стваралаца, нити је 
„вишетематски’’ од једног пјесника, већ, како рекосмо, сачињавају га 
пјесме тридесет руских аутора XIX и XX в., а преводилац-састављач 
је водио рачуна да то буде кратак избор са што више различитих 
нијанси пјесничког духа. Ваља, такође, нагласити,  да су се стихови 
неких од аутора (тачније, сами аутори), по први пут нашли у једном 
оваквом прегледу, утемељеном на чисто естетским и књижевним 
основама. Састављач - преводилац се трудио да о избору сваког од 
тридесет пјесника одлучује искључиво њихово поетско дјело, ника-
ко нешто друго  - рецимо, „мјесто“ у историји руске књижевности, 
заступљеност у досадашњим изборима и антологијама, поготово 
не идеолошка припадност аутора, што је све до скора пресудно 
утицало како на „мјесто“ тако и на „заступљеност“ прије свега ру-
ских пјесника XX вијека; и не само у издањима совјетског перио-
да, него и у оним преводним, деценијама објављиваним код нас, на 
српско(- хрватском) језику. Бурна историјска превирања и ломови 
на просторима Русије у прошлом стољећу пресудно су утицали  на 
књижевне судбине, прилике и збивања на том простору:пјесничке 
домете „златног“, XIX вијека, ваљало је наставити и у наредном, 
кога ће историчари књижевности назвати „сребрним“ пошто, пре-
ма њиховим оцјенама, поетска остварења руских аутора тог новог 
вијека нису имала сјај поезије коју су писали Пушкин, Љермонтов, 
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Тјутчев, Фет и остали пјесници њихове епохе.Ту златну жицу, према 
оцјенама књижевних теоретичара, прекинули су историјски ломови 
већ друге деценије XX вијека, који ће, свакако, истовремено значити 
и почетак нове поетске жице – „сребрне“. А да ли само и тог сјаја?..

Макар колико се не слагали са овим „јувелирским“ присту-
пом и аршинима, они који их се придржавају могли су макар  да 
се упитају: нису ли, ипак, руски пјесници XX стољећа стварали 
у временима кад се сама поезија (књижевност уопште), помјера 
из центра друштвеног интересовања због чега губи дотадашњи 
значај и престаје да се сматра „златним“ врхунцем духовности на-
рода; и не само на просторима Русије, него (ако не и још више) на 
цијелом западно-европском пространству... Оном, на коме ће, на-
кон судбинских ломова и преврата у својој отаџбини (Октобарска 
револуција), наћи уточиште и наставити стваралачки живот не 
мали број најдаровитијих руских пјесника тог времена:и поред 
тога, већина њих, тамо, у Западној Европи или Америци, живјеће 
скоро у потпуној анонимности, а њихово књижевно дјело остаће 
непознато и тамошњој и оној јавности из које су емигрирали; на 
Западу, као пјеснике (а камоли као пјесничке величине), нико није 
знао Ивана Буњина(иако је био „нобеловац“), Владимира Набокова 
(прослављеног аутора Лолите - деценијама најчитанијег романа 
на енглеском говорном подручју), а да не говоримо о онима чије 
стихове нису „озвучила“ велика књижевна признања, односно пу-
блицитет – о Георгију Иванову, Николају Туроверову, или Корвину 
– Пиотровском, да споменемо само ствараоце заступљене у из-
бору „Тридесет руских пјесника“. Али, подсјетимо се, онако како 
су њихова књижевна остварења била незапажена и  непозната на 
Западу, исто тако за њих се није знало ни на руском књижевном 
простору. Њих, све до средине деведесетих година прошлог вијека, 
совјетска књижевна критика и антологичари нису ни спомињали, 
камоли указивали на њихова бриљантна пјесничка остварења; за 
њих се у периоду од седам деценија није нашло мјеста у антологијама  
и образовним  књижевним публикацијама...А пошто их није било у 
совјетским репрезентативним прегледима, поетски бисери руских 
пјесника-емиграната нису се никада нашли ни у многим изборима 
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руске поезије објављиваним у преводу на југословенским просто-
рима. Изузетак представља Јосиф Бродски који, иако дисидент у 
својој отаџбини, потом и емигрант, од средине седамдесетих година 
прошлог вијека - дакле, знатно прије него у СССР-у,  и знатно прије 
него што је као „нобеловац” постао познат и на западу – био је веома 
превођен и достојно представљен српској читалачкој јавности. 

Онако како су руски пјесници-емигранти били третирани у 
својој домовини, тако су, изван ње, квалификовани ствараоци који 
су на овај или онај начин опстајали и писали у стаљинистичком 
периоду Совјетског Савеза: њихово дјело, управо из идеолош-
ких предрасуда остало је сасвим непознато западно-европском, 
односно америчком, због тога и нашем, југословенском, а ево, и 
постјугословенском читаоцу. Јер, ништа у том смислу није могао 
промијенити ни често истицана оцјена „нобеловца“- емигран-
та Буњина о томе да је поезија Твардовског и још неколицине 
совјетских пјесника-„фронташа“(„поетов-фронтовиков“), истински 
наставак оне покидане, „златне“ жице руске поезије XIX вијека...

У избору овог издања, његов састављач је покушао да избјегне 
увријежене критеријуме оптерећене поменутим идеолошким предра-
судама, па су у њему, осим стихова аутора-емиграната, заступљени и 
стихови пјесника- ратника, као и стваралаца-страдалника (Гумиљов, 
Мандељштам, Цветајева, Васиљев, на неки начин и Ахматова), који су 
због „неподобности“ прећуткивани и заобилажени у руској, али и у 
српској читалачкој јавности; ваљда, зарад ненарушавања избалансира-
ности доста осјетљивих вишедеценијских политичких југословенско 
– совјетских односа. Такав закључак потврђује и „реципрочност“ кад је 
у питању превођење и заступљеност пјесничких (уопште, књижевних) 
остварења овдашњих, српских аутора у совјетским издањима. И тек 
нестанком те двије државе – совјетске и југословенске – нестаће и об-
зир о коме говоримо (мада, не сасвим), па ће и на руском и на српском 
књижевном простору, након вишедеценијске „клиничке“ смрти, 
оживјети многи заборављени аутори вриједног поетског дјела. Као 
пјесник, „оживио“ је у својој отаџбини и Иван Буњин, затим још једно 
велико књижевно име  – Владимир Набоков (и један и други познатији 
као прозаисти), али и неколико изузетних пјесника о којима се скоро 
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ништа није знало, односно, заборавило се и оно што је било познато; 
као што је то, рецимо, случај са Г. Ивановим – једним од најутицајнијих 
„акмеиста“ у Русији, све до одласка у емиграцију(1922), а као сасвим 
„нова“ имена у руској књижевности, тек средином 90-их година, 
искрсавају пјесници Николај Туроверов и Корвин – Пиотровски,  да 
поменем само оне чију поезију доносимо у овом избору. Свакако, ни-
чим, осим чињеницом да ово није антологија, већ избор, не бисмо мог-
ли оправдати неспомињање пјесника-емиграната ка што су Димитрије 
Мерешковски, Зинаида Хипиус, Иван Савин, Дон Аминадо... Али, исто 
тако, немогуће би било састављати антологију руске поезије двадесетог 
вијека без совјетских аутора које овом приликом само спомињемо – 
Леонида Мартинова, Константина Симонова или Алексеја Суркова... 
Ауторе ове провенијенције у нашем избору, чини нам се, најдостојније 
репрезентују стихови Николаја  Твардовског и Семјона Гудзенка...

Било како било, и за пјеснике који су стварали у Совјетском 
Савезу, и за оне који су писали у емиграцији, заједничко је оно 
главно: њихова судбина је Русија, о чему свједочи поезија и једних 
и других. Ту тематску основу потврђује и овај избор преведене 
поезије аутора које је обиљежило њихово вријеме, а они, тај пе-
чат времена пренијели у своје стихове. Наравно, кад говоримо о 
разлозима заобилажења нечијег дјела у књижевној стварности и 
насљеђу, ваља имати на уму да су у совјетском периоду и из дру-
гих обзира прећуткивани поједини „неподобни”, иако веома 
значајни пјесници руске књижевности: због „великоруских”, или 
„пансловенских” порука у њиховим стиховима, по оцјенама будне 
књижевне критике, непожељни су били и они из 19. вијека – Јазиков 
и Тјутчев, на примјер,чији се „неевропски” стихови о односима на 
цивилизацијској релацији Исток – Запад ( као да су писани ових а 
не прије 150 и више година), никако нису уклапали у прокламовани 
космополитизам и интернационализам, а слично је и са поезијом 
Рубцова и Кузњецова која је оквалификована као исувише наци-
онална, пренаглашено „руска”...Њиховим стиховима, управо зато 
што „Русија то је – њен дух пахне” (нека и на крају овог осврта буде 
Пушкин), и завршавамо наш избор из поезије тридесет великих 
руских пјесника.
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Горан Максимовић

ПУТОПИСНА ПРОЗА САВЕ БЈЕЛАНОВИЋА

1.0. У огледу смо окупили на једном мјесту и анализирали 
путописну прозу Саве Бјелановића (1850-1897). Најприје његову 
књигу Кроз славенске земље, која је у наставцима била објављена у 
периодици (1891-1893), а затим и као посебно издање у Задру 1897. 
године. Обновљено, друго издање ове књиге, објављено је заслугом 
Јована Радуловића, у Београду 2003. године. Затим су анализирани 
путописи штампани у периодици: Дан девети, путне црте из Црне 
Горе (1886), Снијег у Црној Гори (1890), С пута, црте по Хрватској, 
Угарској и Србији (1895). У уводу је указано на чињенице из жи-
вота, те на значај књижевног рада и политичког ангажмана Саве 
Бјелановића, а затим је у првом дијелу рада посебна аналитичка 
пажња посвећена интерпретацији умјетничке равни његових путо-
писних текстова. Прије свега се то односи на приказ  путничких ути-
сака и путописних записа о просторима, људима и поднебљу Чешке 
и Хрватске, Србије и Црне Горе, Новог Сада и Београда. Указано је 
и на документарну раван текста, тј. на уметнуте историјске, гео-
графске и етнографске студије у којима је изложена ненаметљива 
аналитичка слика Чешке и чешког народа, те Београда и Србије, 
Цетиња и Црне Горе. У закључку смо указали на чињеницу да 
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путописни текстови Саве Бјелановића о Чешкој и Чесима, Загребу и 
Хрватској, Новом Саду, те Београду и Србији, Цетињу и Црној Гори, 
представљају остварења која настављају плодну српску путописну 
традицију у 19. вијеку.

1.1. Приморски Срби друге половине 19. вијека нису имали 
значајнију политичку личност, нити одлучнијег борца за нацио-
нална права од Саве Бјелановића. Рођен је 27. октобра 1850. годи-
не у селу Ђеврске, код Кистања, у сјеверној Далмацији, у богатој 
сеоској породици. Остао је рано без оца, кад је имао свега седам 
година. Бјелановићев дјед по мајци, Пане Сабљић, био је српски за-
ступник у првом Далматинском сабору у Задру, што је без сумње 
одиграло пресудну улогу у каснијем његовом опредјељену за по-
литички и публицистички рад, те борбу за очување националног 
идентитета Срба, као и српских националних, вјерских, просветно-
школских и привредних институција. У Задру је завршио основну 
школу и гимназију, гдје је нарочито добро знање стекао из историје 
од објективног и непристрасног професора Натка Нодила. Правне 
науке студирао је у Бечу, гдје се активно укључио у рад српских 
студентских дружина. У Бечу је био један од оснивача и предсједник 
далматинског студентског друштва „Јединство“. 

По завршетку студија најприје је одбио понуду Земаљске вла-
де из Сарајева да ради у судству, а затим се вратио у Задар, гдје се 
укључио у жив национални рад, а 1880. године учествује у оснивању 
политичког гласила Српски лист, касније под називом Српски на-
родни лист, а од 1888. године због забране излази под измијењеним 
именом Српски глас.1 Упркос оштрим цензурама и честим забра-
нама аустријских власти, Бјелановић је овај драгоцјени српски 
лист уређивао све до смрти 1897. године, а након тога гласило је 
излазило све до почетка 1905. године, али са знатно измијењеном 
уређивачком концепцијом коју је заступао нови уредник Никодим 
Милаш, познати и веома утицајни еписком Далматинске право-
славне епархије (1890-1912). 

           1  Душан Иванић, „Штампа у Хрватској“, Књижевна периодика српског 
реализма, Институт за књижевност и уметност-Матица српска, Београд-
Нови Сад, 2008, стр. 412.
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Познато је да је „покретање листа изазвано негирањем српског 
народа у Далмацији и другим земљама (Босни и Херцеговини), на 
које је претендовала хрватска државна и вјерска политика“, као 
и због константне „опасности по Србе од утапања у хрватство“.2 
Управо због тог агресивног успостављања стратегије идентитетског 
инжењеринга и настојања хрватских научника да присвајају српску 
народну баштину, попут усмених народних пјесама, као и негирања 
српског националног поријекла појединих књижевника, попут 
Андрије Качића Миошића и Николе Томазеа, развиле су се жесто-
ке полемике у којима је важно мјесто припадало Сави Бјелановићу. 
„Доброг образовања, вешт политичар, изузетан говорник, страствен 
полемичар, Бјелановић је Српски лист (од 1888. Српски глас) напра-
вио листом који је био читан и омиљен код Срба у свим крајевима“.3 

Важно је овом приликом нагласити и чињеницу да је 
Бјелановић још од 1883. године, па све до краја живота био заступ-
ник српског народа у Далматинском сабору у Задру, да би 1897. 
године био изабран за српског заступника у бечком парламенту. 
Преминуо је у Задру 14. марта 1897. године, а сахрањен је у родним 
Ђеврскама, што је било пропраћено бројним искренима изразима 
саучешћа и некролозима савременика из бројних српских средина.

1.2. Публицистичким и књижевним радом почео се бавити 
још као задарски гимназијалац, прве чланке објавио је у Застави 
Светозара Милетића 1871. године, да би од покретања Српског ли-
ста био не само уредник, него и најзаступљенији аутор, подједнако 
у политичкој публицистици, путописима, фељтонима, књижевним 
рецензијама и освртима. Због изразите политичке досљедности и 
исправности, а нарочито због залагања за «програм Српства трију 
вјера», уобличеног у низу чланака под насловом Вјера и народност, 
у току 1881. године, Бјелановића су у публицистичким текстовима 
оштро нападали хрватски клерикални кругови, предвођени дон 
Михом Павлиновићем. Након више таквих Павлиновићевих чланака 

         2  Исто, стр. 412.
       3  Јован Радуловић, „Сава Бјелановић“, поговор у књизи: Сава Бјелановић, 
Кроз славенске земље, прир. Јован Радуловић, Чигоја штампа, Београд, 2003, 
стр. 247.
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у задарском Народном листу 1882. године, објављених под  насловом 
Мисао хрватска и мисао србска у Далмацији, Бјелановић је жестоко 
одговорио у Српском листу, у серији текстова под заједничким на-
словом Дон Михо на бранику, које су савременици назвали «бисе-
ром новинарске вјештине». Сљедеће, 1883. године, наведени чланци 
су објављени у Задру у књизи под истим насловом. Бјелановић је 
написао значајну студију о Божидару Петрановићу: Живот и рад 
Д-ра Божидара Петрановића (1883). Међу књижевним прилозима, 
издвајамо запажене рецензије о књигама: Љубомира П. Ненадовића 
(1881), Лазе К. Лазаревића (1887), о Гундулићевом Осману (1890); а 
посебну умјетничку вриједност имају путописи: Дан девети, путне 
црте из Црне Горе (1886), Снијег у Црној Гори (1890), Кроз славенске 
земље (1891-93), С пута, црте по Хрватској, Угарској и Србији (1895).4

2.0. Као најзначајније Бјелановићево књижевно остварење 
издвајамо путопис Кроз славенске земље, који је настао у љето 
1890. године, за вријеме његовог путовања у гласовито чешко 
лијечилиште Карлове Вари (возом од Ријеке, преко Граца и Беча), 
те боравка у Прагу, а затим проласка кроз Будимпешту и боравка у 
Београду и Врањској Бањи, гдје се је сусрео са утицајним српским 
политичарем тога времена, Јованом Ристићем. Путопис је публи-
ковао у наставцима сам Бјелановић у Српском гласу (1891-93), а као 
посебну књигу објавили су га његови сарадници и сљедбеници, у 
Штампарији Шпире Артале, у Задру септембра 1897. године, у знак 
поштовања према свом рано преминулом пријатељу и бескомпро-
мисном вођи далматинских Срба. У томе смислу, указујемо и на 
једну сродну путописну књигу др Александра Љ. Митровића Са 

     4  О животу и раду Саве Бјелановића видјети литературу: Петар Б. Николин, 
“Кроз славенске земље. Успомене и биљешке с пута Саве Бјелановића”, Босанска 
вила, год. ХIII, број 2, Сарајево, 30. јануар 1898, с. 30; Андра Гавриловић, 
Знаменити Срби ХIХ века, II, Загреб, 1903; Марко Цар, Сава Бјелановић – један 
поглед на писца, Дубровник, 1911, с. 78; Лујо Бакотић, Срби у Далмацији од 
пада Млетачке републике до Уједињења, Београд, 1938; Душан Берић, “Сава 
Бјелановић”, Лексикон писаца Југославије, НС, 1973, с. 249-250; Софија Божић, 
Политичка мисао Срба у Далмацији, Бг, 1996, с. 231; Горан Максимовић, 
“Приморска одлучност - Сава Бјелановић (Ђеврске, 1850-Задар, 1897)”, 
Заборављени књижевници, Српско културно и просвјетно друштво “Просвјета”, 
Пале, 2013, стр. 55-58.     
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Влтаве на Нишаву, која је у два тома такође објављена у Задру 1898. 
и 1899. године, у Штампарији Шпире Артале, а која највећим дијелом 
описује путовања кроз исте просторе као и путописна књига Саве 
Бјелановића. „Кад описује неки предио, сусрете с познатим и непо-
знатим људима, саопштава утиске о давним историјским догађајима 
– Бјелановић то увек чини занимљиво, ведра духа, трудећи се да 
своја расположења пренесе и на будућег читаоца“.5

Бјелановић је био писац изразите књижевне културе, тако да у 
његовој путописној прози долази до ненаметљиве синтезе докумен-
тарног и умјетничког поступка. У путопису Кроз славенске земље, 
такав поступак нарочито долази до изражаја у обједињавању саже-
тих историјских студија о бурној судбини чешког народа, са импре-
сивним путничким доживљајима чешке земље и људи. Бјелановић 
вјешто и прецизно сажима историјске догађаје, политичке идеје и 
личности (позивајући се на Палацкову Историју чешког народа, 
на Шафарикове Славенске старине, Југманове лексичке студије 
из историје чешког језика). У историјским реминисценцијама по-
лази од јуначког војводе Сама из VII вијека, те кнегиње Либуше и 
заснивања народне династије Пшемислова, преко крвавих вјерских 
обрачуна католика против Хусита у средњем вијеку, а завршава их 
приказом савремених политичких тежњи чешког народа на крају 
XIX вијека. У приказу путничких доживљаја нарочито мјесто припа-
да опису знаменитости града «златног» Прага (Вишехрад, Храдчани, 
готска катедрала Светога Вита, Тински храм, Градска вијећница, 
Народно позориште, Народни музеј, Карлов мост, Карлов универ-
зитет, бројни мостови и тргови), као најљепше европске престони-
це тога времена. Међу сусретима са бројним знаменитим чешким 
личностима у Прагу, нарочито мјесто припада новинару и публи-
цисти Јосефу Холечеку, писцу чувених књига о Црној Гори и Босни 
и Херцеговини, које је посјетио у току Српско-турских ратова 1876-
77. године, а памтио их је као «најмилију успомену свога живота».6 

        5   Јован Радуловић, нав. дјело, стр. 248.
          6   О дјелу и личности Јосефа Холечека и његовим везама са Србима видјети 
у раду: Зорка Ховоркова Калић, “Јосиф Холечек”, Бранково коло, год. IХ, бр. 17, 
Сремски Карловци, 24. априла (7. маја) 1903, стр. 513-517. 
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Бјелановић је у разговору са Холечеком, у редакцији 
Народнијех листова, а у друштву главног уредника овог „првог по-
литичког листа у Чешкој“, др Јулија Грегра, дотакао бројна политич-
ка питања. Доминирала је тема чешко-њемачких односа, „чешког 
питања“ у Аустро-Угарској монархији, као и дјеловања „Младе чеш-
ке странке“ у заступничкој кући у Бечу. Разговарали су и о српско-
хрватским односима у Далмацији и показали су добру упућеност 
у тај проблем, мада су то посматрали као „унутрашње питање“ 
Срба и Хрвата и нису хтјели дубље да га коментаришу. „Чеси воле 
све Словене једнако, а нама Србима носе особите симпатије. Они 
ће се заузимати једнако за све, и за сваку правицу сваког племена 
славенскога“.7 Бјелановић наглашава да му је на растанку Холечек 
„даровао једанаест свезака његовијех књижица о Црној Гори“.8

Све што смо укратко поменули у опису Бјелановићевог 
путовања у Чешку, као и бројне друге упечатљиве странице дјела 
Кроз славенске земље, међу којима вриједи издвојити и узбудљиви 
опис путовања жељезницом преко планинског масива Семеринг 
између Граца и Беча, те наглашено емотивну евокацију студент-
ских успомена приликом боравка у Бечу, чине ову књигу једним од 
најузбудљивијих путописа српске књижевности, написану у аутен-
тичном духу ненадовићевске путописне традиције.

У приказу Београда и Србије, као друге велике теме свога путо-
писа, Бјелановић са много успјеха приказује политичку, књижевну и 
културну атмосферу у српској престоници на крају XIX вијека, а при 
томе живо описује сусрете са бројним јавним личностима тога времена. 
Поред сажете историјске студије о граду Београду, поред упечатљивих 
описа тадашњег изгледа престонице (Калемегдан, Теразије, споменик 
књазу Михаилу, Народно позориште, Народни музеј, Саборна црква, 
Чупићева и Коларчева задужбина, бројне кафане, редакције листова, 
чувена калдрма на улицама и сл.), драгоцјени су прикази сусрета са 
угледним књижевницима: попут Јована Илића, Матије Бана, Милана Ђ. 
Милићевића, те нарочито    са видно изнемоглим и болесним Лазом К. 

            7  Сава Бјелановић, Кроз славенске земље, друго издање, прир. Јован Радуловић, 
Чигоја штампа, Београд, 2003, стр. 123.  
         8 Исто, стр. 124. 
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Лазаревићем, који је тада живио посљедње мјесеце живота. Бјелановић 
је том приликом са живим интересовањем пропутовао кроз дијелове 
Шумадије и кроз новоослобођене крајеве јужне Србије само да би се 
сусрео са чувеним политичарем Јованом Ристићем, који је био на од-
мору и лијечењу у Врањској Бањи. 

2.1.Посебно је у приказивању београдског живота драгоцјено 
XXIV поглавље, под насловом „Међу књижевницима“, у којем су 
описани сусрети са бројним водећим српским књижевницима и 
професорима тога времена. Бјелановић наглашава да се дружио 
са старим Миланом Ђ. Милићевићем који је био „још окретан и 
чио као момак, таман да га у сватове зовеш“, а приликом разго-
вора о тадашњим наглашеним политички подјелама у Београду и 
Србији, запамтио је његову дилему због несхватљиве загонетке у 
противурјечном менталитету српског народа, који је „живио у за-
друзи уредно и сложно, а у држави својој неуредно и несложно?“9 
У кући Стојана Бошковића, књижевника и државника, послужили 
су му у складу са уобичајеним српским гостољубљем да се послу-
жи „слатком“, а Бјелановића је то подсјетило на анегдоту са чуве-
ним сликаром Влахом Буковцем када су га на српском двору, док 
је градио краљичину слику, почастили и кад је у незнању „посркао 
пун тањирић слаткога“.10 Бјелановић је са великим поштовањем 
свједочио о Бошковићевом сјајном карактеру: „Стојан је човјек без 
укора, чист као жежено злато“.11 Упознао је тада у Београду и призна-
тог филолога, Вуковог и Даничићевог настављача, Јована Бошковића. 
Са остарјелим Матијом Баном, који је још увијек био „усправан и 
крепак“, сусрео се у његовом „Тускулануму“ на Топчидерском брду. 
Бјелановић уочава да је гласовити Банов љетниковац са виногра-
дом био проријеђен због хладних зима и филоксере, али је читаво 
имање  подсјећало на скромни дворац на коме би му свако могао 
да позавиди. Пјесника Јована Илића сусрео је у дворишту његове 
куће на Палилули, а због крупног гласа подсјетио га је на неког од 
„нашијех старијех Буковичана“ из Далмације. Питао је Бјелановића 

       9  Сава Бјелановић, нав. дјело, стр. 213-214.  
     10  Исто, стр. 214.
     11  Исто, стр. 215.
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са знатижељом како је у приморју и шта раде Срби у Далмацији?  
Најопширнији запис оставио је о приповједачу и љекару Лази К. 
Лазаревићу, можда и зато што је раније писао о његовој књизи Шест 
приповедака (1886), која је оставила снажан утисак на српске чита-
оце у Далмацији. Сусрели су се најприје случајно док су се возили 
кочијама на Топчидеру, а затим су договорили да му Бјелановић 
сутрадан дође у кућну посјету На том састанку били су присутни 
Милан Ђ. Милићевић и историчар Љубомир Ковачевић. Одмах на 
почетку разговора, Бјелановић је подсјетио Лазаревића да је раније 
већ добио од њега на поклон књигу приповједака, захвалио му се на 
томе, али је напоменуо да му је неко од пријатеља из Српског гласа 
узео књигу на читање и није је вратио, па га је замолио за још један 
примјерак. Лазаревић се насмијао и обећао да ће му пронаћи на 
тавану још једну књигу и послати на дар. Тешка болест је већ била 
начела Лазаревићево здравље тако да је мало говорио, а највише 
је „из своје наслоњаче, укрућен и умотан, пратио  наш разговор“.12 
Бјелановић напомиње да је након изласка на улицу имао потребу да 
се расплаче, јер је знао „да Лазаревића никад више неће видјети“.13

Бјелановић своје записе о сусретима са београдским 
књижевницима и јавним личностима завршава назнаком да је 
између осталих још сусрео историчаре Љубомира Јовановића 
и Панту Срећковића, приповједача Симу Матавуља и новинара 
Живаљевића, а да није видио Владана Ђорђевића, који је тада био у 
бањи Маријенбад, док су Стојан Новаковић и Чедомиљ Мијатовић 
били у државним посланствима у Цариграду и Лондону. На са-
мом крају овог записа Бјелановић наглашава да су овакви сусрети 
српских књижевника и научника били веома чести: „Састају се једни 
код другијех, те у разговору бистре научна питања и удешавају свој 
рад. С тога ће се потомство благодарно сјећати овијех састанака“.14

Комплементарно овим записима је и завршно путописно 
поглавље «У Врањској Бањи код Јована Ристића». Бјелановић на-
глашава да је Ристић био стални претплатник Српског гласа, да је 

     12  Исто, стр. 220.
         13  Исто, стр. 221.
         14  Исто, стр. 221.
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имао велики углед међу далматинским Србима и зато је свој сусрет 
са њим видио као „једну задаћу“. Није му било тешко да отпутује 
на други крај Србије да би се сусрео с њим, тим прије што је то 
била јединствена прилика да путујући возом види Шумадију и 
новоослобођене крајеве јужне Србије. Врањска Бања је оставила 
лијеп утисак на Бјелановића и личила му је на чешке бање и кисељаке, 
а приликом сусрета Ристић га је својим крупним и високим ста-
сом подсјетио на оне „старе и плећасте војводе“ из Карађорђевог и 
Милошевог времена. 

Бјелановић наглашава да је Ристић одлично био упознат са 
политичким положајем Срба у Далмацији, те да је подржавао по-
литичке српске вође са тог простора, а разговарали су исцрпно о 
односима Срба и Хрвата, као и великим подјелама које су наступиле 
у тим односима, прије свега због хрватског клерикалног политичког 
програма који је негирао постојање Срба у приморју. Ристић је иста-
као да је имао прилику да се увјери у „помирљиви приступ“ бискупа 
Штросмајера и каноника Рачког, те њихово жаљење због насталог 
раздора између Срба и Хрвата. Бјелановић је на све то изнио и своје 
лично поражавајуће запажање да и у Далмацији има доста „таквих 
хрватских родољуба“, који „на исти начин говоре у четири ока“, али 
јавно не подижу гласа против, него „сви једнако раде“: „Ево, међу 
Хрватима још се није нашао човјек да јавно истакне програм, на који 
би Срби могли пристати“.15 

Друга велика тема о којој су разговорали била је посвећена 
унутрашњем стању у Србији. Бјелановић наглашава да је Ристић 
био тада један од тројице  „регената-саветника“ младог краља 
Александра Обреновића. Имао је позитиван став о раду тадашње 
„радикалске владе“, а одбацивао је као крајње штетну „политику 
странчарења“ и нападе по опозиционој штампи. Посебно су на крају 
разговарали о књизи Владана Ђорђевића Србија на Берлинском 
конгресу, што је подстакло Ристића да казује о мучној борби да се 
очувају ратна достигнућа Србије на тој мировној конференцији. 
Тражио је подршку и помоћ од руског министра Горчакова, а овај га 
је упућивао на аустријског министра грофа Андрашија, да се њему 

      15  Исто, стр. 242. 
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обрати и код њега тражи помоћ ако жели нешто да добије за Србију: 
„Сложном одлучности краља Милана и Јована Ристића, и потпором 
Аустро-Угарске и њезина министра Андрашија, Србија је постигла 
на конгресу оно, што је постигла“.16 

Њихово дружење и разговор окончани су пријатним ручком 
на којем су јели чорбу, кувану говедину и печену пилетину, а на 
крају су се почастили једном „народном питом“ и крушкама које су 
регенту стигле из његове баште у Београду. Опростили су се за пот-
пуним Бјелановићевим увјерењем да је Ристић био најспособнији 
тадашњи српски политичар, да је припадао оној старој политичкој 
школи која је пратила догађаје у свим сусједним земљама, гледајући 
увијек у више циљеве: „Сад сам видио колико су пред њим ситни 
млади политичари и реформатори у Србији“.17 

3.0.Комплементарно са путописом Кроз славенске земље на-
стали су и неки краћи путописни текстови Саве Бјелановића: «Дан 
девети» (Српски лист, Задар, 1886, год. VII, број 20, 22-27, 29); “Снијег 
у Црној Гори” (Српски глас, Задар, 1890, год. ХI, број 11-15); “С пута 
(по Хрватској, Угарској и Србији)” (Српски глас, Задар, 1895, год. ХVI, 
број 29-31, 33-34, 37-43).  

3.1.Путописне успомене с пута по Црној Гори, Бјелановић је 
насловио “Дан девети” са намјером да покаже како се овај његов 
текст наставља на претходно објављени путопис његовог пријатеља 
из Боке Которске, Лазара Томановића (1845-1932), који је годину 
дана раније у више наставака објављен под насловом Осам дана по 
Црној Гори у листу Јавор у Новом Саду.18 Бјелановићево путовање 
започето је у прољеће 1886. године, непосредно пред Васкрс, тако 
што је најприје возом допутовао у Сплит, а одатле паробродом пре-
ко Хвара, Корчуле и Гружа, стигао у Боку Которску, гдје га испред 
Херцег Новог на лађи дочекују Лазар Томановић, Душан Јовановић 

      16  Исто, стр. 244. 
      17  Исто, стр. 243. 
    18 Опширно смо писали о томе у тексту: Горан Максимовић, "Путописна 
проза Лазара Томановића и српска путописна традиција друге половине 19. 
вијека", Српска реалистичка прича, књ. II, Зборник радова са научног скупа 
Српски језик, књижевност и уметност (ФИЛУМ, Крагујевац, 31. октобар-1. 
новембар 2006), Крагујевац, 2007, стр.101-119. 
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и Лабуд Врбица, да би се пловидба кроз Боку Которску окончала у 
граду Котору. Одатле су сутрадан ујутро, на освит Ђурђевдана, кре-
нули преко Крстаца и Његуша за Цетиње. Величанствени поглед на 
Боку, која се видјела као на длану, Бјелановић је искористио да укаже 
на знаменита мјеста овог залива: на Михољску Превлаку, Врмац, 
Прчањ, Муо, Доброту, Ораховац и Рисан, Морињ и Вериге. При томе 
наглашава да је Боку походио и 1881. године, али да је ни тада није 
детаљно описао, а неће то урадити ни овога пута, јер је то прије њега 
урадио гласовити српски приповједач Стефан Митров Љубиша. На 
Цетињу је Бјелановића дочекао снијег, као и ђурђевданска слава која 
је била крсно име књаза Николе Петровића.

Цетиње је укратко описано, јер је захваљујући своме земљаку, 
тада настањеном на Цетињу, књижевнику Симу Матавуљу, који га 
је дочекао и био му путни водич, брзо обишао све важне локали-
тете, попут Биљарде, Цетињског манастира, Локанде, Иванбегове 
цркве, Зетског дома, као и извидио путеве који су водили према 
Његошевој капели на Језерском врху на Ловћену, те према Ободу 
и Ријеци Црнојевића. Много више пажње посвећено је сусрету са 
људима, међу којима се посебно издваја образовани митрополит 
Митрофан Бан, који је само годину дана раније био устоличен на 
негдашњем црквеном трону Светог Петра Цетињског, домаћин 
Гавро Вуковић, у чијој кући је Бјелановић био смјештен на Цетињу, 
а затим и књижевници: Марко Драговић, Ђуро Матановић, Филип 
Ковачевић; министри Станко Радоњић и Илија Пламенац, професор 
и познати педагог Илија Беара, извањац који је на Цетиње дошао 
из Далмације, те посебно тада гласовити романтичарски пјесник и 
прослављени руски официр Јован Поповић Липовац. На Цетињу 
су у то доба најгласовитији извањци били пјесник Лаза Костић 
и руски етнограф Павле Аполонович Ровински, али је у вријеме 
Бјелановићевог боравка Костић био одсутан и налазио се на одмо-
ру у своме завичају, а Ровински је боравио у Бару. 

Средишње мјесто у Бјелановићевим путописним записима за-
узима посјета двору и аудијенција у гласовитој “оџаклији” код књаза 
Николе Петровића, у друштву бројних пријатеља, међу којима су 
били Лазар Томановић, Симо Матавуљ и новинар Јован Павловић. 
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Разговор је обухватио бројне теме, али Бјелановић посебно издаваја 
књажева интересовања за Бјелановићеву родну Буковицу, за начин 
на који је излазио Српски лист у Задру. Разговарало се и о актуелној 
политичкој ситуацији и односима Срба и Хрвата у Далмацији, о по-
литичким односима Цетиња и Београда, а највише су разговарали 
о драмском спјеву Балканска царица о којем је књаз Никола при-
чао са посебним заносом. На Цетињу је Бјелановић сусрео и књаза 
Петра Карађоревића, а у разговору су покренули бројне теме: од 
недавно завршеног Српско-бугарског рата и пораза српске војске 
на Сливници, у јесен и зиму 1885. године, судбине српског народа 
у Босни и Херцеговини након аустријске окупације овог простора 
1878. године, до актуелне друштвене ситуације у обреновићевској 
Србији и династичких трвења и политичких странчарења. Међу 
важним састанцима је издвојен и сусрет са руским послаником на 
Цетињу Агриропулом, који је био грчког поријекла, а који се није 
сложио са Бјелановићевом тезом да су Руси занемарили српски на-
род и више политичке блискости показали према Бугарима на са-
мом Берлинском конгресу и поготово у годинама које су услиједиле 
након тог конгреса, када је створена црквена „Бугарска егзархија“ и 
када су практично биле распаљене касније панбугарске претензије 
према Македонији и дијеловима источне и јужне Србије.

Бјелановићев обилазак и путовања у остале дијелове Црне Горе за-
почели су од излета у Подгорицу и Ријеку Црнојевића, када је осмотрио и 
зидине старог Обода и града Жабљака, као и острва у Скадарском језеру 
Лесендру и Врањину, а завршили су се обиласком зидина античке Дукље 
на ушћу ријеке Зете у Морачу. На повратку из Црне Горе, Бјелановић 
се у друштву Лазара Томановића, посебно у пријатном амбијенту зад-
ржава у Херцег Новом, када је и обећао да ће своје путовање описати 
у путопису под називом Дан девети, као наставку оног већ поменутог 
Томановићевог путописа Осам дана по Црној Гори.

3.2.Неколико година касније, Бјелановић је описао још једно 
своје путовање у Црну Гору, у новембру 1890. године, а објавио га је 
у Српском гласу у Задру крајем исте године, под називом “Снијег у 
Црној Гори”. Тада је путовао у Црну Гору са намјером да своју нећаку 
одведе на Цетиње да се школује у “Дјевојачком Институту царице 
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Марије”. Паробродом су допутовали из Задра у Дубровник, а одатле 
кочијама преко Конавала за Херцег Нови и Котор. Пролазак кроз 
Конавле подсјетио је Бјелановића на тада познатог дубровачког 
српског пјесника Меда Пуцића који је о Конављанима пјевао као 
о “јунацима на гласу”, а долазак у Суторину асоцира га на војводу 
Луку Вукаловића и Херцеговачки устанак 1875. године, када је глав-
ни штаб побуњеника био смјештен управо у овом тада пограничном 
селу надомак Херцег Новог.

Много узбудљивије странице путописа Бјелановић исписује 
приликом приказивања путовања на кочијама од Котора према 
Цетињу, када их је сачекао велики снијег на Буковици изнад Његуша. 
Са Бјелановићем и његовом нећаком, из Котора на Цетиње се запу-
тио и млади чешки учитељ музике из Херцег Новог, Вимер. Пошто 
нису тог дана успјели да пређу снијежне наносе на Буковици били 
су принуђени да се врате на Његуше и ту преспавају, па тек сутрадан 
да изнова покушају да савладају тежак и готово непроходан пут. 
Сутрадан ујутро их је сачекала велика авантура и огромна борба 
са стихијском снагом природе, тако да су једва пред смирај тог дана 
успјели да се пробију до црногорске престонице, а како Бјелановић 
наглашава, десило се то тек “осми дан по поласку из Задра”.

Пошто је смјестио нећаку у “Дјевојачки Институт царице 
Марије”, који је основала 1869. године ова велика руска и словенска 
довротворка, као једину нашу вишу дјевојачку школу у приморју од 
Бојане до Трста, Бјелановићу се указала прилика да на Цетињу про-
веде неколико зимских дана са својим старим пријатељем Лазаром 
Томановићем, али и са пјесником Лазом Костићем и руским на-
учником Павлом Аполоновичем Ровинским, које није имао при-
лике да упозна приликом претходних својих долазака на Цетиње, 
јер су и један и други, како смо то претходно назначили, били због 
различитим послова и путовања одсутни. Бјелановић наглашава 
да је црногорска престоница саграђена на немјесту и да се то на-
рочито видјело зими, а општем зимском мртвилу је доприносила и 
чињеница што је у те ледене и непроходне зимске дане књажевски 
двор пресељаван у топлију Ријеку Црнојевића. Међутим, дружења 
са Костићем и Ровинским била су за Бјелановића толико драгоцјена 
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да није пожалио ниједног тренутка што се толико помучио да 
допутује у снијегом завијану црногорску престоницу. Бјелановић 
наглашава да је Ровински био највећи весељак на Цетињу, те да је 
провео с њим незаборавне кафанске тренутке у Локанди, а затим 
је са великим поштовањем говорио о свим истраживачим резулта-
тима које је постигао Ровински у опису народног живота у Црној 
Гори и Херцеговини и зато га је молио да дође и у Далмацију и да 
слична, а ништа мање живописна и разноврсна, истраживања на-
родног живота уради и у овој српској покрајини.  

Повратак са Цетиња био је у сваком погледу мучан и тежак, јер је 
пробијање кроз снијежне намете преко Буковице и Његуша до Котора 
било још теже и непријатније, а након повратака у Задар, Бјелановић 
наглашава да му је сад у потпуности јасно истраживање Натка Нодила 
о старој вјери Срба и Хрвата у којој се Божић славио као рађање младог 
сунца, јер сунце је за њих било “сјајни Бог”, а зима “црни Ђаво”.  

3.3.Серија текстова објављених у Српском гласу 1895. годи-
не под насловом “С пута”, обухвата путовање Саве Бјелановића по 
Хрватској, Угарској и Србији, као и његов боравак у Загребу, Новом 
Саду и Београду у љето 1895. године. Ради се о текстовима који су 
само условно путописног карактера, јер у њима нису у првом плану 
слике са путовања, већ сусрети са људима и разговори с њима о ак-
туелним националним темама и политичким приликама. Бјелановић 
наглашава да је у Загреб дошао по први пут и да се ту састао са добро 
организованом српском заједницом окупљеном око Српске банке, 
као снажне финансијске институције, те око листа Србобран, као 
најстарије српске установе у Загребу, а посебно и са перјаницама 
српске заједнице, попут научника Натка Нодила и Пера Будманија. 
Бјелановић указује и да је походио уредништва појединих хрватских 
гласила (Народне новине и Обзор), те да је уредништво Хрватске 
избјегло да се сусретне с њим. То му оставља простор да укаже на 
тешке посљедице тада већ веома гласне и агресивне екстремно прохр-
ватске Старчевићеве политике, која је негирала постојање српског 
имена, на положај и живот Срба у тадашњој Бановини Хрватској, 
Славонији и Далмацији. Бјелановић наглашава да се сусрео и са баном 
Драгутином Куеном Хедерваријем који је оставио пријатан утисак 
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на њега и који је указао на значај српске заједнице која је чинила 
трећину укупног становништва на територији тадашње Бановине. По 
непосредном свједочењу бројних сународника у Загребу, Хедервари 
је значајно олакшао положај Срба који су били прогоњени и на разли-
чите начине обесправљени у доба владавине претходног бана, позна-
тог књижевника Ивана Мажуранића, који је обављао ту политичку 
функцију од 1873. до 1880. године.   

Долазак у Сремске Карловце и Нови Сад отвара простор за 
Бјелановићеве сусрете са утицајним српским првацима у тадашњој 
Угарској. Бјелановић је посебно издвојио град Нови Сад у којем 
су Срби имали снажну већинску заједницу која је бројала више од 
9000 становника. Осврнуо се на сусрете са тада већ тешко болес-
ним Светозаром Милетићем, те са Михаилом Полит-Десанчићем и 
Илијом Вучетићем. Указао је на погубне посљедице које је „политич-
ки раскол радикала и либерала“ у Србији остављао и на позицију 
српске заједнице у Угарској, као и на опасност од даљег растакања 
српског религијског бића, јер се у тим крајевима међу народом била 
појавила “нова вјера” или секта Назаренства.

Након доласка у Београд, Бјелановић који је као што смо 
описали претходно боравио у српској престоници у љето 1890. 
године, непрестано упоређује нови сусрет са градом и људима у 
односу на оно што је доживио приликом ранијег боравка. Највише 
пажње посвећује сусретима са важним политичким личностима, 
попут Ђорђа Симића и Јована Ристића, а затим се осврће на акту-
елне политичке проблеме који су пратили династију Обреновић 
након абдикације краља Милана и његовог раскола са краљицом 
Наталијом и сином Александром. Бјелановић се осврће и на про-
блеме које је доносило екстремно “партајство” и нетрпељивост 
међу политичким странкама у Београду, као и на неповољна 
кретања у спољњој политици са Бугарском која је показивала све 
веће претензије према Македонији. Упркос свим неповољним и 
њему несхватљивим политичким запажањима, поготово оним око 
страначких непомирљивих сукоба, те око династичких размири-
ца, Бјелановић са посебним задовољством и надом наглашава да 
у Србији постоји одабрана интелигенција свијетла по карактеру 
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и искреном родољубљу. Отуда са великим поносом описује своје 
сусрете и разговоре са тадашњим министром просвете и угледним 
научником Љубомиром Ковачевићем, са председником владе, зна-
менитим Стојаном Новаковићем, као и са тада већ остарјелим, али 
веома утицајним митрополитом Михаилом Јовановићем. 

4.0.Као путописац Сава Бјелановић је настављач разноврсне 
српске путописне, ненадовићевске традиције 19. вијека, а путо-
писне текстове је стварао из задовољства и потребе да се одмори 
од политичких расправа и новинарских полемика, те са намјером 
да остави свједочења о просторима и људима које је упознао и са 
којима се сусретао. Подједнако успјешно је представио путовање 
у Праг и Чешку, преко Аустрије, Беча и Граца, као и путовања у 
Србију са Београдом и Црну Гору са Цетињем, те путовања из родне 
Далмације у Хрватску и Загреб, те у јужну Угарску са Новим Садом, 
као доминантним српским културним и политичким центром. 

Бјелановић је био превасходно усмјерен на приказивање 
људи које је сусретао на тим путовањима, тако да се намеће чи-
тава галерија знаменитих личности: од Јосефа Холечека у Прагу, 
Светозара Милетића и Михаила Полит-Десанчића у Новом Саду, 
преко Јована Ристића и Лазе К. Лазаревића, Љубомира Ковачевића, 
Матије Бана и Милана Ђ. Милићевића у Београду, до Лазара 
Томановића, Симе Матавуља, Јована Поповића Липовца, Лазе 
Костића и Павла Аполоновића Ровинског, те црногорског књаза 
Николе Петровића и књаза Петра Карађорђевића на Цетињу. У пу-
топису је препознавао превасходни сазнајни циљ, чиме је настојао да 
рашири видике својих читалаца, а као што знамо највише су то били 
далматински Срби. Отуда можемо говорити и о преображавањима 
тог путописног казивања у „студије културе“, које су имале за циљ 
да унаприједе општу идентитетску свијест српског народа у оним 
крајевима који су највише били изложени однарођавању. Све то 
његове путописне текстове и данас може учинити привлачним за 
читање и интересантним за разумијевање историје и генезе путо-
писног жанра у српској књижевности, као и потпуније схватање 
културне и политичке историје српског народа у 19. вијеку.
   


