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Зоран Арсовић

ТАОЦИ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

Драма је ово вријеме... Драма затварања и тешкоћа... драма 
издаје („убода из засједе“) и отрова (увијек према формули змије).1 
Драма изневјеравања. И злочина... Ни имена, ни ковине не можеш 
му пронаћи... Што је и било са неким смислом, потекло је узалуд. И 
ево га... пропада на све четири стране свијета. И сам свијет се осипа, 
побољева... Земља је у стању  вриска. Изгледа... завршава.

А ми...трагови у нестајању, трагови који се бришу (које систем-
ски бришу). Иако стално на путу, у некој журби, помака нам нема. Још 
увијек стојимо на прагу вијека. У нови не умијемо ући, из старог не зна-
мо изаћи. Јер, ниоткуда да се прође... и нигдје. На прагу смо, између овдје 
и тамо. Они који се проналазе, при налажењу на прагу се губе. Више 
и не знају гдје су. Хтјели смо га прећи хитро, кроз славља и пировања, 
али сад јасно видимо... нећемо успјети, изгубићемо сву присебност. 
Цупкаћемо у мјесту. Заиста, праг стољећа нико неће прећи! 

Али како ту издржати и још бити? Kако уопште мислити 
између тог двога – трага који се брише и осјећаја завршености свијета! 
Може ли се избавити из овога вијека? Може ли се избавити вијек из 
његове тамнице, тамнице која је он сâм? Kако изаћи из драме људске 
и свјетске жалости? Kако уопште бити, а већ за живота не понијети 
црнину за собом? Постоји ли граница паду, овом нашем пропадању! 

1  А. Бадју; Стољеће, Загреб, 2008, стр. 26-27.
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Или је све већ отишло дођавола! 
Не..., ми више и не питамо (а камоли да одговарамо). Само 

стојимо, ту гдје смо, и тупо се смјешкамо. Смијешно нам је, јер смо 
на прагу и клацкамо се. А смијех је туп, јер зашто се уопште смијати 
ако се праг не може прећи? И као нека стријела напета од живота ка 
одсутности свеколиког смисла! Нешто страшно! Шта је у ствари то 
страшнô, та стријела? Може ли се човјеком још звати?  

Несреће су огромне. Погађају из сваког угла. Али, строго 
говорећи може ли несрећа погодити? Оно што нам се чини тако страш-
ним у ствари је чињеница да нас то што несрећом зовемо одваја од нас 
самих постављајући на наше мјесто некакву животињу у грчу. Није ли 
савремено људство управо то: једна огромна животиња у грчу?    

А нешто увијек дјела (на снази је) и цијепа нас, раздваја од нас 
самих, најзад озвјерује. Шта је то? Шта нам то разлока ослоне и расу 
облике..., поразбија оквире? Шта се међу нас увуче и измјеша црте 
лица, поремети слова и изврну значења?   Поштено говорећи не знам. 
Трудим се да читам...., али залуд. Убог, више и не разазнајем шта је 
шта. Пободен на прагу, осјећам једино... страшна бујица тече. Сваки 
њен удар дозначи: не знам зашто, али Бог ме напушта. Зацрнило се 
вријеме. И све више црни. Тмине се згушњавају... од свакојаких на-
носа.... од разнолика глиба. 

Оно животно, од чега се разраста, што предаја је давала, давно 
је одбачено. Са дубоким увјерењем да је превазиђено. Од оног смо 
соја људи који је учен не само да у све сумња, већ и да увијек иде 
даље, још даље. Посматрај те тркаче, генерација за генерацијом – свака 
иде даље а да не трепне, лако, необавезно, чак весело. Иду даље од 
Платона, даље од Христа.... А куд у ствари иду? Kа некој свјетовној 
промоћурности и ситном прорачунавању, ка јаду и биједи у којој је 
ићи даље од Хегела (или даље од Месија и Роналда) готово „чудес-
но постигнуће“, а ићи даље од Христа тричарија, „најлакша ствар на 
свијету“.2 Тамо гдје су часни преци доспијевали тек на крају, ту у на-
шем времену свако започиње не би ли отишао даље. Све важно тако 
смо појефтинили да би га могли што лакше одбацити. Најзад остали 
и без оних тананих разлога због којих се живот моли уз бројанице. 

2  Видјети: С. Kјеркегор; Страх и дрхтање, Београд, 2002, стр. 180.
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Расули се... 
А како другачије кад смо само ова одбацивања и примали (то је 

наша традиција). И путем њих се градили. Очевином нисмо сијали..., 
зато и нема меда у нама. Расту само горчине. А такви, у дјецу, шта ће 
полагати? Чиме могу да их богате? Изгледа ничим, сем страхом. Али 
тад их не богате него хапсе! Уосталом, како да богате они који су се 
хранили „својом снагом“? Шта могу дати растворени у времену, у 
пијесак претворени? Шта нуди онај попијен огледалом! У шта се то, 
Боже мој, начинисмо? 

Посљедње је и касно доба. Увијек и вријеме кад мислиоци ош-
тре погледе. Kроз тмине да продру. Попут умјетника ломе свој кист 
и задубљено посматрају. Али шта? Па покрете живота. Сјетите се, не 
баш тако давно, многи су са усхитом клицали: по први пут живот је 
наш, припада само човјеку! Тек сад почињемо да живимо уистину 
људски живот! Свануо је дан! Напокон. Живот није испунио древна 
обећања...., али нека није... Зар у томе не видите сјај нове истине? Па, 
баш стога пружиће нам бескрајно више! Неиспуњење старих обећања 
у ствари обећава! Kао да нека радост увида из тога излива и неки 
елан поскаче. 

А онда одједном... нагли полумрак..., заустављено и исцрпљено 
вријеме. Живот смрзава. Хваљени покрети у ствари укочене позе. 
Наш дан, којем се клицало, није друго до прихваћена ноћ. Не једна, 
већ хиљаду и једна ноћ. Тамо гдје се требао испрсити човјек који је 
и од Бога отишао даље (превазишао га), сачекује још само живинче! 
Препаднуто, склупчано у себе. Ново јутро оцвало је, а да није ни за-
руменило. Свијетла ниоткуд... На Бога заборависмо ... Је ли он икада 
и постојао? Не знам, али јасно чујем његову музику која замире и 
удаљава се. Свира опроштај.... Шта ако је тај опроштај једино прави? 
Шта ако је то заиста темељно искуство доба! Онај огромни знак који 
у себе на чудан начин сабира све знакове времена до дана данашњега, 
како год они били испарчани, распршени. Опрост од Бога јасно казује 
– почиње ера самозаборава, сталног падања и отуђености! И трајаће 
дуго. До краја времена. Извјесније је то од свега извјесног. 

Али бијаше то превелик догађај за нас. Очигледно. Иако у њега 
постављени према њему нисмо стајали. Нисмо знали, јер догађај 
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никад нисмо ни присвојили. Напросто, није нас било на његовој ви-
сини. И сад смо нижи од свега нискога. Спуштам се онда у те низије 
да узмем све своје постиђености, сва своја оклијевања... и наравно... 
кренем даље. У складу са временом трудим се да то буде надмоћно. 
Али залуд, беспомоћност никад већа. Ех, кад би барем њоме могао не-
коме помоћи! А зашто уопште помагати у ономе што данашњи свијет 
узима за озбиљно, кад је све то очигледно и чисто лудило?

Послужим ли се Бењамином, његовог грбавог човјечуљка (кога 
он призива из својих успомена, а који, у разним облицима, настањује 
машту сваког од нас) могао бих поставити као слику доба. Тај станар 
„изопаченог живота“ није само знак дјетиње незграпности, није само 
лакрдијаш што краде чашу ономе ко жели да пије и молитву ономе 
ко жели да се помоли, већ је знамен оног заборављеног. Изопаченост, 
грба, накарадност, све су то облици које ствари попримају у забора-
ву.3 Заиста, грбава су наша времена..., од забарава саздана. А најприје 
заборависмо Царство...., ми који живимо као да Царство нисмо. Ми 
грбави... И баш такви какви смо, никакви, аутентичан смо знак свог 
времена. 

И могу ли се том времену знаци уопште читати ако се не доводе 
у везу са основним знамењем модерности – повлачењем Бога? Значе 
ли они уопште изван везе? Шта су кад остану без везе?

Упадљиво је да знаци више нису трагови нечега. А кад нису тра-
гови нечега, ништа је у њима већ оставило трага. Ослобођени терета 
оног на шта се односе, ослобођени од идеје, суштине, улазе у бесконачан 
дискурзивни простор саморепродуковања без краја.4 Пирују. Лутају 
около без сврхе. Рецитују сами себе. Зато ником више и не звоне. 

Сасвим у складу са временом које себе схвата као насилно 
лутање без јасног циља и резултата. Све је данас у знаку лутања: 
субјект се представља као лутање, свијет лута, Бог је отишао (одлу-
тао), а са њим и сваки правац. Остали су само наши смјерови који 
евидентно никуда не воде. Онда је лутање важан знак, чак принцип 
савременог човјека и свијета. Није ли овдје и сада све поносно упра-
во тиме што је изгубљено? А кад је све изгубљено, кад нема ни циља 

3 Видјети: Ђ. Агамбен; Помоћници, у: Профанације, Београд, 2010, стр. 36.
4 Ж. Бодријар, Прозирност зла, Нови Сад, 1994, стр. 9-10.
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ни сврхе, једино што остаје јесте сâмо кретање. Оно је arché – у дво-
струком значењу глагола archo: бити први, први који нешто чини и 
наређивати, бити главар (arhont). 

Није смјеста разумљиво, јер у свакодневном животу сви ћемо 
дати све од себе да се осигурамо против било каквог разочарења. 
Нису ли то управо гесте очајника? Ако онај суштаствено несигур-
ни хоће од свега да се осигура, ако га разочарава чак и киша која 
ће му покварити пикник, о чему уопште причамо. Сама страст за 
осигурањем у сваком сегменту живота говори у ствари нешто друго, 
много важније: темељно разочарење давно је наступило. 

Двадесети вијек (из којег се излаз још не види) не може да 
обећава као деветнаести. Њиме доминира јасна свијет да су обећања 
проћердана. Али и поред тога, напријед се мора. И већ се иде..., увијек 
даље и даље, па макар обећања и не била испуњена, а програми прове-
дени. То уосталом више није ни важно, јер сад је сâмо кретање извор 
величине. Још само да се човјеково срце тој величини преда...! А да би 
се предало мора да се развеже и да то развезивање буде темељно. Бити 
одсутан себи самоме, независно од било каквог циља.5 Присвојити 
сва давно отпочета одвезивања, развезати се до краја (све жеље мо-
дерности напокон остварити). Наступа крај веза. Заговара их неки 
нихилизам који се ипак труди бити спокојан. У основи је терористич-
ки, јер не препушта се лако, не пристаје једноставно на ништа, акти-
ван је. Реално још увијек фасцинира борце стољећа. Величају га чак 
и у његовој страхоти. По узору на Ничеа, дозивају бездани, намигују 
им.6 Иду на реално, са њим хоће нешто да чине, прочишћавају га, 
својом руком клешу. Више се не препуштају Повијести, са повјерења 
прешли су на неповјерење. Повијест мора бити савладана (својом 
руком), присиљена (својом вољом). Тој моћној звијери која се узди-
же над нама, гледаћемо у зјене, издржаћемо њен страшан поглед и 
присилити је да нам служи! Јер ми смо нови људи....нови хероји! Ми 
долазимо... и тек требамо стићи!  

5  Видјети: А. Бадју; Стољеће, Загреб, 2008, стр. 25.
6 Видјети: Р. Зафрански; Романтизам. Једна немачка афера, Нови Сад, 

2011, стр. 96.
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Овај нихилзам у ствари је креација: најављује крај цивилизације 
утемељене на старим везама и тражи нови ordo; ствара поредак без 
веза, призива неку одвезану снагу да би човјечанству вратило ис-
тинску стваралачку моћ. 

Kада терористички или епски нихилизам (оличен у нацизму и 
комунизму) сконча у кланици (рата, концлогора, гулага), промијениће 
само форму, и постати знатно мекши. Тако је у наше дане свако умно 
дјеловање ограничено, обуздано неумољивим апсолутизмом ствар-
ности, коме се све подвргава. Постали смо дјеца судбине и нужности... 
Зато нам ни Бог више не може ништа дати (јер и њега смо натјерали 
да се нужности подвргава)... Најбоље што можемо јесте да заобиђемо 
зло, а да би то учинили најкраћи је пут избјегавање сваког контакта 
са реалним. Изградимо нови поредак, нову стварност, али тако да 
јој промијенимо и род – да то буде једина реалност! Тад се и везе 
могу вратити, али наравно, не као прије. Везивати се, али да нема 
свезивања! Анонимно и без лица. И сви се умрежисмо, без везе... Без 
суштинске везе. Створисмо неку заједницу (виртуелну) у којој су 
потенцијално сви, али гле чуда: и кад су сви ту никог нема! Бијаше то 
најбољи начин да изнова проналазимо ништа (у складу са временом). 
Данашњи нихилизам отуд је деактивиран, постао је пасиван. Самим 
тим и непријатељски настројен према сваком истинском дјеловању 
и мишљењу. То је нешто што понајмање треба овом времену, све што 
оно тражи јесте: мислити као да се мисли и дјеловати као да се дјелује... 
Напокон изаћи из историје... и прећи у симулацију...       

Онда, гдје смо кад смо у мрежама овога свијета? По њима про-
сути. Њима сапети. Има ли икога да каже шта је то данас? То умре-
жено, дигитализовано, глобално... Изнад свега опасно, на замку на-
лик, што никад луђе није грабило напријед....  Је ли оно стварно или 
утварно? Или је стварност сад утварност? Kибернетичка вјечност... 
свијет растворен..., космос стрпан у рачунар... Лудило метафизичара 
технокултуре!... Kо му не кличе, изгледа да нормалан није... 

„Биоскоп ставља униформу у око“, говорио је Kафка. Шта 
онда рећи, пита се Вирилио, о диктатури која се врши више од пола 
вијека помоћу једног оптичког материјала, свезнајућег и свугдје при-
сутног. Попут сваког тоталитарног режима он подстиче да се више и 
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не сјећамо да смо некад били индивидулана бића. Прво су нам узели 
душе, потом и тијела, да би нам сад и њихову слику отимали.7  Kад се 
оптички кабл постави за простор неограничених могућности смјеста 
је наложена и смрт феноменологије, а тиме и сваке часне филозофије. 
Нико се због тога није ни почешао, а камоли побунио. Више није ријеч 
о томе да се феномени спасу (што филозофија одувијек јесте), већ да се 
изгубе у информацији, сакрију иза рачунања, иза брзине рачунања која 
превазилази свако промишљено трајање, свако разборито мишљење. 
Долази владавина броја у свој његовој математичкој свемоћи. Број 
као средство надваладава analogon, тј. све оно што има неку везу или 
сличност са живућим. Тријмф је смрти. Свугдје и за сваког. 

У мрежема се заиста све хлади.., унутра, около... Улазе у нас, 
творе материју индивидуе (субјекта). Улазе међу нас и творе материју 
друштвености. Хладна је звијезда индивидуалног, као и звијезда 
друштвеног... у близини те масе и све друго се хлади: историја, смисао, 
филозофија. Хладе се догађаји и сâма могућност догађања. 

На питање шта је то што нам се догађа онда је најпримјереније 
одговорити: Ништа! Заиста, ништа се не догађа, јер управо се ништа 
догађа (и ништи догађајност)...8 И смјеста испоручује једну гвоздену 
законитост: што није у мрежама маргинална је територија, периферни 
простор. Ту је, а као да није, јер не важи. Важење, а онда и значење, 
прописују искључиво мреже. На тај начин оно виртуелно (мреж-
но) производи реално као отпад. Производњу отпада у стопу прати 
идеализација и рекламна промоција. Kао што производњу свијета 
као отпада прати промоција напретка, тако и производњу човјека 
као отпада прати промоција у виду људских права.9    

7 „Плодна аудиовизуелна околина одавно нас је одвукла да се више 
не окупирамо сложеном спољашношћу нас самих коју отимају, скривају, 
испитују, манипулишу без нашег знања – војници и полицајци, али исто тако 
банкари, лекари, политичари, индустријалци, стручњаци за рекламу итд. – 
који потајно отимају наше оптичке клонове, наше модерне омотаче, да би од 
њих краткорочно направили несвесне глумце виртуелних светова, њихових 
номадских игара“ (П. Вирилио; Информатичка бомба, Нови Сад, 2000, стр. 33).

8  Заправо је штрајк догађаја (одбијање да било шта значе, или способност 
да значе било шта) једина права историјска манифестација, уједно и крај 
историјског разлога. 

9  Видјети: Ж. Бодријар; Илузија краја, Београд, 1995, стр. 28; стр. 78.  
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А у тој непрегледној шуми отпада свако поста талац на 
неодређено вријеме. А сви заједно – народи живих мртваца: потом-
ци страшних сродстава, затвореници насљедних мана, пренијетих не 
више генима, спермом, крвљу, него неизрецивом техничком, мрежном, 
контаминацијом. Неки нови хероји (слободне воље, субјективизма, 
самосвјесни грађани). Разликују се од старих, јер већ су мртви. Неки 
нов индивидуализам. Разликује се од старог јер, нема аутентичности. 
Бити индивидуа, то сад значи бити интерактивна, комуникацијска че-
стица у вјечном feed-back-у, прикључена на мрежу, увијек спремна да 
се организује, вођена својим хендикепом или својом повлашћеношћу 
као аутономна микрочестица. И ко томе да ускрати право на стална 
ревидирања свог идентитета и личног шарма? Збрајањем тога настају 
хаотични скупови које још зовемо и друштвеношћу, гдје је слобода 
само статистичка резултанта судара сингуларитета, а нипошто не-
какав егзистенцијални проблем. 

И онда силна настојања да се ова испразност уздигне на ранг 
обиља. Врапци са кровова отпочињу своју оркестрацију, јер ваља про-
славити оно што П. Леви у заносу зове „големи планетарни хипер-
документ Weba “: „то врло чудно тијело које израња на нашем хори-
зонту и објављује плуралну поруку коју је немогуће зауставити, која 
је жива, бесконачно растућа купка смисла коју она излучује и од које 
се човјечанство храни шаљући га самом себи.“10 

Све овдје пршти од аутореференцијалности! До ужаса! То 
„немогуће зауставити“ једне поруке не произилази из њене отворено-
сти пробоја, него из тога што је израслина која не престаје бујати (по-
пут карцинома). Нешто наказно израња на хоризонту..., људи постају 
аутофаги, човјечанство се храни својом излучевином, поруку шаље 
самом себи и јасно је да та порука нема никаве сврхе, осим што је фан-
тастична похвала властитим средствима комуникације – Нарцис се 
спојио са Дедалом...11 Тај сусрет отворио је врата једне нове бесмртно-
сти: бесмртности тотализације, продужавања и понављања себе. Овај 
идеал свуда се предлаже путем техника самомаксимализације, уцјене 
успјехом, безусловног остваривања људског бића као програма. У 

10 P. Lévy; World Philosophy, Paris, 2000, стр. 161.
11 Видјети: Ф. Хађађ; Kад се све тако има распасти, Загреб, 2017, стр. 17.  
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класичном смислу бесмртност је квалитет нечег што прелази с ону 
страну смрти, квалитет над-живог. У својој савременој (мрежној и 
техничкој) верзији она је квалитет преживјелог, тј. нечег што је мртво 
и што из тог разлога постаје бесмртно, овај пут на другачији начин.12  

Ова бесмртност не одвија се у неком другом, позадинском, 
свијету већ у овом (виртуелном) свијету, који управо због тог одвијања 
постаје наш позадински свијет. У ствари, наш свијет постаје неки 
други свијет, али овај пут дефинитиван. Нема алтернативу у реалном, 
јер постао је реални свијет. Тиме и мјесто тоталног празновјерја. Ова 
компулзија бесмртности, дефинитивна бесмртност, ствар је нарочи-
тог лудила – лудила нечег што је досегло крај, у смислу засићености, 
угојености, ужирености. 

Гојазност савремених система, та „дијаболична трудноћа“ 
(удебљаност свега и свачега, информатичног апарата, комуникације, 
меморисања) напокон ће ставити тачку на употребну вриједност. 
Систем је напросто ликвидира вишком производње. Толико је ства-
ри произведено да никад неће бити времена да се њима послужи. 
Толико има порука и сигнала да нема времена да буду прочитани. 
Има неке посебне мучнине у тој нечувеној некорисности. Мучнина 
једног свијета који буја, који хипертрофира, а не успијева да се породи. 
Мучнина једног човјека који трчи на све стране (човјека од акције), а 
не успијева ништа да створи. Само пјени властитим срамотама. Бајни 
и врли нови (мрежни) свијет не умије да породи ниједну идеју. Сви 
ти програми, планови, пројекти, одлуке ... нису у стању да роде неки 
догађај. А сва та софистицирана оружја немају снаге да уроде једним 
(поштеним) ратом...13  Мучнина јаловости ексклузивно је модерна 
мучнина... 

Онда је медијски кабл простор неограничених могућности (тзв. 
купка смисла) али само за оне јалове, контаминиране „религијом ра-
чунала“. Испијајући живот у част његова привида, она (та религија) 
оживљава мртваце. Илузорно. Ослобађа затворенике. Увијек и само 

12  „То више није фаталан него баналан квалитет нечег што више није у 
опасности да умре пошто је већ мртво“ (Ж. Бодријар, Илузија краја, Београд, 
1995, стр. 36).

13  Ж. Бодријар; Прозирност зла, Нови Сад, 1994, стр. 32-33.
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на click. Kоји другачије не могу бити живи и слободни, пјеваће јој оде. 
Војска оних већ попијених увијек је спремна да је брани. Са главом 
у екранима, не осврћући се, бацају се у неограничене могућности. 
Неограничене могућности ..., али чега? Па једино оног давно започетог 
процеса нихилистичког ширења, гдје се расуло старих вриједности 
смјеста промивише у нову вриједност. Kо на ову игру пристане добија 
привилегију да и даље гаји наду да ће преживјети упркос престанку 
свог постојања. 

Kако је само лаган тај корак којим смо преко залуђености тех-
ником отклизали у догматизам тоталитарне технокултуре! Сасвим 
се упетљали у петље моћи – одсада ће нас заробљавати, тлачити, али 
искључиво уз наше саучешништво. Сви упадосмо у замку, не толико 
друштва и његових правила, колико онога што је модерност (вјекови 
прогреса) учинила од нас, од нашег тијела и душе. Да је у оваквој 
стварности истини одзвонило, јасно је. Али колика је у њој лаж? И 
каква је то лаж! 

Својевремено је О. Вајлд говорио о пропасти лажи. Чини се 
оправдано, јер своју часну функцију да заварава о реалном лаж је 
одавно изгубила. Но, је ли то заиста њена пропаст или је посриједи 
својеврсна мутација лажи (и у повијести појма и у повијести праксе 
лагања, о чему ће говорити Х. Арент)? Специфичност нашег доба 
у томе је што тек у њему лаж досеже апсолутну границу, постаје 
потпуна и крајња. На дјелу је једно хиперболичко нарастање лажи, 
досезање крајње тачке, једном ријечју, на дјелу је апсолутна лаж. 
Могућност крајње лажи незамислива је без чудовишне манипулације 
чињеницама, а та чудовишност назамислива је опет без развоја ма-
совних средстава комуникације (мрежних чудовишта). У савременим 
мрежема лаж постаје савршеном. 

Најуочљивије је то на тзв. политичкој лажи. Некада се она тицала 
искључиво оног тајног – наиме, података који никад нису обзнањени, 
док се сада политичка лаж бави стварима које су нам испред носа 
и сасвим добро познате. Улази се у процес прераде и прекрајања 
повијести пред очима оних који су је свједочили. Умножавају се сли-
ке догађаја, слике свих врста, чија сврха, за разлику од некадашњих 
приказа догађаја, није да угађа стварности него да понуди потпуну 
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замјену.14 Дакле, слика више није ту да упути на оригинал, већ за-
узима његово мјесто. А може да га заузме јер изложена је гледању 
много више него је оригинал икада био (то је смисао бомбардовања 
сликама). Да би слика живјела оригинал мора умријети, бити сат-
рвен, сасвим уништен. У том смислу, савремено је лагање, с ону стра-
ну прикривања истине, уништење стварности. Уништава се јесте, 
а није се поставља за јесте. И обезбјеђује једном заклетом вјером. 
Ђавољом. Онда, не апсолутно знање као крај повијести, него повијест 
као преобраћење у апсолутну лаж.15  Лаж истином постала – то је 
наш свијет и ми у њему. Не можемо рећи, он лаже, мреже лажу, већ 
лаж јесу. И ми у њима не лажемо, лаж јесмо. Kад говори и шта год 
да говори „овај свијет“ од својега говори – утјеловљује лаж, у нама, у 
државама, законима, институцијама... Ђаво главом и брадом.16    

14  Видјети: H. Arendt; Truth and Politics, New York, 1968, стр. 252 и даље
15  Ж. Дерида; Повијест лажи, Сарајево, 1996, стр. 18.
16  Сјетимо се, Христос каже: Сатана је „лажов и отац лажи.. кад говори 

лаж од својега говори јер је лажов и отац њезин“ (Јов, 8, 44). То да је отац њезин 
повезује се са лажју – ђаво је лажов и отац лажи. Али он од својега говори – ek 
tôn idiôn, што значи: ђаво је искрен, ако је искреност рећи оно што се има у 
дну себе. Но, ако ђаво већ јесте лаж, не видим какво би му задовољство било 
у томе да лаж само говори. Његова искреност није стално лагати, говорити 
лаж, већ још нешто, много важније: истину коначно повезати са собом, а не са 
сâмом истином. Ђаво говори себе. Присвојни гентив се не односи на лаж, већ 
на лажова. Ђаво је отац лажова који је он сâм! Сво његово предузеће састоји 
се у томе да буде отац самоме себи, радије него син Божији. Свима показати, 
обзнанити радосну вијест – од властитих сам дубина, а не од тамо неке Ријечи! 
(Ф. Хађађ; Вјера злих духова, Загреб, 2013, стр. 118). Дакле, његов наум је да 
будемо у лажи и да будемо лажови, тј. да наставимо лагати. Није ли то наум 
овог глобалног, умреженог, свијета? Отац лажова не мора нужно увијек да 
лаже (не морају ни мреже увијек да лажу) битно је да нас наводи да будемо 
као он – да у самој истини будемо лажљиви, да лажно и са лажју у њој стојимо, 
што је засигурно најбољи пут ка проклетству. Kао и овај свијет и ђаво много 
обећава, али нема чиме частити. Једино што даје јесте oudeis – ништа. Није то 
обично ништа, што ријеч oudeis и сугерише, већ управо оно ништа нихилизма 
што не престаје да ништи. Довољно је етимолошки рашчланити ову ријеч: ou-
de-hei и све ће се рећи: више не један. Ништа, не као пуко ништа, већ ништа 
као нијекање јединства, цијелога, Бога (Ф. Хађађ; Вјера злих духова, Загреб, 2013, 
стр. 143). Ђаво јесте сав од тог нијекања, његово биће је спрјечавање милости! 
Није ли то и биће модерности? Сасвим наше биће! Биће нихилизма (видјети: З. 
Арсовић; Поетика отетог свијета, Бања Лука, 2019).
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Не чуди онда да се то некад либерално средство комуникација 
данас сво залаже у производњу (производи све и свакога). У мрежама 
лаж постаје огромна фабрика бестидности – „овог овдје и сада“. Сваки 
појединац лажју око себе шири хладноћу под чијом заштитом једино 
може да напредује. Kакво је ово смрзавање! Kакав стврднути одлив 
догађаја! Kакав вакуум од јесте! 

И нема никог ко смрзнут није, кога лаж није увукла, пре-
свукла и у свој (дигитални) комбинезон обукла. Што каже Адорно: 
„сваки је човјек унижен у глумца једног монструозног документар-
ног филма који више не зна за гледаоце, јер и посљедњи међу њима 
мора судјеловати у оном што се догађа на филмском платну.“17  
Савременошћу  доминира једно у бити фашистичко расположење, 
само дигнуто на куб – реалитет ужаса отклонити од себе као чисту 
пропаганду како би се ужас проводио без приговора. И сви око себе 
виде пропаганду, грозе се, али нико више не види ужас који собом 
шири. Kако се само крајња техничка перфекција могла сјединити са 
сљепоћом! Оперативна стварност техничких средстава, ништавна ис-
тина научног мишљења, два сасвим различита аспекта знања су се фу-
зионисала, а да због тог нико никад није ни протестовао.18 Напротив, 
све је за тили час постајало пожељно и нормално. Чак здраво. Па није 
ли онда наша основна болест у нормалном? Није ли наше здравље 
болест?19   

17  Т. Адорно; Minima moralia, Нови Сад, 2002, стр. 27
18  П. Вирилио; Информатичка бомба, Нови Сад, 2000, стр. 8.
19 Већ од 19. вијека, љекари не воде рачуна о пацијентима већ о „људском 

животу“. Усрередотучују се на борбу против смрти, на „побољшање“ живота, 
а у међувремену пацијент постаје резиудуални објект, а потом и технолошки 
конструкт. Медицина је све више оптимизација, управљење животом, менаџмент. 
По дефиницији СЗО здравље захтијева интеграцију мог имунолошког система у 
свјетски друштвено-економски систем. Оваква тежња за здрављем може постати 
опасни болесни поремећај и главни патогени фактор. Немојмо заборавити, 1975. 
створен је термин „имонолошки систем“, исте године Микрософт је лансирао свој 
оперативни систем ДОС, а пет година касније у свим часописим већ се говори се 
о здрављу као „стању биолошког система“, а о смрти као о неповратном „слому 
или паду система“. Ако је то здравље онда се мора питати: како се оно уопште 
може осјећати? Јер, како да се осјети кибернетички оптимум? Kако премостити 
амбис између тијела како га доживљам и дијагностичкога тијела? (видјети: И. 
Илич; Здравље као лична одговорност? Не хвала, Загреб, 2011, стр. 34) 
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Да..., болест здравих, пустоши времена. Најлакше се 
дијагностикује на несразмјери свакодневног живота и могућег разбо-
ритог живота (свако осјећа да живо онако како не би волио да живи). 
Одају је погледи угасли. А нарочито лица... и то у свом повлачењу, 
нестајању, у махнитој жељи да се потру. Све се лишава лица и обличја. 
Мрежни људи „очи су без лица“. А наше је вријеме једно огромно 
гнушање над лицем. Додуше лица су још увијек ту, шминкамо их, зе-
тежемо им кожу, ботоксирамо, пазимо и на њихову најмању мимику, 
само... то више нису лица, већ маске. А није ли крајни стадиј боле-
сти за човјека онда кад умјесто лица пожели маску? Kао да се жури 
умријети... бити мртав прије смрти... без трага... чудна нека страст! 

То да лица постају отпад, застарјели и непотребан дио (Г. 
Андерс), није никакав ексцес, већ логика модерних процеса. Kад пре-
влада тлапња о самоконституишућем субјекту истог је трена срамота 
имати лице. Лице и аутономија не иду заједно. Лице вријеђа аутономију. 
Ја (субјект) хоћу да владам собом, а лице ми измиче, дио по дио. Ја сам 
творац себе (самоконституишем се), али лице очигедно није моја тво-
ревина. Сличност коју има са прецима скандалозна је, јер ме демантује 
показујући колико нисам направио сам себе... Дубина коју оно отвара 
мојим погледом дубља је од мисли које ми пролазе главом. Али не изми-
че лице само с обзиром на поријекло, већ и с обзиром на своје одређење. 
Другима се нуди непрекидно, мимо моје воље. У трену док говорим 
други виде моје лице, ја га не видим, оно им се дарује не чекајући мој 
пристанак. Мимо хтијења одаје моју присутност.20  

Ја јесам лице само онда када сам биће односа, плод једног родос-
лова, син Оца, носитељ повијести, упућен на ближњега, преплављен 
трансценденцијом. Другим ријечима, јесам своје лице ако нисам 
нововјековни субјект, сам себи и отац и творац. Kад тежим апсолутној 
аутономији лице је вишак, неподношљива срамота.21  Али више волим 

20 Видјети: Ф. Хађађ; Kад се све тако има распасти, Загреб, 2019, стр. 174.
21 „У мери у којој грех овладава личношћу“, каже Флоренски, „и лице 

престаје да буде прозор из којег сија светлост Божија, отцепљује се од 
личности, од њеног стваралачког начела, губи живот и кочи се у виду маске 
страсти која је то лице обузела. Достојевски је добро приметио маску код 
Ставрогина, камену маску уместо лица“ (цитирано из А. Горбунов; Тајна звери 
у: Небо и земља ће проћи, Београд, 2006, стр. 155).     
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бити самостилизација себе него оно што заправо јесам, више волим 
лаж од истине. Умногустручавати свој лик и звати се Легија, радије 
него бити једно лице и имати своје властито име. Бити жив, али само 
зато јер сам у основи већ мртав.  Или, што је исто – бити нормалан...

Болест нормалног (здравог) прокопава до костију. Једно вријеме 
преузимала су је друштва, да би данас за то своја плећа понудила 
земља, планета, глобус. Заиста, ако хоћеш да видиш шта те мори, од 
чега болујеш, нема потребе да се окрећеш у себе, већ гледај у глобално! 
Твоја је болест на екранима, приказује се као ток породичних серија. 
Огољена као информација, боли у гигабајтовима и мегапикселима. 
Једно у суштини заустављено лудило (јер дошло је до краја и ничег 
„новог“ не може изродити). Али баш као такво граби напријед не би 
ли субјективну несрећу напокон интегрисало са објективном. А у 
тој интеграцији и свако парче смисленог живота биће ти одузето. И 
гледаћеш лудило како се напухује, шепури и даје препоруке... Сијући 
смрт (бомбама, вирусима) изграђује правила за живот! Испоручује 
нормалности.... све болесније и болесније. Сваку трунку смисла би да 
позоба, сваку пријатност у свакидашњем да исиса. Да све охлади...и 
тако охлађено држи на дистанци... У једној нарочитој смрти...  

Болно јасне постаће ријечи Г. Андерса: „оно што је сада први 
пут важно јесте апсолутно очувати свијет каквим јесте“. И то до 
најмањег детаља, до у танчине...: сачувати испијања кафе, одлазак у 
позориште, биоскопе, фудбал нарочито; сачувати брак, наравно брак 
између мушкарца и жене (јер наваљују неки други бракови, одједном 
све може бити брак – још мало па ће човјека и са буквом вјенчати) 
и рођење њихова дјетета, било оно хендикепирано, или још горе, 
предодређено да постане министар у неком новом сазиву. Сачувати 
све..., јер управо то све хоће да отму... Већ отимају... И као да отели су...

Преко ноћи, нека сила која очито није Бог, узела је слободу. 
Живот сасвим изокренула. Још интензивније га сабила у мреже...., да 
из њих више никад не избива. Такво отимање заиста се не памти. С 
једне стране елегантно, уз наш пристанак, но у спровођењу потпуно 
сумануто, оличено у гомили мјера и правила којима је заједничко 
једино то да немају везе са мозгом. И сад по суманутом да се живи, 
али ... добровољно... Али зашто, који је разлог?  Па, нешто нас напада? 
Али шта? Kо је непријатељ? Па вирус. Тачно је, вирус напада... али 
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шта ако смо њиме нападнути? Kо је онда непријатељ? И је ли заиста 
невидљив? Шта је онда ово што нам се збива – пандемија или рат иза 
леђа објављен? Kако да не знамо оно најважније, оно што најприје 
морамо да знамо да би нешто подузимали? Зашто се не зна оно ите-
како сазнатљиво? О свему може, али о томе никако. Чему онда то све? 
Осим да прикрије: оно што нас напада то нас и лијечи! 

Kаква поремећеност... и промоћурност... Искривљена, али 
убојита... Све су прилике, присуствујемо једном новом истребљењу, 
овај пут више налик испирању (у којем ће се жртве итекако бројати). 
Није га наложило варварство, већ логика тржишта и профињеност (до 
гађења доведене) знаности. Не покреће се напрасно, није подстицано 
бијесом, него је планирано до савршенства. Завијајући страхом, ужасно 
је рационално. Није му циљ посве уништити живот, већ испрати га, по-
брисати све оно што искуствујемо и памтимо као људски живот (живот 
за живота угурати у смрт). И онда на том побрисаном поново писати, 
уписивати нови живот, нову стварност. Најзад створити човјека који 
ће све то моћи прихватити. Човјека без људског..., неку у страху љуљану 
креатуру којој ће на ухо пјевати радосну вијест гласом реклама, а у 
такту препорука СЗО (или неке друге испоставе моћи).   

И док нас тако веома љубазно уништавају, и живот испирају у 
име здравља, можда нам и заискри колико нисмо умјели цијенити оно 
што смо имали и што нам је дато. Управо сад кад све отимају зар сваки 
дјелић свакидашњице не заслужује да се прихвати са захвалношћу, са 
јасним осјећајем да је дат као милост, односно са погледом на мистериј 
постојања, са ријечју о чуду цијелог тог несигурнога живота, која мора 
разломити печат на нашим уснама у молитви и пјесми.22

Не знам је ли се одоцнило, да ли је за све касно, али знам, важно 
је понављати, понављати наглас да све одјекује: свијет треба сачу-
вати онаквим каквим јесте! Никакво мијењање свијета, већ његово 
очување! Прилика је то да све поправљаче збиље (и нови и старе) на-
покон позовемо да се више не праве луди, већ да признају очигледно: 

22 Могућност потпуног уништење која пријети нашој рјечи истовремено 
јој даје прилику да изнова пронађе властиту дубину: гдје постоји опасност 
расте и оно спасоносно! (Хелдерлин).
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у погледу ње никако се не може бити револуционар, већ само кон-
зервативац. И никад то и није била ствар наше воље и избора, већ 
такво је стање ствари. Kад је постало ствар избора, ђаво је већ од-
нио шалу. Устоличио лаж и најавио лудило до краја. Не ради се овдје 
(као код Андерса) о потреби да се чувена Марксова теза о Фојербаху 
превлада, напротив, ваља утврдити да она од почетка бијаше бесло-
весна. Све модерне идеје о поправци створеног свијета, о стварању 
раја на земљи својом руком, пуцањ су у празно. У бити, само вјешто 
артикулисана мржња на створеност чији је циљ само један: по сваку 
цијену запријечити милост. Зато су сви покушаји да се те идеје оства-
ре увијек завршавали у истом: „веома пристојан Пакао“ (Kлодел). 
Јер како човјек да мијења свијет ако је биће које суштински не зна. 
Kолико год да развија знање он никад неће бити, што каже Платон, у 
домену јасноти. „Нико не зна оно saphes – очигледно, јасно; човјеку се 
приказује једино dokos, привид или појавност што се простире преко 
свега.“23  Поуздати се у субјективне јасноће са ђаволом је тикве сади-
ти. Властита јасност највећа је пријетња људскости у нама самима..., 
јер права  јасност „нешто је што стоји на сасвим другој страни од 
човјекове (оној божанској). Човјек у њој блуди. Имати свијест о томе 
већ је извјесна јасноћа ума о цјелини која није наша“24,  неки просјај 
вјечности у временитом, додир Другог у Истом. Он (као додир) има 
необичну моћ да развлашћује. А развлаштени умјесто да мијења 
свијет гледаће да га разумије, да умјесто свијета преобрази своје срце. 
Ко зна, можда се тад и свијет промијени... па нас прими... и ми у њега 
уђемо... То је оно што човјек може и што му је дато. А мало ли је....? 

Али не..., хтјели смо мијењати, по свом градити, и свијет и 
човјека, као да је то нека наша ствар... Напокон се угасисмо својим 
јасностима. Баш као и онај поглавица анђела, Луцифер, свјетлоноша, 
који поста Kнезом тмина. Хтјели смо нову зору, а осванусмо у па-
клу. У апокалипси..., али овој нашој, голој и без краљевства. Голубица 
коју Ној шаље ту се више не враћа, а Арка је осуђена на пропаст. 
Апокалипса више није ствар пророка, већ научног прорачуна. Ако 

23 Б. Снел; Откривање духа у грчкој филозофији и књижевности, 
Лозница, 2014, стр. 169.

24 Ј. Паточка; Избор из филозофских списа, Нови Сад, 2013, стр. 259.
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овако наставимо, путем развоја, засигурно нас више неће бити. 
Постоји једна шала која нашу ситуацију предочава на елегантан 
начин: човјек скочи с врха небодера од сто спратова. Kако пада по-
ред сваког спрата, људи га чују да говори – „засад је добро, засад је 
добро...“.25 Он се понаша сасвим у складу са временом –  прорачунава 
ризик, али исход је заправо и више него извјестан. 

У том смислу, наше вријеме и није епоха, већ одгода. Kумулативна 
ура прогресизма своје мјесто препушта одбројавању уназад свеоп-
штег катастрофизма. Прва смо генерација која у пуном обиму бива 
свјесна ограничености људске врсте. Некад се знало да је свако од 
нас, као појединац, осуђен на смрт, данас знамо да смо осуђени на 
поптпуну смрт, без потомства, без кадиша (молитве за мртве). Све 
су прилике, из тога ни црви неће извући никакву корист. На крају 
ће и смрт умријети, али не захваљујући тријумфу живота, него због 
потпуног истребљења. И нема те утопије, политичке или социјалне, 
која је способна ослободити вртоглавице пред блиским ишчезнућем. 

Ако тјескоба пред смрћу изазива на бијег у забаве, као што је го-
ворио Паскал, на какве ће нас тек наказне пирове бацати ова тјескоба 
пред колективном смрћу? Млађи нараштаји ту су много боље упућени 
од нас. Знају добро о чему је ријеч. Шта год им причамо, чему год их 
поучавамо, њима то не говори ништа, јер у овом времену и не може да 
говори, запушена су му уста. Све то у њиховим очима нема никаквог 
смисла. Желе лак успјех, лако зарађен новац, лаку екстазу, јер напросто 
осјећају вријеме. А вријеме каже – времена нема! Оно трајање унутар 
којег су се збивале култура и озбиљна политика не гарантује више 
нико. Тетида сину Ахилу даје да бира између кратког, насилног, али 
славног живота и живота дугог, мирног, али неугледног. Ове алтерна-
тиве више нису могуће, јер немамо довољно осигураног будућег вре-
мена за славу хероја. Највише што можемо таштина је звијезда, оних 
медијских. Ако нешто хоће да буде и постоји мора се подесити мањку 
времена. Kад нико више не вјерје у трајност једино што преостаје јесте 
тренутачност (инстант култура, политика на фејсбуку и инстаграму, 
образовање на даљину, филозофија за понијети...). Отуд и ова луђачка 

25 Видјети: Е. Гиденс; Одбегли свет, Београд, 2005, стр. 16. 
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журба да се на мрежама спремају или објављују нападне небитно-
сти којима хоћемо позлатити властите таштине. Но, та нумеричка 
архивирања само су посвета отпада. Очајнички труд да се посвуда 
остави траг управо је супротан пажњи стварања дјела. Јер дјело није 
реликвија упокојеног живота, већ сјеме будуће славе...26  

Ако све што захтијева сјећање потомства мора у пензију, онда 
је и човјеку одзвонило. Бескористан је и застарио.27  Овај свијет треба 
нешто друго. Нешто подесно за смрт без трага. И на том се интензив-
но ради. Можда једино на томе. Наступила је ера откупљења човјека 
путем науке, технике, путем профита. Побољшати његову каквоћу 
као што се побољашава каквоћа парадајза или било којег другог про-
извода, како би се уштимао са тактом свјетских процеса. Није ли то 
уједно и крајњи стадиј модерног експериментисања са човјеком? 

Још је Паскал говорио: „научите да човјек бесконачно надилази 
човјека“. Свако од нас, иако пролазник и пролазан у свом животу 
жели прекорачење из простог разлога јер човјек је (ма шта о томе 
причали еволуционисти) животиња велике неприлагођености. То 
је једино биће које се чуди да постоји. Умјесто да безбрижно живи 
по нагону он тражи смисао, пита се о разлозима живљења, одгонета 
свијет као да је шума симбола, жели  с ону страну, жели неку оностар-
ност која не мора нужно бити неки други свијет, већ начин којим се 
продире у тајну овог свијета, начин да се дохвати његов мистериј и 
пије са његова извора. 

По својој бити човјек је неспорно трансхуман, прекољудски, 
надљудски. Али је увијек спорно како се постиже то транс надљудског? 
Да ли путем културе и отварањем трансцендентноме, онострано-
ме, или путем технике и генетичких манипулација? Да ли помоћу 
мистерија ријечи или ничеанском вољом за моћ? 

26 Некад је човјек заиста могао радити за потомство. Умјетник или 
филозоф брусили су своја дјела у општем неразумијевању, вјерујући да ће 
их схватити стољећа која долазе. Али ми више нисмо сигурни хоће ли она 
уопште долазити, хоће ли свијета уопште бити. Времена заиста нема. Али, ово 
хоћу рећи браћо ... вријеме се згрчило... (I Kор. 7, 29). Скратило. Зато и нуди 
на хиљаде тренутних задовљстава, чекајући коначни шкљоц окидача: да једно 
тако добро потпомогнуто самоубиство буде као оргазам или спектакл.

27 Видјети: Г. Андерс; Застарелост човека, Београд, 1985.
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Признаћете, једно је кад о трансхуманом говори Платон, Данте 
(или јеванђеља), а нешто сасвим друго када то чине модерни и пост-
модерни мислиоци. Платоново или Дантеово transhumanar рачуна са 
трансценденцијом, отвореношћу Небесима (код једног у перспективи 
Добра или код другог у песрспективи Христа). При том, трансценденција 
не потире људску природу него је уздиже. Небо потпомаже човјеков 
раст. Некад су људи у себи препознавали неки космички аспект, има-
ли су представе звјездане бесмртности, сањали о статусу небеских 
тијела (на шта се ми можемо још само добро насмијати). М. Фићино је 
могао рећи: „Зашто гледате тако дуго божанска бића? Подигните очи 
ка небу, грађани небеске домовине са пребивалиштем на земљи! Да, 
човек је земаљска звезда (terrena stella) окружена облаком, а звезда је, 
са своје стране, небески човек (celestis homo)“.28 Пењући се навише, у 
отворености Небу, човјек је заиста бесконачно усавршив. Али, већ ће 
просвјетитељство, обилато потпомогнуто реформацијом, управо од 
идеје бесконачне усавршивости учинити моћно оружје у борби против 
трансценденције.29 Не треба нам Небо за усавршавање, напротив, оно 
само замлаћује! Човјек се од сада усавршава сам, својом руком (разум), 
искључиво хоризонтално, у нетрпљеивости према свакој вертикали. 
Просвјетитељске идеје само су логичан корак који наступа послије 
отварања врата лудачком импулсу редукционизма од стране схола-
стичара и објашњења Бога од стране реформатора. Ако би реалност 
могла бити сведена само на игру предестинираног избора, зашто не би 
одбацили Бога који сваким даном изгледа све више као демон? Зашто 
човјека не поставити да влада над рајем којег сам ствара? Заиста, зашто 
не измислити цијели један нови свијет и спасити човјечанство кроз 
умјетност, социјални инжињеринг и науку, радије него кроз духовну 
обнову?30 А пошто су животне околности све луђе и луђе, потребно ће 
бити човјека сасвим радизајнирати како би ту лудост и даље подносио.   

28  Цитирано из: Р. Браг; Мудрост света, Нови Сад, 2012, стр. 127.
29  Свједоци смо, вели маркиз де Kондорсе „развоја једне нове доктрине 

која ће задати крајњи ударац већ уздрманој структури религиозних 
предрасуда. То је идеја бесконачне усавршивости људске врсте“.   

30  Видјети: Ф. Шејфер; Плесати сам, Требиње-Врњци, 2004, стр. 124-125.    
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Али трансхуманизам коме би произвођач био човјек, да ли је 
то уопште трансхуманизам? Ако trans значи преко, с оне стране, да 
ли се у њему иде с оне стране људског или се залази са ове стране? Да 
ли човјека успиње (преко себе) или пада (испод себе)? 

Kако год, на овом мјесту модерност је доведена до крајње тач-
ке. А та тачка јединствена је у повијести: нико прије нас није био у 
прилици да искушава овако темељну и радикалну кризу хуманизма. 
То је недвосмилено највећа криза са којом се мора суочити. Она није 
економска (финансијска), није ни еколошка или религијска, већ је 
понајприје антрополошка и метафизичка, најзад духовна. Ова криза 
у темељу је сваке друге и од њеног исхода све зависи. Говорити о 
другим кризама без ове, темељне, пуко је брбљање. Нудити рјешења 
без темељног разрјешења млатити је празну сламу (стално продуко-
вати кризе). И око нас само брбљања и замлаћивања..., искључиво 
знакови сљепоће. Човјек или неће или не може да поново раз-
мотри сопствени случај. Руку на срце, улог је огроман: модерно 
саморазумијевање, модерна слобода. А ко је луд да сијече грану на 
којој сједи? Kо да удари против својих сигурности? А шта ако нам 
грана замрачује шуму, а сигурности уручују отказ на овој земљи? 
Засигурно. 

Двадесети вијек до усијања ће довести носећу идеју модерности 
– идеју мијењања човјека. Модерност и није друго до стварање новог 
свијета, то је вријеме револуција. А шта је стварање новог свијета, ако 
не деконструкција старог, цијеле религиозне конфигурације оностар-
ности, бесмртности душе и васкрсења. Времена су нова и модерна 
јер почивају на темељној и неупитној тези да уколико се не ослободи 
религиозних и метафизичких предрасуда човјек никад неће повра-
тити своју изгубљену есенцију. Дакле, нова слобода могућа је једино 
склањањем Бога, његовим потискивањем (али тако да склањајући 
Бога задржи његове ингеренције, као неки наопаки Бог, говориће 
Шелинг). Потискивање је њен услов.31 Нови свијет је за новог човјека. 
Стари нека згасне. 

31 Ако је модерна слобода могућа само под условом потискивања, онда 
Бог јесте чак и онда кад све чинимо да га нема. А употреба ове слободе смјеста 
је злоупотреба (видјети: Л. Хун; Филозофија трагичког, Загреб, 2014). 
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А шта ће (у најкраћем) чинити нови човјек, онај који се осло-
боди Бога, вјеровања?  

Или ће настојати да се оствари егоистички, позивајући се на 
један ексклузиван и суверен индивидуализам, или колективно, кроз 
један дуг историјски пут, као код Маркса, или пак, попут Ничеа, упу-
тити се ка надљудском, кроз трансмутацију вриједности врсте. Све 
ове мисли колико год биле различите имају исту суштинску црту (ос): 
теже неком иделаном преображају, еманципованом људском роду 
треба придодати неку финалност, неко с ону страну које више није 
онострано религије него људско у људском, превазилажење властитог 
стања, нека трансценденција која потиче од властите моћи. Човјек (а 
онда и људска врста) мора да напусти себе, мора се научити заћи с ону 
страну сопственог краја, ако хоће да упозна велику зору, метаморфозу 
постојања... Таквог човјека још нема. Тек треба доћи. Ваља се око њега 
трудити, припремати га. Човјек је програм (и то властити програм), 
не више створ. Kаква илузија! Али, каква надмоћна илузија!

Двадесети вијек пролази у опсесивном настојању да управо ту 
илузију озбиљи. Идеја новог човјека кружила је између фашизма и 
комунизма. Сценографија готова иста: пролетер који стоји на прагу 
еманципованог свијета и егземпларни Аријевац Сигфрид, који поко-
рава змајеве декаденције.32 Дискусија око тога шта је стари човјек кога 
треба надићи насилна је и непомирљива. У оба случаја пројект крајње 
радикалан. Његовом реализацијом не узима се у обзир сингуларност 
људских живота – постоји само материјал за опште циљеве.33  

Исход је познат: крах илузије пратиле су ријеке крви, фабрике 
смрти. Најтрагичнија политичка катастрофу нашег времена, а можда 
и свих времена. Богу хвала, па је то иза нас. А да ли је? Из петних жила 
труди се показати како су те категорије (фашизам и комунизам) напо-
кон мртве. Идеолошки пројекти стварања новог човјека једноставно 

32  А. Бадју; Стољеће, Загреб, 2008, стр. 14.
33 Нови човјек фашизма је прочишћење старог (исквареног) човјека. 

Прочишћење је више или мање насилан процес повратка изгубљеном извору 
(према властитом пројекту). Нови човјек комунизма је реална креација, 
стварање нечег што никада није постојало. Уз све разлике, и један и други 
човјек су програми, програми које треба остварити својом руком.    
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су пропали. Била је то само илузија, додуше злокобна, али нема трика 
да се понови. Тако се каже, само каже..., тачније, тако се лаже. 

Тачно је да се данас нешто мање интересује за политичко 
стварање новог човјека, међутим, он се интензивно ствара другим 
средствима. Аушвиц, Хирошима, напросто захтијевају другачије 
методологије, суптилније, софистицираније. Без много помпе и при-
че, стари се науми настављају, са ријечи се прелази на дјела. Што 
није могла идеологија учиниће наука. Што није ишло идеолошким 
пројектом доћи ће аутоматизмом ствари. Стога је кохерентно да се 
осуда прометејског политичког пројекта подудара са техничком, и у 
крајњем ресору финансијском, могућности промјене специфичности 
човјека. Промијенити човјека у ономе што је њему најкорјенитије био 
је револуционарни пројект, недвосмислено лош пројект, а сада је то 
научни проблем, за који она евидентно може наћи рјешења. 

Дакле, наука зна створити новог човјека. Али шта да се ради са 
том чињеницом? Будући да нема пројекта (и да га неће бити јер мо-
рао би бити величанствен, епски, сувише насилан) одговор је свима 
познат: профит ће рећи! Прелазимо из реда пројекта на аутоматизам 
профита. Пројект је много убијао, убија ли аутоматизам? Чини се 
много учинковитије! И гле чуда: више се нико и не може позвати 
на одговоност. Kриминалце и протуве које смо могли именовати, 
замијенили су кримналци и протуве који су анонимни, тачно толико 
колико и дионичарска друштва. 

Онда су у својим наумима нацизам и комунизам били много 
искренији, па и поштенији. Да се након окончања свјетског сукоба 
ствари неће битно промијенити одмах су препознали преживјели 
логораши. Сви од реда гнушају се послијератног третирања логора и 
његових жртава. Све је пуно фраза и кичастог говора, и надасве позе 
и лицемјерја. И док су сви брбљали о невиности жртава, ја сам их, 
вели И. Kертес, „готово преклињао да схвате да не могу прогутати 
ту горку пилулу да сам био једино невин“. Брбљивци би требало да 
виде да је побиједило Исто (Хајдегер). Јер, у чему би постати љекар, 
инжењер или тако нешто, могло бити нешто друго него ући у неки 
нови радни логор, много већи и суптилнији, те се посветити орди-
нарном уништавању људи? Онда ријечи од којих се мрзне: „о срећи 
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концлогора, о томе бих им требао говорити сљедећи пут, када ми 
поставе питање!“34 

Заиста, када се прихвати наш тип благостања и тупости, са пра-
вом се може с Kертесом запитати: није ли логор био бољи, барем са 
стране крајности, у погледу отварања питања трагичне вертикално-
сти? Једна од најмрачнијих истина, али колико год била тврда и тамна, 
она даје да се осјети нада, барем у негативу. Нада је код Kертеса довољно 
јака да увиди испразност свих свјетовних надања, али није довољно 
религиозна, вели Хађађ, да би „пошла изнад до нашег првобитног 
позива“.35 Остаје чињеница да ако овај живот не може процвјетати 
као живот вјечни, моја свијест присиљава ме признати како он нема 
смисла. Никакво сјећање неће моћи поправити уништавање Жидова. 
Заиста, шта може сјећање? У нашем случају, јесмо ли њиме поправили 
страдање Срба? Или смо их поново убијали? Сјећањем развијали за-
борав! Право говорећи дужност сјећања само је спектакл, уколико је 
не прати заповијест наде. Ђавоља мирођија.     

Све јасније почињемо схватати да стојимо у нечему што је го-
леми експеримент. Оно што је некад експериментисало искључиво на 
животињама и биљкама, сад веома успјешно експеримнтише с нама. 
Додијељена нам је иста судбина коју смо ми намијенили животињама: 
да умремо живи иза бодљикавих жица неке експерименталне фар-
ме. И још, на фарму да се иде добровољно. То се данас зове живот 
без предрасуда, а значи: самог себе узимати за заморца као што се то 
чинило са остатком свијета, живим и неживим. Весело улагати своју 
судбину као што се то чинило са судбинама свих других. Kрајни циљ: 
научити се жтрвовању, експерименту без ограничења! 

Ниче је вјеровао да људска врста може остварити сувере-
ност само превредновањем, трансмутацијом вриједности, ина-
че остаје везана за празновјерја (како она религијска тако и она 
она модернија психолошка, техничка, укључуући и предрасуду о 
себи као дефинитивној врсти – не бесмртној у смислу славе, него 

34  I. Kertész; Dossier K, New York, 2013, str. 32; видјети: Човјек без судбине, 
Загреб, 2003, стр. 34. 

35 Видјети: Ф. Хађађ; Рај на вратима. Оглед о радости која узнемирује, 
Загреб, 2015, стр. 250-251.
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дефинитивној по овладавању опстанком, по техничком фетишизму). 
Ничеова се трансмутација вриједности није догодила. Тачније, она 
се догодила али не онако како је Ниче желио: не с оне стране него с 
ове стране добра и зла; не с оне стране него с ове стране истинитог и 
лажног, лијепог и ружног... Границе људског и нељудског бришу се, али 
не зарад надљудског, већ подљудског, зарад нестајања симболичких 
карактеристика врсте. 

То поприма различите облике, па се данас могу разликовати 
три основна начина да се упропасти људскост: ако се иде према ки-
боргу имамо техницизам, ако се хоће повратак природи имаћемо 
екологизам, и ако се проповиједа растапање у Богу добићемо фунда-
ментализам.36 Три начина да згазите људскост, три су начина да се 
погази повијест, то јесте дуго вријеме, трајање културе и политике, 
било суновратом према тренутачности строја (што ради технициста 
тражећи срећу на click), било враћањем циклусима природе (што ради 
екологиста жудећи за весељем абориколних мајмуна), било заносећи 
се вјечношћу (што чини фундамнеталиста подлажући се дезинкар-
нисаном и ирационалном божанству). У сва три случаја тежи се ис-
том: блиском нестанку човјека, перспективи његова нестанка. Кад 
се све сабре немогуће је одбити налаз: модерност је процес у којем 
је оно људско, постепено али сигурно, губило сваки легитимитет. 
С ону страну свих испразних научавања, бијаше то ђаволски наум 
да се стари човјек и његова друштвеност завитлају у пакао! Да се са 
Богом напокон заврши (јер Он заиста јесте Вјечни, али само вјечни 
крадљивац енергија). Све у свему: једна бесловесна глорификација 
пада! И отужна...

Онда и ово што нам се збива није ништа неочекивано, ника-
кав ексцес, већ управо посљедица пада, тачније, посљедица равно-
душности према губитку свега што нас је чинило људима (требало 
би да свако упозна своју унутрашњу нискост која само није имала 
времена да се јасно изрази извана). Дато је то сваком да види, а опет, 
и не мора, па може и даље ћорав до у бескрај нагањати кривце. Kрив 
је Вучић, крив је Додик... Али како да вам буде крив човјек који би у 
сваком нормалном људском амбијенту био само то што јесте – наиме, 

36 Видјети: Ф. Хађађ; Kад се све тако има распасти, Загреб, 2019, стр. 101
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несрећник који покушава да извуче све што се може из своје потресне 
неспособности (Љ. Симовић). Успон оваквих креатура диљем свијета 
назамислив је без нашег пада. Напросто, ми данашњи људи, овакви 
какви смо, поуздан смо знак да је модерност највећи тријумф славила 
у „бесмислености својих резултата“.37   

Свако образлагање овдје би посвједочило неваспитаност за 
мишљење, јер ствари су очите. Али ко не види да иза те очитости 
стоји очигледност par excellance, објективна очигледност, која не за-
виси од нас, нашег ока, од оног што смо ми изградили, наших руку, 
ништа није видио. Очигледност која је дарована и која једноставно 
упада у очи: није ту да угађа и ласка очима него се појављује да рани 
и да побрка наше планове. Јасна је њена порука упркос свих модерних 
настојања да се потре (или баш стога): човјек се „рађа одозго“, биљка 
је то, не земаљска већ небеска – коријење му је тамо гдје је и извор 
(ἀπὸ γῆς ἡμᾶς αἴρειν ὡς ὄντας φυτόν οὐκ ἔγγειον ἀλλὰ οὐράνιον, Тимеј, 
90а). Небо је оно гдје је „први постанак душе никао“.... Пред овим... 
сваки модерни глас да зашути! А врабац сови поново да се поклони. 
Јер демантовани су... и то објективно. Покуша ли се хуманизам за-
сновати на себи самом догађа се исто као кад се кућа хоће подићи 
без икаквог вањског упоришта – руши се. Да се зграда подигне треба 
темељ, тло, а да се подигне човјек потребно је Небо. 

Једино филозофски часно јесте наново размотрити сопствени 
случај, те пригрлити стара питања: ко је човјек и како га дефинисати? 
Да ли је наша величина у техничкој лагодности живљења или у оној 
отвореној рани, у оном отварању које је као крик према Небу? Чудесно 
у човјеку, да ли је у његовој успјешном извођењу, у људском резултату 
или у мистерију изненађујуће присутности? Најзад, је ли људскост 
хоризонтални развитак наше моћи или вертикално уздизање на-
шом ријечју? Онда би се и крајња тачка модерности могла показа-
ти и као тачка крајње милости. Уистину, зар модерност не допушта 
да контрастирањем боље разумијемо своју људскост? Зар суочени 
са савременима трансхуманизмима у све већој мјери не постајемо 
свјесни да управо Јеванђеља говоре о преображају човјека који је 

37  П. Слотердајк; Kоперниканска мобилизација и птоломејско разоружање, 
стр. 41.  
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очување људскога, а не његова побожна роботизација..., преображење 
скитнице, а не доминација титана..., откупљење сумњивих типова, а 
не производња индивидуа са нула мана. 

Чему онда заиста поучавају модерна времена и сва звјерства 
наших времена? Чему најприје. Шта она значе за данас? Никако да 
више не можемо вјеровати у Бога (што се хтјело поставити као ак-
сиом) већ да не можемо више вјеровати у Повијест као дијалектику 
напретка, која нам казује како се људи најзад спасавају властитим 
снагама. 

Хтјели или не, Бог од кога смо се опростили поново се враћа. 
Баш онда када смо увјерени да смо с њим поравнали све рачуне. У 
ствари Бог није ни одлазио, увијек је био ту, што би рекао Августин, 
само нас није било. 

Kако онда стојимо са чињеницом да Бога нема! Kако мислимо 
то нема, ту празнину? Је ли нема смјеста и смрт? И да ли је та смрт 
дефинитивна? Па празнину што прије треба попунити собом. А шта 
ако је смрт Бога само једна епизода опроста од Бога? Шта ако је праз-
нина настала опростом од Бога још увијек Божја! Погледајте наше 
празнине – јесу ли оне уопште наше? Уистину, нису ли чудо!

Сјетимо се: Јован, ушавши у гроб Христов, видје и повјерова. 
Шта је он то видио па је смјеста повјеровао у Христово васкрснуће? 
Ништа, заиста ништа. Ништа није видио, или боље речено видио 
је пресавијене повоје и по тој празној чахури, која јесте празна али 
није подерана, видио је очито повлачење Учитеља. Чудо над чудима 
управо је то чудо у празнини. Мора да је такво свако истинско чудо! 
Оно ослободи простор. Бог се само повлачи... Kажем заиста повлачи 
се, а не ишчезао је, нестаје, умире.  Шта ако је човјек тај који заправо 
нестаје? Све више умире. Управо бјежећи од Бога, скривајући се. Није 
ли се Адам, пробавши забрањени плод, први сакрио од Бога? И је ли 
то сакривање постало начин живота, нешто најнормалније? 

Гдје си? Гдје је човјек – зар Библија то прво не пита? Гдје си, што 
значи, гдје је твоја  личност? Зашто се скриваш? Што се отуђујеш од 
мене? Видиш ли да си кроз то и себе изгубио. У каквом си стању, гдје 
се сад налазиш?.. Исприке море, тиште... Човјек се скрива, змијски 
заведен кроз повијест увијек је на страни довијања, преоптерећења, 
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онога више што је у ствари мање (јер то није хтио Онај који јесте). 
Шта је то заправо него додатак који одбија изворни дар? Фатаморгана 
оазе којом се одбацује истинско врело! Но, задовољство је у томе што 
фатаморагану производим Ја својим малим пројектом. Испочетка 
се човјек правда и бјежи, да би касније тај бијег охоло прогласио 
за ослобођење. Но, кад се ослободио почео је да копни. Свијест му 
окорјела, чује а не разумије, види а не замјећује, срце му се усалило, 
уши оглушиле. А Бог заиста није риједак, чезнеш ли за њим и даљина 
се распне... Kао мост... Није Бог мрачан, човјек га тамни. Он је скривен 
јер смо се од њега сакрили.38 Његова скривеност тражи да је откријеш. 
Повученост Бога увијек отвара простор и каже: „Послије вас“. Једина 
особа која може рећи „Послије вас“ она је која је претходно већ била 
тамо. Простор који нам ослобађа није наш осим тако да је најприје 
био Његов. 

Долази ли уопште до памети да кад Бог уступа мјесто он га 
и ствара? Постоји аналогија, каже Хађађ, „која повезује повлачење 
и обухватање, потпуну невидљивост и потпуну присутност – то је 
одступање без нестанка, при чему празнина није празна, него је на-
лик на празнину длана руке, пунина њежности и хране“.39  Ријеч је о 
сличности са мајчином утробом. Њено име на хебрејском Rahamim 
значи милосрђе. За вријеме трудноће мајка даје простор дјетету, 
али не нестаје. Она даје простор у властитом тијелу, хранећи дијете 
храном свога тијела, окружуући га цијелом својом топлином. Мајка 
носи дијете својом присутношћу, али дијете то не види. Не видимо 
Бога, али можда је то стога што нас он ствара, и нас и све око нас. 
Његова милост животом одзвања као staccato: музику зачујемо тек 
из цјелине свих звукова. Тако нас добро обухваћа да готово имамо 
разлога вјеровати да не постоји. Јер Бог није наметљив, он не каже 
Нека будем, већ Нека буде свјетлост... и свјетлост стиже унутар његове 
ријечи. Он не каже Гледајте мене, већ Погледајте љиљане у пољу! 

Плод не види своју мајку, па ако може вјеровати да мајке нема 
то је зато што је њена присутност посвуда (а не само у једном дијелу 
њеног трбуха). Шта ако и ми на сличан начин вјерујемо да Бога нема? 

38  A. J. Хешел; Човјек није сам, Ријека, 2010, стр. 76.
39  Ф. Хађађ; Ускрснуће. Упуте за упорабу, Сплит, 2017, стр. 56.
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Онда би можда и атеистичко вјеровање било несвјесно одавање поча-
сти неизмејрној доброти Вјечнога. Ноћ вјере налик је на ноћ атеизма, 
док заправо узима ту ноћ као што мајка носи чедо у своме крилу, да 
му једног дана подари оно што сама и не разумије. Онда, ово вријеме 
и не би било тако лоше. Без сумње, тренутак је трагичан. Али зар 
трагедија не открива наше највише достојанство: подеротину од доле 
према горе, која усмјерава питање Небу и натприродној љубави јакој 
као смрт? 

За крај, још једном послушајмо ријечи које је Адам чуо послије 
пада „прах си, у прах ћеш се вратити“ (Пост. 3, 19). Не подсјећају 
оне толико на неминовност смрти колико на нужност препорода. 
Одговарају оном што Јевреји зову тешувах (повратак). Ријеч је о по-
вратку праху земаљском не да Адама нестане, него да се изручи у руке 
Створитеља који га је обликовао дајући му изванредну нарав. Па кад 
се враћа праху он поново открива смисао људске природе, тог дина-
мизма који претходи нашим полетима, и поново даје смисао позиву 
уписаном у наше месо и срца. Без тог човјек не може нигдје, не иде, 
ма колико симулирао ход.  А опет, најлакше је бити циничан. Порећи 
Божју опстојност лако је попут самоубиства. И једнако бесловесно.  
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СЕРГЕЈ  ЈЕСЕЊИН

Сергеј Јесењин рођен је у селу Константиново (Рјазањска 
Губернија) 1895. године; умро је у Лењинграду 1925. године.  

Са одличним успјехом завршио учитељску четворогодишњу 
школу у Константинову, школовање наставио на Народном свеучи-
лишту у Москви. Године 1915. у Петрограду упознао руске симбо-
листе (Блока, Мајаковског, Городецког), као и „новосеоске“ пјеснике 
(Н. Кљујев), и наредне двије године близак је овом кругу. Прву књигу 
стихова, Радуњица, објављује почетком 1916. године. У периоду 1918 
− 1920., у Москви,  близак је имажинистима, заправо, један је од ос-
нивача овог умјетничког покрета; касније ће многи Јесењинов рас-
пусни живот и трагични крај повезивати управо са овим покретом, 
с обзиром да се подударају почетак пјесникове боемије и почетак 
дјеловања имажиниста.

С. Јесењин прихвата револуцију, али, слично многим пје-
сницима, као стихију, као мистично очишћење. Очекује од револуције 
да оствари народњачке идеале, да Русију претвори у сељачки рај 
– у социјалном, духовном и религиозном смислу. Већ друге рево-
луционарне године(„првог вијека“), објавио је три књиге стихо-
ва – Плаветнило, Преображај и Сеоски часослов. Из поетике ових 
наслова видљиво је да та поетика припада поезији имажинизма, 
иако ће Јесењин већ кроз двије године имати критички однос и пре-
ма том схватању, односно, према покрету који је сам створио, шта 
више, заједно са пјесником А. Мариенховом, био творац његовог 
манифеста: „Моја сабраћа немају осјећање за домовину“, 1921. го-
дине, написаће Јесењин.Ту и следећу годину проводи путујући по 
западној Европи и Америци(коју описује као „жељезни Миргород“), 
у друштву своје будуће супруге - америчке плесачице Исидоре 
Данкан, изазивајући низ скандала које су попратила свјетска гласи-
ла. Пред крај живота Јесењин пише и објављује велики број својих 
најпознатијих дјела – књиге „Кафанска Москва“, „Стихови“, „О Русији 
и Револуцији“, „Совјетска Русија“, „Персијски мотиви“, Ана Сњегина“, 
„Црни човјек“... Одмах након његове контроверзне смрти (званично, 
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самоубиства, извршеног у соби лењинградског хотела „Англитер“, 
27. децембра, 1925.г), биће објављене Јесењинове „Сабране пјесме“ 
у 4 тома. Искреност и емотивност испољена у стиховима, Јесењина 
су учинили најпопуларнијим руским пјесником XX стољећа и у 
отаџбини и изван Русије.     
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***
Спава ковиљ.У вољеној степи
Свјежим дахом мирише ми пелин.
Никад неће тако да кријепи
Друга земља, нити то и желим.

Знам, од судбе никуд се не може
И, молићу, потврдиће свако – 
Радују се, муче се и гложе – 
У Русији, вовјек, живе тако! 

Сјај мјесечев, дуги, тајновити,
Плаче врба, јова прошаптала –
Нико неће престати љубити
Родну раван ради крика ждрала.

И сам зраком новим и чудесним,
Као вас род, судбински обасјан,
И даље сам несумњиво пјесник
Избе, њиве и злаћаног класа.

Некад видим у сну на узглављу
Као – тушта и тма црног врага
Притиснула и држи у стрављу
Лугове и моја поља драга.

Чак и тада, опхрван бунилом,
Препознати свој вапај умијем:
Дајте, да у отачаству милом,
Све љубећи, спокојно умирем!
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***
Не љубиш ме, не мариш за мене –
Ваљда нисам по мјери ти сасвим?       
Не гледаш ме а страст те покрене
И грлиш ме рукама дрхтавим.

Ти – женствена, миловању рада,
Ја – ни њежан, али ни груб никад ...
Де, признај ми, колико до сада
Имала си оваквих прилика?

Знам, минуше они попут сјена
И огањ их не огрија живи,
Сједала си многом на кољена,
А сада се и на моја приви.

Нека су ти очи и склопљене –
На другога мислиш, ја се кладим
А, поштено, не тресе ни мене
Само с тобом жуч јаве да сладим.

И не сматрај нашу везу трајном,
За мене је – флертовање лако,
Како сам те сусрео случајно –
Исто ћу се и растати тако.

И ти пут свој након тога бирај,
Не буде ли радости, ти мируј,
Нељубљене до тебе – не дирај,
А код хладних – жара не распируј.

Једном, када с неким другим кренеш
Да у шетњи о љубави гучеш,
Налетјећеш можда тад`   на мене
И ми ћемо као оно јуче:                         
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Да не види онај што те прати,
А у томе неискусна ниси –
„Добро вече“, ти ћеш прошаптати,           
Ја ћу рећи – „Добро вече, misis.“             

Али, опет, ни од тога среће –
Не расцвјета нико никад свело,            
Ко љубљаше једном – више неће,
Не распламса ништа сагорјело.

***
До виђења, друже мој најдражи,
Твој лик мили моје груди грије,
Зато ово растојање тражи                          
Наш поновни сусрет – унапријед.

До виђења, рецимо нијемо,                    
Не мршти се, није ништа ово -        
У животу мријет умијемо
А није нам ни живјети ново.

***
Клене залеђени, клене гологлави,
Зашто тако нагнут стојиш на мећави?

Је л`  ти круна нешто чула ил`  видјела?
Или само тако ишета из села?

Као пијан стражар, тек што путем крете,           
Ти, промрзлих ногу, зађе у намете.                    

А и ја сам нешто оквасио чланке –
Једва идем кући с другарске пијанке:
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Ондје видим врбу, ондје бор квргави –
О љету им пјесму пјевам у мећави.             

Чак сам и клен био – учини се мени –
Но, не огољели него клен зелени.            

Па, губећи скромност и са јавом везу –
Као туђу жену грлио сам брезу.

***
Неописиви, и њежни, и тавни...    
Послије бура, мој смирени крају,
Ти, моје душе мој предјеле равни,
Мед и руже те дахом напајају.

И сам се смирих. Крај је дугој бури.
Али, не кунем оно што сам био,
А као тројка коњска ја пројурих
С краја на крај цијелом Русијом.

И имах много, и згртах по жељи,
И како стекох – с ђаволом и списках.
А сад, у овој шумској обитељи,
Ја јасно чујем и кад пада листак, 

И прапорчиће, и слабашни ехо –
Све, са лакоћом, груди ми прожима.
Застани, душо! Нас двоје далеко
Стизасмо скупа судњим путевима.

Сјетимо ли се шта нам се све деси –
Шта искусисмо, шта по страни оста –
Нека су просте увреде, гријеси –
Туђом кривицом, а и нашом доста.
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И што је било и што није – примам,
Прихватам све што и би а и не би,
Једино жалим – а тридесет имам –
Због пијанстава многих, непотребних.

Но, зар храст млади – зар он не лелуја,
Као и млада на ливади трава?
Ех, ти, младости, и бурна и бујна,
Страсна младости... златна, вртоглава...

***
Уморан већ од завичаја,
За просторима другим тужећ`,
Одох из чаме родног краја –
У скиталице и лопуже.

Одмах сада ћу и да кренем
Да тражим кутак уџерице,
А оштар нож ће друг за мене
Убацити ми у корице.

Са неба тјера зрак прољећни
Да се опростим сад са прагом,
Као и она што изрећи
Не желим њено име драго.

А кад се овдје вратим, морам
Утјешити се на црн начин –
Послужиће ми рам прозора
Омчу рукава да окачим.          

Сиједе врбе крај ограде
Тужније ће се још савити,
Мене ће, као да се гаде,
Уз лавеж псећи сахранити.
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Небом ће мјесец пун да плива,
По језерима сјај да пада...
Русија, као вазда жива,
Плесаће уз плач крај ограда.

***
Њиве се црне, рогоз – гола,
Од воде – маглин прамен ниски,
А сунце, као точак кола,
Прелази модри врх планински.

Спава квргава уска стаза:
Данас у сну се њој указа –
Како је сасвим-сасвим мало
До прве зиме преостало.

Ах, и ја нешто слично слутим:
Кроз прамен магле видјех јуче –
Попут ждребета, мјесец жути
Пртином наше санке вуче

***
Над прозором мјесец. Под њим, вјетар, доље
Облијеће око сребрне тополе.

Плач однекуд стиже – глас самотни неки –
И толико блиски и тако далеки.

Плаче и смије се пјесма гласном шкрипом.
Гдје си моја липо? Моја стара липо?
 
И ја раном зором, некад, о празнику,
Док драгани идох свирах хармонику,



45

А сад моје свирке њој ништа не значе.
Сад уз туђу пјесму смијем се и плачем.

***
Ко да ми каже и открије
Какву ли само тајну крије
Нијеми, тихи свијет биља,
И руке Творца гдје су ту?
Зар свако дјело свето је, збиља,
И да ли стварно свемоћни звук
И живом слову утка дух?

***
Непријатна месечина бледа
И бескраја степског тужни јад:
У дечаштву несташном то гледах,
Клех и љубих, и не само ја.

Посвуд врбе свеле дуж друмова
И запрежних кола тешки пој.
Али сад би стара песма ова
Била права казна за слух мој.

Равнодушан  гледам  уџерице
И огњишта већ не волим жар,
Не миришу  јабучје латице
А и поља изгубила чар.

Нешто друго сад ме срећним чини –
Сад посматрам кроз месечев сјај
Како расте камено- челични
Моје родне земље моћни рај.
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Заостала Русијо! Дозволи,
Са орањем и копањем – стој!
Болно је и брези и тополи
Да гледају на тај печал свој.

Шта ће са мном бити није важно...
Можда нисам пристао за век,
Но  Русију доживети снажном
За мене је свети циљ и лек.

И упркос бректању мотора,
Сталној буци и јурњави тој,
Срећом, више слушати не морам
Запрежнога точка тешки пој.

***
Ја не жалим, не зовем, не плачем,
Све увене – и јабуков сад.
Венуће  се позлатом оптаче,
Никад више нећу бити млад.

Ти ћеш, срце, друкчије куцати,
Све чешће те успорава студ,
Никад више бос нећу трчати –
Саг под брезу мами узалуд.

И све рјеђе, ти, душе-скитаро,
Распаљујеш ових уста јар.
Гдје си, моје свјеже – а већ старо,
Гдје је чувства и очију жар?
Да ли постах прескуп у потреби,
Мој животе, ти си – ил'  је сан?
Ех, к'о  да ме блаженог на себи
Коњ пронесе кроз прољећни дан.
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Сви минемо, и све на свијету,
Са кленова љеска лишћа мјед...
Мре све што икад би у цвијету,
Благословен нека је тај ред.

47
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ПЈЕСМА О КЕРУШИ  

На стрњишту, раном зором,
Сред рогози што лелуја,
Оштенила њих седморо,
Оштенила риђа куја.

Лизала их до сутона,
Штитила од мраза зимског,
Топила под њима она –
Лед топлином материнском,

А пред вече кад живина
Умири се за починак,
Сур домаћин, из стрњина
Диже штенад – и све у џак!

Пратила је куја њега
Попут сјенке од уходе...
Дуго дрхта сред снијега,
Уз мрешкање кобно воде...

У повратку, слуз лижући
Са бокова преморених,
Спази  мјесец – никад жући
И помисли, такав - њеним

Штенцима је врло сличан!
Подиже се њушка топла,
Ка мјесецу болно скича
Све док га не сакри облак... 

Истом, к'о  у игри кад се
Закотрља кам низ бријег
Поглед поче да јој гасне,
Очи псеће следи снијег.
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ПСУ КАЧАЛОВА

Џими, за срећу, шапу амо!
Не видјех твојој шапи сличну.
Хајде, на мјесец скупа лајмо,
На облачину непомичну...
Џими, за срећу, шапу амо.

Стани, не лижи и не скачи –
Ја хоћу тек да схватиш што-шта,
Тачније, живот – шта он значи
И како само много кошта!

Твој домаћин је знан: гостију
Код њега вазда пуно ту је,
Ти си љубимац општи, свију,
Свак те поздрави, помилује...

Ти си, знаш и сам, лијеп врашки,
Њушка ти зари од присности –
Без капи једне, ти, по нашки,
Љубиш се „пјански”, пун њежности.

Џими, реци ми, другар буди:
Међу гостима да ли, икад,
Ту примијети, сред свих људи –
Ону најљепшу, тужног лика?

Кад-тад ће доћи! Молим, стога,
Лизни јој руку па, по псећи,
Реци, уиме срца мога,
Све што не стигох сам јој рећи.

Уводну биљешку написао и са 
руског језика превео Зоран Костић.
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Вуксан Кнежевић 

АМНЕЗИЈА (ИЗВОД)

Са Марком сам се последњи пут срео на  факултету када је тре-
бало заједно да полажемо испит из социјологије. Десило се то  десетак 
дана после његове посете Олгиним родитељима. Било је пролеће, крај 
месеца маја. Смушен, нерасположен и огорчен каквог га раније нисам 
познавао. За испит и даље студије био је незаинтересован. У њеми 
више није било оне препознатљиве непокорне ведрине, луцидности 
и отворености у разговору. Није знао, а можда ни хтео да ми објасни 
разлоге зашто  не излази на испит и зашто га настављање студија не 
интересује. Жалио се да му је мајка тешко болесна, да  има и много 
других проблема о којима не жели да говори. Кратко ми је испричао 
о Олгиној трегедији и посети њених родитеља. То је било једино што 
ми је искрено и с болом рекао. Све остало  прожето је метафорама, 
иронијом која се граничила са сарказмом. 

Пошто сам завршио испит, поново смо се нашли и цело по-
подне дружили. Седели смо у кафани, шетали Калименданом и раз-
говарали. Причао је о својој изгубљеној љубави, о Олгиној трагичној 
смрти и њеном подвигу. Подвиг је величао, а за њену смрт кривио 
себе и свој егоизам. У ствари, она њега није издала, а ако је нешто, у 
неопрезности и рекла, учинила је то  без икакве лоше намере. Моја  
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настојања да га разуверим, да му докажем да је поступио како би се 
понашао сваки нормални човек који је  проживи пакао, нису му доти-
цала душу. Кад сам га подсетио да га ни њена рођена мајка не осуђује, 
одмахнуо је руком. То је вероватно резултат Олгиног предсмртног 
завета, завета мајци.

 - И у томе је, као што видиш, остала доследна и непоколобљива 
у својој љубави.

 У разговору и понаашању, није личио на мог некадашњег 
друга и блиског пријатељ Марка, оптимимисту и вазда веселог 
шаљивџију. Као да је и од мене зазирао и бојао се да отвори душу. 
Мењао је теме, расположење, губио је пажњу о ономе о чему се го-
вори. Мисли и реченице су му често остајале недоречне или нејасне. 
Уздржавао се као да нешто скрива од мене иако то никада није чинио. 
Очигледно да нешто велико скрива, нешто што ни мени није желео 
да открије.

 - Пази, пажљиво погледај оног типа на клупи, десно у другој 
стази – прекинуо је разговор док смо шетали парком. – Тај ме одјутрос 
непркидно прати. Он то више чак и не крије. Од посете Олгиним 
родитељима, не могу да се ослободим фластера. Мислим, да и твоје 
дружње са мном неће ти ништа добро донети.

- Прате и мене. Ја сам на то огуглао и престао сам да на то 
обраћам пажњу. 

Разуме се да је он био потпуно свестан свог стања и положаја, 
те и промена које је предамном свесно показивао. Осећао је да и ја 
то бар делимично схвтам. Зато је покушавао да то кроз шалу, више 
кроз иронију, припише својој, мени добро познатој некадашњој 
амнезији коју је доживео у логору. Устврди да је амнезија његова 
добротворка. Она га повремно походи, проветрава му мозак и тако 
ствара простор за нове утиске, информације и сазнања. ‹›Јер у овом 
лудом времену техничко-технолошког и не знам каквог све  развоја, 
ни најгенијалнији умови нису у стању да целовитије схвате све што 
живот доноси››. Говорио је неуобичајено, не баш уверљиво, мада ду-
ховито, с подсмехом и  горчиином.

- Ја сам, драги пријатељу, аутентични изданак нашег народа! 
Учим од њега, мог народа. У томе је он више но генијалан, без премца. 
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Бољи је и од самог себе у много чему. Сваких пар десетина година 
лупи  га нека сила по глави као што сам млатнут и ја. Знаш већ где и 
како. Последица – потрес мозгаи амнезија. Мој народ небески и по 
природи неуништив, из потреса излази као победник, али  изгубљеног 
памћења. Обично заборавља доста од оног што је преживео, а посеб-
но оно зашта се борио. Иако преполовљен, понекад, као последњи пут 
и понижен, себе обавезно проглашава победником. Временом му се 
памћење враћа, сећа се своје прпошлости, али му је она измењена, 
малтене митска. У стању је да и веру мења за идеологију, а свог Бога 
за туђег Безбога.

- Ниси ли, драги пријатељу, почео мало да халуцинираш? - при-
метио сам у шали.

- Не, напротив! – уозбиљио се. - Амнезија је једна од карактери-
стичних особина његова. Само нисам  још начисто да ли је негативна 
или позитивна. Биће пре да је  позитивна. Замисли шта је све прешло 
преко њега, а он и даље жив, кажу и да је виталан. Зато мислим  да 
могу да будем поносан. Гледаш  ме бело, рачунаш да сам откачио. Не! 
Тренутно сам врло трезвеен. Послушај пример (неки би га назвали 
злочином, а оно...)! Окупатор нам пороби земљу, а ми хтели  да буде-
мо своји на свом. То је у реду. Мислим  на почетни отпор и каснију 
побуну. Међути, одмах се утаче једна идеолошки острашћена секта, 
са вођом не знам откуда, те природни бунт народа против окупатора 
поче да уврће, да га претаче на своју страну, за своје циљеве. Не да 
га ослободи, но да га превери, уведе у своју идеолошки натопљену 
веру. Борба је настављна. Представници секте убише и  нагрдише не-
колико лешева убијених непријатеља, они нам вратише сто  невиних 
са улице, школа и из села за једног убијеног. Замисли – сто за једног!? 
И тако наши градови постадоше стратишта наше деце и родитеља, а 
села опустела згаришта. Који лудак у таквим односима има право на 
устаничку активност у овој иначе проређеној Србији. 

- И  шта је у томе чудно и ‘’амнезично’’?
- Па то, тај страшан потрес од преко милион и по наших жртта-

ва. Признаћеш, то је ненадокнадив удар за овај мали народ.
- Признајем, шта онда? 
- Од тог стравичног удара наступила је амнезија народа мог. 
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Колико је тешка или благотворна, сваком добромислећем је јасно. 
Уосталом, о благодетима или негативним последицама судиће будуће 
генерације. Ја, мђутим, у својој наивности, можда и нездравом раз-
уму, нисам могао ни да замислим толики преокрет свога народа. 
Ни прогресивност његову, разуме се! Њему  је успело  да се, малте-
не преко  ноћи, измени, да се од слободарског и  херојског, претво-
ри у поданочки и понижени. Има се утисак да му је и крвна слика 
измењена. Пример је наш некада слободарски град у срцу Шумадије. 
Окупатор му, за  неколико убијених својих војника, постреља све што 
би највредније у њему – раднике, ђаке, професоре, трговце и друге не-
дужне грађане. Опустоши га и зави у црно. И? По ослобођењу земље, 
у коме су учествовали и они, који су дали повод за незапамћени 
масакр окупатора на челу са Вођом непознатих циљева и порекла, 
остадоше некажњени. Напротив, град их дочека цвећем и славолу-
цима, њиховог вођу прихвтише малтене за божанско створење, за 
свог врховног бога. Окитише га епитетима славе и прогласише за 
јединог заслужника свих наших победа. Са гробова својих синова, 
браће, још неосушене крви, оних које побише окупатори, али и оних 
‹›издајничких›› жзтава савезничког бомбардовања и ОЗН-е, покрену-
ше (какав патриотски чин) невиђену јурњаву по градовима, селима и 
засеоцима у преношењу рођенданских поздрава и дарова Вођи у знак 
захвалности, безграничне оданости и покорности. 

- Данас си сав ишчашен. На оштрици сатире, да не кажем...
- Ма не, пријатељу! Желим да схватиш колико су зли језици 

сами по себи зли. Они не прихватају, нити поштују узвишеност 
жртве, величанственост жртвовања. Па секта с вођом на челу је, на 
бази жртве, не своје – разуме се, ослободила овај  јадни народ од ба-
ласта прошлости, вековима таложеног. Шта ће му религија, застарела 
вера, традиција, обичаји, славе са толико светаца? И шта ће му Бог у 
тробожју (Бог-отац, Бог-син иБог-дух), када може да има само једног, 
стварног, земаљског?

Замисли како је тада народу свануло и колико му је, после амнезије, 
све око њега постало једноставније и јасније. То они без преживљене 
амнезије, са континуитетом у памћењу, не могу лако да схвате иако 
морају да прихвате. Да прихвате као бајку, а не, недај боже, као злочин. 
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Тако је тада говорио мој пријатељ Марко, за мене чудно, за њега, 
после голооточког пакла, неуобичајено. Говорио и нестао! Прошло је 
од тада много година, а од њега није било ни трага ни гласа. Његов 
рођак ми је рекао да му је мајка умрла одмах по нашем састанку, да 
ју је сахранио по свим православним обичајима, и да га од тада више 
нико није видео ни што о њему сазнао. Кружиле су разне приче о 
његовом нестанку, кружиле и временом утихле, а он нестајао и у 
памћењу његових најближих.

ПОЗНАНСТВО У ЋЕЛИЈИ

- Ух, овде је као у гробу! - процедила је Оља преплашено када 
су се врата ћелије залупила.

- Још горе, лепотице! У правом гробу не знаш како ти је, а овај 
мораш да проживиш - одазвао јој се глас из мрака непознате особе 
чију је силуету запазила при отвореним вратима приликом уласка. - 
Шта је? Због чега су те покупили. Је л’ са улице? 

- Ко си ти? Нису мене покупили но ухапсили! - одвратила је 
осорно.

- Љутиш се, а то ти је исто. Ухапшена си, и то ноћу када... Могу 
они како им се ћефне. Ако им не надигнеш сукњу како зажеле, или 
те огласе политички сумњивом, или курвом. Бајбокана ти не гине. 
Додуше, ако си курва, добијаш пристојнији затвор, а не мрачну бе-
тонску ћелију попут ове гробнице. 

- Ја нисам никаква курва! - одбрусила је љутито. 
Оља је и даље стајала у мраку ћелије упирући поглед у особу, 

склупчану у ћошку чију је силуету почела да распознаје. У густој тами, 
још неприлагођена вида, није могла да одреди о каквој је особи реч. 
С обзиром на храпав, мушкобањаст глас, једва да је била сигурна и у 
пол сподобе у ћошку.

- Добро, добро, верујем. Него шта си се укрутила као она ствар. 
Седи овде поред мене - повлачила је ћебе испод себе у које се била 
завила. - Затворски живот је сувише суров, поготово овај удбовски. 
Само уз  сналаживост и надчовечански напор може се преживети.

57
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- После свега, није ми ни стало до тог бедног живота. Ја сам 
Оља - додала је седајући поред непознате жене.

- А ја сам Зага, бивши политички радник, дежурни политички 
кривац и народни непријатељ, становница овог затвора од пре две 
недеље.

- Две недеље у овом гробу!?
- После “главњаче” у нашем престоном граду, када су ме поново 

ухапсили, и двомесечног ринтања у ритским барама, ово му додје као 
наредна, лакша деоница пакла.

- Како поново?
- Пре годину дана сам се вратила из логора на... Ах, зашто ти 

то причам, а не знам ни ко си ни одакле си. Делујеш ми неозбиљно. 
Ти си ученица? 

- Нисам ученица но учитељица, али тешко да то могу и даље 
бити.

- Не смеш да се понашаш малодушно! Комунисти су, и поред 
мука, опстајали и нису напуштали своје идеје. Мени су и брата, прво-
борца, убили, али ја нећу престати да се борим. Осећам да си и ти 
комуниста, јер су само за њих овакви затвори намењени. 

- Више нисам комуниста. Можда, сем формално. Ја не знам да 
ли сам и била комуниста по убеђењу. Не жалим због искључења. Пре 
тога узели су ми све што сам волела и у шта сам веровала. 

- У шта си то веровала и шта су ти то узели?
- Све! Љубав, идеале, слободу. Узели су ми човека кога сам без-

гранично волела.
- И сада мислиш да је цео свет пропао?
- Зависи који. Мој свет среће, љубави свакако јесте.
- Ниси ми казала због чега си ухапшена.
- Знате ли Ви зашто сте у затвору? Рекли сте да сте политички 

радник?
- Разуме се да знам. Нисам се сложила са политиком Партије 

и нашег руководства.
- Претпостављам да сте интелектуалка, и не мислите ваљда да 

је то довољан разлог за хапшење? Ја се нисам јавно изјашњавала ни 
против кога, зато не знам због чега сам ухапшена. Можда због тога 
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што не желим да будем оно што нисам - мострум, доушник, да ломим 
вратове невиним људима; можда зато што не могу да престанем да 
волим онога кога они мрзе и прогоне; или што не подносим лицемере, 
удворице и продавце магле; или што презирем моћ силе и батине, а 
не моћ љубави и разумевања. А можда и зато што не могу да будем 
курва и подајем се сваком идиоту. Вероватно су то разлози. Сваки од 
њих, у овом лудилу, може бити довољан за хапшење.

- У праву си! Али си опасно ожучена. Вероватно са разлогом. 
Но не смеш губити разум и вољу за животом. То убија, онемогућује 
борбу за идеалима које малопре помињеш да су ти ускраћени.

- Какву борбу? Зар са аждајама и монструмима? Шта Ви имате 
од Ваше борбе: мрак, хладан бетон ове јазбине!? 

- Разумем те. Живот зна да буде окрутан, али се мора живети 
и борити за неке своје идеале. Ти си и сувише млада да би се одрекла 
живота и те борбе. Видећеш, и та борба, као и патња, зна да чини чо-
века срећним. Осећање пркоса ти је понекад као и осећање љубави, 
опојно, често несаломљиво.

- Пркос и непристајање су ме и довели овде где сам, а не могу 
да ми надокнаде изгубљено.

- Претпостављам да си доживела тежак бродолом. Ништа као 
изгубњена љубав не може да сломи жену, да је наведе на најгоре. 

- Не знам је ли бродолом, али слом јесте. Потпун и непоправљив 
- додала је устајући и скидајући зимски капут да се удобније смести 
уз зид на бетону.

Напољу снег, температура испод нуле, а у ћелији-трапу са свега 
пет-шест квадратних метара, запара, недостатак ваздуха. Смрад који 
долази од Заге пада јој најтеже. Помешан од зноја, неопраног тела, 
мемле из одеће и ћебета испод ње, штипа носне  дупље, запиње у грлу. 
Смрад је излазила и из њених уста када говори и уноси се Ољи у лице. 
Свесна да се тешко може адаптирати на тако нешто, одлучила је да 
нађе место што даље, у другом ћошку ћелије.

Зага, жена четрдесетих година, жељна разговора, засипала ју 
је питањима, саветима и прекорима, а нису изостајале ни крити-
ке њених погледа на будућност, на њено самооптуживање и олако 
прихватање своје кривице за љубавни крах. 
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- Не, кривица не може бити само на једној, твојој страни! -ка-
тегорично је устврдила Зага.

- Није он мене преварио нити ми је он љубав “сломио” - јетко 
је одговирила Оља. - Ја сам га издала, ја сносим сву кривицу. Моја 
непромишљеност, наивност, моја вера у људе која ми је била усађена, 
навели су ме да то учиним, верујући да је то најбоље за Њега и за 
нашу љубав. Уосталом, најбољи доказ моје наивности је и ово моје 
поверавање Вама иако се не познајемо.

Одгонећи страх из себе, покушавајући да не мисли на па-
као у коме се нашла, Оља се заиста поверавала Заги без резерве и у 
жару своје исповести откривала и детаље интиме који се ретко коме 
поверавају. Вештим убацивањем својих питања, тражењем допун-
ских објашњења, саговорница је сазнавала њена осећања, ставове, 
али и њен однос према политици и политичком руководству. Тек на 
крају, после директно упућеног питања да ли је она против Вође и 
највишег партијског руководства, Оља се тргла и схватила да је пре-
далеко отишла.

- Зашто Ви мене толико испитујете? Зашто Вас занима мој жи-
вот, моја љубав, посебно мој однос према нашем руководству и по-
литици уопште? - запитала је дрско.

- Зашто? У твојој причи налазим део себе из своје младо-
сти; своју борбу и опасности илегалног рада у предратним и рат-
ним условима, своје успехе и разочарања. Не бојиш се, ваљда, да те 
шпијунирам?!

- Да. Мислим да ме шпијунираш!
- Забога, како можеш тако нешто и да помислиш? Да ли си нор-

мална када ти таква мисао пада на памет?
- Можда и нисам. Јер да јесам, сигурно не бих доспела у ову 

смрадару да са... 
- Сад говориш глупости! 
- Не! Од почетка ми је јасно шта желиш и шта смераш. 

Вероватно су ми због тога и одредили ћелију с тобом - одговорила је 
категорично, преставши да јој персира.

- Или си луда или неискрена. 
- Ако ти то годи, нека буде тако. Луда сам.
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- Додуше, можда се ја варам. Можда си чак и превише инте-
лигентна да на почетку схватиш оно што ја, ни после најстрашнијег 
логорског живота и поновног хапшења, нисам како треба схватила. 
Схватила си да је овај наш јебени живот загађен, непоправљиво за-
ражен завишћу, мржњом, шпијунирањем и свакојаким подметањем. 
У њему је све лажно: патриотизам, хуманизам, љубав, другарство 
и пријатељство, чак и родбинство. Жена мужа шпијунира, девојка 
вољеног издаје, брат брату не верује. Ево ти, марљива сараднице 
УДБ-е, довољно материјала да ме оцинкариш! Зашто да не? Па ти си 
то са својим драгим учинила. Зар није то сада најсветија патриотска 
дужност, а  сарадника обавеза? Само знај, ја никада више нећу до-
зволити да ме поново одвуку на Острво! Наћи ћу начин да себи сама 
пресудим

- Ниси ми казала да си била у том логору. Извини.
- Немој да се извињаваш. Ракла сам ти како је живот загађен. 

Цинкарење, као начин свеопште борбе против такозваних непријатеља, 
затровало је и ваздух који удишемо. Он нас гуши, убија душу у нама.

- Извини за увреду, молим те. Заборави да сам ти ишта пре-
бацила. Погрешан сам утисак стекла из неких питања. Испричај ми, 
ако можеш, шта си све тамо проживела.

- Не, ниси ме увредила. У овој стварности све је могуће. 
Опрезност према сваком, не само да је потребна, већ нужна, услов 
опстанка. А што се тиче логора на Острву, има их два на два сусед-
на острва, женски и мушки који тебе више интересује. О њима, о 
пребијању и мучењу, о силовањима, убијању душе и мрвљењу тела, 
нећу ти ништа рећи ако се не договоримо и ако се не закунеш да ћеш 
договор поштовати ма у каквој се ситуацији нашла.

- Како? на шта мислиш?
- На оно што си малочас покренула.
- Не разумем?!
- Довољно си интелигентна да разумеш, ипак ћу ти објаснити. 

Слушај добро: и ја и ти смо у истој каши. Ја сам и не знајући шта 
потписујем за условну слободу на Острву, потписала некакав папир. 
Они ми кажу да је то била обавеза за сарадњу са Удбом. Ти си то учи-
нила из наивног убеђења да тиме извршаваш задатак Партије. Ни ја 
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ни ти не желимо ту сарадњу, али се морамо вадити из ових гована. 
Острво је горе од смрти ја га по другипут сигурно не бих преживела...

- Реци шта треба да радимо? - нестрпљиво је реаговала Оља 
назирући Загину замисао.

Послужићемо се интуицијом и женским лукавством. 
Показаћемо шта смо једна у дргој откриле...

- И?
- Ујутро ћемо се, у различитом времену, јавити да желимо ис-

леднику да дамо изјаву. Оцинкарећемо једна другу према договоре-
ном сценарију.

- Лукаво како и заслужују. Мислиш да ћемо тако доказати да обе 
хоћемо да сарађујемо, а да ћемо касније на слободи,  измувати нешто?

План, детаљно припремљен, наредног је јутра пласиран и оства-
риван лакше но што су се надале. Зага је позвана одмах по доручку. 
Враћена је у ћелију тек после два-три сата, али, како је Оља запазила, 
добро расположена. Нису могле ништа да кажу једна другој сем што 
ју је, у мимоилажењу на вратима, Зага снажно стисла за мишицу.

Оља је уведена у канцеларију заменика шефа, богато опремљеној 
класичним намештајем, у којој је за великим, резбаријом украшеним 
столом, седео углађени средовечни иследник. Од некуд јој је био по-
знат, а није могла да се сети откуда.

- Претпостављам да је госпођица провела једну мирну ноћ у 
друштву своје истомишљенице, са којом је могла до миле воље да 
проћаска о свему и свачему. 

- Прво, није она никаква моја истомишљеница; друго, ваш коле-
га који ме је синоћ позвао на разговор наредио је да ме стрпају у ону 
бетонску јазбину са том окорелом информбировком пошто се нисам 
дала да ме силује; и треће, нисам ја имала шта да ћаскам са том, не 
знам ни како да је назовем, већ да слушам њене јадиковке и приче о 
некаквом острву и логору ИБ-еовца.

- Озбиљно сам укорио Мићуна што те стрпао тамо, али нисам 
знао да је био груб према теби. 

- Не груб, но и безобразан!
- Рашчистићу ја то са њим. Но да ти пренесем поздрав од тетке, 

која је врло забринута за тебе.
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- Хвала, али ми њена брига сада није потребна - прихватила 
је Оља, закључивши да је он тај теткин швалер због кога је отера-
ла мужа у логор за политичке кажњенике. “Није лош, допадљиве је 
спољашњости, али се не може мерити са течиним господским изгле-
дом и његовом памећу”, закључила је.

- Зашто? Она брине и молила ме је да ти помогнем. Видим да 
се не слажеш са том бандиткињом из ћелије и не видим разлог да не 
напишеш то што ти је Мића тражио. 

- Ја сам спремна да кажем све о ноћашњем разговору, али о 
њему и састанку с њим немам шта да пишем. Да, ишла сам на састанак 
са њим, јер сам била убеђена да се поправио. Тако је бар писао школи. 
Мислила сам да можемо да наставимо да се забављамо. Међутим, ја 
сам у њему видела сасвим другог човека, пуног мржње и презира 
према мени. Отворено ми је рекао да ме презире и да не жели више 
никада да ме види.

- Зашто мислиш да је тако поступио? Је ли ти нешто причао о 
Отоку или политици? 

- За такву причу није било ни прилике, ни времена. А зашто је 
тако поступио, потпуно ми је јасно.

- Зашто?
- Он је, каже, сазнао да сам га ја откуцала. Пљунуо ми је у лице, 

окренуо се и отишао. 
- И шта си закључила из тога?
- Да ваше тајне нису баш најсигурније и да му је неко рекао да 

сам га ја издала. Али и још нешто. Да је он за мене мртав, прошлост 
неповратна и зато, иако сам га волела, нећу на њега више да мислим 
нити о њему ишта да кажем. А и не знам шта бих и могла да напишем.

- Па управо то си сад рекла. Напиши то и Мићун ће бити 
задовољан.

- Чуо је он то од мене, али хоће и нешто друго?
- Шта је то друго?
- То би он Вама најбоље објасио.
- Лепе жене лако могу да заврте мозак. Но, видећу већ ја шта он 

хоће, а ти, ево ти папир и мастило. Суседна канцеларија је празна па 
напиши ово што си ми о том сусрету испричала, без обзира што не 
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желиш више да мислиш на њега. Он је бандит и остаће такав, а теби 
је потребан живот. 

- Рекла сам Вам да ја не желим више о Њему...
- Поступи како сам ти рекао, а ја ћу разговарати са Мићуном 

да те остави на миру. Кад будеш готова, ако ја не будем ту, затвори 
написано у коверат и предај дежурном који ће ме замењивати. Одмах 
можеш да идеш кући и поздрави своју тетку. Не заборави да напишеш 
и то што си ми рекла о тој својој ноћној партнерки.

- Али...
- Нема али, већ уради како сам ти рекао - завршио је разговор 

устајући и облачећи свој “кожњак”.

*
Зага је наредног дана одведена из затвора, можда и на слободу. 

Никада се више нису среле. Оља је истог дана отишла кући да и даље 
смишља начин како да се извуче из мреже у коју је тако наивно упала. 

ЈЕСИ ЛИ ПИСМЕН

Сретох је на улици. Или, она мене - можда намерно. Био бих 
груб и према себи неправедан када бих дозволио да наш сусрет остане 
само на поздраву, без обзира што сам у њој гледао противника, чак 
и сарадницу УДБ-е.  И сувише је била лепа, мила и допадљива да би 
ико пред њом остаао равнодушан. Радила је у општинском коми-
тету Народне омладине, и важила за једаног од најмлађих чланова 
Општинског комитета Савез комуниста. А ја - набеђени унутрашњи 
непријатељ, са тек завршеном матуром средње школе и с позивом 
за одслужење војног рока. Застадосмо после  поздрава једно испред 
другог као стари познаници, а она ће:

- Зашто те нема нигде да се појвиш, а матура, колико знам, завр-
шена је пре недељу дана.

- Одмарам се и бројим сате до поласка у Армију – одговорих 
помало шаљиво. 



65

- Сутра полази твоја прва група. Довече приређујемо свечану 
игранку о Дому Амије у вашу чааст. Бићеш ваљда и ти присутан, јер 
је то и теби намењено.

- Не верујем. Давно сам престао да у овом месту посећујем 
сличне забаве.

- Али довече је ваше вече, вече вас регрута. Мораш да се 
укључиш у друштво, да заборавиш тај твој Голи оток и...

- Није то мој Оток, но неких других. 
- Нисмо се разумели. Мислила сам најбоље. Мој предсеник, он 

има о теби лепо мишљење, задужио ме је да те пронађем и по сваку 
цену убедим да дођеш на игранку. 

- Значи, за љубав твог председника, ја треба да прекршим свој 
принцип.

- За моју љубав! – изговорила је  скоро шапатом, али довољљно 
одлучно и страсно да ме је у тренутку придобила. 

 Подсетио сам се на тренутак савета свог старог професора, 
педагога, када ми је рекао: ‘’Изолација ти, сине, не може помоћи да 
се ослободиш Голог отока. Уђи смелије у друштво, ниси ти никакав 
грешник. Тражи нарочито женско друштво, дружи се са женама, 
јер једино оне могу да ти скину ту камену љуштуру грубости, да те 
омекшају, да ти оплемене тело и душу’’.

У краткој паузи, у њеним очима видело се све.
- Да! За твоју њибав долазим сигурно – излетело је из мене.
- Ух, да није улица, сад бих... Поведи своје другове иако нису 

регрути. Имаћете резервисан сто – додала је на растанку. 
Испунио сам обећање. Са двојицом својих другова заузели смо 

места за резрвисаним столом, наручили пиће и наставили да ћаскамо. 
Коментарисали смо и мој одлазак у обичну јединицу уместо у школу 
за резервне официре како сам био регрутован.Музика је била одлич-
на, игранка је трајала. Поред нас су се окретали плесни парови, а ми 
смо и даље седели мирно застолом. Мирјана је била у свом друштву 
на другом крају сале. Бирана је више на јагму и плесала скоро сваки 
плес. Наши погледи су се у неколико махова сретали, али се из њих, 
због удаљности, ништа није разазнавало.

После једне краће паузе огласила се музука: ‘’Даме бирају’’!
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Приметио сам како се Мирјана врпољи и како коначно одлучује 
да се упути к нашем столу.

- Ова стартује на тебе – дискретно ми добаци Бане.
Истина. Мирјана стаде поред мене и замоли ме за игру. Устао сам 

и започели плес познатим тангом, да би после пар минута музика пре-
шла на бржи ритам и фокстрот. Одлично је осећала такт и успешно ме 
пратила као фолклористу коме ни знање у плесу није мањкало. Ћутали 
смо и уживали у игри, једино што ми је ракла како се обрадовала када 
ме је видела у сали, а ја јој одговорио комплиментом како је вечерас 
најлепша у сали. И баш у том тренутку музика је стала, а тренутак 
касније – њен заглушујући туш. На постољу испред музике, за микро-
фоном, стајао је Жика Ћоро, партијски потрчко и нескривени доушник 
Удбе. У пози важне партијске личности, гласом триумфа, најављује:

„Другарице и другови! У сали, међу нама, налази се 
непоправљиви информбировац и народни непријатељ В.К. коме 
ниије место међу поштеном и Титу оданом омладином. Ми кому-
нисти, разумијеш ти, не можемо да дозволимо да такав стаљиниста, 
који квари нашу омладину, биде међу нама. Зато молим редаре да га 
одмах избаце напоље’’.

Док је говорио овај ‹›патриота›› (бивши члан Недићеве страже), 
парови око нас двоје просто су нестали. Напустила ме је и Мирјана, с 
дискретном поруком да је причекам на улазу у градски парк.

- Не додирујте ме, сам ћу! – Отргао сам се од војника који су ме 
хватали са обе стране. Махнуо сам руком свом друштву за столом и 
изашао у мрак, убеђен да је управо Мирјана свесно одиграла улогу 
тројанског коња. Одлучио сам да је сачекам, иако сам сумњао у њено 
обећање. Сео сам на прву клупу близу  улаза с погледом на стазу којом 
би морала доћи. Нисам дуго чекао. Појавила се на вратима клуба и 
скоро у трку пристигла  до парка. Јавио сам јој се и она се убрзо, за-
дихана, нашла на клупи.

- Сигурно сумњаш да сам ти ја крива за овај идиотски посту-
пак који си вечерас доживео? - узбуђено, са прекидима, започела је 
правдање Мирјана. 

- Не! Не сумњам, него сам сигуран да су у томе и твоји прсти 
умешани. Верујем да то није твоја идеја, али си о њој сигурно све знала.
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Почела је да плаче и да се куне какоо свему није ни појма има-
ла. Једино јој је председник рекао да и ја треба да присуствујем као и 
остали регрути, и да она има обавезу да ме обавести и убеди да дођем 
на игранку. Говорила ми је то у некаквој грозници, дрмусајући ми 
руку  коју ми је повремено хватала.

Осетио сам да говори истину. Провукао сам јој руку кроз косу 
и упитао:

- Је л’ би волела да поверујем у ову твоју причу? 
- Да! Више но ишта на свету! – Изговорила је у даху, наслањајући 

главу на моје груди.
- Чиме ми то доказујеш?
- Собом! Водиме негде – прошаптала је. 
Подигао сам јој главицу и усне су нам се спојиле у страсни 

пољубац.
Изашли смо из места. У воћнаку са покошеном травом и 

сакупљеним сеном на гомилице, на месечини која се пробијала кроз 
грање, нашли смо кутак мира, идеалан за младалачку љубав.

Пред освит, враћали смо се кућама задовољни и захвални 
Жики за синоћни беспризони иступ у официрском клубу. Јер, без 
обзира на увреду, на какве сам већ био навикао, лепшег и пријатнијег 
испраћаја у Армију није могло бити. 

*
Следећег јутра, поспани, излазили смо из воза. Са железничке 

станице упутили смо се према граду, прешли преко моста на реци 
Босни, прошли кроз периферни део града и неравним, макадамским 
путем, два до три километра дугим, стигли до испред гарнизона. На 
капији, са чије су се обе стране унутар жичане ограде, налазиле по једна 
барака штаба бригаде, пропуштали су нас једног по једног, а одатле, 
на раздаљини двадестак метара у кругу, по одлагању наших дрвених 
кофера, стајали смо у реду за распоређивање по јединицама бригаде.

За столом на отвореном простору налазила су се двојица с по-
дофицирским чином и један официр с чином капетана прве класе. 
Пошто сам изговорио своје име и презиме, прво питање које ми је 
постављено било је:
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- Јеси ли си писмен?
- Ја сам по занимању учитељ. 
- Нисам те питао шта си по занимању, но да ли си писмен? - из-

дерао се један од подофицира. 
Па... мислим да јесам. 
- Нема шта мислиш, но кажи је л’ знаш да читаш и да пишеш, 

разумијеш? 
- Наравно да знам. Како бих могао бити учитељ - одговорио 

сам помало увређен што безразложно виче на мене. 
- У артиљерију код капетана Бојанца! - огласио се капетан уз 

осмех и тиме је мој распоред био завшен. Стао сам поред свог дрвеног 
кофера да сачекам још кога ‘’писменог’’ од регрута за ту јединицу, а 
и неког ко ће нас, у огромном кругу са бројним баракама, одвести до 
станишта моје будуће јединице.  

У бараци, дугој преко двадесетак метара, смештен је цео 
артиљеријски дивизион од три батрије. Поред хаубичке, затим још 
једне артиљеријске, налазила се и моја минобцачка батерија од 120 
mm, чији је командир биокапетан прве класе Јанез Бојанц. У батеији 
са два вода и осам одељења, распоређен сам у први вод поручника 
Милована Илића, у прво одељење десетара Аљија Кељмендија, полу-
писменог Шиптара с Космета који се, зачудо, доста добро служио 
српским језиком.

Нисам му се допао, а недопадање се морало искијати. Чуо је 
Кељменди да ме је поручник Илић ословио ‹учо›, а то је за њега зна-
чило нешто страшно ружно и опасно. Када је касније још сазнао да 
на политичком плану са мном није све уреду, онда сам за њега од са-
мог почетка постао црна овца, ацрну овцу треба максимално гањати. 
После сваког дневног занимања, следовало ми је рибање изрованог 
пода ходника бараке или пољског клозета, а у току сваке друге ноћи 
по једно пожарчење уз сошке са оружјем, или још горе - у коњушници.

Трајало је то дуго, скоро два месеца. Узалуд сам се бунио, од-
лазио на рапорт код командира јединице, по свом захтеву, чешће по 
захтеву Кељмендија, али се однос према мени није мењао.

По приспећу у јединицу, ошишали су нас, обукли у војничку 
униформу, али за мене није било чизама које сам могао обути. Било 
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је бројева 43 и 44, али круте коже и због високих рисова мојих ногу, 
нисам могао да навучем ниједне од оних које су ми доносили. Тако сам 
неколико дана, уз војничку униформу, носио своје цивилне ципеле. 
То је, по наређењу командира батерије, значило да не могу улазити у 
строј за одлазак на смотру или у строј када се иде у трпезарију, већ 
сам се шверцовао са неким старим војницима који су га за ручак 
избегавали. Једне недеље, за време дежурства капетана Катањића, 
најстожијег дежурног у гарнизону, ухваћен сам у ‹›забушавању›› 
и са осталом групом изведен на круг. Казнио нас је да пузамо по 
прашњавом тлу круга до изнемоглости. А када је, на крају, приметио 
да сам и непрописно обучен, односно обувен, онда ми  је одредио да 
допунски отпузам још неколико кругова. Наредног дана су ми ипак 
нашли одговарајуће чизме, па се више нисам морао скривати иза ба-
раке. Више није било сметње да десетер Кељменди према мени при-
мени још строжији режим. Сваког дана, од десетара, добијао сам још 
по неку казницу више. Дакле, горе и од нјжешћег дрила. 

После непуна два месеца, беше недеља, зажелео је Кељменди да 
напише љубавно писмо девојци у свом родном крају. Како ће, кад по-
луписмен, не уме лепо да га срочи. Обрати се он Петру Михајловићу, 
незавршеном гимназијалцу, по Кељемендију најписменијем и 
најпаметнијем војнику из батерије, да му писмо напише. Петар га 
одбије и упути на мене. 

- Шта? Како на Ућу? Он не зна...’’
- Како не не зна, он је учитељ! 
- Ућа - ућитељ?! - Откровење за Кељмендија! А за њега је 

учитељ малтене полубог. Како то да он није знао, и како му нико није 
рекао да је ‘ућо’ ићитељ? Из основа мења однос према мени, уз богзна 
каква извињења и правдања. Када се још, презадовољан, уверио у 
одговарајућу садржину написаног му писма, одмах сам, за њега, уме-
сто црне овце, постао привилеговано јагњешце. 
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Драгољуб Којчић

ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНА ДРАМА ЈЕДНОГ ВРЕМЕНА

Вуксан Кнежевић је још као малолетник ухапшен 1949. године и 
упућен на Голи оток. Кривица је, наравно, била измишљена, а стварни 
повод били су лична нетрпељивост и љубомора комесара нове вла-
сти у Вршцу. По изласку с робије Кнежевић је смогао снаге да настави 
школовање и дипломира књижевност. Али, литерарно осветљавање 
опскурног раздобља Информбироа постаће могуће тек много година 
касније.  Пре четврт века објавио је прву од петнаест књига романа, но-
вела и збирки приповедака  којима је од колективног заборава сачувао 
слике и сведочанства понора у који је гурнута читава једна генерација 
наших сународника.  У недостатку опсежног и документованог научног 
истраживања, којим је требало да се баве посебни институти, и одлуч-
ног моралног обрачуна са политиком Информбироа, што је требало 
да буде главни   задатак  генерација барем  после смрти Јосипа Броза, 
Вуксан Кнежевић у литерарној форми испуњава историјску обавезу 
српског друштва према мученицима монструм острва како је насловио 
своју трилогију објављену 2017. године. 

У свим великим подухватима у којима одговорни појединац 
преузима на себе дужности    читаве заједнице, по правилу рађа се 
парадокс скока. Иако ускраћен за многе погодности које пружа ши-
рока подршка друштва,   даровити и одлучни ентузијаста ствара дело 
које далеко надмашује домете организованог система. Подсетимо 
се само  литературе Александра Солжењицина, од његових романа 
до документаристичког Архипелага ГУЛАГ. Такав скок начинио је 
Вуксан Кнежевић, усамљен у својој списатељској мисији, али недо-
стижан у разоткривању истине о једном сакривеном периоду српског 
страдања. Пред читаоце управо излази његова најновија  збирка при-
поведака Амнезија.

Кнежевић се не фокусира искључиво на логорска и робијашка 
искуства. Иако и сам заточеник и жртва тортуре кербера са Голог ото-
ка, он је свестан да драма 1948. и потоњих година заправо погађа све 
људе, па и оне који мисле да су на безбедној удаљености од изопачених 
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властодржаца и њиховог јадранског казамата.  У томе закључку де-
шифрован је читав смисао Брозове голооточке политике: не гоне се 
само неистомишљеници него се кроз дифузни терор застрашује и 
покорава читаво друштво. Нико неће бити изузет од прогона, па ни 
најоданији учесници комунистичке револуције. Нико неће остати 
ни ван комесарске сумње. Голи оток је свуда, у породицама, међу 
пријатељима, кумовима и између љубавника. Невиност не постоји 
а страх нема вакуума. Тако широко захваћен феномен информби-
ровског модела власти ефектније је изразила књижевност Вуксана 
Кнежевића, заснована на свеобухватном понирању у психологију 
и егзистенцијалну драму једног времена, него што би то могле голе 
чињенице извучене из полицијских досијеа.

Високи књижевни стил и модерност језика, често духовитост ус-
ред безнадежног црнила, представљају карактеристику Кнежевићеве 
књижевности којом увлачи читаоца у лимбове голооточке хидре и 
придобија га за сведока историје која тек треба да постане део наше 
колективне свести. Аутор мудро избегава сваку личну острашћеност 
и не користи своје дело за обрачун са фантомима прошлости и за соп-
ствено психолошко растерећење. Утолико је код читалаца прибавио 
веродостојност и дубоко поштовање. Придружујемо им се!
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ПРОФИЛ - РАДОВАН КАРАЏИЋ

Радован Караџић рођен је 1945. године у Петњици, у Црној 
Гори. Српски је психијатар, књижевник и политичар. Био је један је од 
оснивача Српске демократске странке и први предсједник Републике 
Српске.

Објавио је, између осталих, сљедеће књиге: Лудо копље (1968), 
Памтивек (1971), Има чуда – нема чуда (1982), Црна бајка (1990), Рат 
у Босни: како је почело (1992),  Словенски гост (1992), Од Лудог копља 
до Црне бајке (2001) и Чудесна хроника ноћи (2004). 

Добитник је више угледних признања за књижевно стваралаштво.
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ПОЕЗИЈА

НЕМОЈ ДА ПОВЕРУЈЕШ

Немој да поверујеш да је поноћ црна
да је то непроменљиво
и да је Бог тако хтео

Немој да поверујеш да си осуђен
и да ти нема спаса
немој да поверујеш да су траве зелене
само због хемије само због свога дисања
има ту нешто што је и по твојој вољи

Немој да поверујеш да се без хлеба и ваздуха не може
знај да је тако а немој да поверујеш
нека то буде твоја мала заблуда коју нећеш признати

Немој да поверујеш да Бог ствари држи на окупу
да се не размиле
поверуј да си то ти

Немој да поверујеш да јесен долази само иза лета
а иза јесени зима
поверуј да је лето зима а зима јесен
и учини тако ти имаш речи

Немој да поверујеш да је поноћ црна
да је то непроменљиво
и да је Бог тако хтео

Има ту нешто што је и по твојој вољи
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СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ

Видиш ли своју руку у обрађеним њивама
подно тебе
поново израста мир и укочено узрева грожђе
само се унесрећени гамижућ сећају твоје моћи
вапи онемоћало шибље пут твога постојања
оно је још увек у власти ветра
оно још увек мирише прастарим мирисом

Уплашена слико застала на путу између земље и неба
стено за небо свезана
твој страх пориче плавет простора у глави
све у висинама има потребу за молитвом
она је за добро овога биља против корења његова
она је за лаган ветар са друге стране

Вечно над понором као над могућношћу
трајаће ова тужна стрепња речена као јасноћа
што расте и надраста онесвешћену природу

Видиш ли своју узнесеност у сунцу на твојој стени
још увек цвеће понавља исту грешку
(овај грех овај инцест жуде ли спасење)
цвеће још увек не изговара речи жалбе
оно до чега сте заједно дошли јесте навикавање на
корен
у земљи у небесима
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ЛУДО КОПЉЕ

Одмери своје кораке свој замах руке
то копље што шаљеш лудо је
предели што чекају пуни безимља и безумља

Нешто попут језе гнезди се у теби
то копље та испружена рука сија у твојој мисли
ти осећаш тај убитачни метал његово присуство
ти не мислиш о њему и оно је још увек метал
мислиш о њему и напушта те као надметал
као метал што живи што није метал
а та разлика је довољан разлог да постане ниска догађаја

Оно пределе невиђене на своју витку змијолику
кичму ниже
оно се мења и при том блиста
прети ли или светлуца ради лепоте
заљубљено у оштрицу која је сама за себе

Доведено до лудила мислећи о својој намени постаје
херој
као пред понором пред неповратом јединим што му
остаје

Кликтаво с времена на време а успут сморено и рањиво
оно се увек враћа теби напуштеном
порушено новим сазнањем

Одмери своје кораке свој замах руке
то копље што шаљеш лудо је
предели што чекају пуни безимља и безумља
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ДВОЈНИК

Чекам те крај цркве.
Ћуте стара звона.
У моју тишину бију капи кише.

У то просјак мину.
Ко повратник с Лете.
Ни човек ни дете. Али налик на ме.

Но у џепу више
Ничег
Што се може дати.
Сем оловке која ово пише.

Па и она неста.
Он, замишљен, мину.
Силно налик на ме.

И ти оде за њим.
Пљусак кише зали
Моје очи.
И мир се навали
На моју таму,
Сличан гробној плочи.
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НОКТУРНО

Сву ноћ jе падао снег
име му је – изненада
личи на сунце
у ноћне собе града

улази његов дух; и спрег
успаванке и грла звонце
цео град држе ван сна.
Тихо је и све видљиво

као пред смрт.
Бесумње, за ово тај неко зна – 
опрез је разастрт.
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ПАКАО

Јеси ли већ сазнала:
Пакао је прешао
На нашу страну.

Улицама шетају кербери,
Лове наше њежне погледе.

И нема много смисла
Да се бојимо смрти
И вјечне таме:
Све што нас чека тамо
Десило нам се овдје.

Пакао је изашао на видјело,
И показује се, ко хоће да види.
Кербери реже на наше мисли.

Не бој се, мила, старости наше
И наше смрти.
Два гроба биће тврди заклон:
Родиће сјајна рјешења.
Отуда сукљаће наше душе
Да гасе распомамљени пакао
Што је прешао 
На нашу страну.
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ОПАСАН САН

Одавно већ
Нема за мене порука
Ни са небеса
Ни са земље.
Пусто вријеме.

Остављен 
На милост и немилост
Великом Бијелом Свијету
Утамничених тамничара,
Који ми тебе скрива.

Нити ми шта збори,
Нити ми Бога прима.

Далеко негдје, гдје Бога има
Али гдје не помаже.
Сањам опасан сан:
Безбрижно живимо и лако,
Радују нам се
На овом и на оном свијету.

Одједном,
Буди ме презапослена стража.
Иза леђа крију комаде смрти.

Тако започне сваки дан:
Без мене,
Без тебе,
И без порука
И с неба, и из земље.
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ЦРНА БАЈКА

Да ослепим, понекад желим,
И да од сада ствари гледам
Твојим додиром, лаким, белим,
Твом очном виду да се предам.

Да водиш ме кроз овај ужас
Ко кроз предео црне бајке,
Тужна патника, сина, мужа,
У топлој моћи жене-мајке.

Понекад желим да ослепим,
Не гледам ужас, само слутим,
Да ми звони оно што светли,

Да имам ноћи дуге, у тим
Ноћима тебе. И да петли
Објаве оно о чем ћутим.
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ДАН

Ако се овај дан поквари,
Бићемо криви и ја и ти.
Проћи ће много ситних ствари
Које смо могли пригрлити.

Ако промакне строг тренутак
Када се сретну два добра друга,
Ако сам одсутан као лутак
Кад из твог ока лизне туга,

Или кад стане каријериста
Да млад у парку с прољећа листа,
Или нам срца откуцаје
Заклони пласа дневне граје...

Ако нам данас измакне све то,
Узалуд ће нам доћи љето.

83
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ДУГА ПИСМА
            За музику Т. Жука

Од свих обећања
Теби
Ни једно се испунит
Неће.
Помогао нам ни мјесец
Не би,
Ни колиба, ни плам свијеће.

Опрости за све страсне
Лажи,
Сваку за се,
За обећање,
А мене не тражи, не тражи:
Ја сам с мјесецом и грањем.

Зато дуго не пиши
Писмо,
Одговоре не чекај јасне.
Куда смо хтјели – доспјели смо.
Вече је већ
И небо гасне.

Ништа мање лагао те нисам,
Него што сам себе
Прошлих љета.
Загледај се у небо
И море,
И сачекај да мине сјета.

84



85

СЛУЧАЈ ТРАВА

Је ли ти познат случај трава?
Траве се воле дубоко, ћутке.
Меке и нежне, крај наших глава,
И оне воле наше тренутке.

У нас верују, ни у шта више,
И на све лажи наших времена
Остају глуве. Чекају кише.
Стрепе од малих сунчевих мена.

Не врече. Живе. Ветар их љуља.
Милују твоје ноге босе.
Зато их волим. Одсуство муља
Кошта их главе. И њих косе.

Кад стигне косац, умиру лако.
Оне узврате мирисом: Ако!
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ПОВРАТНИЦИ

Стигли смо на крај свијета,
Пред последњу кућу
Која полако стари.

Да обновимо
Прастаро огњиште,
Простремо
Овчје коже љубави
И дјечју игру.

А кућа не пушта у се.
У њој је већ
Сипац и старост,
Мрена завјеса замутила окна.

Сами смо,
Ми и мало љубави,
Без игдје ватре
Осим оне у паклу,
Испод неба које полако стари. 
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НИКШИЋ

У моме родном 
Граду
Цвјетају липе.

Кад нема тебе
Да ти миришем косе,
Урањам главу у крошњу липе:
Отуда побјегну птице.

Претражујем крошњу:
Нађем чисте
Сузе смоле,
И слушам јаук липе.

Ако се пажљиво слуша,
Чује се до самога Бога.

Послије тихо јецамо,
Ја и поткресана липа.

У моме родном граду
Испод пуног, сјајног мјесеца,
Надомак Бога,
Цвјетају липе.
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КАЛЕМЕГДАН

Спаваш, чудовиште,
Под гуњем од траве,
И мотриш на нас
Тајним оком.

Чуваш наше страве
У себи,
Чудовиште:
Јаук и птицу
Високо,
Коље и главе,
Понос и кости
Дубоко,
И вежеш у чвориште.

Народ тумара
Испод твојих кула,
Као што тумара испод сенке смрти.
Док чекамо цара,
Круни се наш живот
Као биљег крти.

Ти знаш, чудовиште,
Шта ће бити с нама.
Твоје џомбе снагу су нам попиле.
Наша је туга, и наша тама,
И наша песма – твоје копиле.
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НА ВРХУ ДУРМИТОРА

Ево се верем као авет
Уз ову стену родну, као
За завет, 
Уз стену славе.

Једино у небо пут као да је,
Љутом једностопицом:
Лево је поскок, сув и зао –
Десно урвине, ни аог мајци, а право,
Бог. Очи се сјаје
Од опште среће, и нема друге,
Сем право у плавет, пун јасне
И светле народне туге.

Ту је калопер – Перунов дар:
То увек беше благи мач
Под којим рђа с духа спласне,
И детињасти погађач;
Где се сакрива Богова пар.

Али, што срљам уз суву врлет
Десет векова и, можда, дуже,
Као уклето уже, пружен
У небо? 

Нека богови доврше што почну!
Моје је било да напустим крлет
Ћутања, брусим рогове
О сјајну небеску плочу.
Да величину састављам из комада.
Да напокон стигнем на ту
Посну голет.
Да га угледам:
Је л отац,
Је л очух?



П
РО

Ф
И

Л
 - 

 Р
ад

ом
ир

 К
ар

аѕ
џи

ћ

90

                                                                                                                                             

ПЕТЊИЦА
Оцу Вуку

I

Грдну смо крчевину направили,
Мој гороломни оче,
Пустош, у гају, и у добу.

Али, ту шљиву, тако сличну вили,
Није требало.
Грдно смо фалили.

На њу је јутром слазио Господ
Да извор и децу благосиља.
Под њом је Христос откиво косу.

Шта ово би, кад ово поче?

Ко да се ђердан просу.
Као да није било детињства,
Ни лековитог биља:
Лежи Петњица, ко разорено гнездо,
Ко разваљено царство.
Ко да је злодух пројездио.

Ко бумбар, као пчеле,
У летње подне осе,
Роморе мртви о узалудној жртви.

Узалуд ветри траже жита.
Мртви опанци чувају сјенокосе. 
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IV

Грдну смо крчевину направили,
Мој гороломни оче,
Пустош, у гају,
И у добу.

Споредне речи ресе небеса.

О, нисмо издржали пробу
Коју издрже и птице и цвеће.
О, срамни страх за своја меса,
О, срамни осмех кад нисмо јели...

И гле, славне речи више нико неће.

Али ту шљиву нисмо смели.

Где да нам птица слети?
Одакле деца да скоче?
Где ће сестра да плаче?

Будућности, речи вероломна!
О, мој гороломни оче!
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ЗБОГОМ, АТЕНТАТОРИ

Збогом, атентатори, аорте господе
Тако ће, изгледа, прскати без мене.
И последњу шансу да се окрвавим
Ја пуштам да оде.
На прастаре јавке све се чешће јавим,
И надгледам како планине зелене.

Збогом, атентатори, долази ми ретка
Мисо о постању. О познању неба.
А крв, реч ружна, пргава и прека,
Љути Милутина, уснулога претка,
Благог и у смрти, ко у доба поста.

Диже се из гроба, ко из прапочетка,
Наивна и проста,
Његова љубав према потоцима
И корици хлеба,
Што му беху доста.

Његов брижни поглед према потомцима,
Према небесима, неначетим, целим,
Захвата и мене.

Ја ваше лудило не могу да делим!

Изгубљена браћо, то нас време проба.
У главаре света пуцајте без мене!
Сулуди другари. Гавранови века.
Свет је на путељку, без снаге и вере,
Без мете и метка.
У ваздуху је распадање доба,
У пометенију ђаволи се жене.
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Ја разбирам слутње, страхујем без мере
За светлост неба и за лета ретка.

Збогом, атентатори, срушена је међа
Међу световима.
И узалуд бруји, место срца, стршљен.
Историја нам је окренула леђа.
У шта да се пуца?
Ко октопод, доба крије главни пршљен,
И ближи се зима
С белим сметовима.
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СВЕЈЕСЕН

А почело је било
Тако добро:
Из зимске лешине
Наједном
Шикнуло беше све.
С неба је блиставо претио
Вечити дан,
Мртви се умртвили
А оживели живи.
Кроз трстике страха пиркао је
Развигор части.
Свет беше добио паперје
И стидне власи,
Млитаве влати крутио је
Хлорофил достојанства.

А сад ће јесен
И пљуснуће кише
По оболелој памети света.
Рујне идеје квасиће дуго,
Мучно измузање неба.
Кроз влажну таму ђаво време сише,
Колоне тужних бића
Страши свејесен дотрајавања.

Опет ће јесен, дунуће лажни ветри,
И рујно лишће однети канали.
Лајаће влажни кораци, сиви метри
Онемоћалог простора.

Опет ће јесен, и пљуснуће кише
По оболелој памети света.
Расквасиће сваку људску реч
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И тврду веру.
Нема ни наде, ни ичег више
Да распадању смета,
Да смета сивом смеру.
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ЈУТАРЊА БОМБА

I

Коначно сам изгубљен
За све добротворе.
Жарим се ко цигарета
На неуротичној усни:
Док ме свуд траже –
Чекам у бусији зоре
Велику шансу
Да одједном све напустим,
Све што ми доба нуди,
И бацим јутарњу бомбу
Смеха,
Усамљеног човека 
Тмасте ћуди.

II

На брду мене чека грозд сна, 
И чаша бистре воде,
Отровна гљива 
И шарка
Чврсто заверене,
Чека чиста близина неба,
Ветар запети чека,
Крвави рођак у бусији
Чисте смрти,
Несагледива плавет,
Ломаче илинске,
Ватрене капе брда,
Срновита судба дивљана витких, 
Судба извесна,
Али, ја занет ништавилом,
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Идејом несна,
Бацам љутитост своју
На врача, клетву на град,
И чекам да се чудо деси,
На земљи и на небеси.

Чека ме брижна драга
И живот истраживача.

III

Могу да тражим себе
На местима тужним
И пустим,
У крви да угушим
Побуну
Свога скота.
Како се тражим на стропу цркве – 
Могу да усним,
Осванем
Ослоњен
На кафански олтар.
Могу да делим самоћу
С реком
Што мирно тече, 
Препуна митских риба
И мира
Недокучивог извана.
Толико самоће да зграбим за себе
И вече,
Да истражујем залихе злата,
Тајне мангана,
Да ме заволе кад прозрем Земљину кору
Посве.
Благ према свему
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И господин на крају.
Да мирно решим главну загонетку.
А после
Да сву ноћ на Тргу Мрака добротом светлим.
Али, ја бацам јутарњу бомбу смеха
Под леву сису века.

IV

А могао сам
Да сав у плишу
Сањам кинеску кишу,
Главу наслоним на месец
Што буљи у поље
Плавичастих звезда цвећа,
Зуј пчеле да пратим,
Прозрачан,
Препуштен свему.
И да пун вере
Великог Мага
Дочекам нице.

Гле, вече пада
На језику Ескима.
Бог дрма грање.
За гимназију замиче
Љубавни пар
И псето.

У магму ноћи улазим
Ко срце веверице,
Испред зоре,
Да кроз напрслине,
Отворе, у све то
Шикнем јутарњу бомбу смеха,
Млаз неверице.
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ВЛАДИСЛАВ И СМРТ

Вољом мутне воде или сугласника
Владислав је сад утопљеник.

Његова расна лепота сад је бизарна ствар – 
Лелечи ко дивљак или тугуј уз струне,
Све је узалуд, Владислав већ труне.

Вољом мутне воде, вољом једног слога,
Владислав, који је личио на Бога,
Тај што је могао бити Властимир
Или Радослав и ко коров расти,
Усмрћен, ето, без метка и ножа,
Сад лежи опружен ко јагњећа кожа.

Умро је Владислав сличан Владимиру,
Тај Урош, Та сила од човека,
Тај Милан, тај Драган, тај Трпимир вазда,
Нагло остао без неких надања – 
Дозволио је да смрт му буде газда
И пристао да буде ништа.

Растворен у течну силу пропадања
Лутаће Владислав од века до века 
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РЕЦЕПЦИЈА

ЛИРСКА СВЕТЛОСТ У ИСТОРИЈСКОМ МРАКУ

Круг сарајевских песника, у којем је стасао Радован Караџић, већ 
је постао знаменит – посебно у заносима и пркосима Рајка Петровог 
Нога – по својим „лирским опсадама“ историјске тврђаве проиграних 
идеала и репресивног бесмисла. Нимало случајно, Гаврило Принцип 
се у неколиким песмама тих песника појављује као она референтна 
историјска тачка којој се треба вратити и од ње, макар и очајнички, 
кренути поново у знаку отпора и немирења са понижавајућим. Код 
Караџића, међутим, доживљај духовног јада и чемера поратне епо-
хе није нападно експлициран, а порекло личне одлучности још је 
брижљивије скрајнуто. Јер, већ у првим стиховима овај песник је 
своју историјску мору подвргнуо естетски строгом сажимању и ме-
тафоричном преображају који има и топлину и маштовитост бајке.

Радован В. Караџић снажно је стасао као песник тако што 
је његова поетика све више израстала у својеврстан сукоб и спрег 
између бајке и стварности, личног трепета и заједничког нам трајања, 
односно његовог урођеног „естетизма перцепције“ и притиска 
антибајковитих видова живота. Стога је и најпретежнији изазов за 
овог, поетиком бајке прожетог лиричара пре свега било да свој лир-
ски, маштом заштићен свет изложи ветрометини немилосрдног али 
универзалног историјског искуства. А Караџићев успех је у томе што 
таква лирици „страна тела“ и такве „духовно отровне“ материје нису 
затровале лепоту његових невиних и наивних стилизација. Уместо 
тога, десило се да је једна камерна и апартна лирика изишла из себе 
у бели свет, да је одговорила на црне изазове једног смутног времена 
а да није изневерила себе.

Никола Кољевић
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ОД ПОНОЋНИКА ДО ФРАНЦУСКЕ

Од млађих сарајевских пјесника, који су се шездесетих годи-
на нешто интензивније јавили у литератури, Радован В. Караџић 
се највише развијао. Некако по страни, изван литерарних група, 
изван семинара на којима су његова пјесничка сабраћа „бистри-
ла“ Настасијевића, Малармеа и Хајдегера, он је у медицинским 
лабораторијама проучавао анатомију људског тијела. Ваљда се стога 
његова пјесничка страст интензивније испољавала.

У Караџићевом микрокосмосу све је у дослуху. Велико 
пјесниково око види најситнија бића и њихове замишљене кретње. У 
његовим транспоновањима и стилизацијама ствари заправо испитују 
своју смрт да би се, тако уништене, поново затвориле у један виши ред 
у коме важе закони духа. Други један пјесник би рекао: то се рашчињен 
свет у речник сели полако. Помјерајући пажњу са предмета на њихове 
релације, Караџић је тај покидани свијет, ту сада „раштиману харфу“ 
натјерао да бунца, а „претварајући у саму голу реч крилате ствари“, 
он је те исте ствари гурнуо у авантуре, у којима оне испитују своје 
могућности за бјекство из сталне заробљености. Динамизацијом тог 
љупког свијета природе, лабављењем бивших веза, све је у овом новом 
свијету оживјело и почело да мили као кад се размиле бубе испод тек 
дигнутог камена: ту пчеле претресају тајне мисли цвијећа, цвијеће ми-
рисом крвари, а у општој узвитланости све „на љубав воњи“. Караџић 
је тако стигао до својеврсне имагинативне иреализације када „про-
дукти душе“ испаравају сумаглицу, када почињу да луче пауковину 
којом се застиру и обавијају бића. Та тајанствена, нестварна мрена 
испуњава онај зијев празнине што се устремио на пјесников субјект, 
дајући илузију пуноће свијета.

Рајко Петров Ного
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НЕОРОМАНТИЧАРСКА МИТОЛОГИЈА ВОДА

Збирка Лудо копље без двојбе одређује Радована Караџића 
као пјесника неоромантичарског израза. Ова тврдња Караџићеву 
позицију не може и квалитативно одредити; она само означава ис-
ходе и правац дјејства његовог поетског говора.

Са митологијом вода и цвијета у хармонијском је укрштају 
и поетска тајновитост сна. Сан је Караџићев занос и варљива нада 
на окамењеној животној збиљи, уточиште од земских студи. Сан је 
пјесников животни и поетски азил, доживљај пропуштеног живота, 
остварење сатртих нада и обестрвљених мисли, највећи пјесников 
интеграл личности. И ту се Караџић изнова обнавља у поетском 
значењу вода, јер и сан, како каже Новалис „није ништа друго до 
плима невидљивог океана“.

Божидар Пејовић

ПЈЕСНИК НАДЕ И ПРКОСА

Пред нама је један непосредан, елементаран, робустан, раз-
нородан пјесник који је широко, свим чулима, отворен према 
свијету. Његова поезија има несумњивих „генерацијских“ ознака 
које се манифестују у естрадном, бунтовно оријентисаном пјевању, 
безазленој нарцисоидности, али и у његовању чистог пјесничког го-
вора и грађењу херметичних пјесничких визија.

Поезија Радована Караџића је поезија наде и пркоса, каткад 
поезија клонућа и разњежене тугованке. Она непосредно изражава 
стање елементарне, чулне опијености и заљубљености у живот, али и 
бол и меланхолију. Но, и поред тамнијих тонова, видно је пјесниково 
успињање да се превазиђе трагично поимање свијета.

Ратко Пековић
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ЕСТЕТИЗАМ ПЕРЦЕПЦИЈЕ

Караџић тежи ка пјесми која укида заробљеност материје 
у оштроивичну опипљивост предмета виђених усамљено, и бави 
се језичким пројекцијама односа као нечег што је, за пјесника, 
најсудбинскија стварност и једина истина бесконачности. Јер ствар 
је једна и коначна, али је бесконачан број контекста у којима се она, 
измијењена до у коријен, може појављивати. У скретању имагинатив-
не пажње са предмета на њихове релације, Караџић види могућност 
враћања „спасоносном незнању“, постизање спасоносног заборављања 
појединачних података из свијета, као предуслова пјесничке креације. 
Оваква поезија, која као у некој систематској расијаности заборавља 
да ствари назове правим именом, неминовно води у херметику, 
која је природна посљедица посвемашње пјесникове жеље да пре-
иначи, тачније казано преименује све што се нађе у дохвату његове 
имагинације. Гдјекад, код Караџића цијела пјесма представља у свом 
заметку музички позив за поновна именовања.

У Караџићевој пјесми свих петоро чула равноправно садјествују 
у процесу поетског визионирања. Додир је исто толико једна духовна 
атрикулација свијета, колико и виђење, колико и мисао. Естетизам 
Караџићев је, стога, сасвим особите врсте: није то естетизам поетског 
облика, естетизам форме, колико естетизам перцепције. Не дакле, 
обликовање артистичке форме која ће снагама сугестије ослобађати 
у читаоцу заптивене моћи дубљег разумијевања људског искуства 
уопште, колико тежња да се у сваком моменту истакне моћ људских 
чула да на „лицу мјеста“ буду узбудљиви умјетници.Односно, да тре-
нутном спиритуализацијом чињеница, резом у вријеме згуснуто у 
стварима, истуре на видјело исконску основицу свијета.

Марко Вешовић
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КОДИРАНА ТРАГИКА

Биографије песника су као биографије птица, каже Бродски. 
Њихови основни подаци налазе се у њиховом звуку. Метри, риме 
и метафоре оцртавају путању песникову прецизније од свих 
овоземаљских показатеља. Радован Вуков Караџић могао је поже-
лети биографију мање драматичну од ове која му је припала, мање 
врлетну и лабавије везану за трагику опстанка српског народа; могао 
је, вероватно, понеку важну одлуку препустити чистом случају. Њега 
је, међутим, судбинским путем водила песничка акустика: подвиг 
именовања и ослушкивања главних речи, оних које долазе издалека 
– и потресају оно што јесте – да би се „ја“, које је једно биће, и које себе 
проглашава слободним, коначно усправило.

Песништво Радована Караџића сада је, наравно, другачије оз-
вучено, не може му се више одузети трагика коју време, не питајући 
никога, расипа преко наших глава и наших рукописа. Али, то, можда, 
и јесте врхунска тајна поезије: записујући, ми увек казујемо и нешто 
више од намераваног. Наше нас речи напуштају: у тексту – ми смо 
странци. Караџићеве песме због тога непоткупљиво сведоче о рани 
и короти, о болу и васкрсењу, о страховитој енергији потребној да би 
се сачувало оно што је у нама најбоље – душа човекова.

Желидраг Никчевић
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ЛИРСКИ ПРИГУШЕН УДАРАЦ

У својој првој збирци Лудо копље Караџић се открива као 
пјесник лиричности која је „калиграфски танана“, и по микронским 
забиљеженим трептајима и по финоћи линије успостављене између 
ријечи и стварности. Оно што је критика код Караџића одавно пре-
познала и дефинисала као естетизам перцепције, заправо је изражена 
напетост између поетске и ванпоетске стварности. Стих се у мно-
гим пјесмама ове, а и наредне књиге пјесама (Памтивек), открива 
као продукт активности која разара свијет и од његових отргнутих 
дијелова у језику гради сопствену, помјерену стварност. Истражујући 
на овај начин „сусрет природног и артифицијелног, почела и његових 
многоврсних артифаката“, Караџић упућује на размирје „бића и 
небића, исконску подјелу свијета на несвијест прве природне клице 
и естетику и културологију његовог плода“. 

Ова напетост разријешена је у посљедњем циклусу прве збир-
ке, Јутрокрадица, у којем је пјесник, у предјелима што чекају пуни 
безимља и безумља, освојио за себе и ријеч размеђе између ноћи 
и дана и заокружио га у цјелину која има „и топлину и маштови-
тост бајке“. Миљковићевски по свом симболизму а сажетошћу ис-
каза рађени по узору на Попу, такви стихови – најприје по својој 
загледаности у ријеч као супротности ванпоетском свијету – слути-
ли су да ће даљи пјесников развој бити усмјерен у правцу још веће, 
постмодернистичке изолованости и херметичности. Али са Црном 
бајком, Караџићевом трећом збирком, десило се нешто неочекива-
но. Апартна лирика прве двије Караџићеве збирке овдје бива добро 
провјетрена; кроз трстике страха његових строфа почео је да пирка 
развигор части: „из лирске сумаглице и пауковине изронила је епска 
врлет“. То неће бити видљиво само у стиховима у којима се пјесник 
обрео На врху Дурмитора. И београдски пејзажи и слике биће са-
гледани у контексту историјског оквира, као у пјесмама Кошава и 
Калемегдан.

Давор Миличевић
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ПЕСНИЧКА ДРАМА

Да ли то пева песник, како би рекао Р. П. Ного, „сопствену сти-
ховану биографију“? Или то певају речи које су се отеле? Или, што 
рече Б. Миљковић, песма остварује циљ „сама у себи“, јер она „није 
песников живот“ и јер „изневери често свога песника, па се неком 
другом прикаже онаквом каквом је песник никад није замишљао“. 
Или, по Малармеу, „песник препушта иницијативу речима које се 
пале од међусобног одсјаја“. А што се тиче садржине, додаје да ту тре-
ба да „постоји само алузија, душевно стање“. У сваком случају, семан-
тика песничког језика у овој поезији стрепње и слутњи преноси из 
једног времена у друго време црну бајку, зачету у збирци Лудо копље, 
памћењем пренету у Памтивек и уобличену у Црној бајци.

 Тако је поетски транспонована песникова драма, његова 
књижевна биографија, као и вечна црна бајка једног народа. Ко је 
песме Радована Караџића прочитао једанпут, нека их опет чита, а 
ко их није читао, ево прилике да упозна њихове мисаоне садржаје и 
ументнички валентне поетске облике.

Жарко Ружић
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Мирослав Алексић

СЛАГАЊЕ ВРЕМЕНА

Примарна одлика истинског песника за мене је увек била то 
да уме да посматра свет на особен начин и да гради самосвојан пут 
ка његовој суштини. Без те особености нема изразитих домета. Не 
мислим овде ни на какву оригиналност по сваку цену, никако ексцен-
тричност. Такви песници се напросто разликују од мноштва дугих 
по специфичном, само њиховом ракурсу. Песников говор, богатство 
језикa, познавање версификације, осећај за меру, конкретна знања, 
(о томе  пише и Е. А. По у тексту о настанку „Гаврана – Филозофија 
композиције”) учиниће да се песма отелотвори у најбољој могућој 
форми, да буде успешније изведена. Тако курсеви креативног писања, 
на пример,  и имају улогу да песника обуче занату. Имате песника који 
пишу као да везу, версификатора од заната који чине чуда. Савршени 
су у изразу, али то савршенство понекад личи на савршенство ручног 
рада, на вешто изаткан ћилим. Честo нема дубине, нема луцидости, 
ирационалног понирања, нема самосвојне оптике. Све песме таквих 
песника углавном личе једна на другу. Јасно је, наравно, да тек у пра-
вом споју аутентичног погледа на свет и познавања заната, у стапању 
инутиције и експресије настаје истинско песништво.

Поезија мора макар на једном свом нивоу бити комуникативна, 
отворена према читаоцу. Мислим на оног наивног реципијента који 
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није обучен да чита. Наглашена херметичност,  сакривени кључеви 
за читање и разумевање воде ка удаљавању песника и публике. Не 
причам овде о угађању површности и популизму. Говорим о томе 
да се просечан читалац у херметичној поетској структури осећа као 
странац који тражи неку адресу у граду чији језик не говори и у којем 
нема никавих путоказа. Ерос је из доброг дела модерног песништва 
извучен као ваздух и таква поезија егзистира у некаквом вакууму. 
Немој у њему ни да покушаваш да дишеш.

Не знам да ли песник има неку нарочиту улогу у свету. Често 
су му је приписивали. Ја сам увек ту улогу, ако је има изван чисто 
естетског чина, видео у томе да скида скраме предрасуда, да покаже 
да свет не изгледа онако како се устаљено здраворазумски види и 
представља. Да докаже да не постоји никаква унапред задата ствар-
ност, тачније да је све што је задато заправо манифестација наметну-
тих стереотипа. Песник не може да се супротстави тим стереотипима 
никаквим спољним средствима, ни манифестима, ни друштвеним 
ангажманом, ни наметањем образаца, већ само сопственом поети-
ком. У том смислу, ја користим један микроскоп и један телескоп. 
Микроскоп је окренут према унутрашњем и спољашњем свету, а те-
лескоп према ономе што зовемо мит, па и историја. Под песничким 
микроскопом се види да свет око нас изгледа другачије него виђен 
голим оком. Погледајте само како изгледају флора и фауна у неким 
песмама Шејмуса Хинија или биље и предмети у води, испод каме-
ре Андреја Тарковског. Телескоп којим посматрам антички мит, на 
пример, показује да је он само привидно удаљен и од нас, али није 
прошлост, већ је истовремен с нама чим га можемо сагледати и ис-
пунити новим садржајем. Време и простор зато не доживљавам у 
праволинијском трајању и промени. А и сам језик је свевремен јер у 
себи носи све наше памћење и слагање свих времена.

Песник сам који верује у значај митског. У мојој поезији зато 
мит, углавном хеленски, често функционише као оквир. Он је неоп-
ходан и неодвојив од човечанства исто онолико колико су несвесно 
и колективно несвесно важни за разумевање целовитости човека. 
Истовремено, туђа ми је идеја естетског па и етичког прогреса. Не 
доноси ново време значајнију уметност. За четири века није написан 
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већи роман од Дон Кихота ни значајнија трагедија од Хамлета. Ко 
од савремних песника може да надмаши Божанствену комедију или 
Фауста. Не желим при том да кажем да ово време не рађа велика 
дела. Савременом човеку је захваљујући напретку технологија на-
метнута представа о свеопштем прогресу. Али, видели смо да занос 
италијанских футуриста, који су желели да идеју прогреса по угледу 
на технолошки развој уграде и у поезију, и није донео неке нарочите 
резултате.

Песма никако није просто изношење песникових осећања. 
Осећања су у надлежности читалаца. Уз то, поезија свакако више су-
герише него што изриче. Она сучељава различите димензије и међу 
њима не арбитрира. Те су димензије оденуте у речи, али нису њима 
у потпуности објашњиве. Чаролија поетског јесте у томе што она не 
објашњава свет, али читалац након прочитане песме може да има 
доживљај чисте спознаје, или сусрета са истином. Наравно, не спознаје 
у филозофском смислу. Поезија и филозофија су често супротстављене 
једна другој, иако их многи сматрају најближим рођакама.

Аутор ових редова у поезији тежи сведености. Распричаност је 
за прозу. Једноставност израза је оно што при томе желим да оства-
рим. Уколико у неким песмама и постоји наглашенији наративни мо-
менат, он је иронијски потенциран и као такав, заправо, афирмише 
сажетост исказа.

За мене је неко рекао да сам песник иронијског (интелектуал-
ног) лиризма. Могао бих томе да додам како иронијско и лирско у 
мојој поезији понекад изгледају супротстављени једно другом, али 
истовремено чине нераскидиво јединство. Као што се челичним се-
чивом секире одсеца дрво а само сечиво је, да би функционисало, 
на дрво насађено. Једна моја песма с мотивом секире заборављене у 
шуми завршава се стиховима: 

                              
Само секира у лугу мирује, 
Између дрвене дршке и оштрог сечива
Затечена.                                                                              
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ТРАКТАТ О ВРЕМЕНУ

Не можеш а да не помислиш да пут као такав 
Има неке везе са протоком времена. 
Погледајмо само те три краве 
Које преживају поред пута 
Негде код села Кмећани у близини Бање Луке... 
Мирне као божанства у доколици, 
Испуњене смислом и урођеном вером. 
Њихови сиви, благи и неусмерени погледи 
Речитији су од филозофских трактата. 
Непатворено време тече њиховим венама. 
Ни могући убод обада неће ништа битно променити. 
Можда ће привремено заталасати површ 
Временског океана у који су три краве 
Уроњене од памтивека. 
Пар сати касније њихова грла ће пити из Еуфрата, 
Њихова грла ће пити из Нила, 
На роговима ће пронети крупно црвено сунце на запад. 
А три човека седе у башти једне кафане, 
Гледају на друм, 
Грицкају три кашичице за еспресо, 
И уроњени у дуги дан, 
Чекају да време прође путем Кмећани – Бања Лука.
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ОГЛЕДАЛО 

Међу играчкама у детињству, 
Био је један комад сломљеног огледала. 
Само случајно бих се понекад огледнуо у њему. 
Хватао сам одразе таванице, 
ормана, стола, дрвета, пса... 
Опијало ме је то посредно посматрање света и живота. 
А уистину, био сам опседнут његовом полеђином, 
Тим танким слојем тамне сребрне легуре. 
Била је црна као ноћ, као непознато, као онострано. 
Слутио сам негде у себи и месец и сребро, 
Алхемичаре, Керола, Борхеса, Маркеса,Тарковског... 
Осећао сам тада да моћ памћења 
Имају људи, вода, ваздух, предмети, 
а тек огледала. 
Никада ништа нисам тако желео као да загребем полеђину 
И видим шта је заиста у том понору 
Над којим сам дрхтао нагнут. 
Али срце би ми стало у страху од помисли 
Да ће одонуд нахрупити хиљаду чудеса, 
Или, што је још страшније, 
Да ће као последњи дах умирућег са површи огледала 
Брзо и неповратно ископнети моја нада 
Да постоји нешто важније и лепше 
Од сиромашне стварности.
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ХОТЕЛ РУМУНИЈА
 
Понео сам у торби антологију румунске поезије 
Да ми се нађе уместо мапа, уместо џипиеса, 
Уместо водича који подиже руку високо 
Да би га чланови групе препознали и следили. 
Рачунао сам глуве су ноћи хотелске, 
Тапете су иконостаси, време је црквени брод, 
Ушушкаћу се у удобном кревету 
Док је у купатилу пуном белих пешкира,
Светиљка која сву ноћ ни не трепне, мада узалуд. 
И читаћу стихове Јона Георгеа: 
- ...Како сада спавам, као катарка једрењака, 
Вода остаје а ја идем даље... 
Једног јутра видео сам велико Аврамово месопотамско стадо 
Како пасе по утринама поред реке Караш 
И чобане голе до појаса с погледима оданих војника. 
После тога нисам прочитао ниједан стих из антологије. 
Говорио сам по лепим и једноставним 
Румунским градовима своје песме добрим људима. 
Кад сам кретао кући, вратио сам се 
Да проверим да нисам можда заборавио 
Да закључам врата хотелске собе 
Иако ништа моје није остало у њој. 
Или се варам.
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ИМЕНА

Мој отац се звао Миливоје, 
Тих осам слова су 
Гласови кад гласно изговорим. 
Име је и сад исписано преко његовог лика 
Као кад на мапи преко равница, 
Дунава, Мораве и брда пише – Србија. 
Често га сањам, као није умро, 
Живи негде далеко, неки свој живот. 
У сну све је импровизовано 
И то где се сретнемо су кулисе 
И на њему није одело него костим, 
Маслинастозелени монтгомери мантил, 
И намргођен је, а никад није био, 
Једва ме препознаје и некако изокола 
Као да се присећа каже: 
Ти оно беше - Мирослав? 
И то се некако гласније чује 
Од других речи у сну 
Као што се возови јаче чују пред кишу. 
Подиђе ме језа док потврдно одговарам. 
И да бих га уверио, изговарам имена предака: 
Никола, Митар, Сава… 
Гласови постају слова док их овде записујем. 
Само то, знам, више нису имена 
Него адресе неких старих кућа 
у селима која је потопила понорница.
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АЖДАЈА И ЦАРЕВ СИН

Сваког дана изнова 
Крећем у лов на аждају
Која ми на путу стоји.
И увек: 
Соко на раме, 
Хрт уз ногу, 
Гајде под пазухо.
Соко – да видим далеко,
Хрт – д а будем неустрашив
А гајде – да нас опевам.
Успут сретнем Пропа
Који ми каже да постоји само једна бајка
И да је све остало – домишљање.
Ја корачам Вол стритом наде
И понављам да не заборавим:
У језеру је аждаја 
У аждаји вепар 
У вепру зец, 
У зецу голуб,
У голубу врабац, 
У њему је снага зла.
Све их морам распорити 
Да бих угледао себе,
Да бих до себе стигао,
Не сећајући се више принцезе
По коју сам кренуо.
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НЕ ИДИ ДУБОКО У ШУМУ

Не иди дубоко у шуму, 
Држи се рубова, где још има зелене траве, 
Докле још допиру гласови вредних сељана. 
Не разумеш више значења њихових речи, 
Али препознајеш умилну мелодију 
Која подсећа на детињство. 
Не иди дубоко у шуму, 
Из старих, полеглих стабала 
Време је извукло битна својства 
Па кад пожелиш да станеш на њ 
Нога у дебло упадне до колена 
И проспу се као пепео 
Некадашња снага и висина, 
Као кад у часу схватиш 
Да те издало биће које волиш. 
Не иди дубоко у шуму, 
Не надај се вилама и вилењацима, 
Нема сна летње ноћи, 
Ни Оберона ни Титаније нема 
Да ти улепшају глуво доба 
Својим дивним враголијама 
У комедији забуне. 
Само докона баба Инсомнија 
Без очних капака и без душе 
По сву ноћ бере отровне печурке 
И успут пева успаванке. 
Не иди дубоко у шуму! 
Искључи рачунар и монитор, 
Притаји се, ослушни своје устрептало срце 
И пази да те не изгуглају 
Зли администратори свега и свачега.
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АПЕИРОН
 
Исто нам је детињство света 
У коме се свемир ширио 
Као кад дунеш у невини пухор маслачка. 
Тада смо се први пут мимоишли. 
Милијарде година пре првог сусрета 
Биле су нуле на српским новчаницама 
Из времена инфлације. 
Билиони повезаних молекула 
Који тако држећи се за руке носе моје име 
Угледали су те једном у том лепом обличју. 
Беше то ведар трен и ведар дан. 
И од тада сваки је дан сетан 
Као поглед преко залеђених мора. 
Када се све опет буде сажимало у једну тачку, 
Немој у том метежу да се погубимо. 
Ако нам се руке ипак раздвоје 
Гледај добро у зелени амбис апеирона, 
Из кога све проистиче и у који се све враћа. 
Видећеш међу многима смеђокосог дечака 
Са шеширом, ластавичјим гнездом, 
И са једва видљивим осмехом у углу усана, 
На чијем рамену као на облачићу из стрипа 
Стоје Настасијевићеви стихови: 
„С месецом 
То тихо тек 
Измили сетна будала.“ 
По томе ћеш ме познати.
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ЗЛАТНЕ ЗАКРПЕ
 
Он не лепи скупоцену вазу, 
Не саставља комаде, 
Не скрива лакуне, 
Тако да се не види поправка, 
Него тако да се истакне место срастања, 
Да засија племенити ожиљак. 
Мало златног праха, 
Мало чудесног лепка 
И лом земље златом закрпи 
Рука кинтсуги мајстора. 
Једнако Јефимија златним концем 
Кнезу Похвалу везе 
И слово са словом спаја, 
Реч са речју, 
Одсечену Лазареву главу с телом, 
Четрнаести с петнаестим веком, 
А оне који се и данас 
Златним писменима причешћују 
Са пореклом и смислом спаја.
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ЈАГОРЧЕВИНА У СНЕГУ 
            Уместо добродошлице 166. листу Мирослављевог јеванђеља

Прво је текао Лим, 
и нико заиста није могао 
два пута стати у исту реку. 
Само је Григорије Дијак ослушкивао жубор 
и тај звук прожет сунцем и хлорофилом 
преводио у линије и боје 
минијатура. иницијала и заставица. 
Све се нашло на свом месту, 
мрко, црно и црвено, земља и крв, 
и сви пигменти, и пергамент 
бељи од Платонове идеје снега. 
Потом је жива Књига слушала 
таласе Егеја како ударају у стење Свете горе. 
Док су остали монаси у молитвама 
и на послушањима, 
незаинтересовани за време, 
које је текло поред њих, 
чекали предзнаке Другог Доласка, 
Књига је сањала Лим и јагањце. 
Кад је Успенски убрао 166. лист 
и понео га у Кијев, 
Јеванђеље је попут јагорчевине, 
која пробије снежну покорицу, 
изашло на светлост света и замирисало опојно 
како миришу плави врхови планина. 
Сад нам се лист враћа чежњив, 
ко што су нам се стари враћали из Америке 
да у родној земљи дочекају Небески Суд. 
И лећи ће опет у свој повез, у своју знану постељу, 
лећи ће перо у жљеб 
и обрешће се у нама поново, свечано и јасно 
као кад изговоримо реч 
које нисмо могли да се сетимо.
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ГЛУВО ГЛАМОЧКО

Гнев ми богињо певај, 
Гаврила, Петрова сина, 
опседнутог полубога 
обученог у тело гимназисте, 
који је огрнут црном пелерином 
ноћима тумарао пустим сарајевским улицама, 
извикујући у сиве фасаде Дисове тамне стихове; 
који је срдит говорио 
да би Толстојева дела на ломачи спалио 
јер је руски лав проповедао мирно подношења зла; 
који се једном уз крике међу жбире бацио 
и тако, помахнитао,тукао их сам 
а они су пред њим у страху бежали, 
баш као оно пред Ахилом згранути Тројанци. 
Певај ми срџбу онога који је тог дана 
према грудима једног принца пружио црну руку, 
препланулу од јунског сунца, 
и хицима просуо утробу света 
по врелој коцки Апеловог кеја крај Миљацке. 
Срце је у њему тукло потмуло, дубоко, 
као глуво гламочко, 
коло у коме се у завичају за удају бирају девојке, 
а играчима се командује ратнички одсечно: 
Крени, живље, врати, и опет, у стопу, 
и још једном, у коло, окружи, ајмо, сложи, и опет...
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КРАЉ

Када је лицем на Госпојину 1916. године, 
У болници за с ума сишавше, 
На Губеревцу код Београда, 
Свет напустио праведни Петар Кочић, 
Донета је важна одлука – 
Да му се направи ковчег. 
Беше рат па су због немаштине 
Преминули болесници 
У гробове силазили само у својој кожи. 
Међу пацијентима изабраше једног 
Који је имао веште руке за дрво. 
И дрводеља је био срећан 
Што му се пружила прилика 
Да великом писцу и трибуну 
Начини достојан чамов чамац 
За пловидбу на онај свет. 
За добро обављен посао 
Управа болнице га је наградила 
Пишчевим очуваним капутом. 
И он је, чим га је обукао, 
Уобразио да је краљ. 
Таква понашања су 
Сигурно позната психијатрима, 
И овај синдром јамачно има своје име. 
Али, реците ми, 
Ко се не би осећао као краљ 
У капуту једног Петра Кочића.
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Гојко Ђого

ХАНДКЕ КАО ЋУК У МОРАВСКОЈ НОЋИ

Модерној и постмодерној прози, Петер Хандке је додао  своју 
магичну реченицу и свој хандкеовски хипермодерни жанр по којем 
се препознаје у савременој светској књижевности. Нема данас писца 
који се  тако успешно огледа у готово свим књижевним врстама, па и 
у позоришном и филмском стваралаштву. Премда, није лако жанров-
ски одредити већину његових дела. Код Хандкеа нема чистих форми. 
Ако су делови романа, приповетки, есеја,  путописа, песама, измешани 
и стопљени у једну наративну целину, повест, како он воли да каже, 
онда је ту сваки покушај разврставања залудан. Али, ма колико  та хи-
бридна проза збуњивала и тумаче и читаоце, она стога не губи ништа 
од своје стваралачке уверљивости и стилско-језичке чари.

Хандке јесте посве изузетна појава, али није самоникло стабло. 
Он призива, цитира, интерпретира, не само своје књижевне сроднике, 
потпуно сигуран да ће све што дотакне суверено уградити у своју 
зиданицу. Не прикрива своју пребогату лектиру која захвата у све 
видове уметности, па и бројне научне области, од предсократоваца 
до Гетеа и Андрића, и још шире.  Његова дела су, неретко, заводљиве 
историјске читанке, географски,  етнографски и путни бревијари, ка-
талози, збирке естетичких и етичких, ликовних и музичких есеја и 
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малих, чаробних  студија о биљном и животињском свету, о птица-
ма, рибама, жабама, бумбарима, пчелама, мувама, о чему све не... Све 
утегнуто у загонетну, кадшто и неодгонетљиву уметничку целину.

Неке Хандкеове повести личе на преписане снове, али будне 
снове, засноване на проверљивим изворима, или властитом иску-
ству. Наравно, онолико колико и како снови, машта и уметничка 
надградња могу бити утемељени. Понекад нам се нека натуралистич-
ки испричана епизода учини  асвим вероватна, као из дневних новина 
пренесена, а опет се ни у шта не можете заклети, шта је домишљено, 
дограђено и надграђено, све је мало подигнуто од земље, левити-
ра. Ништа није доречено, скоро сваки исказ има опозицију, па још 
и упитник на крају реченице. Нико нема толико упитника, зареза 
и других знакова интерпункције, колико Хандке. Као да је помало 
учио код Црњанског и то баш из Дневника о Чарнојевићу, одакле је 
позајмио и мотив за Зимско путовање до река Дунава, Саве, Мораве 
и Дрине или Правда за Србију.

Али, ни онда кад се Хандкеово казивање примиче епифанији 
не губи земаљску везу: „...Укус сваки пут има  неки предукус.“ Он је 
надреални реалист. Та загледаност у живи живот најекспресивније 
је изражена у његовој „стварносној прози“, у фасцинантним путо-
писима, проницљивим социо-политичким трактатима и уверљивим 
историјским увидима, каква су његова „српска“ и „балканска“  Зимска 
и Летња путовања.

Хандке је неуморни путник; путује да би био сапутник и сведок 
свог времена, „дете своје секунде“, и да би „та секунда била његов дах“. 
Почео је да хода и тематизује ходање врло млад, кад и америчка бит 
генерација и кад је установљена  одредница „књижевност на путу“. 
И није застао, остао је до данас „ходач“, како он ословљава своје без-
имене јунаке, Бившег аутора, казивача Моравске ноћи  и старог, ис-
трошеног Глумца, протагонисту  Великог пада. Хандкеово ходање је:  
излажење из куће, одлазак некуда и враћање кући. А одлази  некад 
далеко, некад само испред куће, некад никуда, некад заувек, некад 
тако што се ни не макне с места, али увек доживљава све  што треба 
да доживи, све, све, и ништа, како то, у свом  Дневнику преводиоца, 
каже његов бриљантни преводилац  Жарко Радаковић. Та путовања, 
дакле, могу бити  и стварна авантура и „ноћна фатаморгана“. 
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Европско „кружно путовање“ главног јунака Моравске ноћи –  
а тим делом се претежно  бави овај осврт –  почиње  од поморавског 
села Породина код Велике Плане и сеже до обала Атлантика и назад, 
после више успутних застајкивања. Породин је изабрани завичај овог 
Хандкеовог Одисеја, а „место прибежишта на Морави преузео је један 
брод... звани хотел“, застрт  „превеликом заставом  неке одавно пото-
нуле или изветреле земље“, и који је „већ дуго, Аутору, бившем аутору, 
служио као стан.“ На том броду, једне априлске ноћи, Он – Хандке га 
именује овом заменицом са великим словом „О“ –  писац који више не 
пише, заједно са једном загонетном незнанком – а све су жене код њега 
мање-више тајновите – угошћује шесторицу или седморицу својих 
познаника и „даљих рођака“ из Породина,  „сапутника и саучесника“, 
и уз њихову повремену  помоћ, у тој ноћи прича своју „тужну повест“.  
И  Он и они говоре о Њему и његовом путовању као о неком трећем.  
Јер и неки од њих знају све како је и шта је било.

Хандке избегава имена својих  јунака, као и Кафка,  „није важно 
да ли је неко био овај или онај“. Бивши аутор, Он, или, просто, Глумац. 
На другој страни,  помиње велики број писаца, филозофа, научника, 
глумаца, и наводи мноштво цитата, али не може се поуздано рећи 
да ли су они аутентични, нити да ли су неке чињенице стварне или, 
борхесовски, измишљене.

На крају повести, и на крају пута, таман кад је хтео да се смири 
и „само тако седи на тераси неког балканског бара, са овцама које 
пасу у даљини, у правцу неба, и са земљано мутним вином пред 
собом“, „Повратник кући“ не налази ни породинску  „енклаву“, ни 
пријатеље, ни брод „Моравска ноћ“. Нема прибежишта, ни Итаке на 
Морави. Испоставља се да је све то био само сан једне априлске ноћи.
Путовања у стварности није ни било, поготово не „кружног“.

Прибежишта није било ни у његовом  стварном завичају, у ко-
рушком месту Г (Грифен), које Аутор посећује на свом фиктивном 
путовању.  Над завичајем, дакако, увек лебди мало светлуцавог труња, 
али ни тамо нема „бајног Самарканда“, ништа није било као што је 
било у његовој раној младости, једва га је и брат препознао. Оца, по-
реклом из неког другог места, није ни упамтио. Мајка је, „бивајући 
поносна, (сама) отишла из живота“. Крај њеног гроба једе убране 
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малине и преиспитује  своју савест.  На путу према родној кући, на 
Старој цести, у ноћном магновењу, мимо њега, као сенке  промичу сви 
његови рођаци, чак и они које је познавао само из прича.  Скицира  
портрете и судбине сваког од њих. Тако,  нешто више сазнајемо и о 
његовој породичној саги.  Ни двојица његових колега, пријатеља из 
младости, које  је намеравао да посети, више нису били оно што су 
били, не пишу романе, Филип Кобал  пише  сценарија  за  своје „до-
кументарце“, које  сам  снима, а Грегор Којшинг  скупља и продаје 
печурке и друге којештарије. Све су илузије изневерене.  Само драга 
мајчина сен –  која се на сличан начин појављује и у Великом паду –  
остаје вазда иста.  Итаке ни утоке у оваквом свету нема. Нема „рајских 
дана“. Осим можда у сну.  

Хандке смишљено заводи читаоца, трудећи се да га на сваком 
новом кораку нечим зачуди. Необична су та његова очуђења. Кад 
год му се учини да би за нешто требало променити линеарни припо-
ведни ток, најчешће кад је на помолу  нека одвећ приватна згода или 
некаква романса – јер реч „љубав, посебно она према некој жени, не 
улази у (његов) речник“ –  он уводи „помоћног приповедача“, неког 
од присутних који „све знају“, или завршава епизоду пре очекиваног 
краја. Не пада му на памет да тај нагли завијутак оправда или отвори 
ново поглавље, па  да се касније поврати, као што је уобичајено у кла-
сичним романима. Приповест одмах креће у неком неочекиваноми,  
нелогичном  смеру и прича нешто друго, а збуњеном читаоцу писац 
једноставно добацује: „Тако је било замишљено“, или „Тако је то било, 
или тако је то хтела повест“, или „Морало је тако да буде“...  Понекад 
утешно додаје: „О томе мало касније.“ А то „мало касније“ пре не буде 
него буде. И то је само још једна  пишчева замка.

Упоредо с модерним и постмодерним, Хандке, чини се, умешно 
користи и  старе поетичке поуке. Моравска ноћ је, примерице,  испри-
чана за једну непуну ноћ на палуби једног брода,  „ходопис“ Великог 
пада траје од јутра до  поноћи, колико је потребно главном јунаку да,  
од куће у предграђу,  отпешачи до центра великог града. Не призива 
ли то, можда, у сећање  драмски канон о јединству места,  времена и 
радње? Унутар тог троугла, код Хандкеа, свашта може да се догађа, и 
логично и алогично, „што безразложније, то по-себи-разумљивије“. 
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Тако би се могле  читати и „снагом бајки изведене чаролије“, као што 
је изненадно појављивање и нестајање неког или нечег из видокруга 
његових јунака. Бивши аутор помиње једног пса из Породина, „иша-
раног спрејом у бојама заставе  бивше земље“, који прати избеглички 
аутобус. И, кад год му на његовом путовању „затреба“ неки прати-
лац, Он само запита: „А где беше онај пас из Породина(?)“ и пас се 
појави. Макар отеловљен у сасвим другачије псето или чак у великог 
гаврана „тамноцрног крзна“. Или, Он пожели да се „ветар пребаци са 
истока на запад“,  да му  дува у леђа, не у лице, и ветар одмах послуша. 
Дивокоза га у алпском снегу учи понашању... На таква чудеса навикле 
су нас бајке, књижевна   и   научна фантастика, зар већ код Хомера, и у 
епској поезији,  немамо „блиске сусрете треће врсте“. А код Еурипида 
на позорницу стиже „божанско“ решење „деус екс махина“  које и 
Хандке, у различитим форрмама,  користи  као  писац и позоришни 
и филмски  редитељ. Или су  и то некакве његове „авангардне форе“? 
Како  год их разумели, та  преображења и „телепатска“ призивања,  
никад нису неосмишљене измишљотине.

Његови романи немају никакву или имају врло растреситу, 
аморфну фабулу.  То су збирке епизода и фрагмената једне развезане 
или намерно разбијене структуре коју читалац, ако жели, може сам 
у својој глави  домишљати. Од тих „разлупака“ се  може сачинити 
нека мозаичка целина, и писац нуди такву могућност,  али без кау-
залности и  узрочно-последичних веза. Било какав позитивистички 
приступ ту не добацује до суштине. Машта приповедача захтева маш-
товитог читаоца. То нису растурене пазле, али нема ни расутог зрња, 
сваки детаљ је пажљиво уцеловљен. Има фабулирања, нема фабуле. 
Он следи своја правила игре, свој, посебан, наративни редослед или 
планирани неред. Како год, само даље од истрошених  реченица, од 
општих места, „само другачије је вредно пажње... Дивно другачије!“ 
Завртање  је закон.  Сан је истинит колико и оно што установљују чула 
и разум.  Хандке је, ипак, мало згуснуо и учврстио грађу Моравске 
ноћи. Сместио је причу у време и простор, нацртао географију и 
топографију,  предочио, продубио и проширио историјски амбијент, 
и све то привезао за постојећу „датост“, макар и овлаш, као што је 
овлаш привезан брод за обалу  Мораве код Породина, који те ноћи 



  С
ТУ

Д
И

ЈЕ
 И

 О
ГЛ

ЕД
И

  -
  Г

ој
ко

 Ђ
ог

о

130

плута по мочвари. Тако је и сан уистињен, сан је клопка да би прича 
била онеобичена. Зар Шекспир и Гете не чине исто.

Необичан је и Хандкеов однос према времену.То је „загонетка 
над загонеткама“, и у животу и у приповедању, „измшљено име за смрт 
или само досаду“. Његово приповедно време, међутим, нема ништа 
заједничко са животним временом, иако и даље остаје час „стравич-
на“, час „дивна“ загонетка. Он и тај проблем решава на особит начин. 
Уместо „маније бројања“ и навођења тачних података, он преузима 
само „формуле времена“ уз помоћ којих може да се „игра“, да „скаче“, 
да „истражује“,  и да „заборави(м)  важеће време“.  Не само да преклапа 
временске планове, стапа  „сва времена заједно, једно кроз друго, и 
једно против другог“, ниподаштавајући хронологију,  него и у речени-
цама  занемарује временске ознаке. Кад год може, брише: пре, затим, 
кад, након, убрзо, после... Остају само у  формулама: „Прошлог лета...“, 
Наредне зиме...,  „Кад је избио рат...“, „Годину дана касније...“ или само: 
„И онда... и онда...“.  Хандке се и тим формулама поиграва. Тачно вре-
ме за њега не значи много, готово ништа, ионако сат у различитим 
деловима света исто време неједнако откуцава. Том „релативношћу“ 
времена посебно се бави у једном од „есеја“ узглобљеном у Моравску 
ноћ. Међутим, то је тако на фикционалном плану, а кад се осврће на 
историјске догађаје, посебно у „српским“ путописима и трактатима,  
онда тачно време задобија своју тежину и значај. 

Хандке зна да су нас сценске и филмске творевине олениле и 
да је визуелизација животних призора пречи пут до читаоца него  
детаљно  опричавање. Стога његово приповедање понекад личи 
на листање живог албума, као у Великом паду,  на чијим страница-
ма срећемо живописне,  бизарне ликове, са снажним карактерним 
обележјима, које је цивилизација изгурала  на друштвену маргину. 

Иако своје повести измешта у неомеђен, флуидан простор, 
између сна  или полусна и јаве,  Хандке веома пажљиво бира наратив-
не моделе како би своја животна уверења на посредан начин уписао 
у своје дело. Он није меланхолични посматрач света, он је заточник 
истине, писац истраживач који дубоко прониче у животну збиљу, у 
драматична историјска збивања и  друштвено-политичке контро-
верзе. Отуд су и његови романи, ништа мање него есеји и путописи,  



131

прворазредно повесно сведочанство. Најбоље  ћемо се у то уверити 
ако погледамо како се у романескном амалгаму сна и пресног живо-
та Моравске ноћи огледају Србија и  Косово и Метохија, пре, после 
и „између ратова“. Мада код нас на Балкану и нема другог времена 
него „између ратова“, вели Хандке. Стога је овде, тим епизодама, као 
и „диспуту“ о  сатанизацији писца и његовог дела,  посвећено нешто 
више пажње, на уштрб других делова романа. 

Његово свевидеће око  снима и кадрира  карактеристичне озна-
ке народног живота: фолклорне ритуале и украсе, веровања, обичаје, 
симболе, језичке идиоме, песме, узречице,  псовке, све што чини ло-
кални колорит и што обележава идентитет једног народа „код нас на 
Балкану“.

Хандке хода и пише, као да без ходања нема писања. По по-
треби имагинира  и  географски простор и путовање. Док је његов 
Бивши аутор био на путу, који је „неопростиво дуго“ трајао, укинуте 
су енклаве и „енклавско мишљење“ на  Балкану и у Европи. Његов 
Породин никад није ни био енклава, али Он га  пресељава тамо где 
их је било,  да  се увери како су те енклаве  „разенклавизиране“. Тако 
ово „европско путовање“ започиње и завршава на Косову.

Хандке не воли патос ни повишену реторичку температуру. Кад 
се његов јунак суочи са  некаквим неразумним  или апсурдним по-
ступцима,  једноставно   каже да му је то „потаман“, да  му је „право“, 
хоће рећи свеједно.  Нема узбуђења.  Aли, у његовим енклавским слика-
ма, као у својеврсном документарном филму, нема никакве дистанце.   
Свака секвенца, свака реченица „уједа за срце“. Најпре:  посета српских 
избеглица разрушеном гробљу на Задушнице, каменовање њиховог 
аутобуса, извођење сасвим мале деце на улице, цинично понашање 
полиције, подлости „победника“, крш од срушених српских кућа и 
кућерака „зароњених у трње и густиш тако да се једва разликују од 
неравног тла“, читава села претворена у пустош, уништени виногради,  
„неколико преосталих чокота... сасушено или угљенисано, ... ионако 
није имао ко да обрађује.“ Потом следе  кадрови „снимљени“ нешто ка-
сније, на крају путовања, осенчени горком иронијом: искрчене баште 
уступиле су место теренима за голф,  „бивша дворишта за живину су 
постала сувише јаркозелени травњаци, тако кратко шишани, како то 
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ни у Вимблдону нису били, а ту и тамо се у средини видео водоскок 
од мермера; ... стално завијање алармних уређаја из паркираних нових 
аутомобила, тек довежених из фабрике; ... недостајали су још само 
пешачка зона и осмеси тибетанских монаха.“

„Нови становници“  понашали су се  као да је  „планета припа-
дала само њима“.  А  чувари реда били су  „чувари свог положаја“, они 
су само „ишли  и ишли“ улицама и „чували су и чували свој положај“.  
„Да ли ће престати да ходају, неће ли плочице са њиховим именима , 
заједно са сличицама,  отпасти са њих“, одједном. Или ће то потрајати?                    

Аутор среће и неколико „прастановника“. „Сви су били стари и 
сви беху стари знанци“, само што су сад „гледали кроз њега“, као да га 
не познају. Једни га нису примећивали,  други су гледали у њега као у 
непознатог странца. Нико није смео да га поздрави. „Једини који га је 
поздравио био је један од ходача из кога се на непријатном немачком 
или данском заорило: Добродошли у Породин! И брижно би додато: 
Пазите се туђих погледа!“ Било је то, ваљда, упозорење на опасност?  
Малобројни староседиоци нису шетали улицама него су  се окупљали 
по некаквим скученим рупама и чинило се  да и не примећују шта се 
око њих догађа. Неки су чак –  гле апсурда (!) –  запевали  „из петних 
жила, своје енклавске песме“. Певали су вазда  исту песму од три речи: 
„То је то! (Das ist das! То је то!). И тако даље – и то је био цео текст.“ Као 
да су окретали главу од  овако изопаченог света и живота. А иза многих 
новосаграђених зграда провиривало је све више напуштених кућа са 
затвореним прозорским капцима и запустелим баштама, пуним јабука, 
шљива, кајсија – „тих тако дуго већ одсутних, или мртвих“? Тешко је 
замислити потреснији, и уверљивије уобличен, животни призор од 
суморне слике  ојађених жена које, обасјане вечерњим сунцем, седе 
на клупама испред својих кућа и  држе мобилне телефоне у шакама, 
чекајући да им се исељена деца и унуци јаве из Канаде, Аустралије, 
Бразила... 

Познато је, свакако, да су сва имена места на Косову и Метохији 
измењена, али да је свако „о“ на крају назива доследно промењено 
у „а“ (Малишево у Малишева), то у своје књиге меће само Хандке. 
Задивљујуће је колико историјских чињеница, фактографских детаља,  
па и  ситних  појединости, он педантно утискује у своју повест. Да се 
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зна и памти. У овим „енклавским“ деоницама романа, он се не зад-
ржава на алузијама,  без околишења,  дели шамаре на све стране и 
прозива све који су смислили и режирали ову српску и  југословенску 
историјску драму. Посебно Немце. Не штеди ни своје опадаче, пре 
свега писце. Напосе једног „аутора“  што је „на питање у новинама 
које су му ствари биле (на Косову) одвратне, навео  поред осталог 
ћирилицу“.  И то је,  иронично додаје Хандке,   „после тога шта се њему, 
његовом народу и његовој земљи десило под заставом те ћирилице, 
било и схватљиво...“ Било не било, али ни то не сме да се заборави. 
Неда Петер Хандке. Његова „патриотска“ осећања најпрегнантније 
су изражена кроз уста возача каменованог избегличког аутобуса. Тај 
узбудљиви монолог, реторички бриљантно избрушен, изванредан је 
оглед о шиптарском менталитету и  „безразложној мржњи“ према 
српском народу  која се, као ендемска болест, преноси с гена на ген, 
с колена на колено.

И поред дубоке потиштености, па и безнађа  „прастановни-
ка“ енклаве, протагонист Моравске ноћи верује да је све то што се 
тамо  збива, ипак, привремено стање. И ту веру Он  вишекратно 
изражава.  Возач аутобуса у својој  беседи каже: „Држава, или не-
држава, мање-више. Ваша мржња,  она никад не престаје.“  Али ја „за 
сва времена остајем у мом резервату, тамо где, додуше, има орлова, 
и те како, али не као птица на грбу“. И, после те полугласне ерупције 
гнева, која звучи као митска косовска заклетва,  наставља да вози и 
пева.  Не плаче. Са сличном поруком се овај роман и окончава: „На 
свој брод нас је Аутор позвао речима Дођите, овамо долазите, морам 
да вам испричам  једну тужну повест! Тужну повест? Видећемо.“ И 
ово „видећемо“, овај футур којим се завршава Моравска ноћ, исказ 
је  вере, наде, Истрајавања и  Трајања.  Нема сумње да Он, ту поруку 
за будућност, нама, Србима,  дошаптава.

Како год маскирао и у какву год кожу облачио своје јунаке, 
Хандке их истрајно обдарује препознатљивим аутобиографским 
детаљима. У животну причу Бившег аутора уткан је добар део пиш-
чева животописа. И овде је надградња ослоњена на личну легенду, 
као што су његови санописи подупрти стварношћу.   
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У Моравској ноћи често се варирају искази: Код нас на 
Балкану, или: Код вас тамо на Балкану... Такве рефренске реченице 
не само да подржавају тоналитет текста него  наглашавају и основну 
лајтмотивску линију и пишчев емотивни однос према том простору.  
Балкан се помиње и у бројним поређењима. Нешто је лепо или неле-
по, добро или лоше, час овако, час онако –  као  код нас, или код вас на 
Балкану. Или у Србији. Он је давно, још у младости, усвојио ту Велику 
земљу на Балкану као свој проширени завичај и своју литерарну тему, 
стога га српски усуд и пропаст те велике Девете земље дубоко тиште. 

Кад хоће да искаже своје разумевање историјских збивања и 
друштвено-политичких прилика, Хандке ставља две тачке и даје реч 
возачу аутобуса. Да би изразио своја поетичка уверења и мишљење 
о савременој књижевности и култури, он примењује исти поступак и 
даје реч Мелхиору, писцу тривијалних романа и новинару, једној при-
лично комплексној личности, дубиозног морала, али не без извесне 
критичке самосвести. Он „полемише“ са Бившим аутором, заступни-
ком високе песничке уметности и посебне друштвене задаће писца, 
покушавајући да и свој поетички избор и камелеонску позицију у 
друштву образложи општим моралним посрнућем: „Позив писца, уз-
вишени позив: какве ли дрскости!... Доста са том вашом списатељском 
чашћу. Ако данас треба да има писаца, онда само без части.  Да, ми 
људи данашњи, коначно смо без достојанства. Свети дух нема ништа 
више са тим шта чинимо, стварамо, и ни једна ствар више није света. 
... Доста са тим сном о писцу као творцу. ... Живели писци аранжери! 
... Аранжман је све. ...  На ђубре историје с тобом! Последњи остатак 
твоје части си ти ионако већ изгубио, тиме што живиш на Балкану и 
што волиш Балкан.“ Бивши аутор само ћути и  слуша шта говори ово 
пискарало, коме  Хандке, не без ироничних примисли,  надева име по  
једном од три витлејемска мудраца, коме је наликовао, према  оном 
како је  овај  изображаван на  романским сликама и скулптурама.  

Мелхиор каже да је време песничке књижевности прошло, 
„песнички језик је мртав ... или постоји још само као подражавање“: 
„Једино мој језик, језик новина, живи. Само он погађа ... у средиште, 
није дављење. ...Језик књига једнако је језик журнала. Нема друге ис-
тине, нема друге реалности.... Они што инсистирају  на том песничком 
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као, наводно, „једином природном и прикладном начину изражавања 
душе“, заблуђени су десперадоси. Чачкање по души „више не испуњава 
ни једну књигу“. „Племените душе постоје одвајкада, али пре међу не-
писменима него међу читаоцима... књига  и новина, да не говорим 
о писцима. “Он то зна јер  је и сам некад био племенита душа и во-
лео књиге о души: „А онда сам насред пута изгубио душу, не питај 
ме како?... Било је то доброчинство, олакшање. Јер тешка беше душа,  
много тежа него, наводно, сто двадесет грама, увек терет. Имати душу 
значило је саосећати, ... муцати, тражити спасоносну реч и ...не наћи 
је. ... Ослободити се душе значило је немати више проблема. Пре све-
га немати проблема у говору и писању. Аранжирати, то је значило 
реченице, за свеједно које стање савремености... и за свеједно коју 
личност о којој је ваљало писати. ... Ако ми неко почне о души, ветру, 
љубави, идеалима, не верујем му. Он лаже. ... Нико од писаца више 
нема осећања. ... Постоји још само вокабулар осећања. А тај вокабулар 
душе ... припада једино нама бездушнима. ... Грозан сам, знам то, али 
сам уједно јасан, те тако ја у свом лошем бићу живим задовољно. ... 
И знам да су и остали лоши, баш као ја, и ти. ... Ја сам монструм који 
кличе. ... Ипак, палим се, признајем, само на књижевност.“

И управо стога мрзи Бившег аутора иако му интернет 
верификује да Он за постојећу књижевност не представља опасност: 
„Мрзим те  јер ти ми још увек, и више него икада, стојиш на путу. 
Сметаш мојим круговима, и присиљаваш ме да трчим без почетка 
и краја у својим круговима који су мање задовољство а много више 
пакао.“  Мелхиор чак прети Аутору да ће га „разнети“ и да никад 
неће стићи ни у своје корушко село ни на свој брод  „на оболелом 
Балкану“: „А то што је преостало од твојих књига, претвориће се, 
за-хваљујући мојој моћи, у дим, ... у пушници куће твојих предака. ... 
Слушај нуло која је хтела да буде нешто!... Хтео си да као писац по-
станеш дух, а шта си постао? Авет!“ Овај  помодни  текстописац све 
то изговара „својим школованим гласом... смешкајући се као пред 
телевизијским камерама.“ Он се, иначе, појавио „као оличење љу-
базности и човекољубивости, али онда, ... видите претходно“.  Хандке 
овом дискурзивном реченицом  ефектно скраћује  поетичку, етичку 
и политичку лекцију свог „негативног јунака“, која је овде, у повећим 
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изводима, интерпретирана и цитирана управо стога што у њој, на 
посредан, пародијски начин, писац жестоко трља нос не само  својим 
опадачима него и кројачима данашње повести.     

А, по повратку на брод, те моравске ноћи, на питање потпитача:  
Како се ослободио тог „монструма“(?), Он  одговара: „Пожелео сам 
му да иде до ђавола.“   Не заслужује ништа више од презира. И казне 
– одмах је нагазио на јежа чије су бодље као отровне стреле! Глете, 
мало  сарказма! Или специфичног хандкеовско хумора који почесто 
има и црнохуморну форму.

У рефлексијама о балканском инату, Хандке вели да је инат 
био оно једино могуће, „последње средство за доказивање себе, што 
је зрачило нешто лепо, ... нешто што је покретало и сједињавало“.  А, 
„да ли је он могао да постане снага? Да изазове – да дозре у –  делање?“ 
Овај брижни писац – и сам  велики инаџија, као да је на Морави рођен 
– често  поставља, а ретко одговара на питања.  

Он у своју повест уводи Мелхиора,  да у његовој „оптужници“ 
сабере и травестира све грдње и тврдње својих мрзитеља,  да пре-
цизно укаже на политичке мотиве те мржње и разобличи њихову  
моралну  позицију. Овај  „монструм“ провоцира и вређа, али се више 
самоозлеђује. Оспоравајући  будућност песничког језика, он, истов-
ремено, указује на   мане „аранжерске“, „школоване“ књижевности и, 
посебно, хипокризију плаћеног, услужног новинарстава. „Бездушни“ 
писци  једини су „исправни“ у друштву које корист и интерес пре-
тпоставља свакој другој вредности, па и основним налозима моралне 
савести. Јасно је онда зашто су ту они што држе до свог достојанства и 
достојности свог стваралачког позива – десперадоси,  док су они што 
мисле да су част и душа реликт прошлости –  макар и били свесни 
своје аморалне улоге –  као успешни и друштвено коректни ствара-
оци, са собом  сасвим задовољни.

Премда до краја задржава иронијски тон, Хандке је, очито, 
сагласан са својим „негативним јунаком“ кад је реч о  пројекцији 
глобалне слике савременог друштва у коме су потпуно поремећени  
вредносни критеријуми, и посебно обезвређени етички и хумани-
стички принципи.  За разлику од Мелхиоровог сервилног опортуниз-
ма, Бивши аутор, Хандкеов алтер его, не једном, изричито каже да је 
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дужност писца да се бори за истину без обзира на дати  друштвени 
контекст.  Да сведочи, а не да се прилагођава: „Остани при истини, и 
тражи је.“

Ма како и колико нестварно замагљивало стварно у Хандкеовом 
делу, оно непобитно бива наративно огледало  савремене историје 
коју, на свој посве оригиналан и модеран начин, сублимира велики 
моралист и правдољубац, витез пера који верује у субверзивну моћ 
књижевности и вредност хуманистичког ангажмана. Ако је и то само 
још једна романтична илузија, онда нека цео свет иде у п... м..., како 
се, у једном тв интервјуу, по српски, изразио сам писац.

Поред  Флобера, Кафке, Фокнера, Хандке каже да воли  Хомера 
и Сервантеса, и да је епски тип са лирским осећањем. Требало би, чини 
се, додати: са јаким лирским осећањем. Почео је, безмало, као песник 
и сва његова дела су затрпана стиховима;  читаве странице би се про-
стим ломљењем редова могле преобликовати у афористичне  стихове.  
У  епизоди с Мелхиором, он устаје у одбрану  песничке уметности од  
аранжера  популистичке и паперјасте књижевности, шунда и шкар-
та, на чијим јастуцима дремуцка данашњи читалац. Парадоксалним 
насловом његове књиге песама, Унутрашњи свет спољашњег света 
унутрашњег света, могао би се насловити цео Хандке. Цело његово 
дело је побуна унутрашњег против спољашњег света. Више побуна 
него унутрашњи одраз,  унутрашњост спољашњости.
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Емир Кустурица

ПРАТЕЋИ СВОЈЕ СРЦЕ

Истина да је Петер Хандке добио Нобелову награду најбоље 
потврђује идеју како никада не треба признати независно Kосово! 
Не због тога што нама не преостаје ништа друго осим да ишчекујемо 
чуда, него зато што је разум конформиста и издајник. И лакше га 
је корумпирати. Он чини све против чуда, а осјећања, иако могу да 
нас заведу, рјеђе нас издају и тек преко њих препознајемо дубоко 
значење непоновљивог догађаја, али и свог постојања. Чуда остају 
изван алгоритама преко којих упадамо у паукову мрежу пионира 
вјештачке интелигенције, у замку компјутерског загрљаја који нас 
води у непознати простор који симболише сужавање свијести, гдје 
су на понуди милиони података, али како вријеме одмиче, постајемо 
лењи за ту прегршт. Тако сви тонемо у прижељкивану интелектуалну 
хибернацију. Дакле, у чуда прије свега треба вјеровати и тако отво-
рити простор и вријеме да нам се она дешавају.

У случају Kосова и Хандкеа везивно ткиво су двије ствари. 
Прво, непопустљива везаност наше православне културе за инди-
видуалност, за човјечност, и најбољи српски примјер је управо Петар 
Хандке, као што је то био и Иво Андрић. Обојица су дисциплину като-
лика преточили у емоционалност православца, спајајући двије иначе 
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неспојиве крајности европске културе. Писац је несвјесно успио да 
помири разлике између култура проистеклих из западнохришћанске 
и православне источне традиције. Друга ствар је наша везаност за 
Kосово и Метохију као културни темељ европског хришћанства, не 
само српске културе, темељ који се простире на сјевероисток према 
Москви и према Kонстатинопољу на југу, те на запад до Авра и преко 
Ламанша, чак до Енглеске. И преко њега ћемо нашу будућност видјети 
као везу елементарних честица које струје нашом осјећајношћу и пре-
лазе онај дуги пут којег свакодневно, како тврде научници, прелази 
крв у људском организму, преваљујући чак и двадесет километара. 
Пратећи своје срце, управо опонашајући пут крви, Хандке је пре-
лазио по двадесет километара дневно на угроженим територијама 
на којима су живјели Срби, на Косову и у Републици Српској. И то у 
вријеме када су на Бога, како каже Волтер Сол, на Западу извршила 
атентат „Волтерова копилад“. Kосово и Метохија је постало европско 
уточиште Свевишњег. 

Тешко је пронаћи најтачнију дефиницију Хандкеове религиоз-
ности. Чини ми се да је Јосеф Браун у књизи Тријумф спектакла ту 
врсту вјере назвао вјером у вјечну садашњост. По томе он не припада 
култури православља, јер она вјерује у вјечну душу, али то увећава 
његов допринос расвјетљавању теме правде, истина и лажи везаних 
за наш народ. Хандкеова литература је лишена историчности, а ипак 
атомизира своје ситуације хомогенизујући вријеме, глорификује 
егзистенцијалне заплете и парадоксе и непрестано истражује пси-
ходинамичке процесе душе која је окована у оквир обичног дана и 
спојена нераскидивом везом аутора са откривањем људских тајни. 
Иво Андрић, један од двојице нама најближих Нобеловаца, на ову 
тему је писао: „Боже, не допусти да срце наше остане празно, него 
дај – пошто од твоје воље све зависи – да увијек желимо и да се на-
дамо и да то што желимо буде добро и стварно и да наша нада не буде 
испразна.“ Не треба заборавити да је једну од својих књига Хандке 
назвао „Ужас празнине“.

Шта је онда Хандке могао да осјети и гдје су трагови његове 
емоционалне подударности са нашом судбином и чиме смо закачи-
ли његову душу? На то питање је данас тешко одговорити, али се у 
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отварању компаративних вриједности између великог писца и суд-
бине српског народа могу пронаћи трагови поменуте везаности. У 
томе не постоји ниједан савремени фактор привлачности, никаква 
корупција, нема чак ни романтичне везе са заводљивом Српкињицом. 
Ту је неко чудо посредовало. Kакву улогу је у тој вези играла истина 
о нашем постојању које је и само по себи велико чудо испреплете-
но суровом историјском реалношћу, неповољном географијом, али 
великим индивидуалним и колективним дометима? Сигурно је да 
великом индивидуалцу одговара народ чије синове славе у свијету, 
али и гдје се од најскупљих европских фудбалера не може саставити 
добра фудбалска екипа, значајан маншафт.

Није немогуће да су цивилизације, Винчанска и она недавно 
откривена у Благотињи, старије од сумерске и да својим настанком 
утврђују нашу идеју о цивилизацији којој смо припадали и да нис-
мо дошли на Балкан у пљачкашким хордама у 7. вијеку и били дио 
освајачке концепције – дошли дивљи (ми) и, како кажу, истјерали пи-
томе. Ви знате за фалсификате о томе како су у Босни и Херцеговини 
муслимани живјели и прије доласка Турака, како постоје идеје да су 
они готског поријекла. Да смо имали свог Шлимана, као што је Троја 
имала великог њемачког археолога, можда би Петеру Хандкеу било 
лакше да изведе све доказе о нашој истини након ураганске мржње 
коју су изразили неки бошњачки, хрватски, словеначки и француски 
интелектуалци реагујући на његову Нобелову награду. Ипак, утјешно 
је да је Нобелов комитет, како сам аутор каже, извео доказ о његовој 
невиности. Значи да је он био на листи кривих само због тога што је 
мислио друкчије и што се изјашњавао друкчије о теми која је била 
до краја идеологизована. Пред нама је дуг пут да своју невиност до-
кажемо, али – да ли морамо да је доказујемо? Зар нисмо већ пола пута 
прешли? Ми смо у Хандкеу пронашли свога археолога.

Свједоци смо великог обрта у историји планете послије пада 
Берлинског зида. Живимо у свијету подијељеном више него у доба 
Хладног рата, али супремација Запада блиједи. Јављају се економски 
џинови Kина и Индија, а у Сирији видимо најаву нове војне ере. Руси 
послије двије стотине година војно излазе на Медитеранско море. 
Новонастале групације исламских терориста за које руски извори 
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тврде да су зачете у инкубаторима Пентагона, ратују у Сирији и до 
прије годину дана су држале старо римско упориште Палмиру. Да није 
било руских оружаних снага које су ослободиле стари хришћански 
град, исламисти би срушили камен на камену. На случају овог града 
лако би се могао извести доказ да САД-у и њиховим савезницима није 
стало до споменика хришћанске културе. У двострукој агресији на 
Багдад, на самом крају вијека, били смо свједоци како су се војници за-
падне алијансе током војних дејстава на Ирак односили према пљачки 
и уништењу артефаката сумерске цивилизације. На питање новинара 
зашто нису реаговали на уништавање експоната једне од најстаријих 
цивилизација, један амерички генерал је одговорио: „То овог пута није 
био наш приоритет!“ Ствара се нови свијет гдје заборав треба да одигра 
велику улогу. У таквом редосљеду приоритета и владајућих трендова, 
рецимо, неки дан сам то чуо у Паризу, филмска индустрија почиње од 
Квентина Тарантина, те новог закона у Шведској да се у школама из-
учава историја само посљедњих двјеста година, а Холивуд преснимава 
највећи број својих филмова, које је снимио четрдесетих, педесетих и 
шездесетих, како би се уклопио у ново одијело политичке коректности. 
А ми и даље инсистирамо на поријеклу и коријенима. Велики проблем. 
Шта се десило? Наступило је велико спремање за будућност у којој 
ће бити најнормалнија појава да се западни човјек исповједа роботу 
умјесто свештенику, те да ће и сам робот бити представљен као Бог, а 
ако га не представе људи, онда ће он то учинити сам. Та претпоставка 
није немогућа јер неће роботе мимоићи ниједна велика људска идеја 
која ће, наравно, на крају бити окренута против човјека.

Ако из будућности вратимо филм на прошлост, послије прет-
поставки о припадности најстаријим цивилизацијама, извјесно је 
да смо имали снажну средњовјековну државу, утемељену Савиним 
правилима која су касније уобличена у законику цара Душана и убрзо 
постала основа руског закона. Увјерен сам да су ови подаци познати 
Хандкеу и да играју важну улогу у његовој перцепцији наше улоге у 
стварању цивилног свијета и нашег непристајања на заборав.

Српске државе су се кретале успонима и странпутицама, падо-
вима с једне, али и вјечном надом и вјером у праведан живот и слобо-
ду с друге стране. Територија Kосова и Метохије, оно што се на Западу 
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зове „motherland“, изгубљена је 1389. године, али је и враћена војном 
операцијом 1912. године. Kо би разуман тада, а и данас, рекао како је 
могуће послије петсто година чудо да се деси и територија која чини 
темељ једне културе, у Првом балканском рату буде враћена ономе 
коме припада? Ко би разуман нешто слично претпоставио 1830. када 
је територија коначно ослобођена од војника Отоманске империје? 
Разуман нико, а посебно не они са смислом за реалност каквих је 
одувијек било, а данас их за мој укус има мало превише. То значи да 
у вијеку науке и технологије можда пронађемо како је чудо заправо 
једно од агрегатних стање вјере у вјечну душу. Та агрегатна стања се 
мијењају. Између осталог, и људска душа има ту идеју да се претвара. 
Дакле, једна од кључних поставки истине и у хришћанству – Вјера у 
судњи дан, вјера у Христов повратак и коначни обрачун са Сатаном. 
Једино такво поимање истине је и одговор на питање како се десило 
да на Западу није патентиран хируршки нож који би одстранио ду-
ховну везу са колијевком наше културе и са коријенима нације, нити 
је било доктора који би могао да изведе ту операцију. То је морао бити 
један од окидача који је усмјерио пажњу Петера Хандкеа на наш на-
род, и сигурно је да у Европи није могао да пронађе сличан народ чије 
је тијело толико изударано и искрвављено историјом.

Тајна формула у разумијевању прохујалих времена, али и вре-
мена у коме живимо, јесте у томе што стварање различитих култура, 
историја и људски прогрес нису настали као резултат смисла за реал-
ност на коме се инсистира –  то је оно што се, нажалост, данас тражи 
од нас када је косовски чвор у питању – нити је разум пресудан у 
процесу отјелотворења најважнијих процеса цивилизовања човјека. 
Разум стоји у основи акције и сумирања грешака, а накнадна свијест 
ствара историју. Шта онда чини средишњи простор? За такву акцију 
била је неопходна емоционална интелигенција, кључ за отварање вра-
та и пролазак кроз коридор живота народа и појединца. 

У нашем постојању, према др Милу Ломпару, постоји пет обра-
заца карактеристичних за нашу културу и за сваки од њих мислим да 
га је Петер Хандке препознао: Светосавски образац као утемељивач 
наше културе; Kосовска традиција у којој је скривена лозинка нашег 
народа; Сеобе у вријеме отоманских освајања; Секуларно искуство, 



143

дакле, стварање државе и постепен прелазак из оквира византијске 
културе ка средњоевропској култури; Геноцид којем је у двадесетом 
вијеку био изложен српски народ у два наврата.

У Хандкеовој литератури наилазимо на ликове код којих је 
изведен трансфер нормалности у сферу заокупљености вишом 
ирационалношћу. У својој литератури велики писац је антиципирао 
путеве наше судбине преко ноторне истине да само мали дио мозга 
чини разум, а велике површине, рекли бисмо читаве ливаде у гла-
ви, дјелују као непознато пространство за које је наука утврдила да 
чини базу наше психичке стабилности и да онима који са дијагнозом 
корачају у лудило прво страда ирационални дио. Том сфером се 
он креће, не напуштајући никада морални дискурс, избјегавајући 
банализовање лудости која у животу даје потпуно друкчије резул-
тате него у оквиру литературе. Гдје, дакле, стиже савремени човјек? 
Замислите како би било да је на примјер пред балканске ратове неко 
развијао српски смисао за реалност. Вјероватно нико не би изашао из 
куће да смо били реални, али смо послије тога у једном, па у другом 
рату, Румуне и Бугаре потукли, па смо кренули у Први свјетски рат 
без игдје ичега и на крају изашли као побједници.

Сигурно је да развојни пут великог писца Петера Хандкеа 
управо по ирационалној основи може да се веже за судбину 
српског народа, иако његова литература, за разлику од Андрићеве, 
не настаје на историјским фрактурама и великим друштвеним 
промјенама. Стварајући митологију обичног дана, он измиче свим 
препознатљивим шемама, али у времену гашења моралног дискурса 
које прати ишчезавање хришћанске културе на Западу, што дахће под 
тежином капиталистичког утилитаризма, велики писац не пристаје 
на крах морала и мислим да је то кључна тачка његовог окретања 
према нама. Он зна да је свака цивилизација настајала на високим 
моралним начелима, од Џингис-канове, преко Велике Британије до 
царске Русије и Аустроугарске. Такође, њихов распад настаје као ре-
зултат краха морала. Управо уз дехристијанизацију западне Европе 
на крају прошлог вијека у Европу су стизали Kинези, али не онако као 
што су западњаци стизали на Исток у вријеме Старог Рима и пости-
зали Pax Romana, касније Pax Americana, мачем, тенковима, бомбама 
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и масовним уништењем читавих народа. Kинези су прокрчили нови 
пут свиле новцем и грађевинским активностима. Дошли су не испу-
цавши нити један метак, а затекли су користољубиву цивилизацију. 
Кинески долазак у Европу и Америку финансирали су Американци и 
Европљани. Дакле, није се десило у историји, а да ми знамо, да стиже 
нови освајач плаћајући свој долазак. Не знам да ли га можемо назвати 
освајачем или не, али је сигурно да је то један од аспеката распадну-
тог свијета у којем Србија постаје тло на које пријатељи могу да дођу 
без рата, зато што је Србија, како се тврди у документу који говори 
о цивилизацији Благотиње, била једна од првих територија гдје су 
постојале људске заједнице са женским божанством и заједнице које 
нису ратовале са другим заједницама. Дакле, ми имамо основу по 
којој можемо да вјерујемо да је не само данас, него је увијек било на-
чело: ако неко дође код нас са добрим намјерама, са истим намјерама 
може и да остане, не само Кинези, већ и поменути Хандке. САД и 
њихови атлантски савезници су кроз инвестиције у Kини финанси-
рали властити стрмоглави пут низбрдо. О томе, видјели смо недав-
но, предсједник Француске говори као о готовој ствари. Писац ових 
редова налази да је онај дрон који је из Јемена пробио штит система 
Патриот противваздушне одбране Саудијске Арабије био преломни 
обртни моменат у напетостима на Блиском истоку, али и у војном 
примату пренесеном из Неваде у Саратов. Војно наоружање је у том 
потхвату изгубило кредибилитет – репетиција приче из седамдесетих 
година из авганистанско-совјетског рата када су Талибани добили 
од Американаца стингере, противтенковско оружје које је војнике 
Брежњева претворило у губитнике.

Без обзира на стања култура које су пропадале и јављале се 
нове, умјетници – у којем год животном периоду их распад затекне – 
не смију а да не изразе своју дубоку приврженост истини и моралу. За 
разлику од тематизовања живописних ситуација у литератури, живот 
писца испуњен је сензорима за препознавање када живот постаје 
нова позорница на коју не може а да не закорачи, јер се тиме доказује 
његов морални профил. Непристајањем на странпутицу којом клизи 
његова заједница Хандке одбија да игнорише истину која није дио 
плана колонизације и када се супротстави владајућим законима 
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глобалног јавног мнења, он бива стављен изван фокуса Нобеловог 
комитета. Да ли ће тако бити на крају? Неће, на срећу писца и наше 
задовољство. Али не због наших комшија, припадника других кул-
тура и њихове идеолошке накостријешености. Како Андрић каже за 
наше бивше сународнике: „Они не галаме. Не само да вриште, они 
ригају огањ.“ Показало се да је то била грешка и није неопходно да 
се буде политички коректан по њиховим мјерилима и да тако човјек 
једино заслужи пажњу. Када погледате све филмове које они праве, 
када погледате буљук тих дјела која нас на сајмовима, у приватном 
животу, ишчекују, они се сви крећу у подручју овог поспремања за 
нови свијет, а онда се појави Хандке и потпуно им поруши владајући 
ред ствари.

Kада је Иво Андрић добио Нобелову награду, јавна тајна је 
била да је свим југословенским амбасадама по западним земљама 
стављен на располагање ДKП и добијен је задатак да Kрлежу ис-
тичу за југословенског кандидата. На крају су крлежијанци, дакле 
старчевићевци, праваши, међу њима многи преобучени у комуни-
сте, остали кратких рукава, нису успјели. Није потпуно јасно шта 
се тада десило, али је извјесно да Титова Удба није успјела да утиче 
на свијест чланова комитета. Увјерен сам да је слична ствар била и 
са додјељивањем награде Хандкеу. Kолико год је осовина Kомшић–
Бернар Анри Леви функционисала у Европи, због прошлогодишњег 
секс-скандала промијењени комитет Шведске академије за 
књижевност, са новим члановима, који су претпостављам одрасли 
на некој од седамдесет Петерових књига, одлучио је да писца награди 
за његову литературу. Он ту награду није добио за своја идеолошка 
увјерења. Исти је случај био и са Андрићевом биографијом испрепле-
теном политиком. И у првом и у другом случају у питању је тријумф 
умјетности и зато треба да га славимо.

Дуго сам одгонетао тајну магнетне олује која је Петера Хандкеа 
уплела у судбину српског народа. Ноам Чомски тврди да је западна 
цивилизација као резултат еволуције и прогреса произвела, послије 
двије хиљаде година, мршаве резултате. Човјек није ништа мање 
агресиван него у римско доба, туце вина кошта исто као и у римско 
доба, људи су, нажалост, све крволочнији и бездушнији, људски живот 
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није вриједан као што је био у времену прије и послије индустријске 
револуције, а највише је страдао његов синдикални статус. Некада 
се човјек борио за смањење радног времена, а данас је пристао да 
буде предмет невиђене експлоатације. Па ипак, у регионима гдје 
живе Срби, та идеја о експлоатацији није успјела управо због оно-
га због чега се ми често љутимо на свој народ. Те црвено слово, па 
може ово, не може оно. Ту постоји један одбрамбени механизам који 
треба дубоко поштовати и највише због тога нису успјели да нас 
увуку у своју игру. Недавно је у Великој Британији, земљи која је не-
када представљала највеће свјетско царство, која је била радионица 
свијета, поведена расправа о такозваном нултом уговору за раднике. 
Нулти уговор је папир који транснационалне корпорације потписују 
са радником који чека да га позову, али немају никакву обавезу пре-
ма њему. Он мора да чека, као да је у комаду Семјуела Бекета, а не на 
бироу рада. Још једна потврда тријумфа фикције над реалним живот-
ним условима. Тако је до краја доведена Хобсова теорија да је човјек 
човјеку вук. Оно што је мени годило као дугогодишњем становнику 
САД и Француске јесте поштовање појма „бити фер“ према некоме. 
Бити фер је велико цивилизацијско достигнуће, а посебно у земљама 
које су временом дехристијанизоване и гдје морал не игра пресудну 
улогу. Бити фер значило је бити човјек. Е, то Петер Хандке није могао 
да поднесе – колико су били нефер према нама. Његова апостолска 
улога у Србији је, увјерен сам, била покренута у потпуности изван 
доживљаја наше нације. Kада је видио колика је сила ударила на нас, 
стао је на страну слабијег. За разлику од његових колега, груписаних 
у таласе корумпираних и самозадовољних интелектуалаца на пре-
лому вијекова, који су у току грађанског рата, док се распадала СФР 
Југославија, са највећим армијама које су им чувале леђа, тренирали 
своју храброст и хуманост надмећући се у томе ко ће бити грлатији 
у прљању наше части. Било је то у вријеме опште дигитализације. 
Дакле, временски период у коме је све добило велико убрзање а лаж 
највише профитирала. Тачније, све истине малих народа требало је 
да се уклопе у глобалне планове новог ширења на Исток. Врло слично 
је било у комунизму – тада је важило правило „када је лагао један, 
лагали су сви“. И данас је тако у највећем дијелу свијета – када лаже 
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Си-Ен-Ен, онда сви лажу. Петер Хандке није имао намјеру да форму-
лише велике истину о српском народу. Kада је стао на страну слабијег, 
он је свједочио о ономе што су му говорила осјећања и срце, а разум 
је користио као апарат за сналажење код дивље патке, такозвана џи-
пи-ес навигација.

Петер није пристао на антисрпску пропагандну олују која је 
дивљала Европом, а која се данас наставља у русофобичној атмосфе-
ри. Није усвојио тада успостављени узор понашања наметнут новим 
колонијалним освајањима и истином која је подређена циљевима 
колонијалиста. То су умјесто њега учинили интелектуалци попут 
Левија, Финкелкрота, а касније им се придружио лажни пролетер 
Славој Жижек, који наставља богату философску школу Едварда 
Кардеља. На крају, сви су постали кловнови у неопаганском циркусу, 
лажни љевичари временом претворени у неоконзервативце којима 
је једино костим остао лијево оријентисан.

Хандке није имао идеју о својој историјској мисији. Понашао се 
као јунак из властитих књига. Није му било стало да истиче месијанску 
улогу нити се опијао откривањем великих истина. Он је пјешачио рат-
ним подручјима Kосова, упоређивао извјештаје Таг цајта, Ди цајта, 
Зидојче цајтунга, Би-Би-Сија са оним што је видио снимљено. Исто је 
чинио и у Босни и Херцеговини, Републици Српској, а његова открића 
су се низала једно за другим и претварала у свједочење на мјестима 
злочина. Слагали су се мали документи великих лажи и историјских 
подметачина. Kао што ни у његовој литератури није било исторично-
сти, нити су његови јунаци стварани на фрактурама историјских обрта, 
тако ни Хандке није чинио више од онога што је видио. А видио је да 
су у бомбардовању Србије, у хуманистичке сврхе, убијани цивили и 
уништавана инфраструктура, и није хтио то да прећути.

Народ коме се приклонио Петер Хандке, прескочивши власти-
ту сјенку, мора најдубље поштовати његову одлуку. То је одлука за-
падног индивидуалисте, и то је велика корекција односа којег је Запад 
користио у својој упрошћеној подјели добра и зла гдје смо ми, мали 
Руси, означавани као лоши момци.

После те награде, колико је мени познато, у њемачкој штам-
пи се све чешће појављују наслови који траже да се преиспита улога 
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Њемачке и читавог Запада деведесетих и да се именује оно што је тада 
било имплементирано, а што се у суштини зове ново колонијално 
освајање. Дакле, није то важно само за нашу част и душу, већ се сад 
покреће идеја о томе да те деведесете уопште нису биле онакве как-
вим су их приказивали на Западу. Шта ли ће у Београду да раде када 
им се врати онај Милошевићев говор који су сви презирали, а у коме 
је говорио све оно што се десило касније? 

У времену када су награде постале важније од оних који их 
примају, Хандке је вратио личност на позорницу. Учинио је то без 
додворавања јавном мњењу, толико карактеристичног за наше ли-
берале и њихову браћу и сестре на Западу и на Истоку. Он је вратио 
достојанство лику и дјелу, како се некада говорило – јединству дјела 
и личности, и није случајно да је додјела Нобелове награде код фа-
кир-фукаре широм Балкана пробудила тријумфализам слугу које су 
углас грунуле на Хандкеа. Они ми личе на оне рибе са дна мора: када 
рибари извуку мреже испостави се да сабљарка у чељустима носи 
смежурану флашицу кока-коле.



149

Радован Караџић

ЗАМАГЉИВАЊЕ ИСТИНЕ1

Скоро ће четврт века од окончања рата у БиХ, и требало би да 
је већ све јасно: и узроци, и последице, и нови старт друштава која су 
ратовала. Је ли то исти мир, или постоји „наш“ и њихов“ мир? Ако су 
различити, а пунолетни су и зрели, јесу ли и различитог пола, јесу ли 
у љубави, могу ли се узети? Би ли то био миран брак два мира, или 
два мира у блиском односу могу да створе пакао?

Четврт века би другим народима била довољна дистанца за 
зрело и разложно разматрање, па чак и за вицеве и шале, али наш 
мир/мирови не изгледају зрело. Зашто је то тако?

Неко ће рећи да је то због „братске блискости“ (Каин – 
Авељ синдром), неко ће рећи да ми можемо да се раздвојимо, али 
да невидљива „пупчана врпца“ између нас не пуца, никад. Правог 
објашњења за једно нездраво интересовање нас једних за друге –нема, 
нити ће икаква временска дистанца бити довољна. Такво траћење на-
родних снага може се осматрати само са велике физичко-временске 

1 Текст је, у три наставка, објављен у београдским Вечерњим новостима, 
6, 12, и 19. јануара 2020. године. Овдје га под редакцијским насловом 
објављујемо у интегралном облику.  Редакција изражава захвалност господину 
Милораду Вучелићу, главном уреднику Вечерњих новости, на допуштењу за 
прештампавање текста.
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дистанце, на пример, са Марса. Не само Јужни Словени, него и цео 
словенски свет живи разједињен и супротстављен, нарочито након 
великог црквеног раскола 1054. године, који иде кроз живо ткиво сло-
венског света, умањује његов значај у свету, и омогућава доминацију 
других над свима осталима. Чак су нас комунисти учили да су пан-
славистичка осећања грешна и назадна, али ја „грешни и назадни“ и 
даље на утакмицама навијам за словенске земље, и радо читам или 
слушам словенску класику. Идеја о „љубави“ међу народима је можда 
немогућа, али блискости и наклоности постоје, мада владе често то 
кваре.

Али, након Фројда, лако склизнемо у области несвесног, које 
је теже разумети, али лакше прихватити или опростити. Можда тај 
нездрави интерес једних за друге и није мета-психолошки, несвестан 
и без циља? Шта то ми хоћемо једни од других, што већ нисмо узе-
ли? Шта хоћемо да учинимо једни другима, што већ нисмо учинили? 
Не само да је такав нездрави интерес, злурадост и „сеирење“ преко 
плота – основа за пакост, у којој протичу животи наших генерација 
и генерација, већ и за мржњу, која је непогрешив знак комплекса ин-
фериорности, слабости и страха. Та психолошка позадина сигурно 
постоји, као основа наше дневне друштвене патологије, али овога пута 
ратовало се са конкретним циљевима, на основу уверења да ратови 
нису завршени, и да неки од нас хоће нешто што припада другима, и 
на шта немају право. Омиљени инструмент ове игре је „померање“ 
и бркање планова, па се право на слободу тумачи као нетрпењивост 
према другоме. Не само да је на мети грабљиваца туђа територија, 
богомоље и имовина, него и народна маса, коју присвајају на основу 
промене вере или идеологије, и нематеријално богатство, језик кул-
турно наслеће, наметања другог идентитета, или још пожељније – до 
потуног прогона! Значи ли то да „ћемо се ћерати још“ (М. Бећковић)? 
И око чега?

Језик се не може успешно украсти, јер сам језик зна шта је и 
чији је. И преотети народ зна ко је и чији је, што само увећава његову, 
и патњу његове матице, те изроди неког горућег непријатеља бившег 
идентитета. Најуспешнија је отимачина територија које припадају 
другима, најчешће на основу империјалнох граница, те произвољног 
комунистичког манипулисања унутрашњим границама.
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Зашто је било тешко утврдити на шта неко има право, а на шта 
не? Или је систем међународног права баш зато уништен, док се те не-
правне-противправне ствари не посвршавају? Зато ће расветљавање 
узрока и последица наших трагедија попричекати,  док се не задовоље 
зли апетити, ако се икад задовољи њихов ирационални извор. Сами 
смо се понудили као полигон свакоме коме затреба пакао у региону.

Дакле, изгледа да ништа није готово, и ништа није јасно, и то 
двоје је узрочно-последичној вези: није готово зато што није јасно. У 
ствари је још горе, јер је свет присвојио лажну слику о узроцима, исхо-
дима, последицама. Данас је све затамњено и искривљено, више него 
што је било на почетку кризе, јер су „замагљивачи“ наставили раде у 
три смене, све до данас. Створена је виртуелна реалност, у медијима 
је „креиран“ другачији српски народ, а истакнутим појединцима 
„изграђене“ потпуно лажне репутације, довољне за аутоматску осуду.

Злочин те врсте и тих планетарних размера није запамћен 
у историји. Чак и најбољи међу нама, као што је племенити витез 
Ђоковић, нису подржани на „западним“ игралиштима.

Од свих лажи свакако је најмалигнија она која је навела ма-
совне убице (Норвешка, Нови Зеланд) да помињу Србе (и мене) као 
пример за своја недела, на основу лажне слике коју су о нама створили 
злочиначки медији. Наш свет је постао „Царство лажи“, а мора бити 
да је и сам Цар Лажи негде у близини. 

Само изузетни појединци, као покојни Пинтер, па Чомски, па 
најдиректније Хандке, коме није било тешко да лично дође и сагледа 
истину, те неколико истакнутих, али усамљених аутора по свету (С. 
Флауднерс, Д. Џонстон, Е. Вилкоксон) знају о чему се ради. Изузетни 
људи су и по дефиницији усамљени, али они светле, и без њих би 
владао потпуни мрак. Остали, „неизузетни“, су индиферентни по 
питању истине, што је упитно са становишта интегритета и моралне 
одговорности.

Кад цела истина изађе на видело, биће то поразно за многе 
учеснике: за већину медија, за лажне и бесрамне „новинаре“, за неке 
„хуманитарце“ и њихове организације, па чак и за неке аспекте ангаж-
мана Уједињених нација. Али, најодвратнија и најбруталнија је лаж да 
је сукоб избио на основи анимозитета Срба према муслиманима, и 
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та лаж не може да чека на разоткривање. А Срби су последњи народ 
коме се може приписати верска нетрпељивост, посебно према мус-
лиманима (исламу)! Постоје недавни примери ропства, сегрегације 
и истребљења које су починили други, а никад Срби.

Садашњи лидери лидери овога света, иако их нису створили, 
треба да размонтирају све ове лажи, јер свет не може опстати без 
права и правде. Између осталог, и ти ратови, и послератни догађаји, 
укључујући и суђења, врше се у њихово име, а не верујем да би иједан 
од светских лидера пристао на то.

Никад није постојала нетрпељивост Срба према исламу. Србија 
је била прва европска земља која је ислам признала као званичну 
религију. Видели смо како цела Србија отворених срца дочекује ми-
гранте из исламских земаља, а њихову децу милује, пази и школује. 
Случајно је то у складу са ставом Владе, али то је у дубини душе на-
рода, са којим живи највише мањина у Европи.

Уосталом, Срби и нису прелазили на било који ислам због 
ислама, него због Турака, па се то увек звало „турчење“ а никад 
„исламизовање“, а српски отпор није био против ислама, него про-
тив Турака као окупатора (померање – искривљење). Но, и поред 
тога, сви истакнути Срби, међу којима и мој истакнути и извањи 
предак Вук Стефановић Караџић, још с почетка 19. века – сматрали 
су домаће муслимане Србима исламске вере („Срби сва три зако-
на“). Исто тако је и код највећег српског песника П. П. Његоша. Иако 
православни владика и владар, без обзира на веру призива их као 
своје Србе на заједничку борбу против окупатора (види преписку са 
Алипашом Ризванбеговићем и другим истакнутим муслиманским 
првацима). Лорд Овен рекао је да је ово био грађански рат између 
Срба који припадају трима верама. А цела плејада песника и писаца 
Срба-муслимана од почетка до данас су подржавали и развијали то 
своје етничко својство, јер начин веровања у истога бога не мења 
национални идентитет. Јудаизам, хришћанство и ислам (аврамов-
ске вере) деле истог бога, и многе старозаветне светитеље. А сукоби 
између ових група никад нису имали никакве везе са „небеским“ и 
духовним стварима, него искључиво са стварима „овога света“. Још 
једно померање – искривљење.



153

Увек је било, и биће, међу муслиманима српског порекла вели-
ких духова и стваралаца, који се не одричу и те своје основне ком-
поненте у идентитету (проширени, уместо искључивог идентитета). 
Није паметно, нити могуће, издати свој идентитет, јер је  он извор 
целокупног стваралаштва, сигурности и трајања, и они су то знали. 
Пошто је „исламизација“ домаћег становништва текла под прити-
ском и насилно, то становништво је дуго, деценијама, ако не и веко-
вима, живело као „криптохришћани“ (Олга Зиројевић) тј. код куће 
хришћани, напољу муслимани, па и до данас неки чувају негде на 
таванима славске иконе и аманете предака, баш оних који су невољно 
прешли у ислам. (После читања рада О. Зиројевић, јасније је зашто 
се у Горском вијенцу, након двеста година домаћи потурчени Србин, 
кадија, заклиње: „Ћабо света, у нас нема хиле“ – јер је код неких других 
било). За разлику, повраци у хришћанство, мада не масовни, никад 
нису били присилни.

Имао сам тешкоћа да током кризе објасним својим београд-
ским пријатељима да се није лако договорити у Босни. Они су о 
муслиманима говорили готово са нежношћу, као о „својима“, док су 
претензије Хрватске схватали са забринутошћу. Наш српски, и мој 
лични однос према муслиманима у Босни био је супротан ономе што 
је створила пропагандна машинерија. Добро је познато да је било 
много личних приајтељстава, бракова и других односа међу људима 
истог сталежа. Једина несрећа се појављивала кад би нека сила напала 
Србе, неки од муслимана би ушли у савез са агресором, али неки би 
били савезници Срба такође. Овога пута то је био још један напад на 
заједничку државу, и интереси Срба и муслимана су се разликовали. 
Али, тада је требало применити принципе закона и права, а мусли-
мани нису имали никаквог права да доминирају над хришћанском 
већином у Босни, чак и кад би била мањина.

Срби у БиХ нису хтели никакве промене државног каракте-
ра, осим демократских; имали су право вета на независност БиХ и 
друге крупне промене, и по основу конститутивности, и због пра-
вила „две трећине гласача“; попуштали су и давали концесије, и није 
било места у коме није било муслимана у знатном броју до краја рата, 
укључујући и чисто муслиманска насеља. Српска војска (ВРС) имала 
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је појединаца, па и целу једну јединицу муслимана у свом саставу. Они 
нису бранили само своје комшије Србе, већ и заједничке вредности, 
секуларни карактер државе, и то им служи на част. Антисрпски нови-
нар Едвард Вулијами објавио је у августу 1992. године, након што су 
најгори догађаји у Приједору већ прошли, како муслимани и Хрвати 
купе летину и  живе у миру, јер су одлучили да се не боре против Срба 
и српске власти, и да чекају политичко решење. Тамо где муслимански 
екстремисти нису започели борбе, борбе није ни било.

Дакле, нема и није било никаквог антагонизма и нетрпељивости 
према муслиманима, већ искључиво према доминацији од кога год 
она потицала. Још једно померање! Чак и да је нека православна 
заједница покушала да доминира над Србима у Босни, српски одго-
вор би био исти. Зашто се цела „међународна заједница“ прави луда и 
не препознаје суштину сукоба? Исто би било кад би Срби намеравали 
да, без пристанка муслимана, целу Босну припоје унитарној Србији, 
без икакве аутономије – муслимани би се борили до последњега.

А мој лични однос према муслиманима, (о чему се сад, кад нема 
никакву другу сврху, може говорити) био је идентичан мом одно-
су према Србима и Хрватима. У Сарајево сам дошао из Никшића, у 
коме ни за време Другог светског рата није било међуверских (већ 
само идеолошких) антагонизама и злочина. У непосредном комши-
луку живела је породица Аџајлић, у најбољим односима са мојим 
родитељима. Њихов предак, Мујо Аџајлић је био алај-барјактар краља 
Николе у борбама за ослобођење од Турака. Невелика муслиманска 
заједница у Никшићу је до данас била врло поштована и успешна, 
нарочито на пољу медицине, спорта и друштвених активности. Уз 
то, мој покојни отац је још од пре рата имао побратима, црногорског 
Албанца – муслимана (Таип Хутић), кога смо волели као и рођеног 
стрица.

Кад су све ове лажи кренуле, присетио сам се да су све моје 
пословне везе, па и оне најосетљивије, биле са муслиманима, са из-
узетком интернисте, који је био Хрват (М. Г.), и они то знају. Оба моја 
адвоката су муслимани (Е. Г. и Ф. К.), мој стоматолог је муслиман 
(Ф. Т.), мој кројач (С. И.) такође, мој фризер (М. Ш.) исто тако, као 
и сви други, обућар, снабдевач храном, кондитор, берберин – сви 
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до последњега били су муслимани, и нигде ниједног Србина, јер ми 
то није било важно. Међу муслиманима сам имао и много личних 
приајтеља током скоро шездесет година живота у Сарајеву, којима 
сам и сада пријатељ. Многи би се запањили кад би знали колико се 
познатих и непознатих муслимана јављало мени и мојој породици, 
са подршком и солидарношћу – све до ових дана. Никад у круговима 
којима сам припадао нисам упознао некога муслимана или Хрвата 
који би био неприхватљив. Нисам се ваљда дружио само са анђелима. 
Можда су бројна лична познанства решење нашег проблема. Мржња 
је анонимна и инфериорна.

Поред лажи о узроцима, току и последицама овога рата, од 
којих је свака малигна, најгора је она која је навела масовне убице да 
се диве таквим „Србима“ – виртуелним и креираним од стране без-
очне машинерије, да је разлог за рат у верској нетрпељивости. Цео 
српски народ у БиХ, укључујући сву елиту, био је за одбрану српских 
права, и није имао никакву нетрпељивост. Ни наши противници 
нису изабрали рат због нетрпељивости према нама, него због сасвим 
практичних разлога: да овладају нама и нашим добрима, да обезбеде 
сталну доминацију каква је постојала у турско доба, и коначно да 
нас иселе из Босне. О томе постоје и докази, а председник Туђман је 
то саопштио и високој америчкој делегацији, чија је једина реакција 
била: „То је веома интересантно, господине председниче.“ (Холбрук)

Алал вера, наши пријатељи и савезници, потомци председника 
Линколна и Вилсона!

Дакле, изгледа да ништа није готово, и ништа није јасно, и то 
двоје је у узрочно-последичној вези: није готово зато што није јасно. 
А све то – зато што великим силама опет може затребати жарише. 
Овај свет можете замислити као саобраћајну раскрсницу на којој за 
највеће и најбрже камионе – семафори не важе.

Са Изетбеговићем са имао добро разумевање све до почетка 
кризе. Били смо у комшилуку, више знајући неке његове чланове 
породице, него њега, који је много времена провео у казнионицама. 
Када је оптужен и осуђен због „Исламске декларације“, ја сам под-
ржао настојања Добрице Ћосића и других лидера у одбрани слобо-
да из Београда да се изјасне у заштиту Изетбеговића. Са Ћосићем 
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ме је, као и са Милићем од Мачве, Милованом Ђиласом, и многим 
другим сјајним људима у Београду, још раних шездесетих упознао 
мој пријатељ и велики човек наше културе Милован Витезовић, а 
већ 1967. су Добрица и Милован били у посети мојој породици у 
Никшићу. Наравно, моја подршка је била принципијелна, и није била 
пресудна, али је постојала. Идеја водиља је била: на књигу се одговара 
књигом, а не затвором.

Најчешће смо се сретали на повратку кућама, и размењивали 
мисли, пре и на самом почетку политике, кад нисмо има-
ли телохранитеље. Било ми је прихватљиво његово објашњење 
„исламизације“ муслимана, јер сам и ја сматрао да Срби треба да се 
више уздижу у светосављу. Због запуштања сталне, дневне духов-
не праксе, деца нам се окрећу далеким сектама, од којих имају само 
штету. Вођство тада јединствене СДА присуствовало је Оснивачкој 
скупштини СДС, одржали су поздравне говоре, прекорили нас што 
смо последњи формирали странку, и започела је „идила“ међу нама. 
Изетбеговић се залагао за „разумну федерацију“ уместо сецесије, и то 
није трпело примедбу, мада је „разумна“ могла послужити као алиби.

У лето 1990. након посете Караџићу, председнику Скупштине 
БиХ, поводом измена Устава (наш предлог за увођење „већа народа“ 
одбијен је уз образложење да би то водило „федерализацији БиХ“. 
Па шта?) Изетбеговић и Зулфикарпашић су предложили да проше-
тамо. После гомиле јалових реченица, дошло је необично питање 
Изетбеговића:

– Да ли ће се Срби и Хрвати измирити? 
Криза у Хрватској, и између Хрватске и Срба већ је била на 

врхунцу, Срби су у новом уставу изгубили својство државотворног 
народа, и кампања је кренула. Изненађен њиховим интересом за ту 
ствар, истресао сам: 

– О томе нема говора, никаквих шанси – па сам застао да видим 
реакцију. 

Годило им је, нарочито Изетбеговићу, док Зулфикарпашић није 
претеривао у невербалној експресији. После „драмске паузе“ додао 
сам: 

– Све док се не реши државно питање, и посебно питање 
Крајине. 
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Хладан туш! Зашто ствар стоји тако? Зато што никад нисмо 
били непријатељи пре уласка у заједничку државу. Кад се то реши, 
Срби и Хрвати ће се измирити. Догађаји су потврдили сумње да је 
СДА заинтересована за наставак сукоба Срба и Хрвата. Док је Хрвате 
представљао Стјепан Кљуић, не само у Председништву БиХ, већ и на 
челу ХДЗ, СДА је осигурала подршку са те стране, и није било начина 
да се вођство СДА учини несигурним у својим ратним плановима. 
Тек много касније ће се то променити.

Но, односи са СДА се још нису кварили. Могућност да Срби 
гласају на муслиманској листи за комунисте изазивала је горчину код 
Изетбеговића и његових затворских другова, док се Зулфикарпашић 
тиме није много замарао. Договорили смо се да Срби не гласају на 
муслиманској листи. Изетбеговић је био уверен да би избор мусли-
мана-комунисте довео до потпуне пропасти „препорода“ муслимана 
по његовој замисли, те до нових прогона. Ми смо одржали обеђање. 
Назначили смо да ни убудуће нећемо гласати унакрсно – нека народи 
сами одлучују.

Мноштво оснивачких и предизборних скупова је прошло без 
већих инцидената, што се данас не може ни замислити. Пре избора 
Зулфикарпашић је драматично напустио СДА, и са собом у МБО по-
вео знатан део елите, и придобио остатак муслиманске елите, која 
није приступила СДА. Није било на мени да поверујем или сумњам, 
али Зулфикарпашић је као разлоге за разлаз навео фундаментализам 
у СДА, као и постојање неке отуђене групе неформалних ауторитета 
који управљају Изетбеговићевим поступцима, и та примедба се стал-
но одржавала и појачавала. Тако се у то време, због Кљуићевог начина, 
босански „троугао“ састојао од СДС, СДА и МБО.

У телевизијском наступу је рекао како се ужаснуо кад ме је чуо 
да у сувереној и независној Босни Срби неће остати, узвикнувши: 

– Па ми ћемо се без Срба осушити. Питао сам како то мисли, 
па нису они имела на српском стаблу. 

– Скоро да јесмо, ми смо уз Србе процветали.
Касније сам сазнао да су Изетбеговићу Арафат и Гадафи, 

одвојено, саветовали, да остане са Србима. У серији дискретних сус-
рета Зуфукарпашић ми је изнео многе своје анализе, а пред рат, у лето 
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1991, предложио је „Историјски српско-муслимански споразум“, уз 
почетну подршку Изетбеговића, који смо ми одушевљено прихва-
тили. Кад сам на питање новинара да ли се за наш народ више пла-
шим Хрвата или муслимана одговорио: „Највише се плашим наших 
будала“, Зулфикарпашић је јавно рекао да је и са њим тако, и дуго је 
истрајавао на „Историјском споразуму“, који није имао шансе због 
противљења СДА.

Током рата Изетбеговићу блиска особа је живела у граду у РС, 
о којој се уз моју подршку лично бринуо сам председник општине. 
Кад је та особа пожелела да пређе на другу страну, ја сам то препу-
стио Војсци, и нисам дао да се „удара на сва звона“, јер је то питање 
цивилизације, културе и елементарног поштења, а не чип у игри. 
Никад Изетбеговића (као ни Бобана) нисам оптужио за злочине 
њихових криминалаца, јер нисам веровао да би било који лидер то 
допустио, нити да би му то било корисно.

Не знам где теорија смешта почетак империјализма, али 
посезање за туђим добрима и територијама постоји откад постоји 
људска врста, па чак и друге живе врсте, осим неких безазлених 
и благородних биљоједа. Шта је боравак Отоманске империје на 
Балкану друго него империјализам? Ипак, 19. век и стварање нација 
премешта тежиште империјализма са феудалног на национални те-
рен, тј. у руке шире заједнице – нације, или групе нација. Маркс је 
рекао да је „империјализам највиши стадиј капитализма“ и да појава 
хиперпродукције неизбежно води до империјалних освајања. Значи, 
осваја се не само због територија и сировина, већ и због тржишта – 
реципијента хиперпродукције, као и за утврђивања утицаја и позиција 
за будуће догађаје. Једно је сигурно: не-право ратује против права, око 
нечега на шта нема право, мада би то могло да се добије и прегово-
рима, у мери у којој се држи права и подношљиво је другим заинте-
ресованим странама. Ова наша криза је резултат овог другог облика 
империјализма – постизања бољих позиција за будуће догађаје.

Овако први председник Републике Српске и хашки заточеник 
Радован Караџић одговара на питање „Новости“ да ли постоји веза 
између догађаја у БиХ и стања у свету и који су облици империјализма 
данас. 
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– Нису Срби сами по себи циљ империјализма, већ пре све-
га „успутна жртва“, због геополитичког положаја, и делимично због 
православља – наводи Караџић.

– Последњи разумни поход Запада на исток извео је Фридрих 
Барбароса, који је затражио да га Стефан Немања пропусти до 
Јерусалима у Трећем крсташком рату. Немања га је пријатељски до-
чекао, снабдео његову  војску, и учврстио пријатељство. Од тада за-
падне силе покушавају да „поседују“ Србију и њену моравско-вар-
дарску долину, да не би морали да питају за дозволу. Додатни разлог 
је православље, које је дуго на удару, те наша блискост са Русијом, 
Кином и многим другим земљама. „Светски пореци“ застаревају за 30 
до 50 година, и онда наступа промена односа снага. То међународне 
уговоре чини бесмисленим, јер су закључени у једним, а кршени у 
другим условима, без последица за прекршиоца.

Сила која напушта водећу позицију у свету обавезно тежи „но-
вом светском поретку“ и изазива кризу и рат, у коме обично губи и 
оно што је могла сачувати. Онда се, након покоља, организују „кон-
греси“ (1815. Бечки, 1878. Берлински, 1918. Сен-Жермен, Версај, 1945. 
Уједињене нације). Никако да се сете да конгрес организују пре, тј. 
уместо рата, и не изгледа да ће овога пута бити конгреса уместо рата. 
Ако буде глобални, стратешки нуклеарни рат, неће бити никога да 
држи „конгрес“. У најбољем случају, у последњи час може превладати 
разум, али се човечанству свеједно не пише добро: свет ће заврши-
ти са „укрупњавањем“ региона и свега седам до десет влада, а није 
искључена најгора комбинација, са једном једином владом на планети.

Наша криза је обновила наше локалне антагонизме, али не сас-
вим у корист оних на чију страну је Запад стао. Како иначе објаснити 
подршку Запада терористичкој и фундаменталистичкој СДА, уместо 
другим, секуларним муслиманским странкама, које су за муслима-
не могле постићи много више? У Србији једна секуларна, претежно 
муслиманска странка чини много за своју популацију, као и странка 
Мађара у Србији, која више није радикална, и обезбеђује срећу своме 
становништву, постижући све што је могуће и праведно. И каквој се 
опасности излажу Косово као НАТО база, и мале ексјугословенске 
државице као узданице НАТО на Балкану? Мислити по аналогијама, 
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да ће будући свет и сукоби да се одвијају као они претходни – кра-
тковидо је, а напади на Србе само упозоравају друге моћне земље 
које припремају противигру. Англосаксонски свет неизбежно сила-
зи са трона овога света, и употребљава старе империјалне алате из 
19. века, који више не вреде, а притом губећи претходно бескрајно 
пријатељство и оданост Срба. Нити је могуће кривицу за рат пре-
бацити на мале, нападнуте народе, осим као у мом новом рукопису 
„Каже он мени – свађе са Нечастивим“, кад Нечастиви каже да су за 
све патње и све ратове криви мали народи, зато што хоће да се бране. У 
нашој архетипској свести постоје два архетипа женских особа: мајка и 
маћеха, добра вила или тетка, и зла вештица, итд. Одмах након Другог 
светског рата Амрику смо доживљавали као добру вилу. Данас мали 
народи страхују од Америке, а као добру тетку доживљавају Русију и 
Кину. Америка је чак показивала вољу да се очува Југославија, а Венс 
је неколико пута рекао да је ово Геншеров рат, и тако амнестирао 
Америку. А Немачка то није оспорила. Немачка је хтела што више 
малих државица на Балкану, па ће под маском борбе против „велике 
Србије“ бити створена „велика Немачка“, од 500 до 700 милиона ста-
новника, безнадежних и беспомоћних без немачке подршке и вођења.

Свако нормалан би се радовао поправљању односа са Немачком, 
па се и ја радујем, али није лепо што се Немачка умешала у растурање 
Југославије на овакав, крвав начин. А цела ова империјална рачуни-
ца са оцрњивањем и жртвовањем Срба биће промашај, јер западне 
силе, пре свега англосаксонске, неће имати сукоб са Русијом, па ни са 
Кином, већ са неким другим субјектима. Владе ће пре свега ратовати 
са својим становништвом, које рапидно сиромаши. „Егземпларно“ 
бомбардовање Срба више се нигде неће поновити, јер се свет осве-
стио, и стварају се нова савезништва. Наши англоамерички савезни-
ци су улудо просули вечно пријатељство и оданост Срба. Чак и ако 
је опроштено, никада неће бити заборављено. Срби радо праштају 
и кад се грешник, што је обавезно, не каје и не тражи опрост. Али, 
не само „будући“, већ и прошли империјализам је наш усуд. Највећи 
део наших проблема су остаци империјалне власти над овим про-
стором. Косово је насилно и нелегално променило етничку слику 
током окупација (Турска, Аустроугарска, силе осовине, Италија) и 
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комунистичке диктатуре, што се не мора прихватити, као ни било 
који злочин из тих околности. Југословенске републике су од кому-
ниста добиле „право“ на империјалне границе, па су их „укњижиле“ 
као своје етничке и националне, иако је то далеко од стварног стања. 
„О, прошлост дуго траје“, рекао би песник Душан Матић. Али, треба 
напоменути да су моје стрепње – стрепње једног писца, а не полити-
чара, или друштвеног теоретичара. Дај боже да су погрешне.
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Петар Милосављевић

ПУНО ОСТВАРЕЊЕ ХРВАТСКЕ ИДЕЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСТВА

Прву и другу Југославију, Југославију Александрову и 
Југославију Титову, много шта повезује и много шта раздваја. У са-
мом њеном бићу су уграђене две опречне идеје: и идеја унитаризма 
и идеја сепаратизма. У обе варијанте те су се идеје могле остварити 
једино помоћу Срба. 

Откада су настале,  идеје југословенства и сербокроатистике, по-
ткопавале су идентитет српског језика. Мењале су обим појма српски 
језик претварајући га у српскохрватски, па су му морали мењати и 
садржај. Истом српском књижевном језику давале су и двонационал-
но и тронационално име, намењивали су му функцију југословенског 
језика. Тако је било у Александровој Југославији, а тако је изгледало 
да ће бити и у Титовој. Па ипак су те две Југославије у бити стремиле 
различитим циљевима. Прва Југославија је, под Александром, тежила 
је унитаризацији; друга, под Титом, тежила је федерализацији. Обе 
тежње су биле неуспешне; нису могле да сачувају државу. 

То ћемо јасније моћи да видимо ако најкраће рекапитули-
рамо главне догађаје из њене историје. Краљевина Срба, Хрвата и 
Словенаца из Првог светског рата (1918) изашла је као држава једног 
народа; Други светски рат је дочекала као држава три народа (Срба, 
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Хрвата и Словенаца); разбијена је (1991-92) као држава шест народа 
(Срба, Хрвата, Словенаца, Македонаца и Муслимана). Овакав след 
догађаја заслужује коментар. 

Да се током Првог светског рата поставило питање федерације 
три народа, који ће ући у њен састав, до уједињења вероватно не би 
ни дошло. Српска страна би имала разлога да се определи за решење 
какво је Српски културни клуб Слободана Јовановића предлагао 
1936: да се у Краљевини Југославији посебно означе српске земље, и 
да се издвоје од хрватских и словеначких крајева. Спровођење такве 
идеје било је блиско српској идеји југословенства/јужнословенства. 

Захтеви за федерализацијом Југославије истицали су се, 
наглашеније, тек крајем прве деценије трајања заједничке државе. 
Главни заступник те идеје међу Хрватима био је Анте Трумбић, осни-
вач Хрватске федералистичке странке (1925), ма колико био у сенци. 
Хрватска страна, из властитих интереса, ни тада није била склона да 
понуди концептуално или природно решење, оно које би се, као и 
код свих народа, заснивало на идентитету хрватског народног језика. 
Изборила се за неприродну федерацију каква је настала стварањем 
Бановине Хрватске, а самим тиме и издвајањем Словеније. 

Овакво решење је било наметнуто са интересне тачке гледишта 
хрватских грађанских партија. На жалост, таквом решењу тежили су 
и хрватски комунисти. У томе им је помагала Коминтерна која се про-
грамски борила да се Југославија разбије. Совјетски савез и Коминтерна 
су, опет из краткорочних интереса, после напада Немачке на СССР, по-
звали Југословене у борбу за очување Југославије. Титов партизански 
покрет је следио ову стратегију Коминтерне и борио се и за очување 
јединствене државе и за неговање јединства југословенске популације. 
За ту стратегију од пресудне важности је било оживљавање унитари-
стичког виђења југословенства. Тек је на другом заседању АВНОЈ-а (29. 
новембра 1943), отворено питање њене федерализације. Реторика која 
је тај чин пратила, била је антисрпска. Али српских политичких пред-
ставника на том скупу практично није ни било. А није било ни људи 
који би могли схватити шта ће АВНОЈ-евски пројекти у будућности 
значити: да се његовим одлукама припремају политичке основе које ће 
водити нарушавању југословенског јединства. 
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Тек много деценија касније показаће се да борба партизанског 
покрета није водила ка трајном опстанку Југославије. Друго заседање 
АВНОЈ-а, које је пројектовало федерализацију Југославије, водило је у 
смеру деструктурализације и Југославије и језичко-етничког састава 
Југословена. У суштини, већ АВНОЈ је успостављао пројект стварања 
националних држава на тлу Југославије. Од Републике Словеније 
прављена је национална држава Словенаца; од Хрватске – Хрвата; од 
Србије са две покрајине - национална држава Срба; од Црне Горе – 
Црногораца; од Македоније - Македонаца. Босна и Херцеговина била 
је резервисана за будућу државу – Муслимана. Кад са разбијањем 
Југославије ови процеси буду доведени до краја, десиће се оно што је 
било пројектовано; од оног једног народа, на основу којег је створена 
прва Југославија, настаће шест народа. Још тачније, десиће се да три но-
вопроглашена народа у Титовој Југославији (Црногорци, Македонци, 
Муслимани) буду изведени из српског народног корпуса. Што значи 
да је борба за комунистичко уређење Југославије у подтексту имала 
програм разбијања самог стуба ове државе: српског народног корпуса. 

Слично ће се десити и на плану језика. Од оног једног језика, 
српског, који се у првој Југославији звао српско-хрватско-словеначки, 
после разбијања Југославије као посебни језици третираће се сло-
веначки, хрватски, муслимански (бошњачки), црногорски, српски и 
македонски. А од самог српског језика, који је у предјугословенском 
периоду био изједначаван са штокавским, данас се као посебни језици 
третирају: српски, хрватски, бошњачки/босански, црногорски. Таква 
решења су у очигледној супротности са решењима која важе за дру-
ге европске народе и језике. Ова решења нису настајала природним 
развојем, него су наметана политичким средствима. Није тешко до-
казати да она проистичу из пројекција које је донео Титов режим у 
другој Југославији. 

Историографи, који се, по правилу, не баве филолошким 
питањима, нису приметили да је и стварање и разбијање Југославије 
почело најпре на плану језика. О томе могу да посведоче промене које 
су се током последња два века десиле. 

 Да би се доказало да Хрвати и Срби имају један језик (иако су 
дотле имали два) створена су сербокроатистика и њој комплементарна 
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идеја југословенства. Главна је филолошка функција тих идеја била да 
наметну став да су два словенска народа, Хрвати и Срби, створили 
исти језик. Такве ставове нису заступали филолози и идеолози других 
европских народа; они су се држали општих норми. У југословенском 
случају било је другачије. За остаривање политичких пројекција наука 
је стављена у службу политичких интереса. Не треба прећутати да су 
тим интересима (туђим) служили и српски лингвисти. 

Иако је у оба устава прве Југославије (1921, 1931) службени 
језик српско-хрватско-словеначки сматран једним језиком, слове-
начки језик је из тога тројства прећутно издвајан као посебан језик, 
јер се на природан начин издвајао од српског језика. Али тако није 
учињено и са народним хрватским и народним српским језиком. Из 
интересних разлога они су и даље третирани као један језик. Тако је 
остало све до друге Југославије када је требало направити место за 
још један језик, македонски (први пут кодификован 1945). Постојање 
овог језика већ је имало концептуалну основу: народни македонски 
језик, грађен на прилепском дијалекту, стварно се могао разликовати 
од српског и бугарског језика, и то толико да се могао поимати као 
посебан (јужно)словенски језик. 

У вишенационалној Титовој Југославији више није могао да 
буде онакав један (макар и троимени) језик. За разлику од претход-
не Југославије, у новој Југославији су се морала разликовати бар 
три национална језика: словеначки (у Словенији), македонски (у 
Македонији) и један језик којим се говорило у централним републи-
кама државе. У Словенаца и Македонаца њихови књижевни језици 
су се, природно, заснивали на основама народног језика. У оне четири 
централне републике било је другачије. У Србији, Црној Гори и Босни 
и Херцеговини, народни језик је стварно био један, штокавски, какав 
је био и књижевни језик свеједно да ли се заснивао на екавском или 
ијекавском стандарду. У Хрватској, међутим, већ није било тако: на-
родни језик је тамо био штокавски, али се у деловима ове републике 
говорило само кајкавски и чакавски, дакле природним хрватским 
дијалектима, оним којим Срби нису говорили. Чакавски и кајкавски 
дијалекти се од штокавског разликују бар колико се и македонски 
језик разликује од српског. А у централним републикама се, већ од 
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1945, исти језик звао различито: у Србији и Црној Гори се звао - 
српски, у Хрватској - хрватски или српски, у Босни и Херцеговини 
се звао - српскохрватски. Упркос тим разликама, доживљаван је и 
даље као заједнички језик. Пошто се њиме говорило у највећем делу 
Југославије доживљаван је и као југословенски језик, односно као 
језик Југословена. 

Оваква ситуација није могла трајно да остане у новој 
Југославији. Ако би се проблем решавао принципијелно, по линији 
природно - неприродно, морале би се констатовати разлике између 
природног српског и природног хрватског, што значи од народних 
језика Срба и Хрвата. Такво решење би сигурно морало да иде на 
штету испољених политичких амбиција хрватске стране. Пошто 
то питање није било решено између два светска рата, тек у другој 
Југославији оно није могло да буде решавано на принципијелним 
основама. Овога пута је хрватска страна, која је преко Тита држала 
апсолутну власт у земљи, користила прилику да и овај проблем реши 
у складу са својим националним интересима. 

Историографи, посвећени изучавању Титове личности и 
дела, у постјугословенском периоду, много шта су из његове поли-
тичке активности осветлили. Мимо пажње истраживача ове школе 
мишљења, ипак је остала неосветљена његова улогу у остваривању 
хрватског филолошког програма. Моја истраживања, на којима се 
темељи ова књига, показују да се баш на том подручју одлучивала 
судбина Југославије. Чињенице из те области нису непознате. Али 
би њихово критичко тумачење задирало у стварну функцију која је 
била намењена најважнијим српским националним институцијама, 
пре свега Матици српској и Српској академији наука и уметности. 

1. У Матици српској је још 1945. дошло до промена које су се 
нужно морале десити са самом променом друштвеног система. Један 
од главних актера тих промена, Живан Милисавац, у својој књизи 
Матица српска (1826-1964) на ове промене гледао је као на резултат 
настављене борбе између „напредних“ и „назадних“ група које су се 
и пре рата бориле за превласт у Матици. Самом историјском про-
меном, по њему, победила је гарнитура „напредних“ снага. А како се 
то десило, он у књизи каже ово: 
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Матичина управа је, међутим, у ситуацији каква је настала 
спровођењем аграрне реформе, изгубила вољу да се и даље бори са 
своје позиције. Скупштина 2. септембра 1945. протекла је без по-
треса, јер је дотадашња Матичина управа без борбе напустила своје 
положаје. На чело Матице српске дошао је поново Васа Стајић. 

А зашто је баш група око Васе Стајића прва освојила власт 
у Матици после завршетка рата, више ће нам рећи чињенице које 
знамо из других извора. Овај истакнути грађански политичар био 
је противник присаједињења Барање, Бачке и Баната Краљевини 
Србији (1918); заговарао је прво присаједињење Хрватској па затим 
Југославији. Године 1943. из Сремских Карловаца, где је живео, на 
позив партизанских власти, прешао је на ослобођене делове Срема. 
Рачунало се на његову будућу улогу у послератној Војводини. 

Тачна је констатација из књиге Милисавца да је дотадашња 
Матичина управа без борбе напустила положаје. Много више детаља 
о том догађају налази се у магистарској тези Ненада Дошлића Матица 
српска 1941-1951. коју је Матица објавила 2011. А о томе шта се на тој 
скупштини десило, могло се сазнати и из других извора. 

Управљачке гарнитуре на челу Матице често су се смењивале 
током њене дуге историје. Чланство у Матици се задобијало уплатом 
чланарине, а промене у њеној управи вршене су на изборним скуп-
штинама слободном вољом чланова. Промена на челу Матице српске, 
која је обављена 1945. била је другачија од свих претходних. Целокупна 
управа Матице, схватајући какве су промене у питању, поднела је ко-
лективну оставку. Матица је од тада била стављена под власт нових 
снага које су револуционарним путем освојиле власт у држави. 

Промена која је извршена 1945. довела је до њене историјске 
преоријентације. Матица је задржала своје национално име; номинал-
но се ни у њеном филолошком програму ништа битно није мењало. 
Али се ипак десило нешто крупно: програм који ће она убудуће спро-
водити стављен је под контролу оних „напредних снага“, што значи 
под власт Титове Комунистичке партије која је стајала изнад државе. 
Снаге новог система одлучиваће о свему, па и о политици коју ће 
Матица водити. Бринуће се и о „часницима“ који ће њоме управљати, 
па и о списковима њених чланова. Матица српска ће од националне 
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институције постати државна институција Титовог политичког си-
стема задужена да се бави српским националним пословима. А како 
ће то чинити зависиће од снага које имају стварну власт над њом као 
и над српском државом. Ова оријентација се неће мењати после 1945. 

Као и много шта друго у Титовој Југославији, првих година 
после рата, интензивиран је и рад Матице српске. То се видело по 
њеним активностима, објављеним књигама, новопокренутим часо-
писима и зборницима. Тек ће се педесетих година показати прави 
смисао преоријентације коју је нова управљачка гарнитура имала да 
обави. А баш овој управи је било намењено да обави два кључна посла 
који су се тицали Срба, легализовање идентитета њиховог језика и 
идентитета њихове књижевности. Та два посла су били Новосадски 
договор о заједничком књижевном језику Срба и Хрвата (1954) и 
едиција Српска књижевност у сто књига (1958-1966) која је кор-
пус српске књижевности јасно разграничавала од корпуса хрватске 
књижевности како у претходним деценијама неговања јединства 
није чињено. А какви су били ови потези моћи ће да се види кад 
Југославија престане да постоји. 

2. Паралелне промене, сличне оним у Матици, дешаваће се и 
у Српској краљевској академији. Али ове промене су биле, наизглед, 
другачије природе. 

Прва је била промена имена ове институције. У новом репу-
бликанском систему власти, и ова институција морала је да промени 
име. Номинално, она је и даље опстала српска, али више није могла да 
буде краљевска. Ново име морало је, најпре, да се усклади са именом 
загребачке Југославенске академије знаности и умјетности. Тако ће 
Српска краљевска академија променити име у: Српска академија на-
ука и уметности. 

Ова промена, међутим, није била само формална. Иако је зад-
ржала српско име, и ова највиша српска национална институција мо-
рала је, такође, и свој национални програм, да усклади са програмом 
оне загребачке институције. Уместо српског националног програма, 
њен програм је морао да буде југословенски, што значи у духу хрват-
ске идеје југословенства и хрватске идеје сербокроатистике. А да би 
се тако нешто десило и она је морала да заступа ставове какве у својој 
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дугој историји није заступала. То је био став да Срби и Хрвати имају 
један језик, српскохрватски, хрватски или српски. У мојој студији о 
овој институцији из књиге Идеје југословенства и српска мисао по-
казано је како је она овом променом постала „огранак“ ЈАЗУ. 

3. За разлику од Матице српске, у којој је дошло до промене 
руководеће гарнитуре, у Српској академији до тако нечег није дошло. 
На њеном челу и даље је остао Александар Белић, предратни и рат-
ни председник Академије. Новим властима је сигурно било познато 
да је Белић био на челу делегације угледних Београђана која је ишла 
1941. године код генерала Милана Недића да га умоли да се прихва-
ти места председника Владе националног спаса. Сем тога, Белић је 
1942. био један од српских интелектуалаца који су потписали Апел 
против комуниста. Људима са таквом биографијом у послератном 
Београду је био онемогућаван научни и професорски рад у новој 
Југославији. Причало се по Београду да је Белић месецима очекивао 
да буде ухапшен. 

Али постојао је један од још крупнијих разлога зашто је баш 
њега требало задржати на месту председника Српске академије на-
ука и уметности и то до краја живота (1960). Белић је још од 1915. 
следио ставове сербокроатистике Ватрослава Јагића, а имао је 
углед настављача српске филолошке традиције, што значи да се и 
представљао и важио за следбеника Вука Караџића и настављача 
његових идеја. Као што је оваквим понашањем био прихватљив за 
представнике власти у међуратној Југославији, тако ће бити добро-
дошао и новим властима. Хрватски филолошки програм се могао 
помоћу њега у пуној мери спроводити. Белић је имао и једну личну 
особину која га је препоручивала: био је прилагодљив.  

4. И у годинама великих промена око Другог светског рата 
Белић је умео да своје понашање прилагођава владајућем тренду. Не 
може да се заобиђе чињеница да је пред сам рат 1941. објавио сажетак 
приступног предавања новоизабраног академика Милана Решетара 
о старом језику Дубровчана. Кључна реченица у том сажетку гласи: 
„Али ко дијели српско од хрватскога мора признати да је Дубровник 
по језику био увијек српски“. (Види у мојој књизи Срби и њихов језик,. 
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Белић се снашао и у послератној Југославији, у време док је језик 
и у Републици Србији и Републици Црној Гори, носио назив српски 
језик. У том периоду је, баш у Српској академији наука и уметности, 
Белић основао Институт за српски језик (1947). Из те чињенице може 
се закључити да је веровао да се у том тренутку на политичкој сцени 
радило у смеру обнављања српске филолошке традиције. 

5.  Показаће се, међутим, да је таква оријентација трајала кра-
тко. За победничку титовску политику то је могло бити пролазно 
решење док се језичка ситуација у целој држави не постави на нове 
основе. А каква ће се решења наћи за језик у оне четири средишње 
републике, више ће зависити од политике него од науке. Од тога 
решења зависиће и улога која је била намењена најважнијим српским 
националним институцијама, Матици и Академији. А пре свега 
најважнијем научном ауторитету за лингвистику у српском народу, 
Александру Белићу. Пошто је баш он имао „путера на глави“ биће му 
намењено да ту политику примени у сарадњи са новопостављеном 
гарнитуром у Матици српској. 

Сам Белић је дао довољно информација о томе како су се све 
битне промене десиле на језичком плану уз његово учешће. Учинио 
је то у тексту Увода Речника српскохрватског књижевног и народног 
језика који је 1959. почео да излази под његовим уредништвом. У тек-
сту је веома коректно писао о историји настајања Српске академије, 
посебно о иницијативи Стојана Новаковића из 1888. и 1893. да се 
оснује посебан Лексикографски одсек на коме би се радило на Речнику 
српског књижевног и народног језика. Из Белићевих сведочења види 
се да се на том Речнику радило читавих 60 година (1893-1953); види 
се и како је, уз његово учешће, сама речничка грађа преименована 
самим тиме што је главни пројект Српске академије добио ново име, 
двонационално: Речник српскохрватског књижевног и народног језика. 
То је оно име под којим овај Речник и сада излази. 

Кад се побројане релевантне чињенице имају у виду, али и 
друге које знамо из других извора, тачно се може реконструисати 
редослед промена у области филологије које су се десиле на почетку 
друге Југославије. 



171

Најпре је био припремљен терен променама у Матици 
и Академији. Затим је 1952. по одлуци Савезне владе створен 
Југославенски лексикографски завод на чијем се челу нашао 
Мирослав Крлежа који је рат провео под усташком влашћу у Загребу. 
Стварајући нову институцију, Крлежа је за рад у њој преузео готово 
целу екипу која је радила на Хрватској енциклопедији у Загребу то-
ком другог светског рата. Тек после настанка ЈЛЗ, институције која се 
темељно бавила филолошким пословима, дошло је до Новосадског 
договора (1954) и до остварења едиције Српска књижевност у сто 
књига (1958-1966). Оба ова пројекта остварена су у складу са фило-
лошким пројекцијама Југославенског лексикографског завода. Што 
значи – оствариван је хрватски филолошки програм. 

Новосадски договор

Новосадски договор о заједничком књижевном језику Срба и 
Хрвата, који се десио у Новом Саду 8-10. децембра 1954. номинално 
су организовале Матица српска и Матица хрватска у духу тадашње 
политике братства и јединства. О томе шта је тај Договор стварно 
значио писао сам више пута, у неколико својих књига, и то почев од 
књиге Срби и њихов језик (1997, 2002). 

1. Било би природно да се смислом Новосадског догово-
ра озбиљно позабаве две главне српске националне институције: 
Матица српска и Српска академија. Обе институције сносе одговор-
ност за оно што се на том Договору десило. А шта се то тада деси-
ло у пуној мери се може схватити тек кад се има у виду оно што је 
било пре тога. Пре тога се језик Срба, и у Матици српској и Српској 
академији наука, и у уставима Републике Србије и Републике Црне 
Горе, називао српски. На Новосадском договору је, међутим, исти 
језик добио и ново име и нови третман: добио је име: српскохрватски/
хрватскосрпски. 

Однегована је предрасуда да се тако нешто десило у згра-
ди Матице српске (дакле, на научном скупу одржаном под кровом 
најстарије српске научне националне институције). А стварно се 
догађај збио у сали за седнице некадашњег Покрајинског комитета 
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Савеза комуниста Војводине. О том догађају су медији коректно оба-
вештавали. Све важније информације о њему, прилози у анкети о 
српскохрватском језику и реферати учесника на Договору, закључци 
итд. објављивани су у Летопису Матице српске током 1954. и 1955. 
године. 

2. На овом Договору било је одлучено да новоформирана 
Правописна комисија уради правопис заједничког књижевног језика 
Срба и Хрвата. Правопис који је ова Комисија урадила појавио се 
1960. у два издања, као Прaвопис српскохрватског језика штампан 
екавицом и ћирилицом у Матици српској и Pravopis hrvatskosrpskoga 
jezika, штампан латиницом и ијекавицом у Матици хрватској. Та 
два правописа су практично устоличила идеју о двема варијантама 
„заједничког“ српскохрватског језика, о српској и хрватској варијанти. 
Однос између тих двеју варијаната је био такав да је овај номинално 
један језик био представљен као хрватски језик са додатком српског. 

Варијанта српског језика је била ограничена само на екавицу; 
све остало у заједничком језику покривала је хрватска варијанта. 
Нема знакова у поменутој књизи Милисавца да је њен аутор уопште 
слутио чему је служио Новосадски договор који је баш он организо-
вао. Лингвистичка „новосадска школа“, чији су главни представници 
били академици Милка и Павле Ивић, такво устројство српскохрват-
ског/хрватскосрпског језика већ од шездесетих година, прихватала је 
као научно утврђену чињеницу. 

Шта је Новосадски договор практично донео, најбоље се може 
видети на Карти хрватског језика са додатком српског Томе Матасића 
која је 1981, и 1984. објављена у Минхену. То је Карта коју сам више 
пута у својим књигама прештампавао и коментарисао. 



173

Сви материјали везани за Новосадски скуп представљени 
су у једном посебном зборнику објављеном под насловом О иден-
титету српског језика. Зборник, који има близу 500 страна, при-
редили су Петар Милосављевић и Момчило Суботић а објавила 
Матица српска у Дубровнику. Промовисан је 6. децембра 2014. и то 
баш у оној сали где је одржан Новосадски договор шездесет годи-
на раније, дакле у сали за конференције бившег Покрајинског ко-
митета Савеза Комуниста Војводине. Тако нешто се могло десити 
јер је пре тога, на стогодишњицу оснивања, била обновљена Матица 
српска у Дубровнику (2009). За ову прилику ова обновљена српска 
институција је организовала и Свечану седницу. На овом скупу није 
било представника ни Српске академије наука ни Матице српске; 
скуп су такорећи потпуно игнорисали српски медији. Подухват је 
обављен у сарадњи Покрета за обнову србистике и Владе Републике 
Српске Крајине у прогонству. Није тешко схватити зашто су се око 
овог догађаја ангажовала баш та два чиниоца. Карта Томе Матасића 
показује да је Србима са територије Хрватске практично укинут 
њихов језик. Закључци Новосадског договора, исто тако, искључују 
србистику, националну дисциплину потребну не само Србима већ 
и славистици и европској филологији уопште. А баш са становишта 
србистике види се чему је имала да послужи њој супротна парадигма 
мишљења, сербокроатистика. 



С
ТУ

Д
И

ЈЕ
 И

 О
ГЛ

ЕД
И

  -
 П

ет
ар

 М
ил

ос
ав

љ
ев

ић

174

Едиција Српска књижевност у сто књига

Као што су две најважније српске националне институције, 
Матица српска и Српска академија наука, послужиле да се преко 
њих спроведу ставови хрватског филолошког програма у области 
језика, тако ће убрзо Матица српска и Српска књижевна задруга по-
служити да се хрватски филолошки програм спроведе и у области 
књижевности. То ће се учинити у едицији Српска књижевност у сто 
књига која ће се појавити између 1958-1966. 

А да би се смисао ове едиције схватио, потребно је подсетити се 
ставова о идентитету српске књижевности који су били поштовани у 
српским институцијама у предјугословенском периоду. Пре стварања 
Југославије, српска књижевност је представљана као целина која има 
четири дела: 1. народну књижевност, 2. средњовековну књижевност, 3. 
књижевност средњег доба и 4. нову књижевност. То је посебно јасно 
било у другом издању Прегледа српске књижевности Павла Поповића 
(1909, 1912). Током Првог светског рата, Поповић, који је као деле-
гат Владе краљевине Србије био члан Југословенског одбора, напи-
сао је књигу која ће представљати заједничку књижевност народа 
који ће ући у пројектовану заједницу нове државе. Та књига се звала 
Југословенска књижевност. Књижевност Срба, Хрвата и Словенаца. 
Штампана је у Кембриџу, у Енглеској, 1918. Служила је деценијама 
као модел по којем ће се у образовном систему прве Југославије из-
учавати и предавати заједничка књижевност, али и неговати свест о 
књижевним доприносима етничких заједница прве Југославије. Тај 
модел је важио и у првим деценијама нове Југославије. На новосад-
ском Филозофском факултету, на пример, и ја сам 1964. дипломи-
рао на Катедри за југословенску књижевност. (Тада је југословенска 
књижевност још увек представљана као једна). 

Новоустановљени систем Титове Југославије, међутим, тражио 
је место за још једну књижевност, македонску, односно књижевност 
македонског језика. Место за њу ће се први пут наћи у књизи 
Југославенска књижевност (1954) коју је, на захтев Министарства 
спољних послова СФР Југославије, писао загребачки професор 
Антун Барац. Македонска књижевност ће на крају ове књиге добити 
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нешто мање од једне странице. У књизи Антуна Барца, међутим, 
југословенска књижевност није представљана као једна, већ као 
четири посебне књижевности југословенских народа. Две од ових 
књижевности неговане су на националним језицима Словенаца и 
Македонаца. Такав језички критериј није примењен и кад су у питању 
српска и хрватска књижевност. Оне су третиране као две посебне 
књижевности на истом језику. 

Модел по којем је тако учињено није био нов. Тај модел је већ 
био примењен у књизи Повјест књижевности хрватске и српске 
загребачког професора Ђуре Шурмина из 1898. Тамо се ове две 
књижевности, номинално на истом језику (хрватском или српском) 
различито представљају. По овом моделу хрватска књижевност 
има укупно четири дела: 1. народну књижевност (заједничка је са 
српском) 2. стару књижевност, 3. дубровачку књижевност и 4. нову 
књижевност. Српска књижевност има само три дела: 1. народну 
књижевност (заједничку са хрватском) 2. стару књижевност и 3. 
нову књижевност. По том моделу настаће две едиције на простору 
номинално истог језика: бројем ограничена Српска књижевност у 
сто књига и бројем неoграничена едиција Пет стољећа хрватске 
књижевности. Шурминов модел, који је примењен у Барчевој књизи, 
био је познат историчарима српске књижевности пре Првог свет-
ског рата. Они су на њега реаговали и написали неколико историја 
књижевности у којима су потврдили став да српска књижевност има 
четири дела: народну, стару, дубровачку и нову књижевност. То сам 
јасно показао у студијама о овим историјама сакупљеним у књизи 
Систем српске књижевности (1996, 2000). У Титовој Југославији, 
међутим, било је тако нешто немогуће учинити. Јасно је стављено до 
знања да иза Барчевог пројекта стоје и држава и Партија. Атмосфера 
тога доба није давала места за научну критику о оваквим питањима. 

По моделу едиције Српска књижевност у сто књига настајале 
су касније едиције Српска књижевност у књижевној критици и 
Српска драма. Коначно, томе је послужила и едиција Историја српског 
народа. Ове репрезентативне едиције имале су сврху да начине фило-
лошку меру по којој ће се српски народ поимати и по којој ће га и 
други поимати. Кад Југославија буде дефинитивно разбијена, из ње 
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ће српски народ изаћи тачно по мери која му је била пројектована. 
Идеје су, и овога пута, претходиле практичним решењима. 

*
Тек кад се напред наведене чињенице имају у виду, може да 

постане јаснији контекст једног преломног политичког догађаја из 
оног времена. Тај догађај је био Брионски пленум Централног коми-
тета Савеза комуниста Југославије (1966). То је онај пленум на којем 
је са свих функција смењен Александар Ранковић, под оптужбом да 
је прислушкивао друга Тита. Показаће се касније да је тај догађај био 
много више од персоналне промене у Партији, а много судбоноснији 
по судбину земље од неке шпијунске афере у врху Партије и државе. 

Србин по рођењу, Ранковић је важио као израз централистич-
ких снага, оних које су Југославију држале на окупу. Супротно од њега, 
Словенац Едвард Кардељ, симболизовао је супротне снаге, сепарати-
стичке, које су понекад јасно испољавале став да је Југославија про-
лазно решење на путу ка стварању посебних националних држава. 
Такве тенденције нису биле нове. Биле су присутне и у Комунистичкој 
партији Југославије у међуратном периоду. А биле су на делу у 
партијском и државном врху од самог настајања нове Југославије. 
Самим тиме је и питање опстанка Југославије стално било отворено. 
Такво стање је главном човеку у партији и држави, Титу, обезбеђивало 
посебно место; његову улогу чинило је незамењивом. Током своје дуге 
владавине, Тито је успешно одржавао равнотежу између ових разли-
читих тенденција. Док је чинио тако, опстојавала је Југославија, а он 
је заузимао место лидера без кога и Партији и држави прете многе 
опасности по њихов опстанак. 

Титова одлука на Брионском пленуму да ликвидира централи-
стичке снаге, а подржи сепаратистичке, сматра се његовим кључним 
потезом на путу ка разграђивању Југославије. Следећи велики ко-
рак биће Устав Југославије из 1974. којим је припреман терен за 
растурање Југославије и као федеративне државе. За нови Устав ће 
бити карактеристично конфедерално устројство државе. Нови Устав 
је ову државу делио на шест република: Словенија, Хрватска, Босна и 
Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Србија. Србија је у овом Уставу 
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имала посебан третман: њене две аутономне покрајине, Војводина и 
Косово и Метохија, третиране као елементи федерације, практично 
су имале ингеренције посебних република и право и могућност да 
у органима Републике Србије сторнирају све одлуке са којима се не 
слажу. Чему је то решење водило показаће се мање од две деценије 
касније када се Титова Југославија буде распадала. 

Не може се порећи раширено мишљење да разбијање 
Југославије почиње од њеног Устава из 1974. Али ће и смисао ове 
дезинтеграције бити јаснији ако се има у виду да су припремне радње 
претходно обављене на филолошком плану. По чињеницама које су на 
претходним страницама наведене, све припремне радње за разбијање 
Југославије биле су на филолошком плану обављене пре 1966. године. 
Поразом централистичких снага на челу Партије и државе, било је 
омогућено да се објави Декларација о називу и положају хрватског 
књижевног језика коју је потписало 18 хрватских институција (1967). 
Све ове институције су се одрекле Новосадског договора, али су 
истовремено, западну варијанту хрватскосрпског језика идентифи-
ковале као „хрватски језични израз“, што ће се еволуирати у хрват-
ски језик. То је практично био припремни корак ка самосталности 
Хрватске, дакле ка разбијању Југославије. У тој ситуацији, Срби, 
поготово они на јавним местима, били су доведени у ситуацију да 
се боре и за очување југословенског државног заједништва, али и 
српскохрватског језичког заједништва. Тако чинећи, борили су се за 
опстанак државе која им историјски уопште није била потребна. Исто 
тако, били су стављени у ситуацију да се боре и за поштовање самог 
Новосадског договора који им је донео само штете. 

Односи снага у Југославији већ су били такви да ни напо-
ри на одбрани државног и језичког јединства нису могли успети. 
Процеси разбијања Југославије били су незаустављиви. Они су се 
могли разрешити само путем рата. „Нама је овај рат био потребан. “ 
То су речи Фрање Туђмана, изречене јавно, на главном загребачком 
тргу Бана Јелачића у току рата. Туђман је био Титов генерал, који је 
најзаслужнији што је у годинама 1991-1992. Хрватска постала само-
стална држава. 
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Ирена Арсић

СРПСКА ИСТОРИОГРАФИЈА О СРБИМА У ДУБРОВНИКУ

Интересовање српске историографије за Србе у Дубровнику 
неуједначено је и условљено друштвено-политичким  прилика-
ма. Пред сам Други светски рат, када су многе појаве националног 
карактера постајале спорне и склоне расправи, штампане су две 
публикације у којима су правник, публициста и дипломата Лујо 
Бакотић, и филолог и угледни професор универзитета  Хенрик Барић, 
покренули тему Срба католика.

Лујо Бакотић, у оквиру своје теме, Срби у Далмацији од 
пада Млетачке Републике до уједињења1, разматра и питање Срба 
Дубровчана, ослањајући се на разнолике изворе – од података које 
је у својим написима износио Ђорђе Николајевић, преко новинских 
написа, записника са седница, сећања савременика. Он има шири по-
глед на положај Срба у Далмацији, а дубровачки Срби су посебно ис-
тицани код изузетних догађања, какав је био откривање Гундулићевог 
споменика 1893, што је моменат који интересује и све касније исто-
ричаре. Важност Бакотићеве књиге је у њеном првенству, у оснивању 
теме и у чињеници да ју је написао управо Србин католик. 

 

1 Лујо Бакотић, Срби у Далмацији од пада Млетачке Републике до 
уједињења, Аполон ко, Београд 1991.
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Док је Бакотић у том смислу и често навођен у наредним 
студијама, један од занемарених проучаваоца питања Срба католика 
био је угледни филолог, Дубровчанин, Хенрик Барић 2.

Барић је, наиме, начинио избор публицистичких, претежно по-
литичких текстова Антуна Фабриса, управо пред сам почетак Другог 
светског рата 1940. године3. У предговору овој књизи, Барић је дао 
темељан осврт на генезу, развој и замирање политичког и културног 
покрета Срба Дубровчана, којем је и сам припадао. 

Већи део уводне студије односи се на питање српства 
Дубровника, условљеног његовим залеђем и језиком, као и обичајима 
које су покрштени Херцеговци доносили са собом у Град, са 
навођењем историјских али и са позивањем на савремене аутори-
тете, какви су били Милан Решетар, Ватрослав Јагић, Константин 
Јиречек. После тога, Барић прелази на јасно диференцирање Срба 
католика у Дубровнику и у Далмацији 19. века.  Уз прецизно наци-
онално али и конфесионално одређење Срба католика, Барић, као 
јединствено о овом питању, наводи и Србе католике по опредељењу, 
према политичкој и друштвеној симпатији, чиме објашњава феномен 
национаног разликовања чланова исте фамилије, па и породице. 

Барић, такође, с правом исправља мишљење да се овај по-
крет зачиње у последњој деценији 19. века, па подсећа на словин-
ство из шездесетих година као шири појам за српство, од оснивања 
Дубровачке штионице и алманах и часописа који су за њом следили.

На тај начин Барић успоставља континуитет српског културног 
и политичког покрета у Дубровнику, иначе иако претежно католич-
ког, у доброј вези са тада врло имућном и активном православном 

2 Хенрик Барић (1888-1957) је рођен у чиновничкој породици у Дубров-
нику 1888. Гимназију је завршио у родном граду, филозофију студирао у Грацу 
и Бечу, где је и докторирао. Предавао је упоредну граматику индоевропских 
језика на универзитету у Београду, а у Сарајеву је био управник  Балканолош-
ког института и предавач на тамошњем филозофском факултету. Покренуо 
је часопис „Архив за арбанашку старину, језик и етнологију“. Објавио је низ 
књига из области балканологије: О узајамним односима балканских језика, 
Лингвистичке студије, Историја арбанаског језика, а бавио се и литерарним 
темама. Написао је предговор Сабраним делима Ива Ћипика (1931) и прире-
дио изабране чланке  Антуна Фабриса (1940). Умро је у Београду 1957.

3 Антун Фабрис, Изабрани чланци, приредио Хенрик Барић, Београд 1940.
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општином, преко листова „Гуштерица“ и „Глас Дубровачки“ и часо-
писа „Словинац“, па све до Фабрисовог „Дубровника“.

И управо, по мишљењу Барића, Фабрисова политичка и друшт-
вена делатност означава лабудову песму Срба католика у Дубровнику. 
Барић и сам наводи разлоге за замирање покрета: незаинтересова-
ност Србије, која се бори са сопственим проблемима, физички не-
станак најугледнијих Срба у Дубровнику, борбени клерикализам, са 
католичке, и радикално православље, са друге стране.

Ново интересовање за ову тему, чекало је више деценија. Иступању 
Јорја Тадића, београдског историчара, у тексту којим је кулминирала 
расправа о припадности старе дубровачке књижевности, названом 
Сабласти круже Југославијом, 19714, претходиле су тек публикације 
објављене ван земље, какви су радови историчара Лаза Костића. 

Костићеви радови на ову тему карактеристични су по некон-
венционалном излагању – то је сума ауторових разноликих сазнања, 
базираних на сећањима, старој литератури, каснијим сазнањима. То, 
међутим, пружа, мада непотпуну, али аутентичну, мозаичну слику која 
је преовлађивала о питању Срба католика у време када официјална 
историографија није имала интерес за овај проблем. Стога књиге Лазара 
Костића, међу којима и Католички Срби, штампана 1963, у Канади5, и 
данас могу да допуне нека наша сазнања о појединим личностима и 
њиховим активностима посебно из круга дубровачких Срба католика.  

У земљи, пак, одјек који је изазвао поменути Тадићев напис 
охладио је интересовање за тему Срба католика, да би се она, ипак, 
уклопљена у студију Косте Милутиновића Vojvodina i Dalmacija 
(1760-1914)6, јавила као тек део ширег проучавања. Врсни истра-
живач и посвећени историчар, К. Милутиновић, разматрајући дуги 
историјски период у односу две регије, Војводине и Далмације, касније 
и у заједничкој монархији, није могао да мимоиђе тему дубровачких 
Срба. Они се  јављају, својим активностима, од половине 19. века, с 
тим што Милутиновић прати упоредо и православне Дубровчане, 

4  Сабласти круже Југославијом, „Историјски часопис“, Београд 1971.
5  Лазо М. Костић, Католички Срби, Добрица књига, Нови Сад 2000.
6  Kosta Milutinović, Vojvodina i Dalmacija (1760-1914), Prosveta, Novi Sad 

1972.
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посебно од периода њиховог легалног боравка у Граду. Пажљиви чи-
талац може, тако, да у овој обимној студији прати документован ток 
покрета Срба католика у периоду све до Првог светског рата, када 
овај и замире.

Резултате ових својих и ширих истраживања, Милутиновић 
је изнео и засебно, у трима студијама, објављеним у наредних десе-
так година7, од којих је посебно последња,  О покрету Срба католи-
ка у Далмацији, Дубровнику и Боки Которској 1848-1914, објављена 
у првом броју „Зборника о Србима у Хрватској“, у издању Српске 
академије науке и уметности, имала изузетан утицај и коришћена је 
као значајни извор за бројне документоване чињенице о активности-
ма Срба у Дубровнику.

Своје ново време тема Срба католика, посебно оних у Дубро-
внику, чекала је са новим друштвеним, политичким, па и историјским 
условима, какви су, нажалост, стигли деведесетих година прошлог 
века. Врло обиман материјал на ову тему склопљен је у књигу оста-
релог историчара Јеремије Митровића, да би о томе писао и Светозар 
Борак.

Књига Српство Дубровника8, ученика Станоја Станојевића 
и Владимира Ћоровића, Јеремије Митровића, објављена је 1992, у 
издању Српске књижевне задруге, а поводом стогодишњице овог 
угледног издавача. Све то што је формално препоручује, уз рецензију 
најзначајнијег савременог проучаваоца старог Дубровника, његове 
књижевности и културе, Мирослава Пантића, упућује да је ова 
публикација сума оног до чега је српска културна историографија до-
шла у сабирању српства Дубровника током друге половине 20. века. У 
том смислу, то је књига која износи бројне чињенице о којима се дуго 
није писало, односно о којима је српска наука смишљено ћутала. Све 
је пропраћено бројном и брижљиво сакупљаном библиографском 
грађом, као сведочанством изложеног. 

7 Политичка концепција дубровачких „Словинаца“, „Југословенски 
историјски часопс“, 1976, 3-4, 57-92; Српско-хрватско питање у Далмацији. 
Дубровнику и Котору 1888, „Историјски гласник“, 1981, 1-2, 7-31; О покрету 
Срба католика у Далмацији, Дубровнику и Боки Которској 1848-1914, 
„Зборник о Србима у Хрватској“, САНУ, Београд 1989, 1, 33-90.

8  Јеремија Митровић, Српство Дубровника, СКЗ, Београд 1991.



С
ТУ

Д
И

ЈЕ
 И

 О
ГЛ

ЕД
И

  -
 И

ре
на

 А
рс

ић

182

Митровић у уводним поглављима износи историјске и фило-
лошке разлоге за националну припадност Дубровника, његове култу-
ре и традиције. При том, сва, а бројна питања разматра износећи ста-
вове историчара, филолога, писаца, публициста из хрватске и српске 
културе, сукобљавајући их и полемишући, у чему се видно осећа 
нагомилана потреба да се разреши овај дуго заобилажен проблем 
између двају сродних народа. Када и у историјском и у филолошком 
смислу утврди српство Дубровника, Митровић прелази на догађаје у 
19. веку освешћеног српства Дубровника, посебно излажући бројне 
активности најугледнијих Срба католика, не занемарујући ни право-
славне становнике Града. 

Овом књигом као да је отворена тема Срба католика у новијој 
српској публицистици. Међу онима који се њом баве је и Светозар 
Борак.

Светозар Борак у својој књизи Срби католици говори о три 
типа Срба католика: о онима који су остали верни свом српском на-
ционалном осећању и конфесионалном католичком припадању, о 
Србима који су под разним околностима напустили православље 
и приступили католицизму, после чега су постали најпосвећенији 
Хрвати, и о „најновијим одступницима од српске националне при-
падности и од православне вјере под притиском најогољеније силе“9.

Што се тиче првог типа Срба католика, којих је највише било 
у Дубровнику, у периоду до Другог светског рата, Борак о њима има 
врло високо мишљење: „Готово је извјесно да српски  народ никад 
није имао толику концентрацију исправне, способне и чврсто на-
ционално оријентисане интелигенције као што ју је имао у једном 
времену у Србима католицима у Дубровнику и у Далмацији“10.  
Публициста је сасвим сигуран и у разлог нестанка Срба католика: 
„Те Србе је сатро непосредан додир са србијанским политичарима, 
који нису били никад дорасли, изузев можда обреновићевске епизоде, 
изазову који је пред њих стављала Римска курија и германски продор 
на исток. Поткупљиви, политички неписмени и са великим недостат-
ком елементарног патриотизма, као и већина српске интелигенције, 

9   Светозар Борак, Срби католици, Нови Сад 1998, 5.
10  Исто, 6.
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српски политичари и интелектуалци из Београда су, прије као и сада, 
гледали на осипање српског народа преко Дрине са неподношљивом 
равнодушношћу. Тако су нестали Срби католици из Дубровника...“, 
закључује Борак11 .

О Српској православној цркви и њеној заједници у Дубровнику 
најпре је писао један од актера у њеном успостављању, потоњи митро-
полит дабро-босански, а први дубровачки мирски свештеник, Ђорђе 
Николајевић. Он је у свом тексту Српско општество у Дубровнику, 
који је штампан у часопису „Српско-далматински магазин“ 1839, 
изнео историјски преглед ширења Дубровачке Републике и стања 
православних све до 19. века, када су добили и своја права на цркву12.

Боравећи у Дубровнику почетком 20. века, епископ нишки, 
Никанор Ружичић13, иначе аутор историје Српске цркве, изнео је у 
својој монографији  Дубровник у прошлости и садашњости14, своје 
виђење стања православне заједнице у Граду.

Епископ Ружичић првенствено није имао намеру да се бави 
Дубровником у својим бројним историографским и теолошким 
радовима. Наиме, у предговору књизи Дубровник у прошлости и 
садашњости он признаје да та тематика „не спада умногоме у ред“ 
његових дотадашњих студија. Али, специфичност положаја града у 
историји, као и у њему савременом свету га је на то побудила, уз жељу 
да недовољно упућене, како каже, упозна са Дубровником. Међутим, 

11  Исто, 6.
12 Георгије (Ђорђе) Николајевић, О Дубровнику и о Дубровчанима, 

приредила Ирена Арсић, Центар за црквене студије – Ars libri, Ниш – Београд, 
2004, 73-84.

13 Никанор Ружичић (Свилеува 1843 - Београд 1916) завршио је 
полугимназију у Шапцу, богословију у Београду, а Духовну академију у 
Кијеву. Био предавач, а затим  и ректор Београдске богословије. Током 
српско-турског рата био је војни свештеник. За епископа жичког изабран 
је 1886, а по повлачењу митрополита Теодосија и он је умировљен 1886. За 
време митрополита Инокентија, 1898, постављен је за епископа нишког, да 
би поново био умировљен 1911. Био је члан Српске краљевске академије 
и Научног друштва у Новом Саду. Оставио је више штампаних радова из 
области историје цркве и канонског права. Први том Историје Српске цркве 
епископа Никанора Ружичића штампан је у Загребу 1893, а други у Београду 
1895. 

14 Никанор Ружичић, Дубровник у прошлости и садашњости, Ниш 1907.
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без обзира на овакво ограђивање, епископ Никодим се свакако овог 
посла латио добро припремљен. Током боравка у Граду проучавао 
је многа дела, пергаменте, хрисовуље, декрете и осталу архивску 
грађу, прочитао неколико историјских монографија, а такође су му 
позната и нека од тада актуалних  дела која се баве дубровачком 
историјом: Споменици српски Меда Пуцића, Историја српског наро-
да Мајковљева. Енгелову Повијест Дубровника, коју је допунио дум 
Иван Стојановић, а на коју се на овим страницама неретко позива, 
Ружичић је видео и пре њеног штампања, или као рукопис или као 
прилог у листу „Дубровник“. Њему су такође врло познати и радови 
из тадашње научне периодике, које и наводи у уводном тексту. 

Књига Дубровник у прошлости и садашњости је конципирана, 
у складу са својим поднасловом, у два дела: „Историјско-географски 
и статистички преглед“ и „Археолошки преглед“.

Постанак Дубровника, његово ширење, односи са суседним 
српским владарима, променљиве власти до турске које је ова слобод-
на република начелно признавала,  а затим период до коначног пада, 
тема су уводних поглавља Ружичићеве књиге. Следи потом географ-
ско-топографско представљање града и републике, као и део о станов-
ништву, језику и вери. Ружичић такође даје преглед административне, 
судске и верске власти у бившој Дубровачкој Републици. Привреда 
и трговина Дубровника, као и школство, области су које је епископ 
Никанор такође обрадио у овој својој монографији Дубровника. 
Последња два поглавља књиге имају за тему историју православне 
цркве у Дубровнику, као и преглед цркава и манастира на подручју 
бивше републике. Посебно је значајно Ружичићево сведочанство сав-
ременог стања Дубровника, при чему је највише обратио пажњу на 
Српску православну црквену заједницу.

Прогон православаца у старом Дубровнику, Никанор је ош-
тро коментарисао: „За бедне православне Србе беше страх и ужас 
у Дубровнику. Они се нису смели показати ни да су живи, а толи 
да имају своје свештенике, а цркве су им све били отели и неке по-
рушили, а важније обратили у римокатоличке. Своје мртве су ноћу 
сахрањивали без свештеника. Ну кад-тад су доводили ноћу свештени-
ка у најсклонитија места из Херцеговине, те је овај у једној кући тајно 



185

кршћавао децу, исповедао, причешћивао и молитве им читао...“15  
Епископ наводи и изворе за ова своја тврђења: „Старице и старци ду-
бровачки и данас о томе причају и казују путове којима су доводили 
свештенике, и куће где су се састајали на молитву, кад им свештеник 
дође. То никада није било у граду већ у предграђима...“16

То је, наравно, примећује Ружичић било тако до 1800. године, 
када се стање променило. Епископ, међутим, сасвим супротно ту-
мачи савремено стање Дубровника. Шетајући од Пила ка Бонинову, 
он запажа и куће тадашњих православних Срба у Дубровнику, 
приказујући их готово као источњачку идилу: „Између ових вила 
нарочито обраћају пажњу посматрача богато озидане и украше-
не виле г. Бошковића, дубровачког милиунара, Ђорђа Грекавца и 
Браворчевића великих трговаца (сва су три православни Срби из 
кршне Херцеговине). Вила г. Бошковића прави је краљевски дворац 
– замак. У њезином се врту може наћи у по зиме као у сред лета сва-
коврсна цвећа, лимунова и поморанџи. Нарочито је за сваку похвалу 
птичињак, у коме се находе разноврсне певачице...“17

Последње године свог живота, где је и умро, у Дубровнику је 
провео и епископ Никодим Милаш, аутор монографије Православна 
Далмација, који је и написао публикацију Православна црква у 
Дубровнику у 18. и почетком 19. вијека18.

У новије време, са добрим познавањем чињеничног стања, о 
Српској православној цркви у Дубровнику писао је дубровачки па-
рох Раде Вукомановић у алманаху Срби и православље у Далмацији 
и у Дубровнику19. 

Монографија  Српска православна црква у Дубровнику, као споме-
ница поводом два значајна јубилеја, стоседамдестогодишњице подизања 
Цркве св. Арханђела Михаила на Бонинову и стотридестогодишњице 

15  Исто,  118.
16  Исто.
17  Исто,  66.
18  Никодим Милаш, Православна црква у Дубровнику у 18. и почетком 

19. вијека, Сарајево 1913.
19 Раде Вукомановић, Радослав Вукомановић, Дубровник, у: „Срби и 

православље у Далмацији и Дубровнику“, Загреб 1971. 
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освећења Саборног храма у Граду, а на основу архивских докумената 
архива СПЦ у Дубровнику објављена је 200720.

У рукопису је остала историја СПЦ у Дубровнику Дубровчанина 
Јовице Перовића21.

Шест деценија после прве поставке, дубровачки Музеј икона у 
савременој поставци и са луксузним и обухватним каталогом, који 
превазилази своју намену, учинио је извесни свеобухватни поглед 
на традицију српске православне црквене општине у Дубровнику. 
Публикација под називом Култура Срба у Дубровнику 1790-2010. 
Из ризница Српске православне Цркве св. Благовештења, чији су ау-
тори прилога угледни научници са наших простора, устројена је у 
поглављима „Историја“, „Уметност и вера“, „Породице и појединци“, 
„Периодика и рукописи“, „Друштва и институције“, да би завршила 
поглављем „Обнова“. На тај начин пружен је увид у миграције ста-
новништва из залеђа Дубровника (рад Маријана Сиврића), као и 
што је архитектонски представљен део старог града у којем је ло-
цирана Саборна црква са канцеларијом и  општином (рад Иване 
Лазаревић под насловом Блок омеђан улицама Од пуча, Працатовом, 
Између полача и Божидаревићевом). Иван Виђен је опширним и 
илустративним прилогом представио историју све три цркве, док 
је о архитектури и иконама цркве писао Бранко Чоловић и Аника 
Сковран. Низом студија о јеванђељима, литургијској сребренини, 
богослужбеном текстилу, као и осталим литургијским предметима 
(аутори: Кармен Гагро, Рената Анђус, Биљана Цинцар Костић, Аника 
Сковран), уз фотографије и каталошки опис на најинформативнији 
начин је представљен садржај ризнице Цркве Св. Благовештења. У 
следећем поглављу Иван Виђен је представио угледне породице које 
су током више од два века чиниле основу ове заједнице, а међу њима 
– Алексиће, Барбиће, Бердовиће, Бошковиће, Бравачиће, Ковачевиће, 
Мариће, Милишиће, Опуиће, Тошовиће. Ћоровиће, Шкуљевиће, са 

20 Ирена Арсић, Српска православна црква у Дубровнику до почетка 20. 
века, Епархија Захумско-херцеговачка и приморска – Српска православна 
црквена општина у Дубровнику – Ars libri, Требиње – Дубровник - Београд, 2007.

21 Ирена Арсић, Јован Л. Перовић – најзначајнији истраживач Архива 
СПЦ у Дубровнику, „Црквене студије“, Годишњак Центра за црквене студије, 
IX, 9, Ниш 2012, 315-323.
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знањима и приложеним фотографијама које су права драгоценост 
за фину реконструкцију старих времена. Такође је своје место у овој 
књизи добила друштвена и институцијонална делатност српске 
православне заједнице у Дубровнику, која се односила издавачку де-
латност,  посебно на рад Матице српске у Дубровнику, на историју 
друштава и удружења, са упућивањима на шире везе са радом и ак-
тивностима најистакнутијих Дубровчана, најчешће Срба католика, 
што би значило да је врло тешко, а непотребно, издвајање рада при-
падника ове заједнице од живота и рада самог Дубровника.

Савремена српска историографија видно је незаинтересована 
за питање Срба Дубровчана, сем појединих радова Радоша Љушића22, 
који пише о Србима католицима уопште, и студија Софије Божић, 
која, разматрајући питање Срба у Далмацији, повремено у својим 
истраживањима наилази и на дубровачке теме, међу којима су по-
себно ставови Марка Мурата и Луја Војновића23.

То се, међутим, не може рећи за савремену хрватску 
историографију.

22  Радош Љушић, Српство двоверних далматинских Срба (на примеру 
Марка Мурата и Никодима Милаша),  „Анали Правног факултета у Београду“, 
година LX, 2, стр. 6-55, 2012.

23   Софија Божић, Српство Марка Мурата, „Љетопис Српског културног 
друштва Просвјета“, 4, 1999, 298.
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Резултати истраживања савремене хрватске историографије

Савремено бављење интелектуалним покретом дубровачких 
Срба католика у хрватској историографији може се пратити од деве-
десетих година прошлог века у радовима тројице угледних истори-
чара Ива Банца, Стјепана Ћосића и Николе Тоље.

Дубровчанин Иво Банац, историчар, публициста и ангажо-
вани интелектуалац у свом утицајном тексту The Confessional ‘Rule’ 
and the Dubrovnik Exception: The Origins of the ‘Serb-Catholic’ Circle in 
NineteenthCentury Dalmatia24, из 1983, себи приписује првенство у 
бављењу темом дубровачких Срба католика у послератном периоду. 
Притоме он наводи и текстове који се само дотичу овог питања, Винка 
Форетића и Стијепа Обада25, из шездесетих година прошлог века, док 
рад српског историчара Косте Михајловића као и Дубровчанина 
Николе Тоље сматра неутемељеним 26.

Међутим, не чини се да тиме губи на значају Банчева студија, 
пошто он покушава да утврди  генезу овог интелектуалног по-
крета, односно испитује појаву кршења хрватско-српског верског 
„правила“ по којој се сматра да је верска припадност одлучујућа у 
обликовању националног одређења. На тај начин историчар настоји 
да објасни „дубровачку изнимку“ у овом правилу, што би значило 
„склоност“ дубровачких интелектуалаца према српској националној 
идеологији. Њено  „прихваћање“, међутим, како признаје,  не може 
објаснити27. 

Резултати његових истраживања су сведени на  неколико по-
себних друштвених и културних фактора, као и на деловање три 
кључне личности тога доба. 

24  Ivo Banac, The Confessional ‘Rule’ and the Dubrovnik Exception: The Origins 
of the ‘Serb-Catholic’ Circle in NineteenthCentury Dalmatia,„Slavic Review“ (Urbana, 
Illinois), 42 (1983), no. 3, 448-474;  Iv0 Banac, Vjersko ‘pravilo’ i dubrovačka iznimka: 
Geneza dubrovačkog kruga ‘Srba katolika’,  „Dubrovnik“, 1 (1990), 1-2, 179-210.

25 Vinko Foretć, Prva faza hrvatskog narodnog preporoda u Dalmaciji (do 
sredine 19. stoljeća), „Kolo“, 1966, 8-10, 167; Stijepo Obad, Nacionalno pitanje u 
Dalmaciji 1848-1849,  „Jugoslovenski istorijski časopis“, 1969, 4, 66.

26  I. Banac, Vjersko ‘pravilo’ i dubrovačka iznimka..., 179.
27  I. Banac, Vjersko ‘pravilo’ i dubrovačka iznimka…, 180.
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Основни узроци овом покрету су, према мишљењу Ива Банца, 
најпре потпуна занемареност Дубровника у оквиру аустријске цареви-
не, у којој атмосфери се развија култ „дубровачке златне прошлости“, 
а што није могло да нађе своје адекватно разрешење нити у илирској 
фази хрватској препорода, у којем је традиција старог града имала 
посебно место28. У том стању летаргије, поглед је био уперен ка по-
новном успостављању државности Србије, чија је, како наводи Банац, 
национална идеологија била „изразито асимилаторска и утемељена 
на модерним теоријама“29. Те нове теорије, које су представљале, 
како аутор сматра, „изокренути облик ексклузивизма“30 биле су 
преовладајућа мишљења првих славистичких филолога, Јозефа 
Добровског, Јернеја Копитара, Јана Колара, Павела Јозефа Шафарика, 
Франца Миклошича,  што је исказано и у њиховој интелектуалној, 
научној и предавачкој активности широм Европе, Вукова језичка ре-
форма, као и акција пољских интелектуалаца на ангажовању снага 
против руског утицаја на Балкану.

Што се личности тиче чија делатност је у генези покрета Срба 
католика најзначајнија, као први  је наведен  млади православни па-
рох, Ђорђе Николајевић, коме следи  интелектуална али и друштвена, 
па и политичка делатност двојице Дубровчана, племића и европског 
интелектуалца, Меда Пуцића,  и Матије Бана,  активног и свестраног 
интелектуалца током пола века његовог живота у Србији.

Не може се не запазити да је улога Ђорђа Николајевића, 
двадесетједногодишњег Сремца, са скромним образовањем као 
свршеног карловачког богослова, али са, по свему судећи, изузетним 
националним осећањем и заметним дипломатским осећајем, била не-
очекивана и непредвидива. Па, опет, њему је дата невероватна „част“ 
да он иницира покрет чија је неспорна карактеристика била да је 
био интелектуални, односно да је обухватао само језгро дубровачке 
интелегенције свога доба. Међутим, напоменута је његова веза са ру-
ским конзулом у Дубровнику, Србином, Јеремијом Гагићем, личношћу 
несумљивог и дуготрајног утицаја у Граду, преко кога је Николајевић 

28  Isto, 181-182.
29  Isto, 182.
30  I. Banac, Vjersko ‘pravilo’ i dubrovačka iznimka…, 182.
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надаље долазио у контакте са осталим значајним личностима, Вуком 
Караџићем, пре свих.

Мора се приметити да је истраживачки врло добро приказа-
на биографија првог дубровачког мирског пароха, са потенцирањем 
његових значајних послова: и оних који су везани за увођење прве 
српске школе, за мудро вођење српске православне црквене општи-
не и у врло деликатним, па чак и опасним временима европске ре-
волуционарне 1848, пословима око подизања православног храма, 
као и уређивања првог часописа у Далмацији штампаног на народ-
ном језику „Српско-далматинског магазина“. У свему томе, посебно 
се истиче Николајевићево издање српских писаних споменика из 
Дубровачког архива, као и писање текстова у тадашњој периодици 
који се односе, условно речено, на српски карактер дубровачке старе 
књижевности. Такође је указано и на Николајевићеву тајну делатност 
у оквиру плана српске владе за ослобађање од Турака, који је подраз-
умевао свеопшту акцију на Балкану, а што је све довело до његовог 
коначног прогона из Дубровника, 1858. године.

Улога Меда Пуцића, властелина, песника, публицисте, истори-
чара и политичког активисте, у иначе утемељеној студији Ива Банца, 
неразвијена је и, с обзиром на њен утицај, недовољно представљена.  
Што се тиче генезе Пуцићевог српског националног осећања, Банац 
наводи изложеност утицају италијанског романтичарског наци-
онализма и идејама Шафарика, Колара и Вука Караџића, уз карак-
теристично психолошко-ментално карактерисање личности мла-
дог племића као „дојмљивог, но исто тако дојмовима подложног 
обраћеника“31. У смислу његове активности, Банац помиње само 
серију текстова о словенским темама у тршћанском листу „Favilla“ 
и стихове из циклуса „Босанске даворије“ које сматра „првим не-
двосмисленим изразом националног осећаја од једног дубровачког 
католика“32.

На овај начин, Медо Пуцић, који је сматран најутицајнијим 
Дубровчанином свога времена, остаје недовољно јасан као ис-
такнути Србин католик, што је несумњиво био. Банац нас тиме 

31 Isto, 180.
32 Isto 



191

лишава прилике да из његове, не само перспективе историчара, него 
и Дубровчанина са познавањима и сазнањима припадника старих 
породица, разазнамо  једну од две кључне личности (друга је, свакако, 
дум Иван Стојановић) културног круга Срба католика у Дубровнику. 

 Највише простора је остављено богатој биографији и актив-
ностима Матије Бана, личности невероватне енергије али и неверо-
ватног одијума и у хрватској и у српској и културној историографији. 
Нерепрезентативног, мада дубровачког порекла, Бан је своју каријеру 
је наставио у Турској, где се сусрео са тадашњим савременим свес-
ловенским тенденцијама, које су, са идејом о Србији као центру 
југословенства, остале као значајне током његовог дугог живота. Те 
су га идеје и довеле у Београд 1846, где је остао читавих пола века 
радећи, како је он сматрао, стално за народну корист, најразноликије 
послове и из области друштвене делатности, али и политичке, и из 
области културе, и као један од тадашњих најзначајнијих драмских 
писаца. Мада су његови резултати и данас видљиви у српској култу-
ри (подизање велелепног Храма Св. Саве у Београду, између осталог, 
била је његова идеја33), остао је несхваћен од савременика, док су про-
учаваоци његових бројних активности увек налазили неке недостојне 
мотиве или неприкладне ставове у његовом наступању. Разлози су 
различити – српска средина није увек разумела Дубровчанина коме 
нису биле важне династичке и политичке промене, већ интерест на-
рода, док у његовим драмама и другим литерарним покушајима није 
хтела често да прихвати његов понекад и крут дидактички тон.

Иву Банцу је Матија Бан и његова (не)прихваћеност у Београду 
послужила да документује своју тезу о  ставу српске (православне) 
интелигенције поводом српско-хрватског верског правила у одређењу 
националног идентитета   

Иво Банац је, тако, широко пратио Банове политичке акције 
у Србији и на Балкану, као и развијену политичку али и културну 
делатност у самом Дубровнику, која се односила на заснивање и 
уређивање првих а затим и осталих периодичних издања  у Граду. 
Бан је, наиме, био, уз Меда Пуцића и Ивана Аугуста  Казначића, не 

33 И. Арсић, Матија Бан и покушај оснивања Друштва св. Саве, 
„Браство“, IX, (2005) 61-72.
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само уредник, него и главни сарадник дубровачких часописа друге 
половине 19. века, у којима је свестрано исказивао своје југословенске 
и пансловенске идеје, препоручујући најразличитије могућности 
за њихово остваривање, као што је и увођење заједничког језика и 
заједничке књижевности.

При свему томе, Матија Бан је, као и Медо Пуцић, доследно ис-
казивао своје српство, коме католичка вероисповест није сметала, а 
коју Иво Банац сматра, у складу са начелом о Србима као искључивим 
православцима и Хрватима искључивим католицима, „дубровачком 
изнимком“.    

Временски ограничена студија, на период до 1848. условила је 
да и савремени хрватски историчар Стјепан Ћосић у својој књизи 
Dubrovnik nakon pada Republike, у поглављу „Korijeni ’srbokatoličke’ 
ideologije“, па затим и у следећем „Dubrovačka 1848“ прати, такође,  
само појаву истицања дубровачких Срба католика. 

Ћосић у потпуности следи резултате Банчевих истраживања, 
и што се тиче тадашњих инспиратора и предводника, који се и по 
мишљењу овог историчара налазе међу тројицом тадашњих ангажо-
ваних интелектуалаца – Ђорђем Николајевићем, Медом Пуцићем и 
Матијом Баном. Он, такође,  у овом тројству налазе разлике у односу 
на погледе и деловање српских интелектуалаца из Београда, као и у 
односу на званичну Српску православну цркву. Притоме дефинише 
ставове који се крећу од политички блиских идеји о придруживању 
Дубровника и Далмације Хрватској, до потпуног преокрета у виду 
идеје о Србији као центру окупљања балканских Словена.

Ћосић даље Банца следи и у конкретном тумачењу сушти-
не покрета Срба католика, односно у њиховом „разликовању“ од 
српских интегриста, следбеника Вука Караџића и Начертанија Илије 
Гарашанина. Ћосић то објашњава чињеницом да иделогија Срба ка-
толика није била заснована на пуком неаргументованом присвајању 
Дубровника за српство и Србију, већ је представљала научну 
интерпретацију раније историје, посебно на основу дела Константина 
Порфирогенета, као и на селективном приказивању дубровачке ар-
хивске традиције у контексту српске историје. Он их назива, такође, 
„илирцима са српском националном свешћу“, пошто су, по мишљењу 
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Ћосића, били блиски илирцима, па њихово деловање и није схваћано 
као супростављено препородним настојањима у Загребу34.

Ако у овој својој историји и није изнео оригиналне погледе 
на Србе католике у Дубровнику, Ћосић је у својим двама каснијим 
написима ову тему даље развио, односно  њоме се бавио на нешто 
конкретнији  начин.

У уводном делу тексту, под називом Poezija dubrovačkih Srba 
katolika35 Ћосић најпре хронолошки одређује деловање Срба католи-
ка у Дубровнику на читав век, од 1848. до краја прве половине 20. 
века, што је знатно дужи период него онај који је до тада био навођен, 
а што је резултат ауторових накнадних истраживања. Наиме, мада 
се почетна година може померити и раније, ако се узму у обзир ра-
дови Ђ. Николајевића који је у Дубровник стигао 1830, са 1950. и са 
смрћу најангажованијих представника Срба католика  заиста се гаси 
тај покрет.  

У овој студији Ћосић даје биографске и литерарне портрете 
више Дубровчана који су се бавили књижевним радом. Његова идеја 
је била да уз монографске белешке наведе стихове који илуструју  по-
литичке и националне идеје најзначајнијих  Дубровчана из овог инте-
лектуалног круга. У питању су, најпре, Медо Пуцић и Матија Бан, али 
и Људевит Вуличевић, као и Срби Дубровчани из млађе генерације, 
Луко Зоре и Урош Тројановић. 

Уз портрет Меда Пуцића наведени су стихови из циклуса 
„Босанске даворије“, одломци из епа  Карађурђица  као и песме „Срби 
на Косову“ и „Пома“.

„Босанске даворије“, са познатом строфом:
 „Млади Срби, буд’мо ми,
 Браћа једне мисли сви,
 Мисли слоге, мисли славе,
 Мисло љубве братске праве, 
 У нас гледа народ сав!“

настале у раном периоду стваралаштва Меда Пуцића, 1841, доказ су за 
Ћосића да се млади дубровачки властелин из Европе, где се школовао, 

34 Stjepan Ćosić, Dubrovnik nakon pada Republike (1808-1848),  Zavod za 
povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik 1999, 335.

35  Stjepan Ćosić, „Poezija dubrovačkih Srba katolika“, Povijest u stihovima, 3, 62-89.
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вратио са већ обликованим идејама о сопственом српству и о Србији 
као стожеру уједињења јужних Словена36. Овоме периоду следи бора-
вак Пуцића у Београду, који је био инспирација, сматра историчар, и 
за еп Карађурђевка, настао у периоду 1847-1850. У овом поетском делу, 
српска историја је опевана као национална есхатологија овековечена у 
визији велике балканске државе под српским вођством. Наравно, како 
сматра Пуцић, у том процесу поетски је истакнуто место Дубровника, 
као уточишта вила које су вековима под турским јармом чувале дух 
народне слободе и омогућиле континутитет српске културе37.

Српска дубровачка академска омладина посебно је волела 
Пуцићеву песму „Пома“, са алегоријом о неуспешном туђинском 
утицају у српском приморју, како сведочи и један од њених припад-
ника, српски књижевни историчар, Дубровчанин Петар Колендић, 
док је песма „Срби на Косову“ први пут објављена у првом броју ду-
бровачког часописа „Словинац“, 1878, ћириличним писмом. 

Матија Бан је представљен са четири своја стихована прилога: 
„Дубровачка народна пјесма“ („Химна српско дубровачка“), „Матери 
србској“, „Установитељу народне војске, кнезу Михајлу, приликом 
предаје турских градова год. 1867“ и „Жалосна попијевка над Медом 
Пуцићем са Дунаја“.

Ћосић наводи да је ово тек избор из Банових будница и пригод-
них песама патриотског и националистичког садржаја расутих у низу 
часописа. „Дубровачка народна пјесма“ написана је 1848. за припад-
нике Народне страже и била је штампана као  летак. У њој се, сматра 
Ћосић, занемарујући Меда Пуцића и његово оглашавање сопственим 
српством од 1841,  по први пут од стране једног Дубровчанина, јавно 
исказује српски национални идентитет, стиховима: „Ја сам Србин, 
старог / Дубровника син“38. У  песми „Матери србској“, објављеној 
1851. у „Дубровнику цвијету народног књижевства“ је, како Ћосић 
сматра, сажето изнета главна идентитетска премиса идеологије Срба 
католика – „da smo Srbi svi koji srbskim narječjem govorimo, bili pak 
iztočne ili zapadne crkve, hristianske ili turske vjere“39.

36  Isto, 72.
37  Isto.
38  Isto, 75.
39  Isto, 73.
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„Глас из Дубровника браћи Хрватима. Пјесма“, објављена 1879, 
анонимног аутора, по Ћосићевом мишљењу, значила је почетак бур-
них расправа у дубровачкој периодици о припадности, односно 
„српству“ или „хрватству“ Дубровника у које се укључио, најчешће 
под псеудонимом уредник „Словинца“ и „Срђа“, Луко Зоре, један од 
водећих Срба католика. У овом прегледу је објављена његова песма 
„Свети Срђу, не дај грђу“, која је објављена у првом броју часописа 
„Срђ“, а значи позив на јединство око старих вредности Града како су 
их у оквиру своје идеологије тумачили Срби Дубровчани. 

Надгробница,  „Над гробом Дум Ивана Стојановића“, аноним-
ног аутора, испевана је најутицајнијем међу српском дубровачком ом-
ладином и најомиљенијем, како тврди Ћосић, Србину Дубровчанину 
– дум Ивану Стојановићу. Као католички свештеник, каноник, писац 
ерудита и дубровачки патриот, тврди историчар, Стојановић је био 
отелотворење идеја које су прокламовали Срби Дубровчани40.

Несрећни а талентовани Урош Тројановић, један од невољних 
актера такозване дубровачке афере, уз портрет је представљен својом 
песмом „Бокешка ноћ“, која је била и наведени разлог за акцију бечких 
власти, као и песмом „Српска зора“.

Као песме без аутора или са наведеним колективним, Српска 
дубровачка омладина и  Срби Дубровчани, Ћосић је овде штампао 
углавном песме о смрти знаменитих Срба Дубровчана: „Над гробом 
правника Уроша Тројановића“, „Своме  уреднику Антуну Фабрису 
Дубровник и Срђ“, „О смрти Антуна Фабриса жалосна пјесма“ и 
„Валтазару Богишићу“..., док је од прозе, у овом избору  заступљен 
једино Људевит Вулићевић, са изводом из приповетке „Мојој мати“.

Своје занимање за Србе католике Стјепан Ћосић је исказао и  
монографском студијом  о Лују Војновићу41, који се ни својим врло 
разноврсним и исто тако значајним делом није наметнуо за тему 
историчарима ни у хрватској, али ни у српској науци. Користећи бо-
гату грађу Хрватског државног архива, Ћосић је саставио биографију 
овога необичног али изузетног интелектуалца, правника, дипломате, 

40  Isto, 80.
41 Stjepan Ćosić, „Lujo Vojnović“, u: Stjepan Ćosić, Zoran Grijak, Figure 

politike,  Hrvatski državni arhiv,  Zagreb, 2012, 13-175.
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историчара и писца, који је својим деловањем обележио своје време 
широм балканских простора, заузимајући и значајне политичке и 
друге функције и на цетињском и на српском али и на бугарском 
двору, као и активно се укључивши и у дипломатску борбу током и 
после Првог светског рата, као ангажовани и значајни представник 
српске владе. На дубровачки начин, који је на Балкану очито увек 
недобронамерно приман, свој политички ангажман је потпомагао и 
бројним својим историјским радовима, објављеним на многим свет-
ским језицима. Међутим, и поред овако бурне друштвене активности, 
основна преокупација Луја Војновића био је стари Дубровник, којем 
је посветио своје најлепше историографске али и поетске странице, 
а чијем је очувању посебности посветио читав свој живот. То је била 
константа његовог живота, уз још једну, коју такође истиче Стјепан 
Ћосић,  да је Лујо Војновић био изразити и доследни Србин католик. 
У свему томе,  готово анегдотски делује чињеница да је Лујо Војновић, 
уз многе друге Дубровчане који су имали слична настојања и жеље, 
своју образложену молбу за аутономност Дубровника у новој држави 
после другог светског рата поднео и – Јосипу Брозу Титу42.

Дубровчанин Никола Тоља је остављен за крај овог прегледа 
рада хрватских историчара, а могао је да буде и први. Наиме, његова 
докторска студија Књижевно значење дубровачког часописа „Срђ“43 
која је умногоме унапредила поглед на ангажовања Срба Дубровчана, 
настала је осамдесетих година прошлог века. Међутим, своје прво 
издање доживела је тек као прилог сложеној студији Дубровачки Срби 
католици – истине и заблуде, која је објављена у самом Дубровнику, 
као ауторско издање, 2011. године.

Обимна студија, на преко 800 страна великог формата, на-
стала је, то је сасвим очигледно, на основу свеобухватног увида у 
дубровачку и далматинску периодику, пратећи тако, из дана у дан,  
делатност, политичку, друштвену и културну Срба Дубровчана.  

42  Isto, 158. 
43  Дисертација Николе Тоље читана је и навођена према рукопису (N. 

Tolja, Književno značenje dubrovačkog časopisa „Srđ“ (1902-1908), dis.), док је 2011. 
штампао само извод (N. Tolja, Dubrovački časopis ’Srđ’ (1902-1908), „Dubrovnik“, 
1989, 5-6, 131-144.)
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Наравно, сем периодике, за писање ове обимне књиге, историчар је 
користио и бројне друге текстове, најпре ауторске радове самих Срба 
Дубровчана, као и бројне списе из њихових сачуваних архива. Уз то, 
Тоља се освртао, на различите начине, и на своје претходнике који су 
писали на ову тему44.

Читав тај вишедеценијски рад подељен је у више поглавља, од 
којих у почетним Тоља најпре настоји да укаже на узроке и историјске 
околности које су утицале на појаву и ширење покрета дубровачких 
Срба католика, међу којима даје значајно место својеврсном дубро-
вачком партикуларизму у неповољним приликама под Аустријом, 
као и значају Србије као независне државе на Балкану. Сам покрет 
Дубровачких Срба католика Тоља детаљно проучава, тако што из-
лаже његову социјалну структуру и бројност, затим национални, по-
литички, културни и привредни карактер. У свом раду Тоља је толико 
прецизан да даје и појединачна и конкретна имена интелектуала-
ца из редова Срба католика којих има преко 160, што је јединствен 
случај до сада. Наиме, и до сада је било покушаја да се наведу имена 
Срба католика, али Тоља, сасвим извесно, настоји да састави коначан 
списак, притом наводећи и критеријуме који га опредељују. Најпре 
су то оне личности које су предводиле покрет, односно они који су 
се лично или колективно изјашњавали као Срби католици. Затим 
су то они који су својим именом потписивали колективне поруке 
подршке -  честитања, која су публикована, као и они који су се на 
исти начин одређивали у јавним прогласима. Такође је Тоља потврду 
да је одређена личност припадник овог круга налазио и у честим 
полемикама, неретко на националне теме, у „Дубровнику“ и „Црвеној 
Хрватској“,  где су се актери и национално-конфесуално одређивали, 
или, пак, нису негативно реаговали када би их неко други на тај 
начин квалификовао. И, коначно, пошто је у Дубровнику последњих 
деценија 19. и почетком 20. века била јасна подела у институцијама, 
удружењима и разноликим друштвима,  Тоља сматра да су они који су 
или били у управи или чланови, као и дародавци Српске читаонице, 

44 Треба напоменути да је Никола Тоља у разматрању текстова већине 
српских историчара, укључујући и Дубровчане, врло често био ненаучно 
мотивисан у њиховој дисквалификацији.



С
ТУ

Д
И

ЈЕ
 И

 О
ГЛ

ЕД
И

  -
 И

ре
на

 А
рс

ић

198

Српског пјевачког друштва „Слога“, Српске грађанске музике, 
Добротворне задруге Српкиња Дубровкиња, Дубровачког радничког 
друштва, Српске зоре, Матице српске, Српског гимнастичког друштва 
„Душан Силни“,  били Срби, католичке или православне конфесије45.  

Никола Тоља је посебно, у својој обимној студији, издвојио 
интелектуалце међу Србима католицима у Дубровнику, а затим их 
и именом и презименом и навео, сем у случају када, према његовом 
објашњењу, наследници конкретне личности, а истог презимена, 
и данас живе у Дубровнику, па је тада наводио име са иницијалом 
за презиме46, међутим са јасно назначеним извором у дубровачкој 
периодици.

Тоља се позива на тврдње из литаратуре да се у Дубровнику 
бити Србином католиком сматрало знаком учености и доброг укуса, 
односно да је дубровачка интелигенција доба од средине 19. до  првих 
деценија 20. века себе  претежно сматрала Србима католицима. По 
социјалној структури, Тоља дубровачку интелегенцију из круга Срба 
католика дели на ону која је пореклом племићка, затим на грађанску 
интелигенцију, световног и духовног усмерења, односно свештен-
ство, као и на средњошколску и студентску младеж, напомињући да 
је Срба католика било у занатском и радничком сталежу, односно и 
међу сељаштвом, што би подразумевало да они нису били ограни-
чени, како се раније тврдило у хрватској историографији,  само на 
град Дубровник, него их је било и у Конавлима, Жупи, Цавтату, на 
Пељешцу47.

Што се тиче „властеовске интелигенције“, Тоља тврди да је ве-
ома мали број племићких породица чији се чланови нису изјаснили 
као Срби католици. Он, такође, сматра да су дубровачки племићи 
тога доба гајили колективну властеоску свест о томе да као посеб-
на „подскупина припадају српскокатоличком кругу“48. Предводник 

45 N. Tolja, Dubrovački Srbi katolici – istine i zablude , vlastita naklada, 
Dubrovnik,  2011,  379-381.

46 Овај ненаучни метод аутор правда још увек свежим сећањима на 
догађања током ратних деведесетих година прошлог века.

47  Tolja, Dubrovački Srbi katolici…, 364-376.
48  Isto, 365.
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ове групације био је Орсат (Медо) Пуцић, а аутор као Србе католи-
ке наводи и његове рођаке Мата и Мата Нерона, док полемише са 
српским историчарима и публицистима који су као Србе католи-
ке сврставали и дугогодишњег градоначелника Дубровника – Рафа 
Пуцића, као и Медовог рођеног брата, филозофа и политичара – Ника 
Великог Пуцића.

Затим Тоља наводи, према породицама, дубровачке Србе ка-
толике из реда племства:  Бона (Бунић):  Луко, Мавро, Јозо, Михо, 
Никола, Љубица; Кабога (Кабужић) Мароје, Геталди Иван; Ђорђи 
(Ђурђевић) Маринко; Гради (Градић):  Никша Матов, Балдо; Гоце – 
Басељи (Гучетић – Басељи): Мелко, Мелко мл., Луко,  Балдо; Гундулић 
Франо;  Охмучевић – Бизаро Лујо и Елена; Пуцић:  Медо, Мато 
Нерон, Мато; Натали: Мато, Јеро; Сарака: Никша, Иво, Рудолф; Сорго 
(Соркочевић) Херман49.

Што се тиче грађанске световне интелигенције она је, пре-
ма Тољином мишљењу, због своје бројности, али и агилности, 
била основа овог покрета. Углавном је то била хуманистичка инте-
лигенција, док се у техничку убрајао тек понеки поморски капе-
тан. Припадници овог круга заузимали су најистакнутија места 
у Дубровнику као „općinski vjećnici i utjecajni srpski političari, vrsni 
znanstvenici, pokretači, vlasnici, izdavatelji, glavni urednici, novinari i 
suradnici srpskih listova i časopisa, članovi uprava i predsjednici srpskih 
institucija u Dubrovniku, profesori Gimnazije...“50 Неки од њих су стално 
или повремено боравили ван Града, али су били активно укључени у 
покрет.  Грађанској интелегенцији припадају: Лујо Војновић, Валтазар 
Богишић, Матија Бан, Перо Будмани, Марко Цар, Лујо Адамовић, 
Марко Мурат, Иво Џаја, Бранко Џаја, Петар Колендић, Милан 
Решетар, Стјепо Кобасица, Јосип Берса, Хенрик Барић, Антун Фабрис, 
Влахо Матијевић, Стјепо Кнежевић, Луко Зоре, Антонио Вучетић, 
Стјепан Кастрапели, Мирко Кастрапели, Матеј Шарић, Влахо Шарић, 
Иво Rubricius, Нико Лепеш, Балдо Подић, Вид Вулетић Вукасовић, 
Вице Адамовић, Кристо Доминковић, Мато Грацић, Мише Вакети, 
Антун Пуљези, Јеро Пуљези, Стјепо Луцијановић, Мато Зглав, Вицко 

49  Isto, 364-366.
50  Isto, 367. 
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Трипковић, Јозо Катић, Стјепан Царевић, Рудолф Сарделић, Антун 
Зипфел, Домо Деполо, Јозо Флори, Франо Бибица ст., Франо Бибица 
мл., Цвијето Јоб, Ђилдо Јоб, Ћирил Јоб, Бенвенуто Јоб, Антун Вишић, 
Паскоје Јоб, Антон Јакшић, Петар Рељић, Михо Папи, Иво Папи, 
Мато Мариновић, Божо Банац, Перо Банац, Мишо Колин, Антоније 
Стражичић, Балдо Косић, Нико Свилокос, Божо Цвјетковић, Сабо 
Јелић, Антун Пасарић, Франо  Кулишић, Божо Хопе, Антун Бенуси 
„и десетине других“51.

Што се тиче Срба католика међу католичким свештенством, 
ту Тоља оставља већи број непотпуних презимена, док уз, добро по-
знате дум Ивана Стојановића, Петра Франасовића, Андра Мурата, 
Људевита Вуличевића, наводи и Србе католике међу дубровачким 
фрањевцима у таквом броју и са таквим утицајем да је то у оно доба 
изазивало и одређене сукобе у самим црквеним круговима52.

Као свештенике око којих је било двоумљења да ли припадају 
Србима католицима, Тоља наводи: Антуна Казалија, Мату Водопића, 
Ђура Пулића, Стјепа Скурлу, Ловра Кукуљицу, Ника Ђивановића, 
Ивана Фабриса, са напоменом да је чак и он, у ранијим својим тек-
стовима, ове личности наводиo  међу Србе.

Пишући о јењавању и гашењу интелектуалног покрета Срба 
католика у Дубровнику, Тоља, коначно, посебну пажњу поклања 
њиховој борби против клерикализма и клериконационализма. 
Посебан део представља студија о часопису „Срђ“.

Књига дубровачког историчара Дубровачки Срби католици, 
истине и заблуде има сем оног основног, ауторовим мишљењем 
устројеним значењем, са којим се можемо сложити или не, и једно 
друго, пратеће и не мање корисно значење. Наиме, овом студијом 
Николе Тоље о дубровачким Србима католицима добијен је, између 
осталог, и немерљив и поуздан истраживачки материјал и за даља и 
дубља, промишљенија проучавања ове теме.  

Савремена хрватска историографија настоји да се питањем 
дубровачких Срба католика бави на озбиљан, истраживачки и аргу-
ментован начин. Наравно, услед посебности ове теме, која је још увек 

51  Isto, 366-368.
52  Isto, 369-370.
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једно од најосетљивијих питања у науци,  тумачења правилно уочених 
појава и других чињеница, неретко су прилагођена дневнополитич-
ким интересима и усклађена са усконационалним ставовима. То не 
угрожава начин схватања овог питања, посебно за стручну јавност, 
научену, у балканским условима, да истину тражи и „међу редовима“.

Посебан значај савремене хрватске историографије је у пози-
ву српској рагузеологији да истражи и одговори на нека од битних 
питања везаних за делатности Срба Дубровчана у институцијама и 
уопште културној јавности Србије, на шта је и даље неодговорено.
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Đorđe Nešić

OBJASNITI TOK DOGAĐAJA

Povodom knjige Čedomira Višnjića Glas sa granice, Zagreb 2020. godine.

Autor je u ovoj knjizi sabrao dvadeset pet godina svojih znakova 
pored puta, hotimičnih zapisa o društvenim pojavama, ljudima i knjigama. 
Radovi su dijelom proistekli po službenoj dužnosti, primjereni opisu pos-
lova urednika izdavačke djelatnosti SKD „Prosvjeta“, časopisa „Prosvjeta“ 
i „Identitet“ te urednika „Ljetopisa“ SKD „Prosvjeta“. Fakti svakodnevnog 
života i fikcija literarnog svijeta su predmeti koji zaokupljaju pažnju au-
tora. I sam svjestan svih zamki koje donosi oknjiženje radova rasutih po 
periodici, a uvijek s visoko postavljenom ljestvicom, Višnjić se priklonio 
tezi o višem cilju – ostavljanju ionako prerijetkih tragova, u svim pogledi-
ma marginalizovane, srpske etničke zajednice u Republici Hrvatskoj. U 
napomeni autor je naveo i svoja polazišta i svoja ishodišta, sumnju i vjeru, 
namjere i namjene. Nama preostaje da sagledamo kako je i o čemu pisano. 

Krenućemo od naslova: Glas sa granice. Višeznačni pojam granice 
može imati i stvarno i metafizičko obilježje. Granica podrazumijeva posto-
janje centra, središnje tačke prema kojoj se određuje prostor ili pojmovi. 
Granica je i međa teritorija; na njoj slabe i gube se osnovna svojstva cen-
tra. Glas sa granice je dobro podešen naslov za ono što dolazi s krajnjih 
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tačaka – od potomaka stanovnika Vojne krajine, sa margine prostora i 
vremena, s ruba društvenih zbivanja. Sa granice zaborava javiće se i neki 
akteri o kojima autor piše, zatureni u emigraciji, ili skrajnuti iz političkih 
ili ideoloških razloga.

Ishodišna pozicija autora je čisto literarna: potonuli svijet i svijet 
koji nestaje pred očima savremenika. Potrebno je, da bi se moglo dalje, 
objasniti tok događaja, uzroke potonuća, popisati inventar preostalog i ići 
dalje sa sviješću da je potpuno iščezavanje izvjesno i neminovno. Iz čeljusti 
zaborava i ništavila treba spasiti bar što se spasiti da, a i vrijeme i prostor, 
saveznici rušilačke sile, se trude da tu borbu otežaju. Stoga ovaj glas sa 
granice traga za sebi sličnim  glasovima, doziva ih ne bi li zajedno javili da, 
kako kaže pjesnik, nije sve propalo kad propalo sve je. 

Skupljeni radovi podijeljeni su tematski, značenjski i stilski u četi-
ri cjeline. Prvi ciklus, Hronika, čine mahom probrani uvodnici urednika 
časopisa i ljetopisa, kojima je pridodan predgovor Narodnom kalendaru 
SKD „Prosvjeta“ i jedna svetosavska besjeda. Centralna tema svih teks-
tova, čak i na temu sajma knjiga u Beogradu, su Srbi iz Hrvatske, kad se 
govori o prošlosti, a Srbi koju su devedesetih ostali u Hrvatskoj, kada je 
riječ o sadašnjosti i budućim perspektivama. U svojim uvodnicima, autor 
dnevno političkim povodima prodire u dublje slojeve uzroka i posljedica 
društvenih zbivanja, u današnjem prepoznaje kopče s prošlim, razlikuje 
povod od uzroka, upozorava na posljedice, uspijeva da prozre dvoličnost… 
Pri tome polazi uvijek iz svog dvorišta, kadar da uoči i predstavi mane i 
greške manjinske zajednice u čije ime progovara, kad već političari, koji tu 
zajednicu predstavljaju, u svojim pogodbenim manirima, neće ili ne smiju.

Iskusni istraživač arhiva, rudar koji je među desetinama hiljada pre-
listanih i pročitanih stranica novina i različitih dokumenata znao uočiti 
bisere, čak i u dosadnim zapisnicima s komunističkih partijskih sastanaka, 
i u tumačenju društvene stvarnosti, pokazao se kao odličan dijagnostičar 
i analitičar stanja. Znalački koristi svoju prednost poznavanja stanja i u 
Hrvatskoj i u Srbiji, a upravo je ova jednostranost  najveća mana tumača 
koji nam pokušavaju objasniti šta nas je i zašto snašlo zdes i dnes. Dobro je 
opremljen za igru u gostima, a za Srbe iz Hrvatske svaki je teren gostujući. 
(I sam autor parafrazira ovaj sportski termin na način kako ga je poetski 
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primijenio Miloš Kordić1). Uvijek istupa s visokom dozom građanske hra-
brosti da otvoreno i čestito progovori i o najbolnijim temama, svjestan da 
je to jedini put do istine, a da je istina jedini spas, ili bar satisfakcija i za one 
i ono što već živi u pluskvamperfektu.

Na jednom primjeru iz Hronike ćemo pokazati način Višnjićeve ana-
lize predmeta o kojem piše, a koja ga katkad odvede u literarne vode (što 
je vidljivo i u njegovim istoriografskim knjigama). U jednom od najboljih 
tekstova o egzodusu Srba 1995. Višnjić kreće izdaleka:

Četiri stotine godina služenja tuđem interesu: austrijskom, ugarskom, 
jugoslavenskom, hrvatskom, srbijanskom, dalo je svoj završni, valjda nemi-
novni, rezultat. Jer, ako se čitavo vrijeme služilo drugome, onda to svakako 
nije pitanje loše sreće, onda ni taj drugi, ma ko on bio, nije jedini krivac…2

Proistekao iz istorijske vertikale ovaj iskaz, pored logike, nalazi svoju 
potvrdu i kod Crnjanskog. S druge strane, uvijek su veliki žrvnjevi mljeli 
ovo sitno žito i vo vremja ono i devedesetih godina:

Bili su tada u nemilosrdnim makazama: za jedne ne pretjerano znača-
jnih nekoliko postotaka vlastitog naciona, ionako tradicionalni balast za poli-
tiku isprazne bahatosti, ideologizovane državnosti i kapitulantske samoizola-
cije, za druge, perverzno značajna manjina na koju je fokusirana sva mržnja 
proistekla iz nacionalnih frustracija, bivših i sadašnjih. U svakom slučaju 
objekt manipulacije koji ima da „bira” između planske evakuacije i pokolja.3

To je kulminacija tragedije koja ima i svoj sasvim izvjestan epilog, 
doduše produženog trajanja:

Mi preostali možemo jedino sami sebi postaviti pitanje, jesmo li ostali 
ili smo ostavljeni? Ostali smo onoliko koliko smo vjerovali da je normalizacija 
hrvatsko-srpskih odnosa u interesu budućnosti oba naroda. Tom političkom 
postulatu čak ni danas nema se što dodati ni oduzeti. A ljudski gledano: niti 
imamo kome ostati, niti imamo kome otići.4

1  Miloš Kordić, „Uputa za vrijeme igre u gostima”  u zbirci Rezači drame i 
kruha, Naprijed, Zagreb, 1989.

2  Predgovor Narodnom srpskom kalendaru SKD „Prosvjeta“, Zagreb, 1996.
3  Isto.
4  Isto.
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Biramo još nekoliko razmišljanja drugim povodima koja su katkad 
bliske sentenci ili aforizmu a nastale su kao zaključci određenih stanja i dilema.

Između dvije loše vrijednosti, vjernosti i kurvarluka, još uvijek je man-
je zlo izabrati onu prvu. Bar stilski.5

Neće građevinski alat zauvijek ostati u našim rukama; težnje drugih 
podjednako (su) legitimne kao i naše.6 (Riječ je o početku devedestih godina, 
mitinzima i otvaranju srpskog pitanja).

Čuda među ljudima postižu se samo velikim i osmišljenim radom. A 
nama može pomoći samo čudo.7

Ne podilaziti, međutim, ne znači – ne raditi.8

Ova dva stava na tragu su Višnjićevih nastojanja da ukaže na 
značaj marljivog rada kao jedinog odgovora na sva iskušenja i čuda koje 
je neophodno za spas. Korelaciju s literaturom nalazimo u tvrdnji Marine 
Cvetajeve da je poezija plod truda i čuda.

(Kao) ljudi kulture dužni (smo) da vladamo sjećanjem, a ne ono nama.9

Pravi nasljednici svoje baštine su slobodni ljudi kojima ona nešto znači.10

Među tridesetak prikaza knjiga ili, kako autor voli da kaže, prepo-
ruka za čitanje, najviše je istoriografskih, publicističkih i memoarskih djela 
što je, s obzirom na Višnjićevo pozvanje, sasvim razumljivo. U klatnu koje 
se njiše iznad ovih knjiga na jednom kraju nalaze se autoru omiljeni stva-
raoci (Simović, Danojlić, Miodrag Popović),  a na drugom kraju klatna su 
revizionisti frankovačke provenijencije (Stipčević, Macan) i blago rečeno 
kroatocentrični tumači nedavne prošlosti i stvarnosti (Žunec). Oduvijek su 
autoru zanimljivi pobunjenici i disidenti, bilo da ostaju zarobljeni u svom 
dogmatskom oklopu, kao Zogović, ili se izdižu iznad političkih pozicija 
kao tvorci velikih analiza vremena i ljudi, kao Latinka Perović. Već ranije 
izražen interes za srpsku emigraciju ispoljen je i ovdje, kroz prikaze auto-
biografskog romana Stanislava Krakova, eseja i zapisa starog demokrate 

5   Pred još jedan 27. mart;  Identitet br. 28/1999.
6   Poslije deset godina, Identitet br. 32/1999.
7   Ljetopis SKD „Prosvjeta“ sv. V/2000.
8   Što je nama ćirilica; Časopis „Prosvjeta“ br. 118/2014.
9   Poslije 70 godina; Ljetopis SKD „Prosvjeta“ sv. XIX/2014.
10  Baština; Časopis „Prosvjeta“ br. 146-7/2018).
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Desimira Tošića, ili dnevnika ljotićevaca zarobljenih u savezničkom logoru.  
Ukazujući na manjak i značaj dnevničke literature, preporučiće za čitanje 
dnevnike Dobrice Ćosića, Dragutina J. Rankovića, Diane Budisavljević, pre-
pisku Mire Kolar i Stojana Dimitrijevića. Unatoč prevladavajućem mišljen-
ju među istraživačima prošlosti, Višnjić izuzetno drži do ovih sekundarnih 
izvora koji su ispunjeni stvarnim, a ne papirnatim životom dokumenata. U 
analizi Dnevnika Diane Budisavlejvić i memoarske proze Ilije Jakovljevića 
Konclogor na Savi, autor pristupa svjestan značaja tumačenja istine iznutra:

 Istina, koja se o Zlu govori iznutra trajna je istina. Takva su svje-
dočanstva rijetka „po prirodi stvari”; kulture nam se zasnivaju i traju na 
zaboravu i naknadnoj pameti. O Dobru, takvih svjedočanstava uglavnom 
ni nema, Dobro ne navodi na pisanje, dovoljno je samo sebi, ne proizvodi 
kulturu. Takva svjedočenja, pa i njihovo publikovanje, dodatno značenje 
dobijaju u periodima reafirmacije zla. Tada to više nisu tek dobre knjige, već 
i društveno ljekovita djela.11

Jedna važna dilema za autora ostaje da lebdi i poslije podviga Diane 
Budisavlejvić: koliko ima smisla pokušavati i koliko je moguće „popraviti“ 
zločinački režim humanitarnim  radom?

U skoro svim knjigama preporučenim za čitanje autor traži svoj 
lajtmotiv – vezu sa sa Srbima iz Hrvatske. Kritičan prema svojoj etničkoj 
zajednici, spreman je da je žustro brani kad god je, po njegovom sudu, ne-
pravedno optužena ili već osuđena. Isti žarom deklarisani samostalac brani 
i Svetozara Pribićevića, ili bar traži razumijevanje za njegove postupke, od 
koga god osude dolazile.

U tumačenju vrijednosti ovih knjiga prikazivač je jasan i rezolu-
tan u prepoznavanju kapitalnih vrijednosti, ukazivanju na nove talente (S. 
Despot, Med) i potrebi za revalorizacijom značaja skrajnutih autora (Grol, 
Krakov, D. Jovanović, Pera Todorović).

Urednički izbor čine pogovori koje je urednik Višnjić prilagao ovom 
vidu svoje djelatnosti. Davno je uočeno da je najviši domet rada SKD 
Prosvjeta izdavačka djelatnost kojoj je od obnavljanja rada Društva na čelu 
Čedomir Višnjić. U tom periodu objavljena su mnoga važna djela Srba iz 
Hrvatske, bilo da je riječ o baštini, ili o djelima savremenika. U Uredničkom 
izboru riječ je uglavnom o djelima skrajnutih i zaboravljenih autora kao 

11  O Zatiranju, Diana Budisavljević: Dnevnik, Zagreb, 2004.
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šti su Nikola Begović, Adam Pribićević, Niko Bartulović, MiljkanMaslić, 
Branislav Zeljković, a slična je i pozicija nekad čuvenog zenitisteLjubo-
mira Micića. Ovi pogovori, katkad, iz svog standardnog okvira izrastu u 
cijelu studiju o priređenom djelu.  Uredniku su posebno omiljeni Adam 
Pribićević, čovjek nevjerovatne radne energije i ispunjene biografije i Niko 
Bartulović, tragični apostol integralnog jugoslovenstva. Atipičan, a krajnje 
zanimljiv je kratki Pozdrav iz Kremlja upućen pjesniku Slobodanu Staljinu 
Grubaču.  

 Završno poglavlje knjige čine Dubrave, nekoliko zapisa o auto-
rovim rodnim Donjim Dubravama, smještenim uz Mrežnicu, na granici 
Korduna i Gorskog kotara. Ovo je, prirodno, najličniji i literaturi najbliži 
sadržaj.  Čine ga kombinacija lirskih sjećanja na djetinjstvo, školovanje, 
usvajanje formativne lektire, „ratni“ dnevnik, bašlarovska potraga za kućom 
kao utočištem u kosmosu i sociološko – istorijska razmatranja o životu na 
selu i udesu naciona i pojedinca u proteklih šezdesetak godina.

 Čedomir Višnjić posjeduje epski gen, sposobnost zanimljivog pri-
povijedanja, svojstven usmenom prenošenju životnih iskustava i kulture. 
Ovo svojstvo kombinovano s lirskom osjećajnošću i racionalnim anali-
tičkim umom, daju vrlo zanimljiv literarni rezultat koji može da služi kao, 
što bi rekao Sinan Gudžević, građa za pripovetke. Ono što počinje kao 
pastorala, čuvanje blaga i čitanje knjiga u idiličnim pejsažima djetinjstva, 
ima svoju kulminaciju u ratnoj apokalipsi, da bi završetak težio početku 
– gradnji kuće u pastoralnom ambijentu i pomirenju s nošenjem vlastitog 
krsta. U jednom ranijem zapisu, a sasvim  primjereno i ovom poglavlju, 
nailazimo na pohvalu čitanju, ispisanu u hamvaševskom maniru:

 Ima nešto posebno u čitanju na selu. U izbrisanom kontekstu rad-
no-urbane svakodnevice, u iznenađujuće brzo iznova stvorenoj potrebi za 
knjigom, u obnovljenoj moći recepcije. Zato za selo, neovisno o godišnjem 
dobu − važna je jedino dužina boravka, treba čuvati knjige za čije čitanje 
želimo potpuni doživljaj, koji nije satiranje vremena, ni obavljanje posla. 
Treba imati svoje selo za ovu čitalačku metodu, ali isplati se.12

 Čini se da je za ovog autora svijet knjige važniji od realnog svijeta. 
Knjige formiraju dječaka, usmjeravaju mladog čovjeka, kuća se gradi da 
bi se imala gdje smjestiti i na znakovit način posložiti lična biblioteka…

12  Dva Dobričina vijeka; Ljetopis SKD „Prosvjeta“ sv. XVI/2011)
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Ovoj tvrdnji u prilog ide i antologijska scena kad mladić odlazi očevim 
biciklom u desetak kilometara udaljeno mjesto da bi dogurao naručenih 
57 svezaka kompletnog izdanja djela Vladimira IljičaUljanova.  Vremenom 
će se osloboditi lenjinističkih zabluda, ali ne i knjiga. Postaće, logično, bi-
bliofil, sakupljač starih i vrijednih knjiga, posebno onih važnih za Srbe u 
Hrvatskoj.

 Kad se jednom bude podvlačila crta pod viševjekovni boravak 
Srba na teritoriji današnje Hrvatske, a to doba nije daleko, pominjaće 
se mnoge ličnosti važne i za srpsku i za hrvatsku kulturu i nauku. Od 
Zaharije Orfelina, preko Save Mrkalja i Pavla Solarića, Tesle i Milankovića, 
do Matavulja i Desnice. Značajne priloge novijoj istoriji Srba iz Hrvatske, 
bez kojih neće biti moguće tumačenje položaja i sudbine Srba u Hrvatskoj 
ratnih i poratnih zbivanja u i iza Drugog svjetskoga rata, pedesetih, 
šezdesetih i sedamdesetih godina, činiće i knjige Čedomira Višnjića, a Glas 
sa granice čuće se i u Zagrebu i u Beogradu. 
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Љиљана Мачкић

КЊИГА О СРПСКОЈ КЊИЗИ

Кренућемо од наших дана. Све имамо: писце, књижевна, 
стручна и научна дјела, штампарије и издаваче, али тај коначни 
производ, књига из области србистике, најчешће заврши као не-
потребна између неорганизоване трговине и неформиране чита-
лачке публике. Књиге из наречене области мало ко систематично 
препоручује, на полицама наших књижара за њих нема мјеста; пре-
води српских књига на стране језике су ријетки а издања књига на 
српском језику, осим појединих срећних, најчешће завршавају у мра-
ку библиотечког подрума (по правилу ненамјенски направљеног!) 
као обавезни примјерак. Ни најмодернија средства информисања не 
служе у оној мјери у којој би могла да таква књига буде више при-
сутна у свакодневици. Такође, не постоји специјализована књижара 
која би, као рецимо енглески Cambridge, нудила такве наслове на 
читавом српском духовном простору. Све побројано чини да дјела 
такве оријентације остану скрајнута, иако својом суштином утиру 
пут развоју српске књижевности, богаћењу научне мисли о српској 
књижевности и српском језику, на начин који је својствен национал-
ним књижевностима које су се развијале у срединама чији је еволу-
тивни пут текао неометано. Све речено односи се на српску књигу 
данас. Слично се дешавало и у прошлости.

Српски језик и књижевност, и србистика као научна мисао која 
се њима систематично бави, имају своје специфичности, као и све 
друге књижевности. Развој сваког појединачног сегмента одвијао се у 
више центара. Без одреднице испред ријечи књижевност и језик мог-
ли бисмо да помислимо на било коју књижевност. Разлику одређује 
управо та одредница, јер је развој српске књижевности и српског 
језика, за разлику од великих свјетских књижевности, условљен 
потпуно другачијим или чак супротним разлозима. Међу набројане 
разлоге може се додати и већа активност преводилачке дјелатности 



212

Л
И

К
 П

РО
Ш

Л
О

С
ТИ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

књижевних и стручних дјела са стараних на српски језик, него обрну-
то. Побројани разлози су углавном општепознати, о њима је много 
писано, пише се и данас. Стојан Новаковић је писао да постоје и дру-
ги разлози на које можемо организовано да утичемо. Не умањујући 
значај наведених, општепознатих разлога, Стојан Новаковић прије 120 
година уочава и оне друге који зависе искључиво од нас, стављањем 
у центар интересовања српску књигу између продаваца и читалаца. 
Иако је под лупом XIX стољеће, он посеже за прошлошћу да би кон-
текст био цјеловитији а будућа намјера јаснија. Синтетизујући сва 
дешавања у вези са књигом, своје закључке своди на реалне приједлоге 
које би било могуће остварити; на ону проблематику која је наша, 
унутрашња. У рјешавању назначене проблематике аутор види будућу 
снагу српске књиге. Ми, данашњи читаоци, лако уочавамо да се, на-
жалост, много тога што је уочио Стојан Новаковић није промијенило 
и поред неких значајних помака и усвајања новога у вези са књигом. 
Пригодничарска декларативност о духовном јединству те неоргани-
зованост и даље су кључни проблеми због којих је и данашња про-
ходност књига из различитих центара и њихова доступност у свим 
центрима – немогућа. 

Књига настала на прелазу вијекова, под називом Српска књига, 
њени продавци и читаоци у XIX веку, са поднасловом: „Пред освитак 
XX века разматрао и бележио Стојан Новаковић“, има и за данашње 
вријеме актуелну димензију критичког осврта на живот српске књиге 
након штампања. Први пут се појавила у Београду 1900. године,  у 
издању Српске књижевне задруге, на чијем челу је Новаковић био 
када је основана 1892. године. Тада је књигу штампала Државна 
штапарија Краљевине Србије. Јубиларно, фототипско издање исте 
књиге публиковано је поводом 150 година Народне библиотеке 
Србије, као заједничко издање ове институције и Универзитетске 
библиотеке „Светозар Марковић“ из Београда. Књига је невеликог 
обима; на њеном почетку налази се Преглед, данас тај дио књиге на-
зивамо Садржај, затим слиједи седам засебних дијелова, нумерисаних 
римским бројевима од I до VII, док је на крају дат Прилог. 

Садржајно се намеће као једна од оних која је неизоставна у 
проучавању српске књижевности и културе, а у Новаковићевом опусу 
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је једна од 50 књига на које се потписао као аутор. Библиографија 
биљежи 400 библиографских јединица у вези са његовим именом. 
Једна је од најзначајнијих личности које су радиле на афирмацији 
Србије и српског народа, који је након 1878. године остао изван гра-
ница Србије. Стојана Новаковића многи најчешће препознају по 
портрету који је насликао познати сликар Урош Предић. Новаковић 
је био полихистор, филолог и историчар, визионар у многим об-
ластима којима се бавио. Једна од преокупација била му је српско 
средњовјековље. У научним круговима сматра се да је дао најбоље 
тумачење Душановог законика, који је штампан 1870. и 1898. године. 
Један је од утемељивача националне критичке историографске мисли, 
увео је византијске теме у српску националну историографију, сма-
трао је да наука и политика морају сарађивати да би биле креативне 
у остваривању националних замисли. Вјеровао је, писао, па тако и 
радио, да је најважније искоријенити неписменост, модернизовати 
просвјету и на виши ниво подићи све што се ради на културном 
плану. Духовно уједињење Срба је сматрао најзначајнијим а његово 
остварење за њега је било могуће једино посредством књиге. У том 
смислу, једна од Новаковићевих најзначајнијих мисли, која говори 
о његовој духовној снази и вјери у народ којем припада, јесте да 
осјећај националног јединства није супротан грађанским дужности-
ма. Његова подршка Балканском савезу и југословенској идеји била је 
практичне природе. Он је аутор који са љубављу приступа послу који 
ради, истовремено идентификујући такву исту љубав код свих њему 
сличних прегалаца, који стреме истом циљу: Они се заљубљују у своју 
дужност… Павле Поповић назвао га је патријархом српске културе. 

Новаковићев приступ у разматрању српске књиге је мулти-
дисциплинаран. Примјетно је његово посезање за знањима из других 
области: историје српске књижевности, културе и језика, културне 
географије, психологије и социологије. Такав приступ му омогућује да 
разматра најважније аспекте у вези са књигом; пише о меценатству, 
пренумерацији, касније претплати, трговачкој подршци штампању 
књига, развоју књижница, издавачких кућа и културних средишта, 
зачецима и првим видовима трговања књигом, формирању центара 
књиге и значају часописа. Пред нама се појављује географска културна 
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мапа на којој су мапирана средишта у којима су се дешавали процеси 
важни за српску књижевност, од преписивачке преко штампарске 
до књижничарско-издавачке. На путевима између средишта ходају 
торбари, затим трговци, до појаве саобраћајних средстава. Новаковић 
је већ у наслову назначио да ће се фокусирати на дешавања у вези са 
књигом између трговца и читалаца, уочавајући тај сегмент важним за 
живот књиге након свих до тада савладаних препрека да би се књига 
уопште појавила. У питању је рјешавање болне тачке, практичне стра-
не живота књиге, о којој би требало непрестано мислити у свакоднев-
ном животу а не само у патриотским здравицама, поздравима и при 
другим свечаним приликама, него у озбиљним случајима, у знатнијим 
декларацијама, у свима политичким програмима (чак и оних који у 
ствари и у истини насупрот раде) фигурише данас већ као политички 
догмат српско национално јединство. Пишући о свим аспектима који 
у коначници утичу на судбину књиге, аутор неминовно укључује у 
сваки од њих историјске околности кроз геополитичке, социјалне, 
културне и просвјетне прилике, да би доказивање оснажио помоћу 
статистичких и библиографских података. Ријеч је о свеобухватном 
приступу проблематици српске књиге и бризи за њен опстанак. Зато 
афирмативно укључује значај нових техничких достигнућа за жи-
вот књиге, као и средстава која то омогућују. Аутор је у сваком од 
поглавља аналитички, појединачно испитао све споменуто у вези 
са књигом, да би кључна запажања унутар поглавља артикулисао у 
посљедњем, седмом дијелу књиге. 

Ретроспективни увид Новаковићу омогућује да укаже на 
историчност, да пореди старо са новим, у циљу истицања повезница 
којима указује на континуитет, али и на огроман појединачни рад и 
труд који нису плод организованог дјеловања. Књижевницима даје 
улогу носилаца у просвјетно-књижевном покрету новог времена 
након што је црква, у тешким временима, као средиште настанка и 
очувања књиге, успјела да сачува и школство и књижевност. Истиче 
значај градских средишта која су већ велики трговачки центри: 
Липска и Беч, Пешта и Трст у које се књига преселила из црквених 
порти и манастира. У складу са промјенама, торбаре ходаче замјењују 
трговци, који су били веза међу истим народом, расцјепканим у више 
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центара. Трговци су често и родољуби који су помагали књижевнике 
својим учешћем у трошковима издавања књиге. Продаја књига је у 
новим условима удешавана у „вријеме трга“ а пошто се одвијала у 
већим центрима, књиге су у то вријеме стизале углавном међу имућне 
грађане. Један вид трговине књигама, пренумерација или претплата, 
а затим постојање друмског и поштанског саобраћаја, омогућили су 
да књиге стигну и до удаљенијих крајева у руке читалаца којима би 
иначе биле недоступне. Пренумерација је замијенила, али не и пот-
пуно потиснула меценатство, које је било ранији начин да се књига 
појави. Речено данашњим рјечником, пренумерација је била транс-
парентан метод прикупљања новца за књигу. Објава имена је била 
јавна а било је потребно написати каква књига се издаје, цијену књиге, 
датум појављивања, рок за претплату и начин слања новца. Имена 
претплатника су једно вријеме штампана у књигама. Проучавајући 
тај дио, Новаковић увиђа да у списковима лежи грађа, по којој би се 
дало врло лепо статистички и географски обрадити како се наша 
књижевност развијала и географски, и социјално и бројно. Овдје је 
ријеч о ауторовом наглашавању још једног од података значајних за 
културну географију. Издваја једног редовног претплатника, Ђуру 
Милутиновића Црногорца. Колико је био значајан говори податак 
да га Вук Стефановић Караџић 1833. године спомиње као најбољег 
сакупљача пренумеранта и пјевача неколико пјесама из његове збир-
ке, као и да му је надгробни натпис написао Љубомир П. Ненадовић. 
Он је истовремено, наглашава Новаковић, примјер везе између на-
родних пјевача и првих књижевника новог кова.  

На судбину књиге су у почецима, мада то никад није 
искоријењено, утицале везе и познанства, кретања и гостовања 
писаца, што аутор лако доказује примјерима. Промјену ситуације 
Новаковић ситуира у седамдесете године XIX вијека када српска 
књижевност излази из примитивног стања ширења захваљујући 
школству, бродском, жељезничком и поштанском саобраћају. Ипак, 
критички се осврће на незавидан положај књижевника, закључујући 
да је њихова ситуација могла бити још боља да су имали издашнију 
подршку. Примат у значају за српску књигу и књижевност Стојан 
Новаковић даје угарским Србима, који су 1826. године у Пешти 



216

Л
И

К
 П

РО
Ш

Л
О

С
ТИ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

основали Матицу српску, наше најстарије књижевно средиште. 
Касније настаје Друштво српске словесности, основано у Београду 
1847. године; слиједе српске књижарнице: Каулицијева у Новом Саду, 
Миловукова и Возаровићева у Београду…Уочавајући промјене у 
вези са штампањем и сакупљањем претплате, Новаковић наглашава 
нужност организације која би се повела не с основице родољубља и 
одушевљења, већ би јој се у основицу положио хладан и смишљен ра-
чун, који би слабостима људским још у напред позатварао сва врата.

Читалачка публика, о којој је већина први пут почела разми-
шљати тек у ери комуникација, која је успоставила комункативни 
канал пошиљалац-медиј-прималац, у овом случају писац-дјело-
читалац, заузима значајно мјесто у Новаковићевој књизи о српској 
књизи. Аутор у развоју читалачке публике види исту развојну линију 
коју су прошли писци и књижевност; читалачка публика формира-
ла се у црквама и манастирима. Та, прва читалачка публика били су 
свештеници и имућнији грађани, да би њен број растао ширењем 
књиге. Особине читалачке публике формиране су узајамним дјело-
вањем спољних утицаја и индивидуалних могућности: бистрина, 
даровитост и инетелектуална складност, степен школованости и 
спреме, социјални и друштвни статус. Најчешће књиге у кућним 
књижницама биле су: јеванђеља, молитвеник, псалтир и неки од 
зборника. Тип читалачке публике промијенио се када је књига из-
ашла из манастира и властеоских домова. Новаковић напомиње да је 
оснивање првих српских школа на подручју Аустро-Угарске знатно 
утицало на повећавање бројности читалаца. Овдје можемо додати да 
су западни српски крајеви, и поред већег социјалног раслојавања него 
у Србији, прије аустроугарског периода, имали читалачки потенцијал. 
У прилог томе говори податак да су се 54 лица из Бање Луке, већ 
1867. године, претплатила на Вуково дјело Живот и обичаји народа 
српског.1 Ништа мање значајно није ауторово посвећивање пажње 
формирању укуса читалачке публике у вези са повећењем њене 
бројности. Све оно што је било важно за школовани и књижевни 
свијет, језик, правопис, књижевни правац и руководне идеје, широку 

1 Од Српске читаонице до Народне и универзитетске библиотеке 
Републике Српске - 150 година, зборник радова, Бањалука 2018. године, стр. 24.
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читалачку пубилику није занимало. Иако је то била прва читлачка 
публика која је знала читати и писати, наглашава Новаковић, њен 
избор су били Сановник, Рожедник, религиозне пјесме, приче и гат-
ке, византијски роман о Александру Великом, романтичне приче 
као Аделаида, алпска пастирка. Књиге су биле написане народним 
језиком. Међу писцима који су писали народним језиком за публи-
ку нижих духовних захтјева, Новаковић спомиње: Вићетија Ракића, 
Милована Видаковића, па чак и Доситеја Обрадовића, на почецима 
његовог књижевног рада.

Означивши XIX стољеће као вијек успона штампања, понуде 
и продаје књига, а употпуњујући своје тврдње освртима на раније 
периоде, Новаковићев критички став увијек је у фукцији погледа у 
будућност. Све написано поткријепљено је подацима о књигама које 
су му биле доступне.

У првом поглављу акценат је на посљедњих сто година 
књижевног и просвјетног развоја са погледом у будућност. Будућност 
је одавно стигла, али осим парцијалних помака који се надовезују 
на већ успостављено, и прихватања новога, поново несистематично, 
нису се десили организациони помаци који би ријешили срж назначе-
ног проблема у вези са српском књигом и њеном улогом на духовном 
уједињењу. У међувремену, књига Стојана Новаковића остала је не-
позната, склоњена на сигурно, на полице библиотека, без препорука за 
читање. Није одиграла улогу коју јој је намијенио аутор. Друштвене 
и политичке околности које су се смјењивале у XX стољећу одло-
жиле су рад на духовном јединству. Слиједом тога, изостала је ана-
лиза, припрема, организација, поступност, једном ријечју, примјена 
„теорије могућег“ да би се постигло „реално могуће“, уз уважавање 
свих промјена које у савременом свијету не мимоилазе чак ни пуста 
острва. Ако посматрање усредсредимо у данашње вријеме, рећи ћемо 
да није урађен план стратешког развоја унутар којег су садржани 
сви остали појединачни планови за остварење главног, уз неминов-
но предвиђање поступања у промјењивим ситуацијама. Такав план 
би обавезно морао да се освјежава у складу са промјенама које се 
дешавају у вези са било којим сегментом, а посебно на плану прав-
них и економских прописа. Новаковић, поредећи народ састављен из 
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многобројиних састојака разнога својства и читалачку публику, која је 
такође неуједначеног састава, увиђа сличност по хетерогености, али 
и сличност оних који представљају вођство у оба случаја а оличени 
су у неколицини личности. Одговорност индиректно пребацује на  
истакнуту неколицину личности која чини вођство, јер оно одређује 
правила и усмјерава читалачку публику, од које је већи дио  успаван.

Повезница коју прави са прошлошћу, средњим вијеком, у дру-
гом дијелу своје расправе, у функцији је показивања преживљавања 
књиге до XIX стољећа, када српска књига доживљава значајан про-
цват у свим сегментима. Назнаку да поново долази вријеме када 
треба предузети нове кораке, аутор види у пропадању претплате.  
Књига се, дакле, спремала за, речено језиком маркетинга, циљано 
тржиште. Српској читалачкој публици, потрошачима, посвећен 
је трећи дио књиге, док у четвртом пише о српским издавачима и 
њиховом одабиру књига као и маркетингу издавачке дјелатности. 
Начини растурања књиге, облици продаје, пренумерација или прет-
плата и српска народна читалачка публика, теме су петог дијела, док 
у шестој цјелини српску читалачку публику класификује и према 
социјалним могућностима. Седми дио је наставак размишљања о 
унапређењу трговине књигама и бољем организовању читалачке 
публике, о потреби напуштања неиспуњеног педесетогодишњег сна 
о јединству Српства и Хрватства те о значају практичне расправе о 
организовању књижарске трговине. У организовању продаје је кључ 
рјешења за постизање развоја читалачке публике у свим областима и 
земљама у којима Срби живе. До тада у томе нису успјели ни они који 
су имали највише воље, духа и спреме, јер су радили појединачно, као 
књижарница Браће Јовановића у Панчеву. Сматрајући да књига треба 
да буде доступна свакоме на кућном прагу, он истовремено испољава 
свој демократски дух, наглашавајући да се тиме никако не мисли на 
слободу избора које у том тренутку нема, јер се немогућност избора 
простире готово на свеколико што се штампа и издаје, јер је набавка 
на многим мјестима тешка и немогућа. Као добар примјер, он наводи 
западне народе, прије свих Нијемце, код  којих је растурање књига 
данас прекрасно развијено. Добри примјери рада  Српске књижевне 
задруге“ и Матице хрватске, који су реализовали у пракси све речено 
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у вези са књигом, имају само једну мањкавост: све што раде односи 
се само на њихова издања. Резимирајући већ истакнуто у претход-
ним поглављима, закључује да је потребно направити систем сви-
ма приступачан, којим ће се писцима обезбиједити њихова зарада, 
купцима могућност набавке по уједначеним цијенама, штампање 
старих издања са редакцијом прилагођеном захтјевима времена 
у којем се старо издање појављује, и поштено плаћање квалитет-
них преводилаца. Овдје је потребно напоменути да, када говори о 
превођењу, напомиње да је тако било и прије сто година! Због свега 
побројаног, Стојан Новаковић призива примјену ледене тачности, 
иманентне западним народима, са пуном свијешћу да она у нашем 
народу изазива „срдњу, хладноћу и нерасположење“ али и сивјешћу 
да је једнино на тај начин могуће остварити књижарску организацију 
која ће омогућити напредак и успјех. Књига практично поентира из-
ложено у предлогу повратку идеји оснивања Главне књижаре, зачетом 
1870. године. Није мање важан ауторов став да се таква идеја може 
остварити једино анонимно, добром организацијом, обичним трговач-
ким путем, с основицом потрошачких задруга… гдје би се чиста до-
бит у корист књижевности непрестано капиталисала. Истиче још 
један важан услов у вези са Управом нове Главне српске задружне 
књижаре, а који се односи на захтјев обавезне објективне правич-
ности и ограђивања како од доктринарске тако и од котеријске 
тесногрудности. Посљедњи пасус седмог поглавља могли бисмо и 
данас преписати уз било који посао који започињемо: „У томе раду 
пак ваљало би једино имати на уму да од једанпут ништа постати 
не може. Стварању из небуха увек треба претпоставити природну 
еволуцију од мањега, поузданог и непреварљивог к већем и савршенијем. 
И српско књижарство није рана лака ни јучерашња, нити се може 
излечити једним махом и за дан. Само рад смишљен, поступан и 
методичан може тој српској рани лека наћи. Начинимо ли збирни 
осврт на поглавља, уочавамо да су сва теоријска разматрања у сваком 
од поглавља поткријепљена примјерима. Ипак, Новаковић у дијелу 
који назива Прилога којим закључује књигу, даје исцрпне податке о 
књигама које су му биле доступне, наводећи да је тај дио књиге дат 
„као потврда разним тврдњама у претходним листићима.
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Књига Стојана Новаковића Српска књига, њени продавци и 
читаоци XIX веку значајна је и због тога што годином појављивања 
потврђује да су међу нама живјеле и радиле личности које су 
испољавале стручност у разумијевању проблематике којом су се ба-
виле. Његова интересовања и радови говоре да је имао историјску и 
културну свијест усклађену са временом у којем је живио. Као и ова 
књига, у запећку је остало још много „непрочитаног“ или прочитаног 
а напуштеног. Таква дјела написали су наши аутори који су разумјели 
догађања у Европи свога времена. Они су жељели да идемо укорак са 
њима,  примјењујући  њихове успјешне праксе саображене са нашим 
могућностима. Зашто су неке књиге остале по страни и неки добри 
предлози нису препознати? Један од разлога је институционални ода-
бир књига, условљен друштвеним и политичким околностима, а дру-
ги је у неорганизованости. Проблем одабира настаје ако је он увијек 
у складу са тренутном ситуацијом а не са дугорочним интересима, 
док је проблем неорганизованости све теже ријешити са протоком 
времена. 

Ова књига је добар примјер зашто се можемо збунити када 
размишљамо о српској књижевности, као и многи прије нас, уколико је 
ријеч о разумијевању њеног континуитета, бриге о књизи у најширем 
смислу ријечи и (не)способности за препознавање и прихватање но-
вога. Ријеч је о привиду који настаје прекривањем писаца и књига 
заборавом и маргинализовањем, као и у прихватању навике да ново 
и модерно тражимо само у дјелима страних аутора. Многи аутори 
који су у свом времену били значајни покретачи мисли и послова 
у вези са српским језиком, књижевним радом и књигом, бивали су 
фрагментарно присутни у колективној културној свијести. Дешавало 
се, а дешава се и данас, да се веома озбиљне књиге у развојној линији 
српске књижевности превиде, новитети не буду препознати а кул-
турни искораци не буду схваћени у свом времену.

Ми већ прилично дуго тумарамо кроз XXI стољеће, у којем се 
још није разбистрило од испаравања и загађења заосталих од ратова  XX 
стољећа, ваздуха загађеног развојем, историје загађене симулацијама 
и човјека загађеног мноштвом свакодневних информација које су 
најчешће духовно и интелектуално безвриједне. Са Новаковићевим 
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временом у освитак XX века, везује нас неријешена судбина српске 
књиге, као и прије 120 година. Ако се присјетимо опаске о односу 
према превођењу, који је безмало исти као прије сто година, онда 
смо везани за неке истости и 120 година и поред свих ововремених 
благодети оличених у напредним техникама и технологијама. Већ 
је Новаковић истакао благодети саобраћаја и технологија за књигу, 
да би ипак на крају дошао до закључка да су образовање читалачке 
публике и организована продаја књига једине могућности да књига 
изврши своју улогу. Мобилност књиге, речено савременим рјечником, 
организована мобилност, послован и рационалан приступ, а са тим и 
њен домашај и, коначно, утицај у српској култури, Новаковић је оз-
начио као проблеме иза којих се крије непостизање жељених циљева. 

Било би непотпуно коментаристи књигу а не назначити, 
бар у главним цртама, све промјене које су се у међувремену деси-
ле.  Писци су постали сви који желе писати па ће крај XX стољећа 
остати упамћен као декада експанзије књиге, посебно романа, било 
у класичном или електронском облику. Нарочито се то односи на 
мноштво преведених књига на српски језик из цијелог свијета, док 
су обрнути примјери ријетки. Савремени преводи често су стилски 
лоши, зато што након електронског преводиоца, који још увијек 
не може дати квалитетан превод као савјестан и даровит преводи-
лац, нико не прегледа превод нити уради потребне корекције, или 
их уради површно. Тиме је превођење добило на кванитету али 
не и на квалитету. Издавачка дјелатност се у новије вријеме све-
ла на штампање, често без задовољавања основних критеријума 
за појављивање књиге, и углавном без обраћања пажње на живот 
књиге након штампања. Књига је постала доступнија, уз лаку и сав-
ремену литературу и стрипове, појављују се и класици, нажалост без 
пратећег стручног апарата, само прештмапани. Књиге се продају у 
књижарама које су одавно постале продавнице низа других артикала, 
књижару у класичном облику, тешко је наћи, онаква какву заговара 
Стојан Новаковић ни данас не постоји. Књиге се продају у супер-
маркетима, на улици, у антикварницама (класичним и виртуелним), 
излажу, представљају и продају на сајмовима књига. Један од сајмова 
који се одржава у Херцег Новом задржао је у свом називу ријеч трга, 



222

Л
И

К
 П

РО
Ш

Л
О

С
ТИ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Трг од књиге, традицију првих излагања на трговима о којима се го-
вори у овој књизи. Начини плаћања су разноврснији. Уведени су 
многобројни конкурси, пјесничка такмичења и маратони, књижевни 
фестивали, књижевна читања и мултимедијалне вечери. Додјељују 
се многобројне награде, штампају се зборници, уручују захвалнице 
и признања, књижевност се укључила у хуманитарни рад.  Матица 
Српска има регионалне огранке, Српска књижевна задруга је оп-
стала; интернет и разне друштвене мре-же имају безброј страница 
на којима је представљена књижевност, уз могућност објављивања 
и коментарисања. Најзначајнији од свих за српску књижевност је 
пројекат Растко, који је уредничком политиком најближи идеји 
књижаре Стојана Новаковића. Уз овај пројекат, када је ријеч о ста-
рим издањима, раме уз раме стоје антикваријати и антиквари који 
ће читалачкој публици чешће помоћи квалитетним препорукама од 
професионалних књижара. Читалачка публика има свој укус, који се 
креће од обавезне лектире, преко популарних романа, класика свје-
тске и наше књижевности, до праћења популарних и стручних издања 
из посебних научних области. Електронски каталози, старе књиге и 
часописи у електронском облику, од велике су помоћи у тражењу 
књига и часописа, док у библиотекама, као и у књижарама, на истак-
нутим сталцима стоје, углавном, савремени романи, најчешће пре-
ведени. Народна и универзитетска библиотека Републике Српске 
у Бањој Луци, иако није национална библиотека, има однедавно на 
истакнутом мјесту своја новија издања која су капитална за српску 
књижевност, што је, барем када је ријеч о Републици Српској, новина 
која заслужује похвалу. 

Нажалост, суштина уочених проблема у дјелу  Српска књи-га, 
њени продавци и читаоци XIX веку, дванаест деценија доцније, скоро 
да је остала иста. Или на вријеме нисмо прочитали Стојана Нова-
ковића или нисмо склони систематичном приступу у организовању 
и рјешавању проблема. 
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Душко Певуља

ЉУБИТЕЉ ПРОСВЈЕШТЕНИЈА                                                               

ЈОВАН СУНДЕЧИЋ О БОЖИДАРУ ПЕТРАНОВИЋУ

1.

По многобројним1  и разноликим пословима те поетском гласу 
и обимном пјесничком дјелу (рачуна се да је по различитим часопи-
сима и у пјесничким збиркама публиковао око 800 пјесама), Јован 
Сундечић је био истакнута и поштована личност свога доба на знат-
ном дијелу јужнословенског простора. А период кроз који се протеже 
његово разноструко  дјеловање и књижевни рад јесте читава друга 
половина деветнаестог вијека. О Сундечићевом значају у нареченом 
периоду  рјечито свједочи Споменица, која је 1899. године објављена 
поводом педесетогодишњице његовог литерарног рада (прву пјесму, 
под насловом „Ананија и Сапфира“ објавио је у Зори далматинској 
1848. године).  У овој књизи обједињени су текстови о Сундечићу који 
су претходно објављени у бројним јужнословенским часописима, у 
којима је изражено једнодушно поштовање према слављенику.  Од вре-
мена штампања својих дјела па све до данас,  Сундечићева књижевна 
судбина је једна од најнеобичнијих у читавој српској књижевности и 
култури: „Сундечић је за живота био подједнако слављен и омалова-
жаван, често непримјерено величан и још безразложније одбациван, 
а након смрти је потонуо у потпуни заборав.“2

 У  својој критичко-биографској студији о Јовану Сундечићу, 
свештенику, пјеснику и дипломати, Марко Цар је одмах на почетку 
примијетио: „Нема можда српскога пјесника о којему се у Српству 
тако мало писало као о Јовану Сундечићу“3. У наставку истог текста, 

1  Текст представља проширен и дјелимично измијењен поговор књизи 
Јована Сундечића Живот и рад др Божидара Петрановића, приредио Душко 
Певуља, библиотека Старинар, Бањалука 2020. године.

2 Горан Максимовић: Заборављени књижевници, Пале 2013. године, стр. 35.
3  Марко Цар: „Јован Сундечић“, Летопис Матице српске, књига 215, 
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и поред изреченог, овај критичар закључује: „Па ипак ће име овога 
пјесника, покрај свих његових слабих страна, дуго живјети у успоме-
ни приморскијех Срба, а неке ће се његове пјесме [...] очувати међу 
најбољим производима српске музе у другој половини деветнаестог 
вијека.“4 У досад најбољој студији посвећеној Јовану Сундечићу, 
Марко Цар је критички одмјерено указао како на добре тако и на 
лоше стране пјесничког опуса овога ствараоца. Оптимистичне 
ријечи о његовој пјесничкој судбини, изречене са много основа, нису 
потврђене у двадесетом вијеку. У оскудној рецепцији Сундечићеве 
поезије, као по подразумијеваном правилу, наглашаване су њене 
мане, а прећуткиване непорециве умјетничке вриједности.

Јован Сундечић се упокојио 1900. године, а његово дјело ће 
недуго затим прекрити готово потпуни заборав. У приказу књиге 
Петра Божовића, под насловом Јован Сундечић, објављеном 1928. го-
дине  у Летопису Матице српске, Крешимир Георгијевић је написао 
и сљедеће ријечи: „Ј. Сундечић иде међу оне наше старије песнике 
који су у своје време били много читани, док се данас једва зна за 
њихово име. Као и толики други, Сундечић је пао у заборав баш због 
онога због чега је највише слављен: подражавања народне поезије, 
и патриотских тирада и пренемагања. Време је прегазило продукте 
обичног манирског стихотворства, које у ствари нема никакве везе 
са правом поезијом. Појаве ових песника могу бити веома занимљиве 
још једино у културноисторијском погледу, као документ духовног 
настројења тадашње публике, и као прилог за упознавање нивоа 
њеног књижевног укуса и образовања.“5

Поводом обиљежавања стогодишњице друштва „Сундечић“ из 
Ливна, у Бањалуци је 2007. године одржан научни скуп посвећен жи-
воту и раду Јована Сундечића. Тим догађајем је, након више деценија, 
његов опус постао предмет истраживачке пажње. Године 2009. у 
Бањалуци је објављен зборник радова под насловом Јован Сундечић: 

Нови Сад 1902. године, стр. 1.
4   Исто, стр. 2.
5  Крешимир Георгијевић: „Јован Сундечић“, Летопис Матице српске, 

Нови Сад 1928. године, књига 102, свеска 3, стр, 467–468.
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свештеник, пјесник, дипломата,6 у чијем су средишњем дијелу су 
презентовани радови поднесени на истоименом научном скупу. У 
засебним радовима сагледавана је разграната и богата политичка, 
просвјетна и дипломатска дјелатност Јована Сундечића, посебно 
сарадња са књазом Николом Петровићем, затим његова љубавна ли-
рика, књижевноисторијски статус те књижевни прилози објављени 
у листу Црногорка, који је на Цетињу излазио 1884. и 1885. године. 
Поред уводних, пригодних ријечи са отварања поменутог скупа, 
овај зборник садржи још и поједине текстове из историје рецепције 
Сундечићевог дјела, као и невелик избор из његовог пјесничког опуса.

Јован Сундечић је за живота штампао близу четрдесет за-
себних публикација, од којих знатан дио није великог обима. Од 
пјесничких збирки треба посебно издвојити сљедеће: Низ драгоцјених 
бисера (1856), Крвава кошуља (1864), Љубав и цвијеће (1882), Тужна 
књига: одисаји родитељског срца (1885), Сјетва и вршидба (1888) те 
Миље и омиље (1893). Матица хрватска је 1889. године, у редакцији 
Хуга Бадалића, објавила Изабране пјесме Јована Сундечића. Тематски 
регистар обимног пјесничког опуса Јована Сундечића одликује из-
разита разноврсност. Писао је моралне, поучне, родољубиве (снажно 
ослоњене на народну поезију) те љубавне пјесме. У Бадалићевом из-
бору, којим је Сундечићу учињена немала част, заступљене су пјесме 
које потврђују ову тематско-мотивску разноврсност.

2.

Четири године након смрти Божидара Петрановића, Сундечић 
објављује студију у којој доноси исцрпан приказ живота и рада ове 
истакнуте личности и представника далматинских Срба у девет-
наестом вијеку. Расправу под насловом „Живот и рад др Божидара 
Петрановића“ Јован Сундечић је у осам наставака објавио у дубро-
вачком Словинцу, овим редослиједом: број 12, октобар 1878. године, 
стр. 124–126; број 13, новембар 1878. године, стр. 141–143; број 14, 16. 
новембар 1878. године, стр. 158–160; број 15, 1. децембар 1978. године, 

6 Види: Јован Сундечић: свештеник, пјесник, дипломата, приредио 
Душко Певуља, Бањалука 2009. године.
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стр. 176–177; број 16, 16. децембар 1878. године, стр. 188–189; број 1, 
1. јануар 1879. године, стр. 12–14; број 2, 16. јануар 1879. године, стр. 
22–25; број 3, 1. фебруар 1879. године, стр. 40–45. Под истим насловом, 
у форми књиге од 75 страница, студија је објављена у Дубровнику, у 
два издања (1878. и 1879). 

Студију о животу и раду Божидара Петрановића, која за-
узима посебно мјесто у његовом стваралачком корпусу, Сундечић 
започиње изражавањем дубоког поштовања и осјећајем дуга према 
некадашњем добротвору, чији ће савјети дјеловати прекретнички 
на његов живот и рад. Одмах истиче да му је намјера да прикаже 
Петрановићеве списатељске способности, његове грађанске врлине 
и усрдност у вршењу чиновничких дужности те, најпослије, „жар-
кост његова родољубља“, укратко, да „подигне споменик“7 његовим 
заслугама. Како нас одмах на почетку информише, Сундечић своју 
студију темељи на личним контактима и учествовању у заједничким 
пословима са Петрановићем, затим на некрологу који је поводом 
Петрановићеве смрти објавио Фрањо Рачки те коришћењем подата-
ка и запажања из Петрановићевог кратког аутобиографског списа. 
Сундечићев приступ је врло једноставан: хронолошким редом на-
поредо приказује Петрановићев живот (са посебним нагласком на 
његово школовање), књижевни рад и бројне друге активности које 
обухватају више подручја.

Петрановић је рођен 1809. године у Шибенику, у породици која  
је старином из Дрниша. Школовање започиње у фрањевачком само-
стану, у којем учи читање и писање на италијанском језику. Потом  
га отац одводи у доменикански манастир, у којем му отац Алборгети 
предаје италијанску и латинску граматику, као и реторику. Није не-
обично што су православна дјеца одлазила на школовање у католич-
ке манастире, јер других училишта у то вријеме у Петрановићевом 
ширем завичају није било. Сундечић наглашава ту чињеницу јер је 
и сам прошао практично сличним путем. Већ након годину дана 
(1819), Петрановић наставља школовање у приватној школи фратра 
Бонавентуре Пинице, у којој учи италијанску и латинску граматику, 

7 Јован Сундечић: „Живот и рад др Божидара Петрановића“, Словинац, 
број 12, Дубровник 16. октобра 1878. године, стр.124.
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математику и географију. На Петрановићево васпитање и потоње 
школовање велики утицај имали су утисци из најранијег дјетињства и 
прве спознаје у родитељском дому, о чему и сам свједочи у своме ауто-
биографскоме спису: у побожности и патриотизму угледао се на оца 
који је био „ријетки побожни родољубац“8. Гимназијско школовање 
Петрановић завршава у Сремским Карловцима (1820–1826). 

Похађајући гимназију у Карловцима, према власитим ријечима, 
марљиво чита српске књиге и обилази фрушкогорске манастире (у 
нарочитом сјећању му остаје Шишатовац). Из Карловаца са оцем 
путује у Беч, а затим у Грац, гдје двије школске године (1827–1828) 
студира филозофију и усавршава њемачки језик; у Бечу три године 
студира право (1829–1831); Беч, који је био пред опасношћу од колере, 
Петрановић напушта 1831. године и одлази у Падову,  гдје оконча-
ва четврту годину права. У Падови 1833. године Петрановић стиче 
докторат из области права, па одмах ступа на службу у суду у Задру. 

Године 1839. Петрановић се прихвата државне службе и 
почиње да ради у сплитском суду; док је од 1842. до 1846. са службом 
на Вису. У овом периоду вриједно ради на изради различитих члана-
ка, на српском и њемачком језику. Поред осталог, води полемику са 
Николом Томазеом поводом Доситеја Обрадовића и његовог одно-
са према традицији.  Као заступник книнске, обровачке, дрнишке и 
врличке општине Петрановић је изабран за посланика у Бечу а затим 
и у Кромјерижу.  Као посланик, свјестан важности тог положаја и 
могућности који он пружа, Петрановић постиже запажене резултате: 
„У Бечу а посље у Кромјерижу (Kremsier) као посланик при Сабору, 
настојао сам својски да се славјанској народности у Далмацији пра-
вица учини и да се равноправност набљудава. Израдио сам тај ко-
нац да се језик наш, као облигатан у гимназије уведе; предложио сам 
да се за славенски народ политички лист издаје, што је и уважено 
било; да се поунијатившим се њеким породицама допусти да се у 
своје старо благочестије поврате (види у ’Магазину’ писмо моје ми-
нистру Стадиону и одговор његов). Говорио сам јавно у сједници да је 
крајња потреба да се у Босни консулат аустријански опет установи, а у 
Мостару вицеконсулат, што је посље мало времена  у дјело приведено 

8  Исто, стр. 126.
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[...] У Кромјерижу зачео сам такођер идеју да се у Далмацији Матица 
далматинска утемељи. Усљед прогласа мог скупио сам до 761 фор. које 
позније, због наставше промјене у системи владања аустријанског, 
морадох положити у Загреб, да се придрже у ондашњој Матици, али 
под тим условом, да се иста главница повратити има у случају да би 
Далматинци Матицу у отачаству подићи хтјели.“9 

Петрановићева социјална, политичка и културно-просвјетна 
платформа лијепо се види из његовог списа-писма „Мисли о Далмации“, 
намијењеног бану Јосипу Јелачићу. Наведену, разрађену и паметно 
осмишљену стратегију Сундечић овако описује, задржавајући се на 
њеним најважнијим мјестима: „Укратко, врли и умни наш домородац 
тијем списом настоји да сврати позорност бана Јелачића на запуште-
но шумарство у тужној његовој домовини; на слабо земљедјелство; 
на неваљано кметинство (sistema colonico); на пријеку потребу од 
земљедјелскога закона (legge agraria); на основање главницâ (capitali); на 
заведење земаљскијех табла (Landtafel); на оживотворење катастра; на 
подизање учионицâ о земљедјељству, и на раздавање наградâ тежацима, 
који боље настоје око унапређења земљедјелства и побољшање живе-
жа; на пресушење подводнијех поља, особито книнскога, сињскога и 
неретванскога; на новчану државну помоћ у свијем овијем подузећима; 
на дужност државе да настоји около развитка изворâ за благостање; на 
изображење народно и народнијех учитеља, и за изображење свештен-
ства о државноме трошку, са особитијем призрењем на биједно право-
славно свештенство; затим на потребу увођења оштријех закона и хит-
нога правосуђа, да би се што брже претекла злочинства у покрајини; на 
укинуће разузданијех пандура (forzza territoriale); и најзад, на потребу 
да судије далматинске познају народни језик. Ово је све са живијем 
бојама нацртано и попраћено зрелијем и темељитијем мислима, како 
би се свему могло помоћи и доскочити. У посљедству времена влада се 
је готово на све ове предмете у Далмацији освртала и већом их стра-
ном оживотворала. Ко зна да овај спис није био влади згодан и добар 
у томе путовођа?“10

9  Јован Сундечић: „Живот и рад др Божидара Петрановића“, Словинац, 
број 1, 1. јануар 1879. године, стр. 12.

10  Исто, стр. 13.
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У Бечу 1853. године Божидар Петрановић објављује књигу О 
аустријанском грађанском законику и србскоме преводу,  у којој на 
једном мјесту расправља о српскохрватским односима. Сматра да 
ће вјерске разлике између Срба и Хрвата бити превазиђене посред-
ством заједничког језика: „Ако је различан вјерозакон – вели он – 
толико дуго времена источне и западне цркве Далматине растављао, 
једнога од другога отуђивао, њих у напредак треба један свим обћени 
језик да међусобно веже.“11 Заговорник тог јединства, он га не по-
сматра некритички те увиђа да се оно тек спорадично остварује и 
да се чешће разграђује. Треба нагласити, нарочито након искуста-
ва са југословенском идејом у двадесетом вијеку, да Петрановић 
рачуна са ширим заједништвом блиских словенских народа, а не са 
југословенском концепцијом која је подразумијевала наводно брат-
ство искључиво Срба и Хрвата.

Године 1850. Фрањо Јосип I именује Петрановића за покра-
јинског секретара, док двије године доцније бива постављен за 
савјетника суда у Котору. Био је члан Српског ученог друштва и 
Југословенске академије знаности и умјетности. Божидар Петрановић 
се упокојио у Венецији 11. септембра 1874. године.

3.

Посебну пажњу Сундечић у својој студији о Петрановићу 
посвећује његовом књижевном раду. Као писац Петрановић се 
објавио „Одом на дан рођења Цара Франца I“, испјеваном 1831, а 
објављеном у Алманаху 1835. године. Сам Петрановић доцније би-
љежи колико му је био важан овај корак, иако о пјесми нема високо 
мишљење. У Летопису Матице српске 1831. године објављује  „Писма 
Шибенчанина“. За „Оду“ Сундечић напомиње да није имала књижевне 
вриједности, будући да Петрановић и није био пјесник, док потпу-
но друкчије вреднује „Писма Шибенчанина“, подупирући свој суд 
запажањем Емила Чакре, који је за ове епистоле рекао да заслужују 

11   Јован Сундечић: „Живот и рад др Божидара Петрановића“, Словинац, 
број 14, Дубровник 1878. године, стр. 159.
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„бесцена спомена“12. Сундечић додаје да у њима долазе до изражаја 
Петрановићеве родољубиве мисли о добру и напретку властите 
земље, као и његово познавање њене „повеснице и старожитности“13.

Као посебну драгоцјеност ових Петрановићевих првенаца, 
Сундечић истиче то што су штампани на српском народном језику. 
Сундечић на сажет начин, али прегледно и прилично тачно, сјенчи 
филолошку стварност тридесетих и четрдесетих година 19. вијека, са 
нагласком на проблем још увијек некодификованог књижевног језика. 
Он напомиње да се до Доситеја у српској књижевности писало једном 
мјешавином „словенског, црквенословенског и руског језика“; први 
Доситеј тежи да пише народу ближим језиком, али се ни он сам није 
могао лако ослободити „црквене словенштине“; трећи језик је славе-
носрпски, који је писан црквеном ортографијом. И у Петрановићевим 
првим књижевним покушајима огледа се та сложеност језичких при-
лика код Срба, с тим да се он, с појавом Вука Караџића и његових 
реформаторских дјела, опредјељује за језик који је Вук стандардизовао.

У Новом Саду, 1858. године, Петрановић штампа своје дјело 
Историја књижевности поглавитих на свијету народа, књигу о 
којој је дуго мислио и за коју се деценијама спремао (један одломак 
из ове историје објавио је 1834. године). О мотивима да напише ово 
дјело Патрановић биљежи: „Огањ и љубав к правом изображењу и 
просвјети, њу на читање и учење старог и новог времена класика при-
мами, и пут јој покаже по ком би чисти утанчани укус, од ког добро 
одгојење највише зависи, задобила и њега што више усавршила.“14 За 
књижицу Богумили, црква босанска и кршћани Петрановић је добио 
награду од Српског ученог друштва из Београда, које је претходно 
расписало конкурс за рад на ову тематику. Не представљајући по-
себно ову студију, Сундечић наводи позитивну оцјену коју је о њој 
изрекао Фрањо Рачки, сматрајући је „наприедком у овој части цркве-
не повиести“.

12 Јован Сундечић: „Живот и рад др Божидара Петрановића“, Словинац, 
број 14, Дубровник 16. новембар 1878. године, стр. 159.

13  Исто, стр. 160.
14  Јован Сундечић: „Живот и рад др Божидара Петрановића“, Словинац, 

број 1, Дубровник 1. јануар 1879. године, стр. 13.
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4. 

Од 1835. до 1839. године Петрановић је на позив вла-
дике Пантелеимона Живковића био секретар „православног 
Ординиријата“ у Шибенику. У томе периоду он заснива и библиоте-
ку православне општине у родном граду, дарујући јој 600 властитих 
књига. Године 1835. Петрановић започиње издавање поучно-забавног 
годишњака под називом Љубитељ просвјештенија српски далма-
тински Алманах, који под тим назвим излази те и наредне године 
(штампан је у Карловцу). Под измијењеним насловом Љубитељ 
просвјештенија србско-далматински Магазин, наставиће да излази 
у Задру, са великим Петрановићевим пожртвовањем, који, упркос 
томе што је имао 456 предбројника за ово гласило, како свједочи, 
издваја и властити новац за његово редовно излажење, чије је мјесто 
веома важно у историји српских периодичних издања. Наведени 
Петрановићеви напори око издавања Магазина, још више добијају 
значај кад се има на уму чињеница (на којој инсистира Сундечић) да 
је Далмација у овом периоду „талијанштином поплављена“. Божидар 
Петрановић Магазин уређује до 1841. године. О томе шта га је моти-
висало да покрене ову публикацију, у своме аутобиографском спису 
пише: „На издавање ’Магазина’ једина ме ревност и љубав рода мог 
руководила; јер сам за вријеме уредничства мог више од 600 фор. из 
собственог џепа типографим платити морао. Око 240 фор. остало ми 
је до данас од предбројника неизплаћено.“15

Оцјењујући значај ових публикација, Сундечић их тач-
но одређује као „енциклопедијске зборнике“, које је одликовала 
садржајна  разноврсност, при чему су доминирали радови из историје, 
из књижевне прошлости, затим географије, просвјете, историје језика 
и обичаја, итд. Истовремено, Сундечић посебно издваја поезију, књи-
жевне прегледе и различите, како их он назива, смјесице.16 Као што 

15   Јован Сундечић: „Живот и рад др Божидара Петрановића“, Словинац, 
број 14, Дубровник 16. новембар 1878. године, стр. 159.

16  Од радова које је Петрановић објавио у Магазину Сундечић издваја 
сљедеће: „Књижевност древни Грка“, „Књижевност Србаља у средњем вијеку“, 
„Бој косовски“, „Географско-статистички преглед Далмације“, „Фамилија 
Јанковића и Смиљанића“, „Одломци из историје православне цркве у 
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се може закључити на основу структуре, жанровског и тематског 
регистра заступљених прилога, Петрановић је прихватио поетички 
модел скоро типичан за слична издања његовог времена, а који је 
још у Славено-српском магазину (1768) године установио Захарија 
Орфелин.

На Петрановићев приједлог, 1860. године, обиљежена је 
стогодишњица Андрије Качића Миошића, и том приликом је у његову 
част објављен Албум. Његовим заслугама, те заузимањем Ивана 
Данилова и Ивана Брчића, у Задру је 27. јуна 1862. године основана 
Матица далматинска, за чијег предсједника је изабран Петрановић. 
Већ наредне године покренут је Народни коледар, чија је два годишта 
уредио Сундечић. На челу Матице далматинске Петрановић је био два-
наест година и за то вријеме је штампано дванаест Народних коледара 
као и девет „поучних књижица“, у национално-просвјетитељском ма-
ниру свога времена, према приликама које је оно неодложно наметало.

Завршни одломак Петрановићевог животописа, објављен у 
Словинцу 1. фебруара 1879. године, који је и најобимнији, Сундечић 
посвећује Петрановићевој краткој болести и смрти у Венецији, а за-
тим одјецима које је његово упокојење изазвало у Шибенику, у читавој 
Далмацији, али и на јужнословенском простору. Сундечић евидентира 
те одјеке како би показао колики је Петрановићев углед био у његовоме 
народу и колико се осјећао његов губитак. У завршном дијелу студије 
Сундечић описује Петрановићев физички изглед и његов карактер, 
истиче радну енергију, наводи списак његових кореспондената, а за-
тим и један укупни заокружен суд о овој изузетној личности српске 
културне и политичке повијеснице 19. вијека: „Узмемо ли га као књи-
жевника, ето нам велик сноп његова врснога и умнога рада необориво 
потврђује његове озбиљне напоре и његова улагања за нашу књигу, за 
наш језик и за нашу просвјету. Да би се тој нашој књизи прибавила 
чврста и стаменита потпора, живом се душом заузима он и успијева 

Далмацији“, и друге. Сундечић напомиње и да је неке вриједне књижевне 
прилоге Петрановић објавио под псеудонимом Веселина Сједоглаве. 
Сундечић наводи и наслове Петрановићевих појединих значајних радова из 
области права: „О робству“, „О праву насљедства код Срба на основу правнога 
обичаја и писаних споменика“, „О кметству по србском уобичајном праву, по 
установама Душанова закона и по штатутима далматинских градова“ и друге.
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да оснује Матицу далматинску. Петрановић својијем књижевнијем 
радом учи, зиђе, подиже, узвишује, облагорођава и чупа што не ваља, 
обара што је трошно, размеће што је неспретно и некорисно, води к ис-
тини, правди и љубави. Позлаћује народне обичаје; освјетљује народну 
повјесницу; отргује зубу времена народне старине и народне светиње 
и подгаја народну ријеч, као што се ружа у градини гоји. Он мудрац, 
пун практичне мудрости, неће да премудрује, ни да се размеће, као 
неки новији наши писаоци, који до миле воље насркани туђинскога 
трулежа  –  док збиља мисле да народу свом отварају очи, износећи 
му на углед неке пуке претјераности и занесености већ презорјеле 
цивилизације  –  они народу копају те исте очи, да се сиромашан, ка 
да му је на врату мало јада и невоље, још и брже суноврати и у понор 
скотрља. Обарати је лако, ма с кога краја да почмемо; али није лако 
гра-дити, а да зграда тврда и становита буде. Томе треба чврста темеља, 
умјетне распологе,  изврсна и добра градива, вјештине у работи и креп-
ка настојања около предузетога посла. И по томе наш Божидар спада 
међу најбоље и најразумније раденике и пословаче у дјелу народне 
просвјете и у руковођењу народа на што виши ступањ његова правога 
и постепенога развитка и изображења. Најзад, узмемо ли Петрановића 
као званичника  –  пошто се за час осврнемо на околност да у оно 
доба, кад се је он државне службе примио, у свој Аустрији, а особито 
још у нашој Далмацији, сви неримокатолици, бијаху уопште сматрани 
као нека једва трпљена пасторчад – онда нам је признати да су са-
ме изврсне јуначке способности, уз приљежно, савијесно и вијерно 
вршење дужности у дјелима себи повјеренијем, Петрановићу рашчи-
стиле стазу у помицању на већа државна звања. Он је, као што знамо, 
достигао до столице призивнога Савјетника и до почасти дворскога 
савјетника. Риједак појав! – он је знао да буде и добар чиновник и ис-
крен родољуб. Здушно је владу служио, а здушно је и на срећу народа 
радио. Но ипак није постао пресједником Апелације у Далмацији, чега 
је, мимо свакојега свога премца, заслуживао као вриједан законоша, и 
као познавалац народнога језика, и као на реду и по годинама службе 
тада најстарији савјетник. Ама, влада је добро знала ко је Петрановић 
у души и колик је он патриот; па, ако се је и користила с ријеткијем 
његовијем способностима уз тврди наслон на његово поштење, ипак 
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се је устегла да му одлучно повјери врховно достојанство у покрајини. 
Чудна је то ствар!... Владе и владари уопште, радије постају жртвом 
или и насмјешком подлијех кортизана, но што би се предали у руке 
часну и поштену мужу, који би вазда био готов да жртвује све осим 
саме части и поштења свога. И по моме мњењу исти су они горе спо-
менути узроци што наш Божидар, поред оноликијех сјајних по држа-
ву заслуга, не бијаше почашћен ни најмањијем државнијем редом! 
Него, што су сви државни редови, напрема љубави народној?... Шта 
ли су сва одликовања, напрема поштовању, које љубимац народни 
код свога народа стиче и ужива?... Његов је највећи орден данас: та 
љубав и то поштовање.“17

Књижица Живот и рад др Божидара Петрановића Јована 
Сундечића прије свега је израз ауторовог поштовања према једној 
истакнутој личности која је у историји далматинских Срба у девет-
наестом вијеку оставила неизбрисив траг. Иако је своју студију писао  
са нескривеним осјећајем наклоности, Сундечић ни на једном мјесту 
није изневјерио одмјереност, истраживачку озбиљност и пријеко 
потребну дистанцу у списима оваквог карактера. Иако превасход-
но опредјељен да испише биографију Божидара Петрановића, он је 
на више мјеста приказао књижевноисторијски и шири историјски 
контекст дјеловања ове личности, без чега се њен  значај не може 
адекватно оцијенити. Политички, просвјетни и културни рад 
Божидара Петрановића Сундечић сјенчи у широком контексту, али 
прилично увјерљиво, захваљујући, прије свега, Петрановићевом ау-
тобиографском спису, који приказивању прибавља снагу аутентич-
ности. Књижевне радове Петрановићеве његов биограф пописује 
и сажето описује, али готово никад не вреднује, осим онда када се 
ослања на оцјене других аутора. Завршетак студије о Петрановићу 

17 Јован Сундечић: „Живот и рад др Божидара Петрановића“, Словинац, 
број 3, Дубровник 1. фебруара 1879. године, стр. 43. У завршном дијелу 
студије о Петрановићу Сундечић не пропушта да наведе и то да је утемељивач 
Матице далматинске познавао више свјетских језика те доноси и попис 
његових дјела која су остала необјављена: припремљено друго, исправљено 
издање Историје књижевности, затим грађу за други дио ове књиге, Черте 
криминалнога закона, писаног за кнежевину Србију још 1841. године, 
Земљопис те Петрановићеве биљешке о његовом посланичком раду у Бечу и 
Кромјерижу.
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Сундечић исписује у интимистичком тону, због чега добија обиљежја 
занимљиве критичке прозе у којој се између двојице блиских људи 
не укида дистанца, док Петрановић, управо захваљујући наведеној 
промјени приказивачког тона, бива оживљен и умјешно приближен 
читаоцима.
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Матија Бећковић

МОРАЧКИ ЈАСНОВИДАЦ

Тужни саборе1,
Ожалошћени народе,
Млада, слободна Црна Горо!

Надао сам се да ће Митрополит Амфилохије сахрањивати мене. 
Била је то велика част за свакога кога је сахрањивао протеклих три-
десет година  и томе се свако надао. Али Небо је одлучило да се ја 
опраштам и сахрањујем њега, а знам да нећу ни моћи ни умети онако 
како би он умео. Господ га је позвао у Лучињске дане,  безмало кад 
и Светог ПетраЦетињског  и Петра Другог Ловћенског Тајновидца. 
Пошто је Светим Луком спојио  њих  двојицу, дуго је биркао и че-
као онога који је достојан да у три дана приброји и трећег лучињца, 
Амфилохија Радовића Морачког Јасновидца. И, ево, овде већ данас 
видим његову икону. Кад је хиротонисан на Цетињу,  рекао сам му 
ако жели да се посвети није могао изабрати ни боље место ни земљу 
са бољим условима.

1  Слово на испраћају Митрополита Амфилохија, 1. 10. 2020. године, у 
Подгорици.
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Два Света Петра Петровића су две живе стене на којима је 
саграђена Црногорско приморска митрополија Свете српске пра-
вославне цркве, а трећа, најтврђа стена, одваљена у наше време из 
црногорског каменолома,  био је  и остао Митрополит Амфилохије 
Радовић. А сва тројица  нису били мање верни Христу од Апостола 
Петра, постоља и  камена темељца хришћнске цркве, онаквог каквог 
га је описао Свети Лука. Уосталом, апостол Петар се Христа одрекао 
три пута а наша два Петра  нису ниједанпут, а није никад  и низашто 
Митрополит Амфилохије Радовић.

Амфилохије се родио у Морачи, на Божић, и на крштењу добио 
име Ристо. Наш народ је дуго и  Христоса звао Ристос.

И два света Петра Петровића  били  су песници. И Амфилохије 
Радовић је  песник. Српски народ је песник и најпесмотворнији на-
род. Српски језик  је од највећих ауторитета светске културе убрајан 
у  „најлепше  и најважније језике на свету“ и - како је речено – „спо-
собан да створи светску, а не буџачку државу и земљу учмалију“. И 
Црна Гора је дело поезије, а  шта је теологија и  монахологија ако нису 
поезија и доказ да атеистичке поезије нема. И како је написао Иво 
Андрић – песнику и његовом делу ни време ни људи не могу ништа!

Велике људе и њихова дела смрт само увећава и увеличава, а 
ситне душе и  њихова недела поништава.

Кажу да  Бог свакога држи на земљи док уради оно због чега се 
родио. То је потврдио својим животом и Митрополит Амфилохије. 
Господ га је позвао у прави час. Баш кад је требало. А ко ће ко Бог. Да 
га је позвао раније не би ваљало. „Но ђе ја Бога учим шта је и кад је 
требало“. Позвао га  је  на небо где  ће  сад моћи више да учини за свој 
народ и своју цркву  него да је остао  на земљи, где је  учинио све због 
чега се родио. Препорођена Црна Гора почиње од А.

Зато смрт никоме није пала лакше него њему. Зато је на одру 
био тако блажен и спокојан. Зато ми плачемо а он и Небо се радују. 
Као што је Свети Ћорђе некад убио аждају, тако је и Амфилохије у 
наше дане погубио корону.

Били смо заједно у Хиландару и у Оптина пустињи, у 
Петрограду на гробу Свете Ксеније Петроградске, у Институту 
Светеог Сергија, на српском војничком гробљу у Паризу, које је  монах 
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Амфилохије први окадио. Ту смо се фотографисали на гробу  незна-
ног српског јунака и мученика који је прегазио Албанију , а умро у 
туђини и ту сахрањен, као безимен. Кад сам се вратио из Француске, 
питала ме  мајка - шта је најлепше што сам видео у Паризу. Рекао сам: 
Амфилохије Радовић. Та реч је стигла у Морачу до његовог оца Ћира, 
који је пешке на опанке потегао у Колашин  и позвао ме  да чује где 
је  и како је његов син, о коме годинама није ништа знао. Амфилохије 
је  споља носио  избледелу мантију, а изнутра је већ био раскошно 
одевен. Шетали смо Јелисејским пољима, кад  је пришла непозната  
девојка да му целива руку и поклони се његовом путу  и чину, у исто 
време кад  су и њега и његовог  оца  проклињали у Колашину.

Гонили су га  без умора, од првог до последњег дана, не 
помишљајући да тако исписују његово житије.

Црна Гора је  била црква. Држава је била црквено имање којим 
су владали калуђери. Монаси црнорисци звали  су се црногорци, а 
монахиње црногорке. У новим временима неба мутитељи лишавали 
су  Црну Гору неба, а свом богу се молили да Бога нема. Нису закопали 
само једну цркву, него и целу Црногорско приморску митрополију и 
њен клир. Амфилохије Радовић је пропирио ватру и убацио варницу 
у охладњеле груди Црне Горе. Није био само човек него и свечовек и 
свечовекофил. Враћајући реч ономе ко му је ту реч дао, преклињао 
је и позивао на помирење у јединој земљи на свету у којој има „анти-
фашистичких“ а нема „фашистичких“ јама. Бесудну земљу  у којој су 
рађале само крваве воћке, калемио је  и  намирисао својим духовним 
јунаштвом, љубављу и поштењем, молећи да се врати своме образу. 
Наследник трагичног јунака косовске мисли, пео се и бранио косов-
ски врх. Голим рукама сахрањивао је косовске мученике и до задњег 
даха  преклињао  да не заборавимо косовски завет и једном заувек 
дату реч. Косово је  небеско решење српског питања  и  зато  нипокоју 
цену не  попустити и пасти најниже тамо где смо се попели највише.

Позивао ме да дођем у Црну Гору, а кад сам га подсетио да ми 
је улаз забрањен, рекао је: Па нека те мало затворе. Као што су за-
творили владику Јоаникија, а толике монахе и свештенике хапсили и 
понижавали, а њега сатима држали у полицији – али  им нису ништа 
наудили.



242

П
О

ВО
Д

И
 - 

М
ат

иј
а 

Бе
ћк

ов
ић

На крају је свет видео литије какве није  нигде видео никад  
раније, и чуо поклич какав се нигде никада није чуо: Не дамо светиње! 
Из братских рана и бездана  грунуо је  на светло дана млади, лепи, 
здрави свет  и показао да га има као цвећа, а Црна Гора  је решила да 
оздрави.

У ове дане кад цео свет пере руке и говори с крпом у устима, 
испраћамо на далек пут Митрополита Амфилохија онако како су 
испраћени још само Краљ Александар и Патријарх Павле.

И видимо како га већ данас грле Свети Јустин Ћелијски и 
Свети Николај  Жички и дочекују речима које се проламају  небесима:

Не дамо светиње!
Срећан пут, кажемо ми, а небеса узвраћају:
Добро нам дошао, Амфилохије!
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Миро ВУКСАНОВИЋ

ПОДАРЈЕ ВЛАДИЦИ АМФИЛОХИЈУ

Послије Светог Петра Цетињског и врховног српског пјесника 
Његоша, послије Владике Данила из Горског вијенца, Петровића 
и свих претходника на трону Митрополита црногорско-при-
морског, скендеријског и брдског, чувара Пећког трона, само је 
Високопреосвећеног Амфилохија, Радовића, за тридесет годи-
на столовања на светом цетињском мјесту, вјерујући свијет звао 
Владиком по некадашњем значењу тог узвишеног чина и само је он 
добио звање архиепископа цетињског.

Владику Амфилохија је сами Бог погледао на рођењу и на 
крштењу у морачком манастиру, у задужбини синовца Светог Саве. 
На таквом мјесту је Владика Амфилохије одређен да хода као светац, 
да говори као мудрац и да свој народ молитвом брани од сваке на-
пасти и зла. 

Ученошћу је Владика Амфилохије стекао докторат, прого-
ворио на неколико језика, добио посао факултетског професора. 
Даровитошћу је постао теолошки писац, тумач јеванђеља и осталих 
светих књига, пјесник, преводилац и бесједник.

Са благословом Вишњег дошао је гдје се родио, у земљу својих 
опјеваних сродника, на црногорски крш и Камено море у њему. Тамо 
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је покршћавао некршћене, вјери православној враћао развјерене, об-
новио и подигао шест стотина цркава и велелепни подгорички храм 
међу њима. Тамо је Божијом вољом упућен да мири завађене, живе 
и мртве, да слави љубав и слогу, српско име и црногорску част. Тамо 
је милошћу Светог Василија Острошког остао да чува његов крст у 
камену, извор у греди, мошти у манастиру и лик у стијени који се крај 
бијеле цркве указује.

Света служба Владике Амфилохија доспијевала је високо, горе, 
изнад Црне Горе. Док је говорио људи су гледали како се дижу мали 
крстови на врховима планина. Његова молитва страшила је доушни-
ке и ђавоље поклисаре. Његова ријеч је долазила из Његошевог на-
родног Кола, као некад, пред главарима, и једнако проклињала "плахе 
и лакоме" којих у наше манито доба има "ка на гори листа".

Ходао је владика Амфилохије Његошевом земљом као 
прогоњени и од безбожника ружени мученик. Сновао је у паме-
ти оно што нам остаје као аманет. Он је једини митрополит који је 
на рођењу добио име Христово а од повампирених дукљана име 
Сотонино. Не знају сироти да тако раде да би га што прије посветили. 
Владику Амфилохија гавран храни као морачког Пророка Илију да 
би вјековао као Владика који је чувао образ савременицима и бранио 
им да не брукају српски родослов.

(На вијест о смрти Митрополита Амфилохија, 30. октобар 2020)
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Ранко Поповић

ВОШТАНИЦА ЗА ПРИЈАТЕЉА

In memoriam
Тихомир Илијашевић (1961-2020)

Вијест о смрти Тихомира Тиха Илијашевића затекла ме је 
у Требињу. Умро је тога јутра, у сриједу 22. јула, у својој кући на 
Паланчишту код Приједора, од срчаног удара, вјероватно у сну и негдје 
пред рану зору. Он, који никако и никад није волио да прича о смрти, 
поменуо је само који дан раније, онако узгред, рече нам Славица, да 
би волио да умре у сну као и његова мајка. (У праву је његов пријатељ 
сликар и откачени карикатуриста Миленко Михајловић кад рече да 
је Тиха смрт само на спавању могла заскочити.) А имао је обичај да 
у необавезној причи истакне како ће он живјети деведесет шест или 
деведесет девет, никако није могао да се одлучи колико година тачно. 
Једино што му је кварило задовољство у том метузалемском футу-
ризму била је чињеница да ће остати без пријатеља и да ће му таква 
старост, као у Арсеновој пјесми, тешко пасти. И шта сад да се каже 
о драгом пријатељу, након свих ових година и толико подијељеног 
хљеба и разговора. Да је био најкомотнији човјек кога сам знао, да се 
није дао везати и да је све вријеме овог свијета било само његово. Ни 
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умјетност којој се посветио није га претјерано обавезивала; сликао 
је врло ријетко, стално се спремајући на то и обавезно тврдећи да је 
он најбољи српски сликар данас. Цртао је нешто чешће, али и то кад 
би се баш морало, кад притјерају цара до дувара. Увијек је и свуда 
каснио, и то је била ствар на коју су се сви привикли као сасвим нор-
малну, говорећи обично да ће тај и на сопствену сахрану закаснити. 
Једне године одоцнио је више од сата на отварање џез фестивала у 
Зеленковцу, а било је предвиђено да га управо он отвори,  и организа-
тори су, разумљиво, отпочели с програмом без њега. А онда се појавио 
геније, право из своје легендарне „бубе“ попео на бину и, прекидајући 
свирку, обратио се публици: „Вас су, драги моји, криво обавијестили 
да је фестивал отворен јер, запамтите добро, ништа није отворено 
док то Тихо не отвори!“ (Једини који је упорно и безуспјешно пру-
жао отпор том Тиховом обавезном кашњењу био је његов штампар 
и пријатељ Љубиша Прцаћ, који се толико пута заклињао да му више 
никад неће примити каталог спремљен пред саму изложбу, али се све 
то ипак неумитно понављало и добри Љубо само без потребе не-
рвирао. Ни Миле Марин, његов школски још од основне, бескрајно 
тачан, педантан и одговоран, није био сасвим имун на Тихову башме-
брижност, али се више гризао у себи него што је гласно гунђао. Кад 
би испоручивао какву наручену слику, и то увијек у посљедњи час, 
њу је лијевом руком држао избачену кроз прозор, да се суши, док му 
је десна била на волану. У тим тренуцима биле су му потребне бар 
још двије руке, једна за цигарету и пиће, друга за мјењач, али он тај 
недостатак није осјећао.1) 

1 Памтио сам добро да ми је једном рекао како га у појачано 
алкохолисаном стању (а то су баш морале бити количине!) нешто у вожњи 
неодољиво вуче улијево, у супротну траку. То ће нас спасити кад се неке  
давне године враћасмо с Козаре, са све Давором Миличевићем на задњем 
сједишту, једва смјештеним у гомили сликарског, риболовачког и кухињског 
прибора, па још и обавезног резервног пића и цигарета: Тихоније упорно 
улијево, ја још упорније испрвљај удесно, све уз непрестану свађу. Био је у 
току позоришни фестивал „Кочићева српска сцена“ и искористили смо један 
дан да окренемо јагње код Слоба Брдара у Горњој Драготињи. Саџак, Костић, 
Симовић, можда и Поробић, вјероватно Брђанин, да ли и Ђорђо Сладоје, 
Давор, Тихо и ја, па још приде и професори Јован Делић и Бранко Милановић. 
Јово нам је ту поносно демонстрирао своју пивљанску вјештину сјечења 
печења, а Давор, мање пјан него иначе луд, сваки час га је прозивао: „Слушај ти, 
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Поткрај деведесет осме, кад сам дошао у Приједор, заједно смо 
ухљебљени као нестраначки фаворити једне мале регионалне стран-
ке, и то на директорским мјестима, ја у позоришту, он у штампарији. 
Одрапио сам ту и преко мандата, читавих пет година, са сталном и 
узалудном мишљу да утекнем; он је из штампарије збрисао коли-
ко за два-три мјесеца, препорођен и поново слободан као лептир. 
Коју годину прије тога једно вријеме је био асистент Љуба Гајића 
у бањалучкој, тад још постојећој, Вишој педагошкој школи. Сви 
тадашњи студенти сјећају га се као веома занимљивог и крајње не-
типичног предавача који нимало није марио ни за академске мани-
ре нити рјечник, са обавезном чашицом и цигаретом. Права бијела 
врана у сивој наставничкој маси; такав ту није могао дуго опстати, 
што њему није много ни сметало.  Педагошком умијећу свог драгог 
необичног пријатеља био сам непосредни свједок у његовој школи 
цртања и сликања, коју је читав низ година водио у свом атељеу, 
једном прилично запуштеном депадансу приједорске Економске 
школе. Очаравао је те своје клинце и тако су му одани били да је од 

Деретићу, ниси положио, слабо је ово насјечено“, на шта је професор Бранко, 
најтрезнији, редовно поскакивао као убоден: „Ма, није он, болан, Деретић 
него Делић, запамти једном“, а сви остали се церекали као блесави. (Тек што 
се Бранко мало смири, онај бленто диже чашу: „Ајд` живио, Деретићу!“ Тихо 
се зацењивао.) Необично је волио то наше сарајевско друштво, још од првог 
сретања на Палама, ујесен `93, кад је на обновљене Сарајевске дане поезије 
дошла и приједорска екипа, у којој су с њим били још и Предо Марјановић, 
Весо Совиљ и Зока Станић. (Тих дана изабран је и за првог предсједника 
Удружења ликовних умјетника Српске.) Једва је чекао да се бар једном 
годишње, уз фестивал, састанемо у Приједору и да нам, као ненадмашан жур-
мајстор, буде домаћин. Како се ту шикало и дувало, убрани Мајко Божја! 
Он је, нема никакве сумње, предњачио у течним опијатима. Свакодневно 
је трошио литар шљивке, али ту се не рачунају честе ванредне прилике кад 
се радо дохватао и нечег другог, најрадије бурбона „фор розис“. Само за три 
посљедње деценије, то је бар лако срачунати и у цистерне претворити, стукао 
је, покој му души, једанаест тона брље. А гдје су још године прије тога! Па 
толике тоне дувана! Таквих као он више нема међу живима. (Можда једино 
Милан Ненадић, чију је поему Делови страшног суда напросто обожавао. 
Није је, наливен добром фочанском крушком, упамтио онда на Сарајевским 
данима поезије, кад је први пут пјесником и речена, већ сам је ја снимљену 
донио једном у атеље и отад смо је преслушавали на стотине пута, бар колико 
и прелијепи Арсенов препјев оне баладе Жоржа Мустакија која каже: С овим 
мојим лицем странца, /без кормилара и без прамца, / одувјек сам за вас чудан 
био ја. Докле је будем слушао она ће за мене, заувијек, бити Тихова пјесма.)
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њих и атентаторе могао направити, а створио је пет-шест академских 
сликара. Имао је неки свој јединствени сирово-њежни начин при-
ступа, образујући их у свим правцима и стално понављајући да као 
умјетници никако не смију бити приглупи малограђани, да се морају 
добро упутити у историју, поезију, музику... Мене је редовно задужи-
вао да им причам о књижевности и да отварам колективне изложбе 
које им је често приређивао у Позоришту; потпуно се потчињавајући 
његовој преданости њима, никад се низашта нисам толико и тако 
озбиљно спремао. (Још чувам један од акварела које су ми у таквим 
приликама поклањали.) Сав је био шмекер старобеоградског, капо-
ровског стила и грозио се свих овјешталих конвенционалности, а 
посебно лажног гламура у стварима умјетности. Раде Симовић ме је 
скоро подсјетио на гужву коју је направио при отварању своје излож-
бе у Бањој Луци, у Галерији РС, садашњем Музеју модерне умјетности, 
не знам већ које године то бјеше. Он је имао неки свој минимали-
стички ретроконцепт па је цртеже, као веш, био окачио на штрик, и 
још којекаквих изненађења припремио, али тадашња управница није 
имала слуха за такве ствари и сматрала је да умјетник тако вријеђа 
углед установе, те је дошло до жестоког обрачуна пред посјетиоцима. 
Једва смо га некако сколесали да све не развали. То што је обично 
бивао добар као крух није му сметало да повремено закукурузи и 
забандоглави, толико да се тешко приводио разлогу.

Био сам се до те мјере навикао на његову комотност без икак-
вог временског оријентира, да сам чак помало мазохистички почео 
да уживам у улози његовог посебно повјерљивог личног лектора. 
Нема гдје ме и како све није проналазио кад је требало прегледати 
његове текстове за изложбене каталоге, јер то је обавезно морало бити 
истог трена. (Знаш, Љубиша чека и нервира се!) А писао је лијепо, 
као и сваки племенит читалац, што је уистину био једном лијепом 
посвећеношћу и истрајношћу; знао увијек да понеком финтом зав-
рне текст, да га онеобичи, али и осови на јасну идеју. Оно што сам ја 
ту поправљао сводило се углавном на ситне, ноторне ортографске 
ситнице које би сваки приљежнији ђачић савладао за свега неколи-
ко часова, али мом ноншалантном пријатељу тако нешто није на па-
мет падало. Галерију, скоро названу именом Сретена Стојановића, 
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посљедњих десетак година водио је маестрално. Општински фили-
стри  приговарали су му што организује књижевне и музичке про-
граме, али такве није зарезивао и све је то радио за своју душу. Зато 
је све и било тако добро. Њему није био никакав проблем да доведе 
Милована Данојлића,2 рецимо, али онда је горио на жеравици како да 
пред великим писцем не псује, што му је иначе био обичај. Боже, како 
је било лијепо кад смо самозатајног барда одвели на Мљечанички 
бук, а он се распричао, замало распјевао и, најзад, разгаћио с нама 
под љековитим водопадом, гдје је и Тихо коначно природно, што ће 
рећи псовачки, проговорио. С Матијом Бећковићем је сваке године 
био у недоумици да ли су на „ти“ или на „ви“, и стално га припитки-
вао за пријатељство с Ђиласом, тврдећи да никад прије није чуо баш 
ту Матијину причу а, ето, толико га интересује. (С те стране био је 
блажен, у једном дану могао је исту ствар и три пута чути као но-
вост. У његовом случају била је то чиста умјетност заборављања.) С 
Браном Црнчевићем умало да се није посвађао послије наступа, кад 
је писац отишао на вечеру с Марком Павићем, неким страначким 
послом, што је заиста раније уредно најавио, на моје уши. Грдну сам 
муку имао да мировно посредујем. Красно ли нам бјеше и с Рајком 
Ногом на Паланчишту прије неких осам година, о чему свједоче 
и двије-три сачуване фотографије које ми је Славица дала уочи 
отварања посљедње Тихове изложбе. Успио је да на свирку у Галерији 
наговори и већ озбиљно болесног Арсена Дедића, убиједила га је и 
довела Тихова јединствена непосредност3 и толико искрена накло-

2  Нисам био сигуран да ли је Данојлић у Француској, у Поатјеу, чуо за 
Тихово упокојење па сам скоро упутио електронску поруку његовој Сањи. 
Већ сутрадан је стигао одговор са скенираним Миловановим писамцетом  
на његовој ћириличној машини. Пише, између осталог: „За смрт Тихе 
Илијашевића чуо сам, ваљда од професора Саџака, и замолио сам га да 
пренесе саучешће његовима. Па Вас молим да их и Ви поздравите, ако некога 
сретнете. Живео је у лепој кући, у подножју Козаре. Имао је у дворишту велико 
дрво, широке крошње. Био је тако отворен и предусретљив човек, сликарска 
душа Приједора. Његов портрет моје маленкости предао сам Музеју књиге 
у Београду, а имам и један који држим на селу, у Србији. Бар му је смрт била 
лака, праведничка.“

3 Та непосредност била је напросто разоружавајућа. Препричавало 
се како је у оној пометњи и расулу, кад је већ и Аркан стигао у Приједор и 
постројио све мушко, он онако блажено неупућен у све то стигао с положаја 
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ност. (Арсеном смо нас двојица редовно пробијали уши разноликим 
друштвима на многим сједељкама, не марећи нимало за оправдане 
приговоре нашој танушној музикалности.) Многе од тих и сличних 
мајстора овјековјечио је портретима. Проницљиво је читао људска 
лица и необично вјешто их каткад скидао и уживо, сводећи цртеж 
на готово једну једину линију, како су то најбоље знали Зуко Џумхур 
и Капор, био је од те школе. Треба само погледати његове портрете 
покојног Душана Праће и живог Рада Совиља, омамљених алкохолом 
и приуснулих у Тиховом атељеу, па се потпуно увјерити у то. Остаје 
да жалимо што се чешће није лаћао оловке и папира пред таквим 
призорима а није му их, бели, мањкало. 

Какве се све сад слике роје из оних заједничких, прошавших 
дана... Никад и ништа код њега није било обично и свакодневно, па 
тако ни дуго спремано крштење у Тврдошу. Удесили смо били пре-
ко Стевана Ковачевића, академског вајара и иконописца, потоњег 
протојереја, и Здравка Јефтића, да се то деси на оном, од Јордана 
љепшег дијелу природног тока Требишњице, испод манастира. 
Кумовао је никшићки сликар Мирко Тољић, који је нашег пријатеља 
спремао за упис на академију и кога је Тихо много волио. Иако је 
све било прозрачно, чак и помало мистично, једва смо суздржавали 
смијех док је омалени и пуначки игуман Данило погружавао крште-
ника у воду, а овај се ушепртљао, не знајући шта тачно треба да ради. 
Послије га је, попут пожара, обузело силно усхићење па се то морало 
гасити требињском лозовачом. Најчешће ми је, ипак, пред очима онај 
сто у њиховом дворишту, испод горостасне липе и још горостаснијег 
храста, гдје су толики и толико пута сједили. На беспријекорно чи-
стом столњаку, до чега је посебно држао, већ се злати расхлађено 

и бануо у општину, ваљда да додатно овјери дозволу војних власти за одлазак 
на неку ликовну колонију. Двојици до зуба наоружаних аркановаца на улазу 
само је у пролазу, онако својски лежерно, добацио поздраве: „Ћао Лепи! Ћао 
Лепи!“, опослио што је требало и вратио се својим путем, а да оним Аркановим 
мунгосима није ни на памет пало да га легитимишу. А у исто вријеме, само 
стотињак метара одатле, трајала су којекаква кињења, казнена шишања и 
бријања, и ко зна каква још понижавајућа утјеривања страха, смијешна једино 
у накнадној причи нашег друга Млађа Маџара, који је био курир у команди и 
имао све уредне папире, али је том приликом ипак обријан.
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пиће, подижу се чаше, сретају очи и лагано почиње прича: „Е, брате 
Ранкони...“ Још сам пун смијеха који се сваки час разлијегао под тим 
моћним крошњама. Био је духовит и свесрдно наклоњен туђој духо-
витости. Једном смо, усред повеликог друштва, нас двојица претреса-
ли, као и толико пута, неке предратне политичке теме, уз повремено 
укључивање Драга Шобота, драгог пријатеља који је већ позадуго 
тамо гдје нам оде и Тихо, и гдје се душе купају последњи пут. За то 
вријеме, одмах поред ограде, један комшија с надимком Моса водао 
је некаквог коњића на коме су јахала дјечурлија, између осталих и 
Шоботове и моје дјевојчице. Тек ћу накнадно укапирати да је управо 
тај био разлог Драгове мрзовоље; ријеч је била о човјеку који је као 
горљив предратни есдеесов активиста одмах почетком рата стругнуо 
у Швајцарску и сад се појавио као ослободилац, са све коњем, што му 
је Тихо великодушно праштао, али Драго никако и ни по коју цијену. 
Елем, пита наш памтљиви домаћин за име једног политичара који му 
је важна карика у причи, и ја знам да је ријеч о Богићу Богићевићу, 
али не говорим то, чекајући неизбјежно варничење. „Ма, како му 
оно бјеше име, знаш ли ти, Шота?“ „Не знам“, одвраћа овај мргодно, 
одбијајући дим, и додаје осветнички: „Питај Мосу, зна он.“ Па кратка 
станка. „Ако случајно не зна Моса, знаће коњ!“ Грцали смо од смијеха, 
Тихо само што под столом није завршио. 

Послије двадесет и двије зиме, први пут ове године прислужићемо 
без њега славску свијећу о Јовањдану. Никад се ни ту није појављивао 
у договорено вријеме, али је вриједило чекати га, онако упарађеног, с 
новом лептир-машном, вином и цвијећем за Свјетлану. Нико се као он, 
заједно са Славицом, није тако слатко знао смијати Радовим бескрајним 
и стварно уврнутим јабучким причама. Петнаестак дана уочи упокојења 
били смо Здравко и ја на Паланчишту да му предамо двије будуће књиге 
на илустровање, ако га којим случајем крене: нову Здравкову збирку, све 
одреда кафанске поезије,  и Једно љето четовања, стару хајдучку прозу 
мог несретног земљака Риста Пророковића. Звао нас је послије да каже 
како му се и једно и друго допада, али се није изјаснио о свом дијелу посла, 
а ни ми нисмо наваљивали... Скоро смо били на помену (кад прије прође 
четрдесет дана!), на малом сеоском гробљу надомак куће; све драга, знана 
лица: Славица, његова Славче, сестра Биљана и зет Мирослав, увијек ту 
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и увијек од сваког добра и користи, Миле, Млађо, Бато, Борис, Љубо, 
Зорана и Жиле, Дајана, Цеца, Зоран, Мира и Брацо, Ленка, Дада, Ићо... 
Однекуд знам да су сви, као и ја, полазећи Паланчишту замишљали 
да ће га још једном угледати како устаје од свог стола и шири руке, 
домаћински обрадован и насмијан. Ваљда су и због тога сви били не-
како свијетли и свечани. Неко исприча да су му крај узглавља затекли 
ону рукописну збирку Здравка Миовчића под насловом Дневна доза 
носталгије. Танкоћутном пјеснику било је то довољно да одмах види 
умјетникове Невидљиве илустрације, с напоменом испод наслова Сени 
сликара Тиха Илијашевића:

Крај узглавља му затекоше
Тек Дневну дозу носталгије,
Али ми ништа не рекоше
Где је застала, и да ли је
Рука, у којој беше нешто
Небеско, стигла на маргини
Онако успут, лако, вешто,
Понеку шару да начини;

У предвечерје, на Козари,
Док испод храста листа стране,
Да ли је стигла да озари
Пусте стихове и кафане
Светлост што се кроз лишће точи
(Док се звездама мисли предају)
Да ли их сада виде очи
На оба света што гледају.

Склопио их је, као да спава,
А мени се све чешће чини
Да Дневну дозу доцртава
Невидљивим, при месечини.

И ово ти је задушна свијећа, пријатељу!
Со Свјатими упокој,  Христе Боже, душу раба Твојега!
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Зоран Костић

ПОРТРЕТИСТА ТИХОМИР ИЛИЈАШЕВИЋ

Кроз историју1 сликарства, људски портрет није био само један 
од првих, већ је, највећим дијелом, један од најважнијих мотива у 
ликовној умјетности. Од древноегипатских портрета владара, хелен-
ских натуралистичких приказа физиономија, римских реалистич-
ких са много индивидуалних особина, преко ранохришћанских и 
средњовјековних портрета идеализованог и сведеног лика, те првих 
у пластици - Јан Ван Ајкових двоструких, односно, класичних пор-
трета с почетка ренесансе, као и  оних насликаних у 16.вијеку, који 
су, под утицајем хуманистичког гледања на човјека, значили процват 
овог умјетничког израза и настајање цијеле лепезе облика. Њихова 
најблиставија остварења представљају она Леонарда Да Винчија, 
Рафаела, Тицијана (у Италији), односно, сјеверно од Алпа – дјела 
Албрехта Дирера, Луке Кранаха Старијег, Антониса Мора и осталих, 
прије свих, француских и фламанских мајстора.

Портрет, као слика нечијег лика – главе или попрсја, полу-
фигурални или цјелофигурални, портрет до кољена, фигура у ле-
жећем, сједећем или стојећем положају, фигура коњаника или акт 

1 Изговорено на изложби Тихомира Илијашевића Портрети, 27. 12. 
2019. године у Галерији „Сретен Стојановић” у Приједору.
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– доминираће  у европској ликовној умјетности све до краја 19. 
вијека: тада, појавом и развојем фотографије, портретско сликарство 
губи свој најистакнутији значај. У двадесетом стољећу, првенствено 
њемачки сликари-експресионисти (Ловис Коринт, Оскар Кокошка, 
Макс Бекман), омогућили су парцијално оживљавање ове умјетности. 
Али, за разлику од претходних епоха, ново вријеме не тражи реа-
листички или идеализујући приказ, него првенствено психолошко 
представљање. У раду неких умјетника, као што је, рецимо, Пабло 
Пикасо, овај приступ водио је до апстракције.

Осим већ поменутих, као највеће мајсторе портрета европска 
ликовна критика сматра Ханса Холбајна Млађег, Рембранта, Веласкеза, 
Франца Халса, Франциска Гоју, Иљу Рјепина... Уз неколико портрета 
Ван Гога, Вламенка, Тропињина,Модиљанија, Сутина, Иље Глазунова, 
лако се да закључити: најбољи сликари својих епоха и поднебља, 
уједно су и најистакнутији портретисти. То ће посвједочити и српско 
сликарство 19. и 20. вијека, портретима Паје Јовановића, Уроша 
Предића, Стевана Тодоровића, Ђуре Јакшића, Петра Добровића, 
Милене Павловић-Барили, Влаха Буковца, Надежде Петровић, Петра 
Лубарде, Мила Милуновића, Миће Поповића и да овај подужи низ, за 
ову прилику, завршимо Момом Капором, што ни у ком случају не зна-
чи да међу живим, савременим ликовним ствараоцима мањка врсних 
портретиста... А доказ је и ова изложба Тихомира Тихе Илијашевића, 
истакнутог сликара из Приједора, града који цијело једно стољеће 
с правом  слови као расадник истинских талената  српске ликовне 
умјетности.

У галерији чији је дугогодишњи челник, Илијашевић је, најзад, 
изложио и своје радове – 25 портрета већег и тридесетак мањег фор-
мата; првих, углавном рађених у пастелу и графитном оловком, док је 
код других, максимално сведених, тих неколико линија аутор наносио 
туш-пером. Управо ови, мањи, линеарни портрети, и подсјећају да је 
Тихино прво ухљебије по завршеној ликовној академији, било мјесто 
карикатуристе у дневном листу Блиц. У том периоду, из своје скло-
ности према кроки, да не кажем блиц-цртежу, умјетник је неријетко 
успијевао да духовиту илустрацију доведе до нивоа вишег ликовног 
остварења. Иако овдје, међу изложеним радовима, нема карикатура 
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као таквих, у то се, ипак, можемо увјерити захваљујући, прије свега, 
ауторовим линеарним портретима.

Али, не само њима, него и неким већег формата, прије свих 
Илијашевићевом аутопортрету; тешко је одољети утиску да је, 
наглашавајући особине властитог изгледа, умјетник тог дана видио 
себе као ванземаљца са овоземаљским навикама, па му је и цигара 
добродошла да њоме подцрта форму главе, и тако, уз упадљиву набра-
ност чела и масивне наочаре, подсјети на сличност са (не)филмским 
неземљанином званим И-ТИ... А то су (гле,подударности!), иницијали 
презимена и имена самог аутора...

Ако се тако нешто само чини потписнику ових редова, молим, 
нека му буде опроштено, као и сликару који, на примједбу портре-
тисаног да се не препознаје – одговори, да је такав рад резултат 
његовог, умјетничког сагледавања... Дакако, тако нешто се искључује 
кад говоримо о портретисању Тихомира Илијашевића! Његов ис-
крен и смион поступак и приступ, омогућују моделу беспоговорно 
самопрепознавање; највјероватније стога што се ради о портету 
који сједињује елементе и натуралистичког и идеалистичког, али и 
реалистичког сликарског поступка.  А који преовлађује, тешко да 
може измјерити, и сам аутор ових дјела, с обзиром да  надахнуће у 
стваралачком процесу, тако нешто нема ни у подсвијести! Било како 
било, сваки умјетников овдје изложени рад представља потврду ути-
ска да је његово писмо посебно, безмало колико и особености онога 
кога он црта.

Ако је функција портрета да репрезентује одређену особу, а 
јесте, Илијашевић то остварује на мајсторски начин – комбинацијом 
брзо уочених ликовних и психолошких карактеристика портре-
тисаног, и сувереног вођења линије до тачности, што, у суштини, 
представља најпрепознатљивију карактеристику овог цртачког писма. 
Оно проистиче из самоспознаје која зна како се то постиже, односно, 
истанчаног осјећаја да својом линијом умије изразити оно што види.
Таква самоувјереност искључиво је резултат надарености. Ликовна  
осредњост се не бави портретом, јер она, осредњост, нема подршку 
дара ни за брзо сагледавање, ни за игру линијом у преношењу уоче-
ног на папир или платно. Портретиста је сјајни умјетник, који кроз 
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изворни физички облик лица доноси оригинални психолошки ка-
рактер онога кога црта. Осим реченог, овом изложбом Илијашевић 
потврђује и да је портретни стваралац посебан, ментално надарени и 
сликар и карикатуриста који визуелним средствима – цртањем, бојом, 
волуменом – успијева да на лицу портретисаног пронађе визуелну 
оригиналност (карактеризацију), дакле, оно нешто што сваку особу 
чини јединственом.

У сваки од овдје изложених радова (видљивије у оним већег 
формата), аутор је пренио и дио себе: има га по мало и у Бећковићу, 
и у Данојлићу, у Душану Миловановићу, има га у Рајку Петрову Ногу, 
у Бокију Милошевићу, има га у Бранку Белићу, Душану Ковачевићу, а 
мало више у портретима оних које или боље познаје, или су му ближи 
срцу – Преде Марјановића, Раде Совиља, Никше са саксофоном и, 
свакако, моје маленкости (која, узгред речено, тако нацртана и није 
маленкост)! 

Толико су ми драга ова два Илијашевићева ( и моја!) портрета 
да сам му их тешка срца уступио и за изложбу... А није ни чудо, с 
обзиром да сам, захваљујући милости умјетника и почасти да ме ње  
удостоји његов ријетки дар, након толико деценија незадовољства 
– најзад постао толерантан и према најодбојнијим детаљима свог 
лика. Једноставно, ја нацртан – помогао сам себи да схватим: све је од 
Творца, и само он зна зашто нас је таквима сатворио! То разумијевање 
портретиста испољава умјетничким поступком, чиме ме примора-
ва  да прихватим и оно што никада нисам могао... Као, на примјер, 
прстење (укључујући и вјенчану бурму)! Ко се мало боље загледа, на 
портрету ће уочити лаку нервозу прстију због она два прстена, али и 
мирења са њима руке која потписује ову импресију. Ваљда стога што 
ме је њих удостојио Тихомир – Тихо Илијашевић, господар прстенова 
српског портретског мајсторства.
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Зорица Никитовић

ЊЕГОШЕМ КРОЗ ЛУЧЕ БОЖАНСТВЕНЕ – 

ЛИТИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ИСКРЕ СВЈЕТЛОЗАРНЕ

Одбрана је с животом скопчана (Његош)

Свему има вријеме, и сваком послу под небом има вријеме, каже 
Књига Проповједникова. Ово је вријеме литија. Не дамо светиње – 
пролама се гором и водом, земљом и Небом, у времену и вјечности.  
Чудесне Божанске литије вијоре се Црном Гором, јаче од литургија, 
многољудније од градова, преузвишеније од свега живљеног. Ударају 
у срце, у душу, ум, тајанствено, несазорцљиво. Твар слави Творца и 
блаженство.  Да ли је могуће разумјети ове чудесне литије, божан-
ствене летурђије, које народ служи копном и морем црногорским? 

Учеће нараштаје професори школа и факултета имају зада-
так да науче основним појмовима српске културне историје. Некадa 
је то лак задатак, а некада нимало лак, зависно од теме, од лекције, 
од контекста живота оног који учи и који бива учен. Како ђацима 
и студентима објаснити значења ријечи завјет и предање? Од којих 
теоријских поставки кренути, којим све догађајима поткријепити, 
којим умјетничким дјелом илустровати а да знање не остане у статусу 
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културолошке чињенице и музејског антиквитета? У овим претпраз-
ничким данима бити у Црној Гори и узети учешћа у некој од божан-
ствених литија, таква наставна јединица не би потребовала књигу ни 
научну апаратуру − косовски завјет и светосавско предање гледаш 
очима, живиш чулима. Сем једне књиге, сем бесмртног Његошевог 
књижевног вијенца. Тај мегаломански закон, којим се у Црној Гори 
неразумно пренебрегава многостољетња историја Цркве и племена − 
Је ли истина е ово овако,/ ал› нас очи сопствене варају?/ Иште свијет 
неко дејствије / дужност рађа неко попечење / одбрана је с животом 
скопчана. Да Горским вијенцем измјеримо ове догађаје, просијаним 
најсувљим златом српске књижевности самјеравам себе и људе око 
себе.  Његошем се зрцали будућност, све наше прошавше епопеје за-
иста нису друго до путоводила у будућност. 

Најприје чудесна литија баркама. Тог јутра на причешће у цркву 
Христа Спаса на Топлој стигосмо право са барске литије − Причешће 
на Косову само што није почело, имају ли  историје других народа слич-
них причешћа? − у току завјетне бесједе оца Радомира, а овонедјељне  
бесједе у Црној Гори све су завјетне. На чудесној барској литији, која 
као да се од Неба отела, нашој барци прилази пловило Поморске па-
троле, већ су удаљили десетак барки тражећи техникалије, прибор за 
прву помоћ, лична документа, ово, оно, снимају нас. Људи, браћа, и 
ако нису, Бог ће их чудесно преобратити да постану. Ваља и њима из 
ове жабокречине извлачити хљеб за дјецу. По њиховом удаљавању 
зачух благослов оца Зорана капетану сусједне барке: „Прођи пара-
лелно њима, желим, кад и вас, и њих да благословим и освештам“! О,, 
љубави заповјешћу заповијеђена, и ти си животворна сила, кад тако 
дјелатно дејствујеш. Бог је Љубав, Љубав је Бог, о чудесни дане у коме 
нема непријатеља!  Од твоје речи пустиња цвета, / Анђели слећу, 
демони беже, / Мржња се стиди, љубав ликује. / О, Речи вечна, што 
свет сатвори,/ Говори, Христе, само говори.

Нови Граде сједиш на крај мора... Из порте храма предвече 
гледам вишестољетно гробље, камене крстове који благонаклоно 
пријетећи страже око цркве. Наука каже да је предање живо све док 
свака нова генерација искуствено учествује у њему. Да ли баш свака? 
Помислих како су сви гробљански крстови свети магнети који својим 
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магнетним пољем, неком чудном животворном снагом не дају по-
томцима да дуго одлутају − и кроз прескочена покољења призивљу 
потомке да се врате на мјесто са којега су им очеви искорачили. Да ли 
се у томе крије значење ријечи животворан? Није лако проникнути 
у значења свих ријечи. Неке изгледају уму недокучиве. Да ли ријеч 
животворан има субјекатско или објекатско значење, да ли ̒ који жив 
твориʼ или ʻкоји живе твориʼ, или је то преплетено?

 Док Сердар звоном оглашава полазак литије, (а понекада зво-
ни и по сат времена, док посљедњи учесник не мине поред цркве), 
са полица библиотека и књижара Горски вијенац сишао  је у народ. 
Владика Данило, Вук Мићуновић, Вук Мандушић, проговорили 
су кроз о. Радомира, о. Николу, о. Зорана, о. Владана, о. Живана и 
оце свих других парохија, проговорили су кроз народ. Оживјеше 
мандушићи, мићуновићи, ђурашковићи, петровићи, поповићи, 
мартиновићи, љуботињани, раславчевићи, томановићи, марковићи, 
мрваљевићи, сердари, кнежеви, војводе, рјечју Црна Гора.  Предање је 
постало опредмећена реалност у којој је срце предака јако закуцало. 
Јуначка слобода васкрснула је из гробова нашијех ђедовах. 

И онда те понесе матица, не знаш да ли народ носи те живот-
ворне крстове или крстови носе народ – очеви с дјецом на раменима,  
дјечица иконе у рукама, мајке с бебама у наручју, као на Петровачкој, 
Книнској и другим цестама наше свештене историје. Свети српски 
народ! Покољење свако своје бреме носи / Нове нужде рађу нове силе, 
/ Дјеиствија напрежу духове,/ стјесненија сламају громове. / Удар 
нађе искру у камену / Без њега би у кам ојачала / Страдање је крста 
добродјетељ /Прекаљења искушењем душа. Лијево од мене коврџав 
младић у плавој кошуљи са дјетенцетом од годину дана на раменима, у 
малим ручицама икона, заори се јако пјесма из мушких груди, досеже 
до самог зачеља колоне. Помислих, какви су ово људи, зар овакви људи 
још ходају земљом? Његош ми одговара: Бјеше облак сунце заклонио, /
бјеше Гору тама притиснула, / Бјеху мушка прса охладњела / а у њима 
умрла слобода. Чест рањена жеже храбра прса. Не дамо светиње! 
– заори се народом.  Не дамо, браћо и сестре, не дамо! Разгорила се 
луча светољубља у срцима Црногораца, неизмјерљива „вибрационом 
скалом емоција“ савремене психологије и иних стручњака. Нема ове 
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емоције на тој скали, нема софтвера који може обухватити ово што 
гледајући живим, човјека – биће на граници свјетова, како је само уз-
вишен кад је у Богу. Косово је срце Србије! Христе Боже распети и 
свети, српска земља под облаке лети...Косово ми пилом крилом сузу 
крије.. Више и не крије, у молитвеном ходу, сузе нам лију низ образе. И 
заиста, нема више светосавског предања без косовског завјета, може ли 
бити духовног подвизанија без Косова у срцу? Кад оживи мит, кад очу-
дотвори завјет, узвишено је али и страшно. Опет и опет Његошу књига 
дубоке оданости! Немуштој, треба ми ријеч, нека нова непотрошена 
ријеч да њоме обухватим ово неизрециво искуство душе. Како је живот 
тежак и сложен, неку нарочиту философију потребује, хришћанску, 
светосавску, како је стећи? Крај Твојих ногу желим да клечим,/ Слатке 
ти речи са уста купим,/ Ка огањ живи у срце слажем,/ Да зимње срце 
опет оживи./ Од твојих речи срце ми гори, / Говори, Христе, само говори. 
Боже, којом си то пламеном силом разгорио срца својих љубљајших 
слугу, отачаствољубивих Црногораца, каква их сила носи и проноси 
од једне до друге Твоје светиње, како им то светињом испуњаваш срца, 
када овако, горећи за светињу, освећују и све око себе?

И опет иста дилема – ко кога води и предводи, да ли свештен-
ство народ или народ свештенике? Чудотворне и животворне мошти, 
заиста сте моћи кад чините да се заспали пробуди за Бога и Српство. 
За духовни живот важан је овај падеж инструментал −  Богом се сада 
живи, Василијем Острошким дише, Кнезом Лазарем поје. С анђелима 
и с Богом, полази и долази, састаје и растаје. Боже, како је лијеп обоже-
ни  човјек, како си га дивно и мудро на подобије Себи саздао. Е, Свети 
Василије Острошки, жив ли си Ти и живљи од најживљег човјека 
чим си своје Никшићане, Подгоричане, Бокеље и све друге лијепе 
Црногорце подигао да свједоче вјеру правовјерну. Свјетило истине и 
љубави – ти сви оци што својим тијелима заклањају врата и зидове 
православних храмова у Црној Гори, чувари светиње који су овим 
чином из времене димензије искорачили у надвремену и срцем већ 
кушају предокус вјечности: Бог је Љубав, Љубав је Бог! Свештенство 
није изварало народње надање. На Белависти оци изговарају Оченаш, 
па заклетву Светом Василију Острошком, народ понавља. Ужаснух се 
гледајући! У земљи у којој српске матере предводе молитвене литије 
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мора да се и сва твар испуњава страхом Божијим. Помислих, треба се 
бојати Бога Живога, Крста Његовога, у трену схватих значење ријечи 
животворан, сваки је крст животворан, сваки крст са гробља цркве 
Светог Спаса је завјет, и сваки крст у рукама крстотјелих младића са 
чела ове литије је животворан. Народ је то чудан, не носи у рукама 
оружје, алкохол, дрогу, новац и друге пошасти, већ искре свете, луче 
животворне – иконе, крстове, бројанице носе српске матере и кћери. 
Освештане су улице Црне Горе овим светим предметима. Уистину, 
треба се бојати Бога јер је мука с Богом ратовати. Све је ово некак-
ва наука, опет ми Његош струји умом. О поносно српство пробуђено, 
скудоумно слутим да се у Црној Гори сада брани и српство Србије и 
српство Босне и Херцеговине, и васколико српство. „Све с анђелима, 
с анђелима, браћо и сестре, разиђимо се у миру“, по завршетку литије 
благосиља његошевско-мојсијевски лик оца Николе.  Како је лијеп слу-
га олтара кад себе у потпуности преда у руке Божије, како је узвишен 
човјек када боголикост постане његово доминантно обиљежје, бого-
лик човјек, Бог по благодати – разумједох очима ума и срца и ову ријеч.  

О, свевишњи Творче непостижни! Чиме је друго могуће 
објаснити човјека него Тобом. Ми смо искра у смртну прашину / ми 
смо луча тамом обузета. Твоје су луче, Боже, преплавиле море и 
копно Црне Горе. Литије у Црној Гори општега су Оца поезија. Пред 
очима Српства и Словјенства, пред очима цијелога свијета, вијоре 
се молитвене луче, луче свијетле, искре богомиле, зраке сјајне огња 
бесамртнога.  Сакуп овај на зло не приличи, / но на радост  и на вјечну 
дику / цијелога рода ришћанскога. 

О, свети Острошки Светитељу, хвала Ти за ово чудо вјере којим 
се прелило и моје слабо и маловјерно срце! Дошла сам желећи да до-
дам своје премајушно зрно на гумно одбране светиња, да на Тргу од 
ћирилице говорим, каквог ли тајминга, о првом српском законику, 
Законоправилу Светога Саве, о садејству и благојединству Државе 
и Цркве коју нам је Свети оставио у предање. А сама бијах чудесно 
нахрањена сладошћу благодатном која се изобилно изљева из божан-
ствених и светих литија Црне Горе. 

О Великоме Госпођину дне,  Љета Господњег 2020.               
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Aleksandar Apostolovski

ZLA KOB NACIONALNE MATEMATIKE

Od1 kad smo nastali, nismo se sastavili. I takvi smo ostali: posvađa-
ni, rastavljeni, zakrvljeni i nikad zakrpljeni. Da li je onda sudbina Dragiše 
Kašikovića, u noći između 18. i 19. juna 1977. godine,  mogla da bude 
drugačija? Nije, jer da je drugačije, ne bismo opstali ovakvi kakvi smo. 

Srbi, jednostavno, nemaju smisla za metamatiku. Umesto da se 
množe, oni se dele. Umesto da nas je sve više, sve nas je manje. 

U toj večnoj računskoj operaciji kojoj se ne nazire kraj i niko ne 
može da se seti kada je zapravo počela, a tu jednačinu nisu smislili ni 
Tesla, ni Pupin, ni Milanković, ni Mika Alas, neki ipak ostanu kao celi 
brojevi, ako ih posluži sreća. Mnogi su završili kao decimale, odnosno, 
kao komadići. 

Usud uklete srpske matematike niko nije uspeo da dešifruje. Slutim 
da ni veštačka inteligencija neće biti te sreće. Pobeći će od nas što dalje, 
jer ćemo sve te moćne algoritamske siteme pretvoriti u besne robote koji 
će tako strasno želeti da se samounište. 

Videćete, postaće ta superbića, čim zavire ovamo, karađorđevićevci 
i obrenovićevci, pašićevci i apisovci, četnici i partizani, Latinka i Dobrica, 

1  Slovo na dodjeli nagrade „Dragiša Kašiković“, u Beogradu 2. oktobra 2020. 
godine.
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slobisti i antislobisti, vučićevci i antivučićevci, zvezdaši i partizanovci. 
Jedni će da stave pekokraku, drugi kokardu.   

Apsurd srpske jednačine jeste taj da onaj koji je reši, neće dobiti 
Nobela za matematiku, nego za medicinu. Arčibald Rajs je znao ponešto 
o tome. Došao je kao forenzičar, hemičar i kriminolog, a postao najveći 
srpski psihoterapeut. Ničemu nas nije naučio. Podeljeni, i dalje smo za-
morčići za nekog budućeg Arčibalda. 

Zahvaljujem  žiriju na nagradi, ne zato što je zaslužujem, već zato 
što su na dobrom tragu da dođu do rešenja. Četnici dodeljuju nagradu 
partizanu! Očekivano od vas, u srce ste me uboli!
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Душко Певуља

ЉЕКОВИТА СВОЈСТВА ФИЛОЗОФИЈЕ

Зоран Арсовић: Умијеће живљења, Бесједа, Бањалука 2020. године.

У овом свијету нешто не ваља, не иде онако како би требало да иде... 
као да је све изглобљено, од себе отето и нечим другим пресвучено...

Зоран Арсовић

У свим својим до сада објављеним књигама и појединачним 
текстовима, затим јавним наступима, Зоран Арсовић неодступно 
настоји да филозофији врати онај легитимитет који је имала у ан-
тичким временима, бар у једном суштинском одређењу, да укаже на 
нужност њене тијесне везе са животом. Тако схваћена филозофија је 
по њему насушна потреба нашег времена, свих времена заправо. На 
савременој српској филозофској и интелектуалној сцени он дјелује 
прилично усамљенички, он плива узводно, али не из плитке инте-
лектуалне моде или потребе за било каквом посебношћу. Бродећи 
узводно, дакле тежим путем, Арсовић се враћа као извору, ка матици 
филозофије. Он тиме инсистира на њеној одговорности пред лицем 
времена.
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Зато Зорана Арсовића, прије свега осталог, одликује интелекту-
ално поштење, опредмећено у храбрости да се актуелизују важне теме. 
Он горљиво, слиједећи импулсе свога знања, интелектуалне снаге и 
стваралачке страсти, непрестано поставља најсложенија питања. На 
исти начин се понаша и у студији Умијеће живљења, чије објављивање 
пада у вријеме у којем су несигурност и грчевита, панична запитаност 
прожели читав свијет.

Већ од књиге Сократ: мелодија философије, Арсовићев фило-
зофски дискурс нагиње ка есејистичкој форми, његови текстови се 
читају као добра, мисаоно густа филозофска проза, у којој неријетко 
просину изразито поетска мјеста. Тај његов потпуно хотимични за-
окрет још више је изражен у књигама које су затим услиједиле: Шта 
преостаје, Траг ђавољих копита и Поетика отетог свијета. То је у 
битној мјери диктирала и изазовна а сложена тематика са којом се 
Арсовић храбро ухватио у коштац. То је сагледавање свијета који 
нам измиче из руку, чије покорне слуге постајемо, а који се у наре-
ченим књигама нашег аутора, без увијања, означава као демонски. 
Наиме, ђаво, који је кроз историју мијењао адресе, кога одређује 
сврабеж покретљивости и промијењивости, који је, како Арсовић 
каже, реформатор и револуционар, данас се угнијездио у науку, или 
оно што се данас тако назива. Оно што одликује демон теорије, те-
рор процедуре, објашњења којем не претходи разумијевање, затим 
неодољива потреба да се све квантификује и укалупљује те да се 
маше тим лажним заставама. У отпору према свему томе, дошло 
је до заокрета у Арсовићевој филозофској мисли, која је по свему 
другом остала дубоко научна, увијек снажно утемељена у богатој 
литератури.

У студији Умијеће живљења Арсовић наново, са снажним 
замахом, филозофском аргументацијом и опитним искуством 
расвјетљава комплекс опсесивних питања своје филозофске 
грађевине. Како савременом човјеку, који све више личи на духов-
ног богаља, вратити животни смисо? Како истинском пуноћом 
обогатити егзистенцију? Да ли је то данас најпреча, насушна задаћа 
филозофије? Да ли се, спрам тих њених задатака, филозофији мора 
вратити њен некадашњи смисао?
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Између бројних одређења филозофије, за које пледира 
Арсовић, овдје ћемо издвојити само једну. Преме његовом схва-
тању, самоспознаја је један од главних задатака филозофије, с тим 
да та самоспознаја не представља пут ка некој индивидуалној 
самодовољности или егоистичности човјека, већ стазу ка његовом 
самопревазилажењу, а то онда значи и размицању за друге. У тој по-
треби и потрази за другим, човјек се – то је крајњи наук ове линије 
Арсовићевог разумијевања – потврђује као биће заједнице.

У грчевитом напору обликовања ових тешких питања, Арсовић 
у овој књизи, срупулозно и смјерно назначава и могуће одговоре. 
Могло би се рећи и излаз за нововјековног (просвијећеног) човјека, 
који се одавно забравио у свој карантин, своју добровољну духовну 
изолацију, да се послужимо терминима који нам претходних недјеља 
одзвањају у ушима.

Књига Умијеће живљења Зорана Арсовића, седма по реду у би-
блиотеци „Старинар“, заснива још једну путању ове већ профилисане 
издавачке замисли. Наиме, студија коју предајемо читаоцима израз 
је интенције да се о савременим проблемима и приликама пише из 
перспективе једног плодоносног укрштаја ововременског искуства 
и гласова и сазнања древности.
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Душко Певуља

ГРАЂАНИН И ЊЕГОВ ПОЛИС

Зоран Арсовић: Полис и филозофија, Бесједа, Бањалука 2020. године.

Кад је закон владар онда исто право има и богаташ и сиромах.                                                   
Еурипид

 
Начелно, али и суштински посматрано, питање почетка, једно је 

од најсложенијих које се уопште може поставити. Разумије се, сваког, 
па и зачетка филозофије. Зорана Арсовића, професора филозофије 
на бањалучком Филозофском факултету и филозофа, изграђеног и 
препознатљивог мисаоног лика, магнетски привлачи питање почетка 
филозофије. Зато је фигура Сократа на различите начине присутна у 
његовим књигама и текстовима. Не изненађује, отуда, што је Арсовић 
написао једну од најбољих књига на српском језику посвећену овом 
грчком филозофу, чији наслов садржи веома прецизне назнаке али 
и метафоричке тактове: Сократ: мелодија филозофије.

Према Арсовићевом разумијевању, Сократова позиција, оно 
што она све до данас значи и чиме зрачи, представља родно мјесто 
филозофије. О чему год да умствује, слиједећи ово становиште, 
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Арсовић се враћа Сократу као стојној тачки своје филозофске плат-
форме. На примјер, у значајној књизи Феноменологија и Европа, 
појам Европе, суштинских европских вриједности, али и онога што 
данас растемељује те вриједности, наш аутор сагледава из перспек-
тиве античког искуства. Савремена Европа, тврди али и доказује 
Арсовић, изневјерава суштинске европске врлине. Већ само хорско 
инсистирање на неупитности европског пута, што је само једна иде-
олошко-бирократска – смислом испражњена конструкција – постала 
је рефрен европског политичког дискурса, рефрен који учесталошћу 
понављања све мање значи!

Готово у свим својим књигама и најважнијим радовима Зоран 
Арсовић проблематизује научну и филозофску спознају. У мето-
долошком смислу, његова процедура је потпуно особена. У темеље 
његове густе филозофске прозе положен је огроман истраживачки 
напор. Странице његових радова понекад су упадљиво подвојене: 
готово су равномјерно распоређени  ауторов текст и литература на 
коју се позива, коју користи, на коју упућује или је критички разматра. 
Он потврђује ону познату тезу о филозофији која има два изворишта: 
другу филозофију и властитио искуство.

Арсовић је свјестан ограничености научне спознаје. Најважније 
животне истине, подвлачи наш аутор, није могућно дефинисати, што 
наука својом процедуром настоји. Оно што је научно тачно, не мора 
нужно бити истинито. Тај диференцијални принцип, најчешће није 
подразумијевани епистемолошки чинилац савременог схватања на-
уке. Суспендована за опитно искуство, она вјерно служи сопственим 
пројекцијама неког властитог свијета без Бога и етоса.

Супротно свему реченом, филозофија се конституише посред-
ством непрестаног пропитивања властите позиције. Филозофија, 
онако како је разумијева Арсовић, открива онај дух који конституи-
ше; озвучује шапат завјета, који је заклетва; одређује нам правац, али 
не и смјер; она одређује и нас и наше мјесто, као и наш однос према 
другима; она нам имеаненцијом не закључава егзистенцију. Најзад, 
поред свега другог што је у Арсовићевој интелектуално-стваралачкој 
оптици, филозофија открива и оно што је у нама а није од нас, оно у 
нама чему се истина обраћа и што је кадро да прими објаву.



272

Ч
И

ТА
Њ

Е 
К

А
О

 П
РЕ

И
С

П
И

ТИ
ВА

Њ
Е 

- Д
уш

ко
 П

ев
уљ

а

Расправу Полис и филозофија Зоран Арсовић започиње на 
упечатљив начин, сљедећим зпажањима: Оно што Грцима полис даје, 
немјерљиво је. А како се Грк полису даје, неупоредиво је. И тако се за-
снива занимљива прича коју аутор рачва у различитим смјеровима. 
Саоднос грчког човјека и његовог полиса сложен је и прилично 
неразумљив нашем савременику. Разматрање тог међуодноса отва-
ра могућност за схватање односа грађанина полиса према памћењу 
(утор расвјетљава прелазак са усмености на писменост и наглашва 
све импликације ове мијене), према миту, према божанском, према 
заједници, итд.

Припадност полису, каже Арсовић, била је за грчког гра-
ђанина потврда особене припадности, несведива на било коју од 
нововјековних форми друштвености, у чијем средишту је атеизо-
вани, дезоријентисани појединац, онај који непрестано осмишљава, 
усавршава и увјежбава видове индивидуалности. Та разлика може 
се лијепо илустровати сљедећим Арсовићевим запажањем. Наиме, 
подсјећа он, циљ грчке религије није спознаја бога, већ искуство божан-
скога. Колико је само речено у несагласју са искуствима савремених 
секуларних друштава, склоних да обоготворују пролазност и служе 
свакојаким фетишизираним безначајностима?!

У савременом тренутку у којем смо тако очигледно, како вели-
ки Његош каже, сами и без надзиратеља, Арсовићева студија Полис 
и филозофија може бити љековита за оне који хоће да чују! Зато је 
њима, колико год да их је у нашој средини, свесрдно препоручујемо!
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