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Ранко Поповић

СЈЕЋАЊЕ НА НЕНАДИЋА

У недељу 7. марта 2021. године средства информисања 
су пренијела вијест о смрти пјесничког брачног пара 
Ненадић, Милана и Илеане, рођене Урсу. Нађени су у 
породичној кући, Рељковићева улица у Петроварадину, а 
узрок смрти је, кажу, био квар на плинском котлу.  Илеана 
је поезију писала и на румунском и на српском, а била 
је запажен преводилац и антологичар. Милан Ненадић 
припадао је самом врху савременог српског пјесништва. 
Посљедње у низу признања које је добио за своје 
дугогодишње стваралаштво била је Дучићева награда, која 
му је додијељена у априлу, а уручена почетком новембра 
2019. године у Требињу. На свечаности уручења о славодо-
битнику је у име жирија потписник ових редова прочитао 
текст под насловом Сјећање на „Делове Страшног суда“, 
који сад овдје преносимо као сјећање на великог пјесника. 
Доносимо и цјеловит текст поеме, као и ЦД са снимком на 
коме је забиљежено њено премијерно ауторско казивање, 
у оквиру велике пјесничке вечери на Палама 31. октобра 
1993. године. 
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Као што све под небом има свој час, тако буду вријеме 
и мјесто кад вам се једна пјесма отвори у свој својој снази, 
кад свака њена ријеч нађе одзив у вашем сопственом живо-
ту, свакидашњици и искуству. Како се те силнице изравнавају, 
тешко је одгонетнути, али је сасвим извјесно да су трену-
ци тако снажног доживљаја књижевне ријечи веома ријетки 
и тим драгоцјенији. Час таквог открића поезије Милана 
Ненадића мени се збио поткрај ратне 1993. године, у оквиру 
тад обновљених Сарајевских дана поезије, на пјесничкој вечери 
у Палама, у Фамосовој згради дома културе. 

Били су ми и одраније познати његови стихови и била ми 
је блиска његова реска ријеч, заглушна често попут револверског 
пуцња. Било је неке посебне лирске мистике у тој атентаторској 
пози, тако блиској његовој генерацији, која је њему ипак посеб-
но пристајала, коју је он артикулисао као однос према свијету 
и од које је начинио препознатљив пјеснички став; он је, ипак, 
најубјеђеније и најубједљивије сапштио: Атентатор је у праву. 
Десило му се тако да је нарочито осјетио како му бунтовништво 
припада најприсније, по завичајној линији, па је свог Принципа 
измјестио с оне стране историје, изравнавајући га с поетским 
принципом трајног немира у лирској једначини непристајања, у 
ужареној тачки разарајућег и саморазарајућег пркоса. Рефлекс 
отпора свијету и стално најежен став, безусловни, спочетка не 
баш и нарочито разложни, и прије и мимо стихова утврдили 
су га као пјесника. 

Знано ми је било, тад или нешто касније, и то пјесниково 
зачикавање са свијетом, и његово самоосјећање у њему, у земљи 
и градовима којима је ходио, често хулећи и ријетко посвећујући. 
Хулио је на свијет отровних атома и нуклеарних испарења, 
нагорелих трава и гора без листа, свијет модрих подочњака 
и уљуђених маски, блатних недођија, на то Пустопоље, тај очај 
уточишта, ту црну писту за узлет у ништа, тај рај за кољаче 
од заната; на све што је стварало осјећај тјескобе и неприпадања, 
и што је стало у дистих Усред домовине (рођене туђине), / Ево 
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нас пред светом ко стрељачком четом. Посвећивао је завичајне 
слике, затамњене, гаврановим крилом осјењене. Далеки родни 
Грковци ријетко су се указивали озвучени и ауром позлате уок-
вирени: Дозивају се у јечму, у ражи препелице. / Једно прозорско 
окно са уџерице сева. / Мрк ждребац у шуму замиче стрелимице, 
/ У небу трепти, у небу пршти шева. Те 1993. године овај лир-
ски анархиста истински је устукнуо пред разобрученим злом 
и непочинствима свијета, пред историјским потопом поткрај 
миленија. Самопрогласио се, против урока, Припадником 
Светог Реда Умрлих Изнутра и одговорио изазову рапсодич-
ним замахом двије поеме. Огласио се Уточиштем и Страшним 
судом. Вријеме је било нанијело читаве наплавине отужне пате-
тике псеудопатриотских стихова, бугарило се и запијевало на 
све стране и свакојаким поводима. У таквој атмосфери доживио 
сам опорост и жестину Ненадићевог Страшног суда као чисто 
окрепљење, као позив да се пренемо из духовне анестезирано-
сти и поштено загледамо у себе, у сопствену, препуњену мјешину 
гријеха. Поезија не смије да подилази и шашољи заводљиве за-
блуде, поезија је љута трава за запуштену рану, поручивао нам 
је пјесник сваком ријечи своје пјесме. 

Ненадић припада генерацији која се није либила естрад-
ног изазова, зато његова ријеч тражи да се чује. Зато се и ритмич-
ка заталасаност Страшног суда, са упечатљивим интонационим 
ударима појединих делова, најпуније доживљава слушалачки, 
уз подршку карактеристичног пјесниковог гласа са изразитим 
емотивним модулацијама. Ти ритмички таласи поеме били су 
ми и основни путокази док сам, нешто касније, пјесму скидао 
с магнетофонске траке и на слух јој давао текстуални лик, као 
приређивач пјесничког зборника Сарајевски дани поезије`93, 
гдје је, чини ми се, први пут и објављена. У тој „мојој“ варијанти 
има девет делова, колико и у завршној пјесниковој, с тим што 
је он један фрагмент (седми) избацио, а као девети додао нови 
од свега четири стиха. Почетак је у знаку лирске евокације 
завичаја, необичан утолико што је отворен везником: Јер, немам 
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више смрчу, / Ни орахову крошњу, / Ни шишаркину срчу, / Ни 
белу цветну ношњу,... Оштар акценат узрочности, па онда ка-
талошки паралелизми моћних лирских детаља саздају слику 
изгубљеног завичаја, који то у стварности још није; опроштај је 
призван јачином тамне слутње, кратко и неопозиво. А онда, наг-
ло, рез и нови мотив: Лудило нема капије, / Шта ће лудилу стра-
же? / Овде се закон сваки разбије / И блиста лудак непоражен. 
Засјечено је у саму срчику времена, разорним, освјешћујућим 
ударцем: јесмо живјели лудило, у најразличитијим облицима, 
али смо се стопили с њим и почели га доживљавати као нор-
мално стање. Ко је имао снаге да изађе из себе и погледа се из 
неке издигнуте тачке, непристрасним оком? Случајни и случајем 
вођени, управо онакви каквим се види Ненадићев лирски јунак, 
с којим  се поистовјећујемо, с којим заједно пристајемо на болно 
извртање душе. Нестрпљиви и збуњени и у храму Господњем, у 
вјери раслабљени, и увјерени да свето појање величајног хора / 
нема везе с оним што се збити мора / да ореол који краси главу 
свету, / нема везе с нама на овоме свету. Тај други фрагмент по-
еме завршава се стиховима који су њена морална кичма: Обилић 
и Принцип што су рекли негда, / Схватам, прво, као унутрашњи 
мегдан. Мада му није у нарави да стиховима доцира, Ненадић је 
ову опомену морао гномски изрећи.

Најчаснији међу српским пјесницима давали су нам до 
знања тих година да се епски садржај наше свијести у најновијој 
историјској гунгули и пометњи почео наказно преображавати, 
лишен чврстог темеља моралног покрића. Данојлић, рецимо, 
упозорава да се под извјесним условима страдање може пре-
творити у ачење, а патња истовремено изгубити часно значење. 
Ненадић није тако дискретан, он је директан и кад почне да 
митраљира, не попушта. (Све је овдје и буквално доведено пред 
страшни суд, а онда покренуто и заљуљано у незадрживом рит–
мичком убрзању, како примјећује Ђорђо Сладоје.) Страшни 
суд! Наџаци, кубуре, сабље димискије, протуве, принчеви, вож-
ди, династије, оклопи, ношње, грбови, заставе, главари, чувари, 
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заумне идеје, улизице, шуше, косовкиње сеје, округла беда, и епски 
болови и себарска туга из песмарица – чиме све нисмо засути и 
затрпани из тих стихова који нам сваљују на главу неартикули-
сану повјесницу! Осјети човјек да га тај дуги списак крхотина 
времена у фуриозном вртложењу повлачи у понор и да га чека 
неминовни пад кад ће наше срце да груне / У глуви бетон, / У сло-
во страшнога суда, / У црне браве, у засуне. Није ни чудо да се под 
таквим притиском завапи простор с оне стране јаве (Лепо ми је 
ноћу. Боље видим ноћу. / Боље чујем ноћу. Име ми је Ноћу) и да се 
у таквом преображају свесрдно може захвалити Виду Белом за 
моју слепоћу, / За моју глувоћу. За смртну каквоћу. Је ли, заиста, 
такав преображај неминовност? Има ли нама спаса, / Има ли 
нама заклона, има ли иоткуд и икаквог и трачка наде? Пјесник 
уистину није оптимиста (уосталом, био је тај и на примању 
код нечастивог), али он зна да би се катарзично дејство поеме 
поништило ако не би било и мало смирења у том вулканском 
крешенду и мало ведрине у том црнилу. А смирење долази, опет 
нагло, као адађо једне свијетле визије у којој нема никаквих бас-
нословних чуда и која је сва од једне мале, истрајне људске наде 
у мир и благодат обичне  свакидашњице, с дјетињим осмјехом 
и сјајем у очима, са присним кућним светињама. Само у тако  
грчевитој запитаности над пакленом тајном времена могуће 
је као бесцјен-благо зажудјети и оног тихог мајстора, / Паука 
о старој греди, / Што нит испреда златну / И златно време 
цеди: / Тај вреди, / Тај сува злата вреди. (Нека причају шта хоће 
о немоћи поезије; ја сам слушајући Ненадићеву пјесму засвагда 
схватио вриједност тог златног времена и од тада ми не пада на 
памет да кварим пауков посао!)

Густи и горки талог нашег искуства јамчи за снагу ове 
поеме и она није само сјећање. Заиста се наша фантастична 
стварност оних „врелих година“ претворила у Ненадићеву 
пјесму да се више скоро и не зна шта из чега происходи (Сладоје). 
Као што има снагу да моћно заустави и освијести вријеме, ријеч 
има снагу и да га оживи. Ништа од нашег епског ваја / - Тај се са 
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самим собом спаја, / Ништа од нашег лирског јао / - Тај је у сама 
себе стао. Ове ријечи, бар мени, не доносе само један одређен 
смисао, с којим се могуће и спорити; у њима неизбјежно чујем 
и шум времена које нас је заглушило и ошамутило, времена 
које подземно дјелује и у нама данашњима, ма колико ми тога 
били свјесни или несвјесни. Тешко је заборавити језу која је на-
долазила са завршним стиховима прве верзије Страшног суда; 
опет нас је на крају сачекало оно пријетеће јер, да нас протресе 
и прене из замађијаности, кад нас већ није могло опаметити: 
Страсно се над наш српски ропац / Наднео из бела света про-
сац. / Тај, место бурме, косу носи. / Тај ће да коси. Јер, тај коси. 
И косио је, ваистину, бар то данас сви знамо. А о Лучиндану 
деведесет треће није знао нико, осим пјесме и оне језе у нама. 
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ДЕЛОВИ СТРАШНОГ СУДА

I

Јер, немам више смрчу,
Ни орахову крошњу,
Ни шишаркину срчу,
Ни белу цветну ношњу 
На шљивама, у мају,
Испод родне куће,
Тамо далеко
- Гле, све то неста! - 
Где је рука моје мајке 
Била преблага, топла 
И додиривала места 
Која су тражила лека
И спасоносне влаге са усне 
Која се у сладак пупољак,
У пољубац гусне.

Лудило нема капије,
Шта ће лудилу страже.
Овде се сваки закон разбије 
Да блиста лудак непоражен: 
Одоздо гледа Нико,
Одозго буљи Свеједно
- Једно, па једно. 

II

Опака је милост, ова, што ме хвата: 
Пуцаћу, убити - као из нехата. 
Природно, ја сам и смишљен и рођен 
Да будем случајан и случајем вођен.
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У цркви одстојим кратко, врло збуњен, 
Па излазим нагло, срдит а покуњен, 
Што свето појање величајног хора 
Нема везе с оним што се збити мора, 
Што ореол, који краси главу свету, 
Нема везе са мном на овоме свету.
Обилић и Принцип што су рекли негда, 
Схватам, прво, као унутрашњи мегдан. 

III

Тешко. Претешко.
Из неба ведра 
Праши по нама у дугим, 
Предугим рафалима. 
Носимо леву у десној, 
Смождена вучемо бедра 
И кесе сиротињске 
Путевима прашним, 
Улицама мрачним 
И пацовским каналима.

Има ли нама спаса,
Има ли нама заклона, 
Има ли ико петље 
Да нас унизи жешће,
Да уједе за срце?

Да наше срце груне 
У глуви бетон,
У слово Страшног Суда, 
У црне браве,
У засуне. 
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IV

Лепо ми је ноћу. Боље видим ноћу. 
Боље чујем ноћу. Име ми је ноћу. 
Хвала Белом Виду за моју слепоћу.
За моју глувоћу. За смртну каквоћу.

Лик ми јесте људски па сам, опет, звере 
Из чисте љубави, из часне намере. 
Опрости ми Боже, искупи ме Христе: 
Порази су страшни, победе су исте.

Опрости Србијо - роst coitum triste,
Post coitum omne animal triste.

IV

Долазе по своје:
Наџаци, кубуре, сабље димискије, 
Протуве, принчеви, вожди, династије; 
Долазе по своје (доћи ће нам главе) 
Оклопи и ношње, грбови, заставе 
(Ове, сасвим нове, и из средњег века) 
Из шкриња с тавана, подрума, усека.

Долазе по своје:
Главари, чувари, заумне идеје, 
Улизице, шуше, косовкиње сеје;
Краљу Сунце држе коња, све у сласт 
(Ни сунце не греје ко што греје власт); 
Са висине, озго, Самодржац мотри:
Сад је важно бити - уочен на смотри.

Ево их по своје:
Сестрице Јелице 
Подмећу зделице
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- Неће моћи без парица 
Да поживи Србијица!

А Србија (Народ, Сиротиште, Очух) 
Једва хвата ваздух кроз стегнуту омчу, 
А Сербиа (Владар у безбедном шанцу) 
Напросто се сасу, сатра у шампањцу.

VI

Остали без посла, проарчили мрве. 
Спасени за вечност, сатрти отпрве.

Не пружамо руке а зрели за прошњу. 
Не иде беда уз ајдучку ношњу.

Из упалих зена сулуд понос сева 
Праћен нарочитим завијањем чрева.

VII

Дижемо спечене главе, 
Кривимо танке вратове,
Бацамо погледе на звонике,
На глуве, споре сатове.
Ко ће га знати:
Можда је кривац 
За ову округлу беду 
Она округла плоча 
И ладне бројке по реду 
Које су у се сабиле 
Паклену тајну времена 
Па ће (кад куцне час)
Лишити и нас бремена,
Однети као руком 
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Стресове наше све 
И епске наше болове,
Намаћи беле столњаке,
Намаћи јела на столове, 
Вратити сјај у очи,
Осмех на лице детиње,
Вратити мир у куће,
У куће кућне светиње 
И оног тихог мајстора,
Паука о старој греди,
Што нит испреда златну 
И златно време цеди:
Тај вреди,
Тај сува злата вреди. 

Ево нас, богме, на чистини, 
Ево нас удно света.
Нити ми нешто чинимо, 
Нити то коме смета.

Све и да можемо нешто, 
Нама то није лако:
Ми смо, бре, Срби.
Срби смо.
И те како. 

VIII

Ништа од наше себарске туге, 
Све су то таљиге и каљуге. 
Ништа од наших песмарица,
Све је то река понорница.
Србијо, Брате, сами смо посве 
(До наше душе ко да доспе), 
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Али су стигли, стигли нам тело 
(А оно - поразно празно, свело: 
Црва једнога нема у нама,
Јер нема плода у женама),
Наше је худо меснато саће 
Сасуд за сузе и недаће.

Ништа од нашег епског ваја
- Тај се са самим собом спаја, 
Ништа од нашег лирског јао
- Тај је у сама себе стао, 
Будућност знају тужбалице
- Судбина звезде падалице.

Србијо, Брате, наш је врисак
Налик на јалов, празан стисак, 
На кћер једину чијем се сјају 
Диве - стасала за удају!

А наша мома на издисају,
Јер нема ништа од уреса 
Осим лелека. И удеса. 
Страсно се над наш, српски, ропац 
Наднео из бела света просац:
Тај, место бурме, косу носи.
Тај ће да коси. Јер, тај коси. 

IX

Прекратих свећу и овога дана,
Боле ме очи, и прсти (при врху). 
Немоћно капље (са сувих усана) 
Преостали вокал. Не пронађох сврху.

Зрењанин, септембар 1993. 
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Ђорђо Сладоје 

НЕНАДИЋ И ВИТАМИНИ

Нико у новијој српској поезији, осим можда Диса, није 
био у тој мјери драматично опсједнут смрћу  и нико о њој није 
пјевао тако свечано и узвишено, понекад и дрско и кочоперно, 
као Милан Ненадић. А она се у облику те безбојне и невидљиве 
твари привукла као ласица и удавила га у сну. Гушење гасом јесте 
страшна смрт, али и банална у исти мах и готово увредљива. Ни 
налик на ону из пјесме, као ни живот уосталом.

                                                     
*

Ненадић је био бурна противрјечност, неразмрсиво клуп-
ко динарског витализма и још жешће, такође динарске ауто-
деструктивности. Те невидљиве силе тјерале су га изнутра да 
бјесомучно искушава мрачне стране живота и сопствене при-
роде и да из те помрчине, ко зна како, испреда складне и звучне 
стихове, бунтовничке и молитвене, реске и благе истовремено. 
Његови стихови имају  пуно  егзистенцијално покриће, jер све 
што је написао жестоко је плаћено, и самим тим представља 
драгоцјени залог пјесничке аутентичности. Иако пјева о 
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тешким темама, о смрти, пролазности, страдању и пропадању, 
Ненадићева пјесма никад не звучи ни морбидно ни туробно, 
већ зари неком исконском свјетлошћу, понекад и црним сјајем, 
треперећи као свијећа покрај „општег одра“. Однедавно и покрај 
његовога.                                                            
                                                         

   *  
                      

Код Ненадића се може наћи мноштво изванредних  и по-
тресних пјесама о завичају - о Грковцима грким и чемерним, у 
којима се, најкраће речено, преплићу чежња блудног сина за 
домом и слике нестајања и расапа једног свијета и његовог на-
чина живота, односно културе. Те слике се често мијешају са 
призорима опште пропасти и расула и развијају се у једну мрач-
ну апокалиптичну визију свијета у којој пулсира ништавило. 

Као брижан отац, пјесник ће написати неколико 
дирљивих писама дјеци (кћери Марији и синовима Ђорђу и 
Филипу) и та обраћања њежна и топла, на моменте покајничка 
и искупитељска, јесу сами врхунци његове лирике.

                                                                            
   *  

                                                                                 
Овај пјесник је испјевао низ изузетних пјесама о 

историјској судбини српскога народа, његовим жртвама и под-
визима, узлетима и клонућима. То је, усуђујем се рећи,      патри-
отска поезија првога реда и могла би комотно у читанке, али и у 
најстроже антологије, само да пјевање о отаџбини, из бизарних 
разлога, није код нас презрено као нижа  лирска врста и знак 
анахронизма и паланачког духа.

Кључна, готово митска фигура ове особене лирике јесте 
Гаврило Принцип. Они су земљаци, Граховљани, и ту чињеницу 
је Ненадић, не без поноса, често истицао. Испјевао му је читав 
сонетни вијенац, међу љепшима у нашој поезији, а у „Општем 
одру“, једној од његових бољих књига, има циклус „Атентатор је 
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у праву“. Могло би се, с тим у вези, казати - а то нам и аутор су-
герише - како су позиције пјесника и атентатора веома сличне. 
И један и други су очајни подвижници, усамљени побуњеници 
против устројства свијета сазданог на злу, неправди, лажима и 
лицемјерју, на насиљу историје над појединцем и другим зулу-
мима којима је слабо људско створење изложено. И пјесник и 
атентатор гаје лијепу заблуду да ће својим чином промијенити 
свијет и учинити га бољим. Па иако се на први поглед њихов 
напор чини узалудним, ипак се без те заблуде ништа вриједно 
не да урадити, па чак ни добра пјесма написати.

                                                              
   *  

                        
Осим по изванредним пјесмама, Милан Ненадић ће оста-

ти упамћен и по бројним анегдотама од којих су неке заиста 
сурове. Као учесник и свједок, могао бих и сам неке преприча-
ти, али умјесто тога биљежим сусрет са „кућним Ненадићем“, 
каквог  дотада нисам познавао, иако смо се дружили све тамо 
од прадавних седамдесетих година  двадесетог вијека. И то ће 
за мене бити једно чудно и радосно откриће.

Могло је то бити негдје поткрај  давне (а све су изгледа 
давне) 1994. године. Идемо нас тројица – Мирослав Алексић, 
Благоје Баковић и ја – у Зрењанин, бивши Бечкерек и некадашњи 
Петровград, да говоримо о Ненадићу. Приређују му у Народном 
позоришту програм поводом изласка „Уточишта“, ако нисам 
побркао наслове, што у крајњем за причу није ни важно. Из 
Београда ће доћи Милосав Тешић, а од домаћих ту је Радивој 
Шајтинац, још мало па прави симпосион. Стигли смо раније, па 
ћемо по договору, свратити код Ненадића који је тада живио у 
Зрењанину. Осврћемо се по стану у којем очито нема никога 
осим нашег бодрог и срдачног домаћина. Дјеца су вјероватно 
у школи, а Илеана на послу или је можда скокнула до мајке, 
по намирнице. Јер бјеше вријеме кад су грах и кромпир сувога 
злата вриједили. – Сједајте да ручате, ви сте с пута и гладни и 
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жедни, како су говорили моји стари свакоме ко би свратио у 
Грковце. А мојој жени је пречи посао и од мене и од гостију, 
па сам ја нешто збрчко и ко зна на шта то личи. И већ изно-
си ракију, ваља се чашу-двије пред ручак,одлична је, Зорићева, 
двије године одстајала у бурету. А онда сервира супу: - Узми 
супу, каже, домаћа је, кокошија и одлична је за пушачка плућа. 
Загледам га у чуду и провјеравам да нисмо случајно залутали 
код неког другог. Та није ваљда да имају два Ненадића. И један 
је понекад превише. Хвалимо и супу и главно јело и кувара, а 
њему драго као да му кажемо - баш ти је добра пјесма. У неко 
доба се присјети да на столу нема салате и силно нам се због тога 
извињава. - Е морате пробати мој кисели купус, ваљда је надо-
шо. И убрзо се са  купусном главицом  враћа из подрума.  – Е, 
гледај је, жути се ко дукат, а пуна витамина, узмите, добри су вам 
витамини, нарочито Ц, ви сте ипак алкохоличари, а ово односи 
мамурлук ко руком. Гледам га – јесте Ненадић. Слушам -  и не 
могу да повјерујем то што чујем. Ненадић и витамини – па има 
ли у држави и у свемиру, у овом граду који је тако немилосрдно 
опјевао, ишта надреалније.

Има, богме: 
- Пробајте колаче и попијтe  кафу док ја набрзину опеглам 

кошуљу да вас вечарас не брукам пред народом. Видим га кроз 
одшкринута врата – стварно пегла бијелу кошуљу, клечећи на 
тепиху. А ко му пише пјесме? Овај што нам побожно прино-
си супу и кисели купус, или онај који чим се домогне кафане 
разбија све у парампарчад. И себе, разумије се. А биће понајприје 
да то ради душа која је све упила и запамтила па се понекад 
гласне кроз ријечи које, упркос општој помрчини, свјетлуцају 
и брује свечано и складно, искупљујући све „грехе и пороке“ 
који се збраше у тзв. животу. Опрезно ово записујем, стрепећи 
да и мене не приупита, као што је у љутњи питао једног нашег 
колегу – јеси ли ти икад чуо себе – шта говориш? 
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   *  
                   

Послије, пред препуном позоришном салом изговорисмо 
о Ненадићу све што му припада као једном од најзначајнијих 
пјесника  нашег времена. А онда одосмо у кафану и просусмо 
супу, саџгасмо витамине, згужвасмо бијеле  кошуље и карира-
не столњаке и „челом свега падасмо по столу“, као толико пута 
прије и послије.

И ево најзад испунисмо сва она силна обећања на мамур-
лук – да нећемо никад више. Али зато су онај ручак препун 
витамина и његов кувар остали јединствени и незаборавни.

                                                     
*

Сад се опет ваља навикавати на вјечно одсуство још 
једног пријатеља. И говорити о њему у перфекту. Или ћутати. 
И с времена на вријеме прочитати неку пјесму.
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Ђорђо Сладоје

ДА ТИ ЈА КАЖЕМ, ГОВЕДО ЈЕДНО

Крај је љета, 1987. Идем и ја на Косово, мада је већ кас-
но за све осим за седмодневну књижевну колонију која се, у 
организацији Друштва књижевника Косова и Метохије, одржа-
ва на Брезовици. И да не повјерујеш – Центротрансов аутобус 
брекће на перону, свјеже опран и истимарен, па изгледа као 
нов, ни налик на оне харабатије у којима се годинама дрндам 
одлазећи у завичај. Врата се без шкрипе отварају и затварају, 
што је посебно важно, прозори раде ко подмазани, сједишта 
исправна и нумерисана... И возач умивен и обријан, уљудан. 
Каже добро вече, и до виђења каже онима који успут излазе. 
Однекуд ми је познат, не он већ то нешто при њему – сјен, рекла 
би моја мајка. Прекршим крупним словима исписану наредбу 
која строго забрањује разговор са возачем  и  ријеч по ријеч, 
открисмо да смо земљаци. Замисли, молим те, Радован-Раде, 
Новов старији син – и већ толики! Његов отац је дуго возио онај 
једини задружни камион, и први у Улогу набавио лимузину, па 
је Раде уз њега, прије слова, савладао возачке вјештине и једном 
сам сјео у ауто, па су се Уложани у чуду крстили – сама лети 
Новова лимузина, а он пије у биртији. Раде се смије и потврђује 
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да је све баш тако било. И њега питам може ли га испрве смотати 
на оној окучи испод Страна. Јок, каже, то је само Сабљица мого. 
А све ми се чини да би могао и он, али неће да квари причу о 
чувеном возачу аутобуса на релацији Сарајево-Улог. И обратно. 
Гледам га како дугим рукама, лако и елегантно окреће волан и 
ужива. Њему је Бог то дао.

У Приштини ускачем у препун аутобус који вози на 
Брезовицу и већ негдје код Урошевца, да не кажем Феризаја, 
почињем и буквално да се гушим у брују непознатих ријечи и 
дође ми да искочим из возила у покрету кроз одервечена врата 
каквих сам се нагледао, али у посљедњем тренутку одустајем – 
да не наносим толику штету српској поезији. Хотел „Нарцис“ 
дјелује на први поглед сређено и пространо, па ипaк није ни до 
кољена приштинском „Гранду“, иако се по свему види да су га 
као за себе градили. Већина учесника већ се бијаше окупила, а 
главнину су чинили домаћи, албански писци. И овдје чујем оне 
ријечи као да су ме допратиле из аутобуса; као да говори само 
Рамиз, док Боро шапће или ћути. И дуго му је ћутати.

Тек што сам се смјестио, извјесни Бериша позва ме на пиће 
у кафаницу ниже хотела и одмах крену да опањкава домаће, 
углавном српске писце, хвалећи нас који долазимо са стране 
и кратко се задржавамо. Уз кафу поче да мудрује о културним 
образцима и цивилизацијским разликама – ваљда тако, по за-
датку, искушава госте и притврђује с ким има посла. Не треп-
нувши, рекох да не може бити говора о култури тамо гдје се 
руше гробља и богомоље. Бериша то прогута и зовну конобара. 
Како пролазе “колонијални“ дани тако се осипа број оних који 
са мном разговарају, а и онај се Бериша утандрчио као да се 
никад видјели нисмо. Једино се Енвер Ђерђеку труди да одржи, 
макар и усиљену, домаћинску љубазност. 

Али ту су Даринка Јеврић и Ацо Ракочевић и двојица млађих 
пјесника који су се кратко задржали па им нисам запамтио имена. 
Из Београда стигли Брана Прелевић и Ратко Адамовић. И куд 
ћеш више за провод, јер овдје другог посла очигледно неће бити.
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Кад оду конобари, пијемо до касно, или већ буде рано, 
вино из оближње продавнице, и богме смо им добар пазар на-
правили, а кад и тамо понестане, Ацо однекуд исуче спасонос-
ну флашу домаћег  белог – грдно брате да боље не може бити. 
Зачудо, будим се бодар и испаван, без мамурлука, главобоље 
и других синдрома.  – То ти је, каже Ацо, зато што си на сво-
ме, говедо једно. И заиста, понекад ми се учини да су овдашњи 
предјели само продужетак, блажи и питомији, мога врлетног 
завичаја. И надморска висина је приближна оној на којој сам 
одрастао, и која нам, како учени кажу, највише одговара. Али 
пресудно је, ипак, то што Ацо рече  – да, то је моје, бјеше моје. 
Пусто српско.

Прозуклим гласом, искрзаним пићем и дуваном и 
свакојаким горким плодовима, Дара почне неку жалобну ко-
совску пјесму (као да другачијих има), а ми прихватимо. Срећом 
нико нас не чује, јер Колонија одавно спава, иако сигурно има и 
оних који по задатку дежурају.

А онда дође Ратко па нам пјева руске романсе, онако те-
атрално као на велеградској позорници, а у паузама кроз ону лу-
лицу, усхићен прича о свом новом роману који ових дана завр-
шава и који ће шокирати београдску књижевну чаршију и све 
жирије. Зна то по оном повремену муњевитом сијеву у десној 
руци – од рамена до врхова прстију – а од кога хартија про-
гори. Мјерка нас и провјерава јесмо ли му повјеровали, а онда 
наставља да распирује наше славјанске душе и пусто русофил-
ство, уживајући у свом наступу. Боравак у „Нарцису“ додао је 
Ралету још једну нијансу самољубља. А  Брана се само смјешка.
                                                       

*
Позва нас на вечеру чувени вајар Светомир Арсић Басара, 

који овдје у обновљеној очевој кући проводи љета. У кући која 
је уједно и атеље прави русвај –  као да је неко, час прије нашег 
доласка  расплашио шумокрадице – свуда уоколо пањеви разли-
читих облика и величина, таслаци, даске и позамашни трупци 
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увезани ланцима и влачезима... на зиду рамови, што празни 
што попуњени старим породичним фотографијама, па каши-
ка, оклагија, преслица, вретено, јарам, виле и грабље, држалице 
и други знани и драги предмети, да не кажем артефакти. Ратко 
све чешће погледује на једно омање косиште, фино здјељано и 
изрезбарено. Вајар прича да је таленат и љубав према дрвету 
наслиједио од оца који је био дрводјеља и то такав мајстор да 
га он никад неће достићи, иако се свакодневно својски труди. 
А онда усред приче, уста и оно косиште  поклони Ратку. Овај се 
клања до земљице црне  и захваљује и све љуби то парче дрвета, 
као да је срмом опточено и одмах на уздарје вади један од својих 
изузетних романа, са прогоретинама на појединим страницама.

- Сад ћу ти га сломит на три половине, јебало те косиште 
– шапћем Ралету – да си ти бар једном косом замахнуо, не би 
га ту жвалавио, ја ти јемац. А шта ће му то косиште, сами Бог 
зна, осим да га подсјећа на дједа код кога је, како сјетно прича, 
проводио љетне распутe.  Некакво је прикладно, иако с много 
ваљаних разлога гајим одвратност према тој алатки, и можда 
може да послужи и као држало за перо којим се пишу ти дебе-
ли и шокантни романи. На повратку у хотел додајем:  – То ти, 
мој Адамовићу само не може косити, па да га је седам Басара 
правило – ту се, да те подсјетим, јер давно си ти код ђеда био 
козбаша – мора коса насадити. А коса ти је чудо, у то си се ваљда 
и сам увјерио, и није мој комшија Шабан бадава говорио: – Чувај 
се, синко, косе и Влаха – то по седамнајес пута на дан полијеће 
на инсана.  Сад се и  Брана гласно смије, а Ратко замахује оном 
реликвијом: – Нисам вјерово да си такав зајебант.
                                                    

*
Ацо у говору брза као да га неко гони, а истрзане рече-

нице некако превезује поштапалицом – говедо једно. И при-
ча нам тако на тераси у ситне сате, уз несебичну помоћ вина 
из оближње продавнице, како је њему причао неки новинар, 
говедо једно, да Тито има ауру и некакву магијску силу која ти 
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не да да му приђеш ближе од метар и по. Он је једном пробао и 
остао укочен. Није ти то, кажем, од његове магије него од твога 
страха, говедо једно. А он се куне свим и свачим и не би да га још 
једном сретне, ни за живу главу. – А онда ти ја набавим све оне 
пропуснице и специјалне дозволе да могу  пратити све важне 
догађаје и активности још значајнијих личности. И кад хоће, 
оно и буде – обретем се једном, као акредитовани извјештач, 
на свечаном пријему који је Тито, након успјешнх разговора и 
договора, приредио неком свом афричком пајташу. Није баш 
Хаиле Селасије, али много ме је на њега подсјећао. Е сад ћеш, 
Ацо, говедо једно, да му сјебеш ауру и растуриш магију, кура-
жим се и оштрим, али није ми свеједно. Нико ми не брани и 
могу да му приђем и отмем томпус, а он се смјешка као да зна 
за јадац. Још један корак и клонуше ми руке као да је онај фото-
апарат од олова. Тај је, говедо једно, заиста био сила нечастива, 
каже Ацо, још и сад љут на Тита, а нарочито на оног новинара 
који је изгледа био у праву, говедо једно.

Ацо се баш развезао, па прича како је једном  високи гост 
из Београда, министар шта ли је, говедо једно, дошао да у не-
ком селу положи камен-темељац за  важну установу, чини ми се 
Дом културе. Иако је камен, па још  темељац тежак, а још тежа 
лопата свете косовске земље, некако је уз помоћ домаћина – 
предсједника општине, иначе  наставника фискултуре, успио 
да то обави. И донио говор, обострано штампан, и кренуо да 
га декламује, свечано и надахнуто и још увијек задихано од 
малопређашњих физичких напора, да је микрофон и овдје од-
мах пропиштао.  Ах, то жалосно српско озвучење, са којим ваља 
водити медијски ратове; о томе би заиста требало есеј написати.

- Окупили смо се, браћо и сестре, на овој светој српској 
земљи...  Кад то чу, магарац који се излежавао на  оближњој ле-
дини, приподиже главу и узврати – ија-и-ја-ијаааа... Онај заћути, 
а магарац клоне главом у зелену траву, задовољан својом ре-
пликом. А  присутни се гуше у смијеху... Да започнемо градњу 
овог значајног објекта у циљу духовног и културног развоја... 
Ија-ија-ја... одговара магарац коме микрофон не треба.
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Онај опет умукне, говедо једно, и у чуду се осврће. Публика 
се све гласније  смије. Једино су новинари нервозни и престра-
шени, јер не знају како ће на снимку раздвојити говорнике и 
чији говор обрисати – не зна се који је од ког бољи.  ...У циљу 
опстанка нашег народа на овој... ијааа-и-ја-иха-и... 

Какав магарац, говедо једно, каже Ацо. Грохотом му 
узвраћа  наше вино  из његових тајних залиха. Добро брате, 
да грђе не може бити. А баш је штета што нема неког високог 
говорника па да му узвратимо...                         

                                                                     
 *

Излежавамо се на хотелској тераси, огромној као фудбал-
ско игралиште, и скупљамо инспирацију за нова ремек- дјела  
која ћемо писати чим се вратимо кући. Јер, код куће је најбоље, 
кажу они који једва чекају да од ње побјегну. На  ледини око хо-
тела двоје стараца – као да видим своје родитеље – купе мршаве 
откосе сијена и све чешће погледују у небо – у мрачне облаке 
који навиру преко Брезовице. Од свих невоља које тежака сна-
лазе, покисло сијено је једна од грђих, иако има и она утјешна 
која каже: Ко је налио тај ће и осушити. Можда и хоће али про-
кисло сијено не вриједи ни колико слама;  избјегавају га зими 
чак и остављени сеоски коњи, све док им глад не дојади.

Хајде да им помогнемо, предлажем, што Ратко и Брана 
прихватају без поговора. Знам да Ратко не умије косити, али 
ваљда су га тамо код ђеда припуштали да нешто са женама 
пршка око сијена. Брану упућујем да грабље држи на руци и не 
гребе по земљи – поломиће зупце, па ништа нисмо урадили. И 
да видиш, Брана управио и запни-одапни вазда пред њим гоми-
лица сијена, а Ратко са сто јада на вилама принесе – ни колико за 
гнијезда.  Али се труди и презнојава. Ово је један од ријетких по-
слова за који могу рећи да га знам и умијем, па сам се сав саздо 
да то мало сијена што прије салетимо и  у навиљке збаврљчимо, 
како је говорио мој отац, вазда стрепећи да га ћудљива љетна 
киша не превари. 

32
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Старци се захваљују и благосиљају по сто пута и хоће на-
зор да нас воде на ручак, што учтиво и кроз шалу одбијамо. 
Добро нас хране у хотелу, а ово што смо урадили није ни за 
сендвич. Ипак поклекосмо пред флашом домаћег вина које 
озарени домаћин однекуд изнесе. – Велику и праву ствар смо 
урадили, шапће ми Ратко. Морамо се узајамно помагати. Ако 
још каже да се дрво на дрво, а човјек на човјека ослања, вилама 
ћу га пробуразити.

А за све вријеме ове необичне  мобе, са спрата гдје смо 
смјештени, кроз прозор понекад вирне нечија глава. Осјетим 
на потиљку тај поглед који биљежи наш преступ. Јер ово што 
чинимо није предвиђено за колонију као духовно и стваралачко 
стјециште. Умјесто да трућамо о положају књижевности у само-
управном друштву, ми се бавимо нелегално покошеним сијеном 
које по свим правилима припада хотелу, а не неким неознатим 
људима. Увече ме ни Ђерђеку не поздравља, што сам, право 
речено, и заслужио. И трудио сам се да залужим. Задовољан 
сам данашњим аграрним подухватом и гласно похваљујем све 
учеснике, што Ратко прихвата озбиљно, као и сваку похвалу. А 
Брана се само смјешка.

*
Кад су, 2004. године, изгонили остатке Срба са Косова и 

Метохије (и још их изгоне), Даринка Јеврић је одбила да на-
пусти Приштину, ријешена да по сваку цијену, до посљедњег 
даха остане на светој косовској земљи.  О томе очајнички узви-
шеном подвигу српски пјесници су,  са безбједне удаљености, 
испјеваали низ лирских похвала. А онда су и њу, уз помоћ 
међународне заједнице, депортовали у Београд, гдје је, недуго 
затим, и преминула. Пресвиснула мученица за хвостанском 
земљом. Умро је и Брана Прелевић, суптилни лирик и прево-
дилац са португалског, тихо и готово нечујно, како је и живио. 
Нека је покој његовој осмјехнутој души. Тамо је поодавно и Ацо 
Ракочевић, пјесник за дјецу и новинар за одрасле, и сигурно се 
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понекад обрецне на првог до себе: – Чекај бре, говедо једно, да ти 
ја нешто кажем... Ратка Адамовића сретнем, понекад, на Сајму 
књига. Не сумњам да је завршио још један шокантан роман, али 
немам више ни времена ни воље да о томе слушам. И жао ми је 
што је тако. Светомира Арсића, не знам шта ће му оно Басара, 
никада више нисам видио. По повратку са Колоније, написао 
сам пјесму Вече на Брезовици и њему је посветио. Чујем да је још 
жив. Дуговјек је, јер је благословен занат дрводјељски.

А шта се десило са осталим учесницима те давне Колоније, 
рачунајући и потписника ових редова – не знам. А шта бих и 
да знам.

Тако ти је то,  друшкане мој, рекла би Даринка Јеврић, 
једна од посљедњих српских властелинки.
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Анђелко  АНУШИЋ

НАРОДНА ДУША   

    
 Свет је недостојан телета у штали,

недостојан штале. 
           

Бранислав Петровић

Свакојаки свати сврате у моју редакцију.
Тако ми и треба.
Навикао сам их на себе.
Да, тако ти и треба, слажу се и колеге.                             
Ти добровољно играш народну луду, прекорава ме пријатељ 

који презире новине, власт, државу.  Нема лепих речи ни за на-
родни пук.

А неки моји добри познаници, шеретски накривљени, 
спомињу Ћопићеву Веселу женицу. Други, мргоџије, Достојевског 
и неке његове познате ликове. Не заобилазе ни  Потемкина. Трећи 
који не воле оштрину мога пера, отворено ме називају фишкалом.

А  они моји свати, многи од њих, већ су ме одавно  
прекрстили:
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Народна душа. Наша народна душа.
Тако кликћу.
Ти полажеш квасац примитивизму и злу, каже  једнан од 

мојих ненавидника. 
Троше те и распињу лукави. После ће те одбацити као 

свака трошевина што се смећу предаје, гракћу они који су од  
оног писца читали само ону веселу песмицу. 

Умотаваш ругобу у станиол. Кречиш стварност. 
Обмањујеш. Слепце упућујеш на криви пут. Умножаваш будале. 
Сејеш коров и конопљу...

Замерају ми. 
Понеки од њих окренуше главу од мене.
Цинкаре ме и у удружењу новинара, чујем.
Помажем људима. Шта вам је, људи?
Браним се.
Помажеш на криви начин.
Узвраћају.
Не размишљам много о овоме, мада понекад себе ухватим 

у недоумљу: 
Стварно, шта сам ја? Како то помажем,? Ко су, и какви 

су они чији сам добротвор? Какви ће сутра бити?
Али, брзо одстрањујем ове помисли.
Не напуштам своју ролу.
Јер ја сам задужбинар речи.
Наврмајстор!
Поправљам непоправљиво. Туђе, глупе или неопрез-

но изговорене речи.  Размрсујем почетак и  конац збрканих, 
згужваних, погубљених мисли без мисли.  Кад  орни народни 
људи, жељни јавне пажње,  муцаво или занемело гледају у ме, 
не знајући шта да одговоре на моје новинарско питање – ја 
их саветујем како би и шта би било добро. Шта ћу, некако ми 
их је жао. Понекад, њиховим речима, одговорим уместо њих. 
Сутрадан зову пријатеље и знанце – међу којима има и моје 
старе клијентеле – и хвале се како су дали добар интервју. 
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Многима, који тек примају политички постриг седајући 
на какву столичицу, пишем говоре. Мудре, пуне обећања и на-
дежде, беседе.  

Преко ноћи, из масе анонимаца, постају људи на гласу. 
Људи које зову други људи, испливали на површ чаршијске 
плићине. 

Понеки зову телефоном, и безмерно се захваљују.
Стојим ти на услузи. Само реци ако ти шта треба. А 

ако постанем каква крупна власт – моја врата су ти увек 
отворена.

Не треба ми ништа, редовно одговарам.
Имам све! 
И више од тога!
А у себи, дубоко то кријући, у томе часу мислим ово: 
Не дај ми Боже, да ми шта од тог народног човека  устреба! 

Ма ни лек да је, не бих га узео! Јер, ја сам добротвор! Задужбинар  
језика.  Не смем то да превидим.

Неки забораве да се јаве. Или не стижу због обиља народ–
них послова. Сете ме се  кад се присете  да се  неосољена јавност, 
наводно, ужелела њихове мудрине. 

И ето их опет.
Једва да и некавко извињење избрслаче.
Не одбијам их. 
Примам их, као лекар што прима.
Стало ми је до јавног мнења, и њиховог угледа који су 

мукотрпно стекли.
Није лако са речима! Мука је то духу, и мени. А камоли...
И о листу за који пишем, бринем. Не пишем како они го-

воре. Не. Не  циљам  на оно Вуково законоправило!
На себе и не мислим. 
Ја играм своју судбинску ролу! 
И јутренца једног, ето ти  повређеног новајлије  – поранио, 

затекао ме уз шољицу  кафе. Пени се, пршти  и смрди из њега 
као из укварене  боце пива. (Једном сам набасао на такву – и 
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кад се с душом нисам растао!) Послао га тај и тај, каже, „коме 
си ти већ помогао“.

У изјави за моје новине, један из супарничке политичке 
партије, из чиста мира, вели, жестоко га опатрнуо. Прочитао 
сам то, и знам да је нападач некада био у истој странци као и 
нападнути. После је тај променио неколико партијских гаћа, 
као и овај што сад седи преко пута мене.

Наругао му се, и свашта натоварио, баш у незгодном часу, 
кад је овај на локалним изборима добио поверење бирача за 
скамију градске скупштине.

Сад треба узвратити. Дуг за дуг. Милошта за милошту. 
           Каже.

Изругани донео и рецептуру како да то учини.
Дао му неко. Не открива ко, нити ме занима. 
Чита ми:
Измисли што горе можеш. Оцрни. Облати. 
Да твоја паралажа посрами његову лажу.
Подметни. Стави му уста. Под језик, у  његово гнездо свој 

мућак.
Изврни. Испретурај. Замрси. Оклевећи. Опањкај. Исеци га. 

Налепи му. Натртљај. Напетљај као на свога рођенога, кад си 
сам са својим помислима.

Уради тако да и Ришеље пожели твој наук. Јер, трибина 
је сад твоја. Трг  под папучом твојих папучара. Јавност стриже 
козјим ушима. Смлаћена гомила магарећим. И ко зна кад ће више 
оваква прилика бити.

Прокажи га. Оцинкај. Ошпијај иза леђа, све о његовој 
прошлости. Ишчачкај ако има нешто и о његовим прецима. 
Учини то све као иза затворених врата. Испод образине  старог  
пријатељства. Јер та бол најјаче пече.  

Прецртај га. Потри. Избриши.Сажежи. Воском црвеним 
му на име, хлеб и дело. Зачепи му губац навек. Крушну брњицу  
забиј.

Свој трн у његову Ахилову пету.
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Попљуј га. Бљувотину на њ, као на плот. Коров, бунику. 
Коприву. 

Под ребра га. У бубреге. У плексус. Испод појаса. Саспи му 
зубе у певалицу.

Натовари му коломаза на образ, како нико никоме није. 
Рỳгом и бруком затрпај га, као мрлину.

„Шта кажеш“, пита. 
„Имаш рецептуру. Уради према упутству“.
Он ме згрануто гледа.
„Али  како? Како би ти“?
„Никако“!
„Прећутао?! Да не вратим посуђено?! Ма ти си  онда исти 

као и он! Ти си његов човек!  Нећу ти ово заборавити!  Ма ти 
си...ма ти си...“

И рече ми што досад нисам чуо. 
Оде. Замало собом не однесе врата. Квака тресну о под. 
„Шта то  би“?, улети секретарица.
„Један  мој пацијент“, насмејах се.
Сутрадан наста некаква стрка и бука у предузећу. 

Графички радници ступили у штрајк,  чујем.  Уочи избора, ради-
ли два месеца прековремено. У три смене. Директор им обећао 
надокнаду, па порекао. Заправо, одложио на неорочено. Они за-
уставили машине. А треба хитно одштампати важан материјал 
за скупштинску седницу. Раднике подбунио, и заступа их, један 
млад човек. Одважан,  промућуран, помало дрзак. Челни човек 
побеснео. Партијски пожар победничке странке чија је сува  
травчица, примакао се његовој фотељи. Покренуо хитан дис-
циплински поступак. Тражи да се  овоме изрекне моментални 
отказ. 

Младић дошао код мене да га посаветујем како да се бра-
ни. Помажем му, и кажем да ипак одштампа тај материјал. Па 
после може опет да настави штрајк, уколико дикректор не ис-
плати зарађено.

Он не пристаде на то.
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Не послуша ме.
„Олињалом лажову  више се не може веровати“, рече. 
Радничког коловођу отпустише с посла. Његове приста-

лице сломише претњама и уценама.
И ето ти овога опет код мене. Каже да ће фирму тужити 

суду. Сад му се ваља борити озбиљним аргументима. Како? Ја 
позовем свога колегу са  факултета, угледног адвоката од кога  
стрепе и тужиоци и судије, и замолим га да младића заступа.  
С повластаицом. 

„Генералисимус – тако генералног директора назива глав-
ни уредник новина – „намерава да ти дадне отказ. Нарушио си 
углед предузећа, подржавајући нераднике“, узбуђено ми казује 
први међу јендакима, који је успео, после  великих окапања, да 
сучува аутономију листа.

„И“?
„Саветовао сам га да то не би било паметно“.
„Повредио си његово демократско право. Притисак 

утицајем“.
Главни масно опсова, што је ретко чинио.
И заиста, после неколико дана уручише ми решење о от-

казу. Дисциплински поступак није ни вођен. 
Пресавих табак и одлучих да се сам борим за правицу.
Фишкалу, одбрани се! 
Усправљао си примитивце, потхрањивао зло, сад жањеш 

што си заслужио!
Народна душо, где су сад они  твоји људи?
Бадава си кречио!
Ипак, молери се увек траже!
Слуге задобију венце које заслужују...
Варниче електронске поруке. 
Од срца  се смејем. Не одговарам  никоме ништа.
Нека будем нема јека без одјека!
Понекад у граду видим  некога од оних народних људи 

који су опседали моју редакцију. Видео сам и једног који је 
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постао министар  правде у новој влади. Партијски противници 
га отпужују да је купио диплому. Споре му и диплому ветери-
нарског техничара. А јуче, кад сам ишао да предам пожурницу 
на судску писараницу,  пролазећи поред оне зграде коју називају 
народни парламент, спазих да отуда изађе онај са којим сам ра-
дио његов први  интервју у животу. И сад је он први човек тамо.  
Кад ме  угледа,  због нечега се брзо, са свитом, врати назад. 
Као да је нешто заборавио. Или... Углавном, чим их  из даљине 
опазим, гледам да одмах, ако је икако могуће, пређем на другу 
страну улице. 

Да не доводим честите људе у искушење.  
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КРСТИВОЈЕ ИЛИЋ – ПЕСНИК

Крстивоје Илић рођен је 1938. године у Вила-Лесци 
(Коцељева). Песник, писац за децу, драматичар, есејист. 
Школовао се у Драгињу, Шапцу и Београду. Стихови су му 
превођени на стране језике. Добитник је више угледних 
књижевних признања, међу којима и „Круне деспота Стефана“ – 
за целокупно песничко стваралаштво. Живи и ствара у Шапцу.

Песничке књиге: Раздор у слуху руже (1973), Лабудови 
над Вила-Леском (1977), Елегије из предграђа (1982, 2001), 
Приговор Орфеју (1987), Елегије из казамата (1989), Јесењи 
предели (1990), Катрени о вину (1992, 2001), Мишарске елегије 
(1995, 2003, 2006), Изабране песме (1996), Сабор бесмртника 
(1999), У судњи час (2000), Химне са хиподрома (2001), Сонети 
за куртизане (2002), У судњи час (2003), Елегије над горама и 
водама (2003, 2004), Порекло сонета (2006), Краљевски епита-
фи (2010), Церски епитафи (2014), Полећела два врана гаврана 
(2016), Изабране елегије (2016), Подземна опела (2017), Косовске 
елегије (2019).

Књиге за децу (песме, бајке, приче): Јастреб на нишану 
(1980), Коласте аздије (1985), Мале љубавне песме (11 издања 
1990–2007), Пролеће у Драгињу (1994, 1996, 2001), Пелен и Мелема 
(2002), Дечак из Вила-Леске (2004).

Драме: Мишарска битка (2000), Коб и слава Немањића 
(2018). 

Антологија: Сазвежђе Ариљског анђела (1996).
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Крстивоје Илић

ЕЛЕГИЈА КАО ОРФЕЈЕВ ДАР

Тек у часу постајања Прве речи, којом је, у ствари, творио 
себе, Бог успоставља поредак и склад универзума. Остављајући 
Првој речи могућност промене, отворио се простор настанка 
говора, који је егзистирао у својој различитости!

И баш из те егзистенције рађа се први Песник, и прва 
Песма! Мада припада митолошком времену, славни Певач, 
тракијски краљевић Орфеј, постаје Праотац свих песника, са 
обе стране историје! Од њега су велики песници, и Бранко 
Радичевић, наследили дар да одгонетну тајну која је садржана 
у човековој духовној, а не телесној сличности са Творцем, што 
се господару небеса није свидело!

И то је прва коб песника и поезије! Једном, и заувек!
Казна је била, и остала сурова: вечна патња духа и тела!
Али, захваљујући тој патњи, настала је у Јонији, пре много 

векова, најстарија песничка форма – елегија, као исповедна 
тужбалица. Није ни чудо што је таквом својом суштином лако 
привукла у загрљај већ по дару боголиког, али и трагичног 
Бранка!
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Елегија је и пре Бранка постојала у српском песништву, 
али је он први унео у њу свежину ритма и гласа, дубину и јасност 
исказа, и лексичко богатство.

У овом, до бола сажетом, говорењу, износим на престоље 
песничког језика само две Бранкове речи, две именице, из две и 
формом и садржином различите елегије. Ради се о именицама 
„мраз”, и „лист”, датим у плуралу.

У љубавној елегији „Туга и опомена”, на завршетку првог 
стиха, стоји именица м р а з и, донета у множини, коју подржава 
придев „крути”! Па тако имамо: „Одавна већ су о’шли крути 
мрази!” Та кратка множина условљена је ритмичко-метричким 
захтевима Бранковог стиха.

Ускоро су то његови велики следбеници прихватили као 
дар за распеваност своје поезије. Најпре Војислав Илић, а затим 
и Дучић, који је средишњи део своје поетике градио на краткој 
множини. Примери су многобројни: бози, краљи, пути, лави!

У другој елегији, „Кад млидијах умрети”, једној од 
најлепших, и најпотреснијих у српском песништву, имамо чу-
вени почетни стих: “Лисје жути веће по дрвећу”, уместо очеки-
ваног: лишће! Бранко, који није знао за компактне и дифузне 
сугласнике, нервом генија осетио је да му компактни гласови Ш 
и Ћ, у именици „лишће”, постају сметња за звучни узлет стиха, 
па их замењује дифузним С и Ј! Посебно што су сонанти Л и Ј, 
сугласници лаке артикулације! Тако именицом „лисје” песник 
остварује жељену интонацију сопственог живота!

Као у првом случају утицаја на Илића и Дучића, тако су 
у другом присутни Црњански и Раичковић. Црњански, који 
у величанственој елегији „Стражилово” више разговара са 
лишћем него са успоменама, такав однос задржава у целокуп-
ном делу!

Па ипак, „лисје” остаје само Бранково!
Раичковић, чија би се недостижна лирика могла ишчита-

вати на крошњама, у једном тренутку долази до чудесног мета-
форичког склопа „Црно лишће уста”! Али, не и лисје, не и лисје!



47

Песници су учинили, чине и чиниће своје, остало је на 
теоретичарима и лингвистима да трагају за мање познатим, али 
увек присутним Бранковим песничким наслеђем.

У нераскидивом јединству судбине и дела, и Бранков жи-
вот стао је у кратку множину година, све док то лисје срца није 
престало да трепери.

Али Бранкова поезија, попут крвотока, наставља своје 
токове кроз историју песништва.

[Беседа на Стражиловским сусретима у Сремским 
Карловцима 2007]
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ПОЕЗИЈА И ЖИВОТ

СВЕ ЈЕ У ТЕБИ

Све је у теби: расади шума и ветра,
стазе са меким чланцима животиња;
орач застао под брегом, невидљив
од семена и магле; коњи и пси, као
божанства полегли у прелету прост ора,
у касу тек овлаш ухваћеном унутар ока,
муњевитом; гробови, са децом и венцима
на узглављу, њихове из таме отете
површине, са свежим замахом оружја
и болова; стада, ћудљиво и немушто
одмеравање планине, сред жеђи,
кад бронза јавља прилазак грома
и урлика; кућа, вериге само, са сунцем
на огњишту, пред којим седе сви они
којих нема, блиски једино по мирису
хаљина окачених на мачеве псовки
што расецају кров; лоза, њени већ напуштени
чокоти, под којим си, тек стасао, пун вина
и крви, вриснуо преплашено у себи,
спазивши негде прво наго тело родбинске
жене; све то, кажем ти, и време којим
сад ходиш, овде, и које још није
за сећање, нестаће са твојим телом,
кад једном сиђеш у ноћ; а горе,
остаће живот, као лишће на води,
да се лагано њише, за друге!
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У ВАТРИ ЈЕЗИКА

Да упознаш говор, промене, облике –
душу сваког гласа, мелодију слога:
да ти речи буду егзотичне биљке
у чистој промаји језика и Бога!

И све да буде лако, једноставно,
као што тече из кладенца вода:
време будуће, садашње, прадавно
само ће себе свему да придода!

То би онда била целина сазнања
живота и смрти, природе и људи,
када се мисао примиче и склања
у ватру језика, у ћутање студи!
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ПЕСНИК У СОНЕТУ

Остани у сонету – нека ти буде двор:
ту ћеш једино доћи до постеље и вина;
притаји се и слушај: под земљом пева хор
о слави, која стиже из смрти и дубина!

Испружи руке своје у бескрај, у вечерње,
кад је милостив Бог, и сва његова свита;
видећеш: силази сунце, али се анђео пење
на олтар изгубљених, да тужне молитве чита!

Због тебе овај сонет даљине одгонета:
хтео би да те врати чистој суштини света,
тамо, где више неће владати глад и зима!

Где душа рађа песму, а поље густу раж,
ту је порекло среће, све остало је лаж:
остани – и предај се краљевству вечних рима!
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ЗАВИЧАЈ И ЉУБАВ

СУНЦЕ НАД ЗАВИЧАЈЕМ

Да те заувек опевам, о
сунце над завичајем,
како се спушташ
низ падине
брегова, где си једном
већ дало свој божански
облик мојој драгој
долини,
кроз коју су
пролетали анђели и
коњаници, славећи
јунаштво, и земљу која
нас храни
и бесконачно успављује!
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ШУМА У БРДАРИЦИ

Безбројно дрвеће – родбино једина:
у свету где нас не познаје нико,
само је ветар, на који сам свико,
разумљив мом уху: пуста је ледина

где су некад расли јавори и леске:
нема жбуња; у легла звери, где се
млади вуци коте, неко лишће тресе,
са грма, пренетог у сфере небеске!
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ВИЛА-ЛЕСКА

Оцу Миловану

Ено, сред Вила-Леске још спава
големи храст, са стаблом у ваздуху:
т в о ј  отац Аксентије, сав у огњу,
разгони над њим громове
што стижу из понора небеса,
једном већ срушени са престола!
                А доле,
лишени тог јунаштва, са челиком
у наручју, људи пред откос приводе
животињу!
        Жетва,
као расечен ветар – гомила крв!
Јеси тако желела, Земљо:
браздама својих њива да течеш!
Оче!
       Ми, деца некад, чувамо ноћу
твоју сеновиту гробницу, од уста
Месеца! Ко зна, можда ће негде,
у неком дубоком датуму године –
да те тишине превазиђу, и оспоре!
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ЕЛЕГИЈА НА ГРОБУ МАЈКЕ ЗАГОРКЕ

Поверавам се овој ружи што ти на гробу ниче,
и болом њеног трна – искуство мртвих стичем!

И слутим да се смешиш док ове речи пишем,
јер доле лепше мисли у постељу се слише!

Како је људско тело (створено у несвести),
наша једина стварност, коју ће земља свести;

На призор ишчезлог даха, неке празнине веће,
у којој нас свака хумка подсећа на распеће!

Али сам због другог овде: да ти додирнем лице,
које је постало светлост, под небом Брдарице!
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СОНЕТ ЉУБАВИ

    Славки

Јутрос ти ветар шаље сонете по равници:
надлећу младе речи, и слогови, и слова;
сонети, то су тела: куцају дамари, живци,
уморни од лутања, од прогонства и лова!

За њима жуде птице, и богови, и цвеће,
нема ни једног стабла које их не помене:
у сонетима је сунце од самог неба веће,
и зато у срцу света долази до промене.

А теби, тако лепој, шта ли сонети значе:
да ли ти крв и душа зашуме много јаче
кад их из мојих уста, из патње и бескраја,

принесу твоме уху далеке, страшне силе;
изреци, и прекриј ме покровом од свиле,
па онда моли земљу да нас у смрти спаја!
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ПОЦЕРСКА ЗИМА

      Славки

Све ће то поцерска зима –
на успомену свести:
на неки бели снимак,
у оку и у свести!

Где веје по дрвећу –
тишина снежног праха:
а срце пали свећу –
у лавиринту мрака!

Али, без твоје сени
престаће дах у мени,
и занемеће двери!

Јер патње све су веће,
за душу, која креће –
у небо, да трепери!
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КАД СВЕ ОВО МИНЕ

Славки

Кад све ово мине и душе нам прими
Небо, у своје вртове плавети –
ти ме се негде ван живота сети,
у неком вечном лету, или зими!

Можда ће сећање изнова да врати
некадашњем бићу облик телесности:
зато све патње и боли премости –
и дођи: а где сам, једина ћеш знати!

Немој да те моја одсутност растужи;
довољно је: руке у празнину пружи,
твоје беле руке, два нежна сонета.

Додирнућеш тело и лепше и млађе –
створено од нове, непознате грађе
што је исклесана изван овог света!
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НА ОБАЛАМА СТИКСА

Пожури, још се много мрачних
долина налази испред нас! Ти
и не слутиш како се време
поништава: оно што смо до
недавно додиривали рукама,
сад је прах; нема милости за
наша земаљска тела: мрак је
прозрео све што смо толико
година смишљали као одбрану
љубави! Убрзај ход: ево,
истиче час, и све је гневнији
возар на обалама Стикса;
ухвати ме за руку, сад ће
предели страха, где из нас
изводе душу: касно је за твој
осмех којим си некад
заустављала ноћ! О, сад је
ћутање наша једина наслада,
коју нисмо довољно
остварили у времену живота!

58
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ПЕВАЊЕ, ПЕСНИЦИ

ДУША И ПЛОД

Заједно – душа и плод,
у кругу мутне свести:
изнад је плави свод
посмртних исповести!

Множе се старе речи
из далеких сванућа:
у њима анђео клечи
на постељи од прућа!

Кад сазри корен бола
и растопи се смола
у сваком делу зглоба,

тад прилазимо крају,
где непрекидно трају –
закони сна и гроба!
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СОНЕТ ЛЕТА

Стевану Раичковићу

Не иди никуд из лета,
из класја које влата;
чујеш ли: туку длета,
клеше се двор за јата

тек слетела на траве,
која ће једном прећи,
са друге стране јаве,
у простор много већи!

Само те светлост може
спојити са бескрајем –
кад небу кажеш: Боже,

једино у теби трајем:
и кад се изнова вину,
сва јата – у висину!
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СЛАВА У ГОСПОДУ

Ако је слава само Твоја,
 а све друго је прах и пена,
може ли после дугих мена
да се, уз напев Крстивоја,

досегне оно тајно слово –
које је и Твој прилог стиху,
куд се анђео на видику,
занесен неким мутним зовом,

пресели у вечни склад сонета,
и опет буде сам и сетан –
као да и није бестелесан!

А слава која се тајно склања,
у други облик постојања –
и мени даје место где сам!
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РУЖА ЗА ОБЕШЕНОГ СУЖЊА

    Франсоа Вијону

О, тамна ружо – средиште свих зала,
недостојна стабла храста, или иве;
пренета у баште, где судије живе:
да ли си некад расла крај вешала!

Да примиш у цвасти последње уздахе
тела што се тужним молитвама брани
од свег заборава: јер већ су му дани
ишчезли: и ускоро ће бити део праха!
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МОЛИТВА ЗА УКЛЕТЕ СУЖЊЕ

Петру Кочићу

Боже, који држиш жезло у рукама –
не дај да Ти сужњи пате у мукама!

Они што су жељни слободе и вина,
очекују вечну правду са висина!

Између два света, на тамној граници,
нека их заштите Твоји посланици!

Кад си већ створио непокорне људе,
не дозволи да им неправедно суде!

Зар нису и они део Твога лика,
и без њих је земља пуна мученика!

Нека им се горка судба преокрене:
ако мораш, Оче, казни само мене!
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ВИНСКЕ РАПСОДИЈЕ

ЊЕГОШ

Црна ми је луча пред очима –
црна вила вино наточила:
Нема више за мене лијека,
брзо прође Ноћ скупља вијека!

БРАНКО

Збогом браћо у песми и пићу –
већ у зору на далеко бићу:
кад се сунце са запада врати,
Виногради, збогом умиљати!

ЛАЗИ

Нигде ни зајма, ни мираза –
свима је дужан лепи Лаза:
а нема вина без валуте,
Santa Maria della Salute!

ЂУРИ

„Вина, Мила, вина, Мила...“
још се чује са дна гроба:
оставила дивна вила,
вечно жедног, свога роба!
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ДУЧИЋУ

Младо вино из Требиња –
са укусом велебиља:
сва се крчма радовала
Благу цара Радована!
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ОТАЏБИНА

ЈЕСЕН НА КОСОВУ 1389.

Прва јесен после Страшног суда –
орлови су поспали по стењу,
звери дрхте од големих чуда:
још се Срби у небеса пењу!

Још устају испод земље мртви –
свака рука своју сабљу тражи:
Вишњи Боже, место им покажи
где се Милош примакао жртви!

Посестриме над Голеш планином –
тужним гласом у ноћи наричу:
„Гле, несрећно племе Немањино
већ полако одлази у причу!“
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КОСОВСКА ЕЛЕГИЈА

Никако да чујем клетву, која је и мени сродна,
а сишао сам дубље од бола, самом јауку до дна!

Као да више нигде нема ни језика, ни уста
у овом тужном царству без утехе и чувства!

Само се страшна птица уз своје крике пење
према црном бескрају, без наде у спасење!

Нешто се нечујно креће између сна и јаве,
слутим како ће змије прогнати љуте лаве!

Једна се стара рана још већем болу враћа,
звери беже из легла, пчеле беже из саћа!

Ја стојим сам на брегу, доле је понор густи,
Косово одлази у ноћ, кроз магле, и чељусти!
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ПРОКЛЕТСТВО

Кад је Ђорђе Србијом завладо:
Над Тополом пало сунце младо!

Од страшног се пламена препао,
ковач – што је секиру клепао!

Из челика прозбориле речи,
о проклетству, завери и сечи!

Ђорђе јури на четири стране,
пребројава битке и мегдане.

Заплакале на ливади траве:
голем јунак путује без – главе!

Вожд подиже у небеса руке,
до Лазара – да јави за Турке!

Показује сабљама обема,
да Турчина у Србији нема!

„Светли кнеже, подари ми савет,
па се мирно повуци у плавет!

Не треба ми богатства ни власти:
како Србе од издаје спасти!“

Задрхтала муња испод свода:
Лазар ћути – небом змија хода!

Тужи вила са највишег брега:
Тешко свуда своме без својега!
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ПОХВАЛА ПЕВАЧУ

1.

Од Немање, Саве и Стефана,
није лепша песма испевана!

Као што је о мишарском боју:
тако Хомер славио је Троју!

Сунце јавља кроз сребрне нити,
да је Вишњић Певач видовити!

Нема стиха, ни речи, ни слога,
да се нису винули до – Бога!

До војвода, царева и краља,
до колиба, пастира и ткаља!

И још много имена и ствари,
подигли су увис соколари!

Да пронађу светлост изгубљену,
у крвавом на бојишту плену.

У ходању преко живих рана,
црном ноћи – огледалу дана!

2. 

Шта је песма ако Певач ћути,
тражи сунце свемир размакнути!
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Траже струне истине у звуку,
време стало – две се војске туку!

И ја застах, зачуђен пред стихом,
тог Певача са божанским ликом!

Постиђен сам од рођеног вида,
сенка песме своју кулу зида.

На Мишару – где знамени стоје;
Аз се писах: Грешни Крстивоје!
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ИСПОВЕСТ

Све то спевах над гором и водом –
кад задрхта душа за слободом!
Кад Србима земно царство мину
и Бог сруши сунце у празнину!
Сад из, таме, јединог сванућа,
правим ново гудало од прућа!
Кад испружим у небеса руке,
да измирим звуке и јауке!
Али време, звезда наопака,
диже нове зидине од мрака!
Иза којих говор ишчезава,
вену речи у корену трава!
Створитељу светлости и тмине,
подигни ме опет у висине!
Тамо где је срце васељени,
па пробуди анђела у мени!
Нека кличе испод свода плава:
САМО СЛОГА СРБИНА СПАСАВА!
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ПЕСМА И СМРТ

СОНЕТ ПРАХА

Ех, једном ће све то бити развејано,
са твојим прахом, изнад Вила-Леске:
кад стигне време само смрти знано,
и земни предели додирну небеске!

Све ће у том праху мисао да згусне:
љубав и дрвеће, радости и сете,
и твоје у патњи занемеле усне,
и руке које су на крст разапете!

Само ће се душа стихом да најави,
и да се зањише у врх стабла павит,
јер су у твом праху и сонет и руда!

И наслеђе тамних, понорних дубина,
где мутно језеро стиче укус вина:
да прими последњу исповест лабуда!
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ОДЈЕЦИ

НАЈПРИСНИЈИ НАГОН БИЋА

Суштинске особине карактеристичне за песме из Раздо-
ра у слуху руже крију се у песниковам одношењу према сопс-
твеном доживљавању света а не према самом свету, јер Илић 
стварност схвата као стварност песме и песника, којима се 
једино стварно може да обраћа и које, зато, једино може да веже 
за најприсније нагоне свога бића. Он песму види као могућност 
за преодолевање пролазности пред којом је сам немоћан, и како 
стварност обилује наговештајима смрти, песник повлачењем у 
песму хоће на њу да заборави. Песма је његова глад, и то глад 
онаква каква се отвара у „прекомерне птице“ која је „светлост 
чиста“ и коју, јер је рођена из варки, „мирно водимо кроз грло 
пусто“ управо стога што Види се њена коб: / дубока кула ветра 
пред којим клечи / време (песма „Прекомерна птица“); и то глад 
онаква каквом „анђео“, са којим се песник као са „прекомер-
ном птицом“ поистовећује, доводи смрт у забуну... Преведено 
на језик критичкога разумевања, ова глад за бесконачношћу 
јесте у ствари дозивање песме којој време најзад неће одолети, 
дозивање могућно једино преко онестваривања реалности.

Крстивоје Илић то онестваривање постиже на више 
начина. Најпре, довођењем до узајмног прожимања начела 
материјалности и начела духовности... На симбиозе овога типа 
надовезују се непостојана магновења иза којих се увек творе 
мирне и трајне слике... Онестварење стварности Илић сугери-
ше и мотивом неприсутности песме чије би речи обухватиле 
најдубљи човеков нагон, његову жеђ за бескрајем. Такво сазнање, 
међутим, одвело је песника још даље: мотив одсутности постаје 
његова опсесија и остварује се у најразличитијим видовима.

Строго изведеним одабирањем из обиља могућних зна-
чења што их може имати једна реч онога њеног смисла који јој 
даје контекст, могли бисмо, тако, открити да је у овој пое-зији 
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утврђен чудесно логичан низ метафора одсуства. Овде се, наи-
ме, и појмом „простора“, и појмом „празнине“ и појмом „нескла-
да“ (као одсуства склада) означује једно исто: снага, неумере-
ност људске чежње за трајним и ванвременим...

Упоредо са ширењем смислова појма „одсутност“ ра-
звијају се у песмама Крстивоја Илића метафорички обриси мо-
тива јесени. Штавише, сем неколико изузетака (и то углавном у 
стиховима који претходе циклусима), све песме из ове збирке 
носе наговештаје уморне природе...

Јован Пејчић

СВЕЧАНИ ПОЕТСКИ ТОН

Друга збирка песама Крстивоја Илића, Лабудови над 
Вила-Леском, представља овог аутора као већ зрелог песника 
особеног талента. Испевана на тему смрти, ова поезија је сва у 
свечаном, понесеном, скоро емфатичном тону, иако без пате-
тике и сентименталних излива... Изванредно вешто владајући 
ритмом, реченицом, са изузетним осећањем мере и са смис-
лом за згуснуто, Илић се, размишљајући о животу и смрти, 
уме да уздигне до космичке визије и несвакидашњих митских 
обележја, најављујући једну богату песничку будућност.

Милан Комненић

ПЕСНИК СМИРЕНЕ ДИКЦИЈЕ

У књизи Приговор Орфеју видимо Крстивоја Илића као 
песника који савремену осећајност венчава са једном класич-
ном, смиреном дикцијом. При том, његов стих узбуђује упра-
во том смиреном, а мајсторском сведеношћу линије, функ-
ционалном лепотом слика и метафора, пригушеним блеском 
зреле рефлексије. Осим тога, целина је остварена као у једном 

74



75

продуженом потезу; песме су, у овој својој разноликости, све у 
јединственој температури и емотивном набоју...

[...]
У Јесењим пределима Крстивоја Илића песме су дате као 

фиксирање облика и модалитета песниковог односа према све-
ту: оном видљивом и невидљивом; оном изрецивом и неизре-
цивом; фиксирања у облику сажетих, овде понекад и херметич-
ких лирских рефлексија.

Доживљавање трансценденталног овде се приклања ка 
нуминозном: „Вечност: то време пуно Бога.“ Суштина тог пес-
никовог Бога уме и да се распрши у неком необавезном панте-
изму, али и да се згусне у хелдерлиновски потресном уочавању: 
„Бог је померен...“

Иван В. Лалић

КРСТ И ЊЕГОВА ЗНАМЕЊА

Крстивоје Илић, Орфеј из Вила –Леске, сада се [у збирци 
У судњи час] појављује као спаситељев изасланик, сав у знаку 
крста и његових знамења...

Добрица Ерић

С ОНУ СТРАНУ ПОЈАВНОГ

У књизи У судњи час Илић настоји да покаже да је песник 
према лицу свога времена понекад окренут... тако да не мора 
да говори о ономе што је обично и свакодневно, већ о ономе 
што је смештено с оне стране појавног света и његових облика. 
Зато овај разговор са Створитељем има и једну, све време, под-
разумевану дубину. А тако и мора бити ако се говори о тајни 
стварања и судбини створеног...

Радивоје Микић
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САВРШЕНСТВО ЛИРСКОГ ОБЛИКА

Крстивоје Илић је песник лирског истраживања мета-
физичких и филозофских трепета и закутака бића. То биће – 
људско и песничко, састављено од тела, осећања и језика – пес-
ник је поистоветио са песмом, чијем „бићу“ (изразу, значењу) 
прибавља посвећене нијансе, са уделом божанског.

Сматрајући песнички израз посебним божјим даром, 
а форму сонета највишим савршенством лирског облика, 
Крстивоје Илић је у својој поезији спојио више нивоа и значења 
песме и природе, песничког завета и судбине. Догодило се то 
на неколико тематских планова, који се у крајњем – спајају у 
један, али се могу поменути и као засебни: љубавни, историјско-
патриотски, религиозни.

Елегичност обухвата и стварни и апстрактни свег Илићеве 
лирике. Његов стварни свет само је привидно документаран. 
Историјском и документарном слоју своје поезије, и када га снаб-
де подацима, напоменама, тумачењима, датумима и местима, пес-
ник увек дода довољну меру имагинарности и симболичности, да 
га удаљи од стварности колико је то поезији потребно...

Драган Лакићевић

ЕЛЕГИЈСКИ ДИСТИХ

Обнављајући у Елегијама над горама и водама древни 
елегијски дистих у српској књижевности, али одступивши од 
хексаметра тако што му је додао још један слог,  Крстивоје Илић 
је сачинио збирку историјско-рефлексивних елегија у којима 
сажима сву трагику краја двадесето века... Благо наглашавајући, 
тек кроз наговештај, Косово, Свету Гору или трачког Орфеја, 
Илић локализује своје елегије на балкански простор и његову 
вишевековну несрећу.

Љубица Милетић
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УРОЊЕНОСТ У ТРАДИЦИЈУ

Префињен лиричар, мајстор форме, творац неколиких 
најлепших сонета савремене српске поезије, Илић је песник 
дубоко уроњен у традицију и светске и српске елегије – туж-
балице, јадованке (како би казао Лаза Костић), у тајне поет-
ског исповедања која захватају у значења и симболику свега 
видљивог и невидљивог у људској судбини, и такође судбини 
певања. Све је лирски јунак његових елегија: живот у долини 
плача, природа у своме бујању и вењењу, пролазност, љубав и 
смрт. Меланхолија је тон у којем се догађа и развија Илићева 
елегија, и кад пева о јунацима са социјалне маргине (просјак, 
каменорезац, дунавски алас, кишобранџија, ложач циглане, 
књижевни боем...), и када продорним, свежим, новим језичко-
поетским сликама и метафорама говори о оном најтежем и 
најболнијем: метафизици стварања, постојања и умирања.

Јован Пејчић

ДУХ И РИЈЕЧ НЕМАЊИЋА

Представе о српским владарима из династије Немањића 
дошле су до савременог песника из више праваца и извора. 
Ти извори били су у тој мери посвећени и духовно-емотивно 
обојени – да су морали да „озраче“ и „покрену“ биће поезије 
осетљиво на старину, светост, лепоту личности и подвига...

Све то зна и осећа савремени песник Крстивоје Илић, који 
у својим зрелим годинама на лирски начин оживљава дух и реч 
лозе Немањића. Он то чини у форми епитафа – имагинарних 
надгробних записа, које песник конструише на основу знакова 
и боја откривених у сазнањима о немањићком добу, духу и делу.

Дочаравати краљевске и царске, монашке и властелинске 
исказе из давнине, и, уз то, с оне стране гроба – значило је за 
песника: одабрати језик и ритам, форму и облик којима се пес-
ми-епитафу прибавља свечаност, реторичност, узвишеност...
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Моћ владара има у себи и духовну димензију; без ње 
Крстивоје Илић не би певао њиховим гласовима.

Духовна димензија обухвата и живот и смрт. Отуд епи- 
таф има елемената молитве – и за оно пре и за оно после смрти. 
Пре смрти био је живот; његове светле и тамне боје и чињенице 
региструје песник, градећи истовремено орнаменте и симболе 
песме. После смрти је памћење – духовно и метафизичко, па-
ганско и хришћанско схватање бесмртности...

Пред читаоцем је мала лирска историја старог српског 
царства – до Душана Силног и Уроша Нејаког. Епилог тој 
узвишеној повесници – истом свечаном интонацијом као 
краљеви и свеци – казује један себар. Он је песников двојник и 
њега ће следити сви потоњи баштиници краљевског духа: мо-
наси, биографи, епски певачи и савремени песници у које спада 
и Крстивоје Илић.

Драган Лакићевић

ПРОСТОР НАРОДНЕ ДУШЕ

Певати о Мишару након Вишњића, о, чини се, недомашно 
опеваном општем месту наше националне историје, знак је да 
се Крстивоје Илић у зениту свог песничког успона осмелио на 
свој најизазовнији песнички подухват. Мишарске елегије у свом 
епско- лирском закорачају и историјске теме изнашле су свој 
нов и свеж приступ, своју властиту стазу тако да се њиховом 
појавом збива малено чудо „виш Србије" на њеном песничком 
небу. У њима није упесмљен само бој, дешавања пре и након њега, 
сукобљене су стране и њихове вође. Простор песничке збирке 
шири се и на првог и највећег Певача о мишарском боју, на про-
стор народне душе која је у току два столећа упила у себе сам 
догађај и његове јунаке, најзад, на онострано и будуће које је у 
стању да провиденцијално прозре и докучи само Песник...

У Илићевим Мишарским елегијама од свих ликова 
најцеловитији је и најприсутнији је лик Певача. Осим што се 
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помиње у неколико уводних песама, Филипу Вишњићу су у це-
лини посвећене песме Гуслар Филип и Похвала Певачу. У овим 
песмама Вишњић је служитељ Речи која, отпевана уз гусле, пре-
раста у зраке, у молитву, стреми ка небу и испуњава „простор 
испод свода" тако да је свет, у ствари, опросторена песма Певача. 
Промишљајући судбину народа и вођа, који су прегли да врате 
„царства изгубљена", Певач види „даље од погледа". Из вечног 
мрака своје слепоће, озарен унутарњом светлошћу, он духов-
ним очима види изнад и преко шароликог и пролазног света.

Добрило Аранитовић

ПРЕФИЊЕНИ ЛИРИЧАР

Као префињени лиричар, један од најдаровитих међу сав-
ременицима, Илић се у Мишарским елегијама мајсторски узнео 
у тешкој форми дистиха до висина наше епске поезије.

Драгомир Брајковић

ОРЕОЛ СВЕЦА И ХЕРОЈА
Мишарске елегије Крстивоја Илића, врховног елегичара 

српског језика, и у новом читању, уз додатну Химну мишарским 
јунацима, увериле су ме моћном сугестивношћу и мелемним 
појем да је у српском памћењу опстануло и постануло песма 
само оно што се посвећено озарило ореолом свеца и хероја!

Бој, који није постао песма, није ни био вођен!
Бој на Мишару, најславнији и највећи којег су Срби до-

били од Душана до Вожда, имао је и највећег Певача: бесмртног 
Филипа Вишњића!

А данас има – Крстивоја!
Момир Војводић
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КА УНУТРАШЊЕМ ИДЕНТИТЕТУ

Прво право семе јасне, по поетским и душевно-духовним 
особинама узвишене родољубивости песника Крстивоја Илића 
посејано је у његовим „Молитвама са Космета“, кругу песама из 
1985. посвећених вапајноме животу деце на Косову и Метохији 
у ово раздешено време, унетом исте године у књигу изабраних 
стихова Коласте аздије. После овога најранијег гласа доћи ће, на 
шест векова од Газиместанског боја, тужбалица „Јесен на Косову 
1389“, а за њом и циклус „Тужаљке за Лазаром“.

Лирски сусрет песников са световном и са духовном 
српском повешћу, са питањима унутрашњег идентитета личности 
и народа, није, отад, престао да се шири и, што је за књижевност 
битније, није престао да се спушта у дубину националног живота 
– да, кратко речено, у формама које као Једно изражавају про-
лазно и ванвремено, песнички конкретизује лепоте, понос, боли 
историјског постојања и опстајања српског народа. 

Тако су, у уравнотеженим размацима, настале Илићеве 
збирке Мишарске елегије (1995), Сабор бесмртника (1996), 
Краљевски епитафи (2010), Церски епитафи (2014), Полећела 
два врана гаврана (2016), које су се онда, све, слиле 2017. године 
у јединствени избор Подземна опела.

Најновија збирка, Косовске елегије (2019), тематски увећава, 
значењски разгранава свеприсуство лирске, повремено лирско-
епске родољубивости Крстивоја Илића. Национално предање 
и мит, елементи историчности и ониризма, мистика укрштених 
светова (горњега /небеског/, земаљскога /овдашњег/ и доњег /
оностраног/), епско-лирска визија свеопштега људскога живо-
та, религиозна озарења, коначно језик и облици стихова и стро-
фа – то су чиниоци који, изузмемо ли опеване појаве и прили-
ке, једнако и истосмерно карактеришу метафорику, значењске 
димензије, духовну и историјску, небеску и овострану суштину 
Илићевог отаџбинског певања. Етика и поетика исказа овде су 
од истоветног корена.

Јован Пејчић
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Радомир Уљаревић

АУТОПОЕТИЧКА МИМОИЛАЖЕЊА
 
Олако сам прихватио позив Редакције да покушам да у 

облику краћег есеја формулишем неколико аутопоетичких 
опаски, и да притом одаберем низ пјесама које и саме имају 
ауотопоетички дух, и како то обично бива, суочио сам се са 
обавезом која ме надмаша и са нерешивим дилемама које ме 
опсједају. Одлагао сам испуњење ове обавезе до тренутка кад 
сам напокон, стијешњен временом, прибјегао послу, и написао 
наслов аутопоетичка мимоилажења - тај насловни оксиморон 
ми омогућава да се осврнем на неке неразрешиве супротности 
које свакога од нас тиште.

При покушају да издвојим групу пјесама које садрже 
извјесне аутопоетичке слојеве наједном сам увидио да сваки 
стих, заправо, припада тој групи. Овом приликом сам увидио 
да су ме све објављене пјесме напустиле, да сам изгубио сваку 
надлежност над њима, тако сам увидио да ја нисам позван чак 
ни да полажем право на разумијевање тих пјесама. 

Читам сваку од тих пјесама чудећи јој се, помишљајући да 
је ја нисам написао, да се некако написала сама у мојој близини. 
Зачуђен сам над искуством раних година које је старије од њих. 
Пјесник једино може да пише о ономе што не може да схвати. Tо 
о чему пише, не може да схвати ни у раним ни у касним година-
ма. Пјесник покушава да успостави комуникацију, да подијели 
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једно дубоко, когнитивно, само своје искуство, налазећи у том 
дијељењу читав смисао писања, тј. постојања. Постојања као 
писања. 

Дакле, то је било вишедеценијско упорно инсистирање 
на  једном те истом, а то је тражење што приближнијег израза 
за оно што је тајанствено, и несхватљиво. Ја сам покушавао да 
обликујем пјесме у што прикладнијој форми. Сада разумијем 
да су те пјесме заправо обликовале мене и упутиле ме у највећу 
тајну – тајну мене. Искуство је одиста безвремено, иначе откуд у 
раним стиховима сва знања која ће тек доћи временом и стече-
ним искуствима кроз вријеме. Зато пјесници не треба да читају 
своје пјесме, ако желе да избјегну ту нејасност, ту збуњеност 
пред којом једнако стоје сви.

Пјесник се у свијету којим је окружен никада не осјећа 
добро, то је основна премиса, додворава се укусу публике, 
или само покушава да поправи свој ужасни положај! Све што 
пјесник може, јесте да пише. Како? То није његова одговорност, 
о томе нека Муза полаже рачун. Пјесник је позван да ради само 
оно чему се не може одупријети.

Поезија није мишљење већ говор слика које су изукршта-
не. Тај говор се доима као мишљење. Семантика тих изукршта-
них слика, без ријечи, јер ријечи су образовале слике, и нема их 
више у чистој поезији. Поезија поставља питања - то је њен на-
чин одговарања на сва питања, најчешће на она непостављена. 
Немам права да говорим о својој поезији, јер, заправо, ја и ни-
сам упућен у њене тајне. То нисам ја, то су пјесме ниочем, или ,у 
најбољем случају, о малим, споредним стварима. Поезија не 
смије да оптерети, она мора да ослободи, да релаксира, зато, 
нисам више сигуран у позвање поезије, у сусрету са страхотама 
и поезија губи својства и изнутра изгара себе саму.

Вјерујем, неко је о томе говорио, да човјек ништа не може 
без самоће, исто као што ништа не може сам.

Kо је једном почео да пише увијек ради исто, и кад не 
пише. Тражећи ријечи којима би ту истост изразио тим новим 
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ријечима, тражећи друге ријечи којима ће ту истост узвести до 
појма другости. 

Пјесник увијек ради на некој новој пјесми која ће, у не-
ком тренутку, бити записана, а тај рад на пјесми је рад у ходу, 
на спавању, на путовању, ма гдје био, и ма шта друго радио, 
пјесник је увијек упућен на то једно. Да ли пјесник пише само 
једну пјесму, у аутопоетичким огледањима свако се са тим 
питањем нађе очи у очи. Пјесник је позван да изговори оно што 
је неизговорљиво и објасни што је необјашњиво, и то питање 
намеће форму могућег одговора, могуће пјесме.

Заиста, немам права да говорим о својој поезији, јер за-
право ја и нисам упућен у њене тајне. И уопште, аутор је непо-
добан читалац властитог текста, непоуздан и не би се требало 
упуштати и слушати ауторска тумачења која су увијек сумњива 
и могу да заведу читаоца. Пред великим стварима песник устук-
не. Ако је нешто велико и немогуће га је исказати, онда је то уне-
колико могуће искључиво посредством оних непретенциозних, 
другачијих, симбола малих ствари. 

Сем стања душе, поезију занимају и стања ствари, 
налазећи да су ти описи не мање важни од описа живих, или 
да су ствари у много чему живље од живих, и да су ти описи 
често сентименталнији него они први, и да се не може сасвим 
равнодушно говорити о судбини ствари, и да се не могу, а ето 
доказа управо у томе, ствари посматрати буквално - као пред-
мети - дакле: без душе. Ствари никада нису онакве како су опи-
сане, и нису онакве какве се виде, и нису онакве какве су на 
фотографији – пјесник зна да су ствари несумњиво само онакве 
какав је доживљај поезије која се њима бави. Стихови дају мјеру 
свим стварима, видљивим и невидљивим, стихови лако прелазе 
с једне стране на другу, и узимају тамошњи облик.

И није важно изказати суштину тих ствари, важно је ис-
казати неку од референци које симболизују ту суштину. Тако 
сте пронашли заобилазан начин, или можда пречицу да се при-
ближите том суштинском.
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Поезија чини ствари другачијим у односу на наше пред-
ставе о њима, тако увијек изненађује нечим за шта нисмо нашли 
бољи израз од - свјежина. Како само неприкладно звучи: вјечита 
свјежина свијета. Каква свјежина - вјечита трулеж свијета.

Поезија нас онеспокојава тим изненадним, новим, неоче-
киваним промјенама којима су заправо подложне све ствари 
које поезија третира.  

Управо зато су погубне велике и важне ствари, крупни 
догађаји и трагични доживљаји, поезија се тога клони јер једино 
то је поништава, а лаику пружа лажну наду да се докопао сигурног 
тла, надахнућа над сваким надахнућем. Поезија је као онај голуб 
који је пуштен са Нојеве арке, задужен да нађе копно, да нађе спас! 
Тражећи аутора – пјесма попут оног голуба лети изнад овог нашег 
мора и мјерка кога од нас да узведе према оном бољем свијету.

Кад говоримо о поезији, говоримо о томе што смо 
намјеравали да напишемо, шта смо хтјели том поезијом да израз-
имо, с једне стране, о томе шта смо написали, а што је у таквој 
несразмјери са оним што смо намјеравали да напишемо. Често је 
боље што се само написало између редака, и вјерније одсликава оно 
о чему смо хтјели да говоримо, од онога што нам се чинило да смо 
тако вјерно и успјешно изразили. Пјесник углавном има утисак да 
може да наслути шта је хтио да пише у часу кад је записивао, не 
знајући при томе да ли ће и читаоци имати сличан утисак.            

Без надахнућа нема ничега, без шапутања Духа Светог 
- нико никада ништа није записао из своје главе, а да није све 
осредњост или медиокритетство. Одавно већ немам илузија да 
је нешто могуће написати, али је могуће наслутити из добро 
написаног нешто о томе шта је заправо требало написати. И то 
је више него много.

Ма колико било лоша, каже Достојевски, идеја романа и 
рад који сам му посветио су мени несрећном, мени аутору, не-
што најдрагоцјеније на свијету. Знам само дјелић својих мана, 
и то је довољно за очајање. Притом знам толико њих који су 
собом задовољни.  
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И цјеловите пјесме су фрагменти, све је то истргнуто из 
једне цјелине којој се не виде обале, и о којој и аутор мало зна. 
Говорећи о поезији, говоримо о утисцима, експресијама лир-
ским и вјежбањима стилским.

Али поезија је рефлекс на стварност која нас окружује, 
унутрашња реакција на спољашњост. Бављење искључиво ства-
рима духа је реакција на спољашње. Тешко да се може одвојено 
говорити о спољашњем и унутрашњем. На сцени је борба 
одвајања те двије супростављене стварности.

Вјерујем да су све ријечи у надлежности Онога који 
је из њих створио сву творевину силом Духа Светога. Кад 
пјесник одабере ријечи у своме духу, ако је ум његов отворен, и 
запосједнут Духом Светим, онда се ријечи напајају тим Духом, и 
обликују се према некој њему непознатој шеми, намагнетисане, 
чине слику која има обличје Духа Светога.

Као што је лице људско обличје Божије, пјесма је икона, 
обличје Духа Светога. Поетске слике су иконичне и представљају 
Дух Свети. Поезија није од реалног свијета - то је сан који се 
сања отворених очију, у сваком случају она је заиста ближа сну 
него јави! Поезија  је вјечна, али истовремено забрављена у вре-
мену, она припада само свом времену и само у њему је могућа. 
Ето како је то са поезијом у ониричком простору – међу јавом 
и међ сном.

А што је мање читалаца, то су они бољи. Књиге имају 
непредвидиве судбине, у свему као жива бића. У оно вријеме 
вјеровало се да поезија скрива Тајну. Данас, људи лакомислено 
вјерују да тајне нема. А ја бих додао, макар то звучало богохулно, 
или патетично – тајна поезије је једна од светих тајни. Маларме 
је говорио да поезија посвећује. Поезија данас и посвећује и 
обесвећује (пада ми на памет наслов једне давне Тонтићеве 
књиге: Хулим и посвећујем). 

Поетска ријеч се с пажњом ослушкивала, јер је једино 
поезија била слободна да у неком свом кодном систему именује 
ствари, и то је била мјера стварности. Пјесничка ријеч је одиста 
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имала важност, њој се приступало са повјерењем, јер се од ње 
очекивало не да успостави неки унутрашњи ред у друштву, које 
је у нереду, већ да у том нереду одвоји жито од кукоља, и то је 
стварало и код писаца и код читалаца осјећање повећане одго-
ворности. Данас то дјелује као анахронизам. Нешто кључно се 
промијенило у свијету а шта је то, ми то још нисмо регистро-
вали, али непомјерљив доказ о тој промјени јесте управо стање 
са поезијом. Нешто се неповратно изгубило. Као да је човјек 
изгубио једно од чула, неку особину, постао је неко други.

Пјесник углавном пише само једну пјесму, или ако хоћете, 
неко је о томе говорио - сви пјесници, одувијек пишу само 
једну пјесму. Смисао тог пројекта је тајанствен, и пјесници су 
као пчеле од којих свака има своје и само своје задужење, и 
поезија свијета је једна! Поезија која чува то тајанство. А сми-
сао објављивања је ваљда у остављању могућности да сваки 
читалац пронађе и изабере неки стих који може бити за њега 
утјеха. И то би било сасвим довољно за једну књигу, али и за 
једну читаву, пјесничку авантуру. 

Што дуже траје та маштарија (живот као каква борхесов-
ка маштарија), моје повјерење у поезију је све веће. Разумије се 
да и даље мислим да је у поезији садржана сва комплексност 
свијета. Штавише, мислим да је све у чему је садржана та ком-
плексност - поезија!

Поезија је релација, дијалог са историјом, са традицијом, 
са митом, у пјесмама су стављене у дијалог стварности које су 
неупоредиве – видљиво и невидљиво. И кад је пјесма исписа-
на као монолог, пјесник је у дијалогу са самим собом. У том 
дијалогу који је каткада лирски занос, каткада жустра полемика, 
саговорници су рекли један другоме све што им лежи на срцу, 
ту је све разголићено и стављено на увид читаоцу, то је уистину 
нешто што се тиче трансцендеталног, паралелног, оног другог, 
свијета који у садејству са овим свијетом чини цјелину.  Поезија 
је у дослуху са оним невидљивим, иначе - чему поезија. Поезија 
је јединствен начин употребе ријечи, иначе све би могло да се 
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каже у једном роману, есеју, причи, да се исприча све везано за 
видљиви свијет, али оно што занима поезију, премаша границе 
тог свијета.

 Стварност нас је у свему превазишла, у таквим околно-
стима неко ко се бави ријечима једино шта може да чини јесте 
да покуша да сублимира своје искуство и да га шифровано ста-
ви у корице неке књиге која ће да жуди за својим читаоцем. 
Компетенције аутора губе се на том прагу – поезија остаје сама 
собом.

 Литераризација књижевности је судбина књижевности 
нашега времена, у ком се јављају незамислива жанровска 
премошћења, кад нестаје видљиви међупростор, између про-
зе, и поезије, и есеја. Поезија је за сваког онога који је у њеној 
моћи крунски доказ да човјек има излаз, да постоји спасење, да 
све није осуђено на ону видљиву реалност којој робује. Поезија 
упорно говори о важности оног невидљивог свијета, о његовој 
супремацији у односу на овај видљиви. Невидљиво је пресудно 
важно, и тиче се само поезије.

 Пред злом поезија остаје нијема, и у тој нијемости ја сам 
у књизи Пепео цитирао зло које једино није нијемо, и пјеснике 
који су отворили очи и погледали злу у очи. Тај поглед не може 
нико да издржи. Немоћна је ријеч, немоћна је поезија, пред тим 
чудом општа је немоћ, свака овоземаљска моћ је немоћна - 
моћно је онострано, зло је моћ.

Теодор Адорно је имао велико неповјерење према кул-
тури и језику, у опхођењу са злом - „Писати пјесму послије 
Аушвица, то је варварски“, записао је он. А послије Јасеновца, 
послије логора смрти за дјецу, не покушати писати, зар то није 
варварски?! Тај проблем је једнако актуелан и данас. Мени се 
учинило да документарна поезија може притећи у помоћ, дан-
теовске слике које нису измаштане, какве машта никада не би 
досегла - отуда у књизи Пепео толики наводи који нам помажу 
да ове теме промишљамо на колико је могуће прибран начин. 
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Пепео је једна од оних књига које су морале да буду на-
писане. Друге књиге сам углавном писао у доколици, али ову 
књигу сам писао са неизмјерном стрепњом - пред таквим те-
мама пјесник занијеми. Нису то само теме о трагедији српског 
народа, о геноциду, о бомбардовању, о апартхејду у новијој 
историји у Црној Гори, то су теме о свеколиком, есенцијалном 
злу, теме које покрећу најдубља онтолошка питања којима нико 
није дорастао - можда једино грчки трагеди.

Разумије се да је у баналности зла велика опасност, та ба-
налност разоткрива природу зла. Поезија, има обавезу да у том 
разоткривању учини важан корак, ако не жели да и сама жмури 
пред ужасима пред којима је страшно држати затворене очи, 
али још страшније отворене очи, јер не може се гледати у толико 
зло, које је слијепо. 

У Пепелу ја сам сагледавао то циклично понављање зла, 
сваки пут у другом, или истом облику, од Јасеновца, преко по-
ратних комунистичких злочина, преко ратова деведесетих, све 
до бомбардовања. Зло је нажалост без прекида свеприсутно и 
дјелатно у овом свијету, и у сваком вијеку, и некад га није могуће 
избјећи ни на један начин. 

Поезија се супроставља злу по својој природи, а та при-
рода има способност да се мијења, и да мијења све,  да стварност 
преводи у неку врсту сновиђења. Она је квасац добра које може 
да надахне том својом природом. 

Покушао сам да посматрам зло као ентитет, невезано од 
тога ко су жртве а ко су починиоци, вјерујући да поезија може да 
побуди емпатију и код оних који су осјетљиви искључиво у скла-
ду са својим идеолошким или другим осјећањима припадности, 
дакле, код оних који немају храбрости да се суоче са чињеницом 
да су њихови сународници починили најмонструозније злочи-
не. Пепео никога не оптужује, ова књига свједочи, а свједоци су 
починиоци свеколиког зла. Они су у овој књизи добили ријеч.

Пјесма зна оно што пјесник не зна. Kад читамо пјесме 
писане тако давно видимо да су оне антиципирале садашњост 
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иако је то изгледало као каква немогућа фантастика. Поезија 
има обавезу да разоткрије стварност, да препозна ствари, да 
демистификује толике околности које су скривене и под лаж-
ним именима наступају на јавној сцени. Пјесник је позван да 
све преименује. Задатак књижевности је да бобу каже боб, а 
попу поп. Да у том смислу буде ангажована, а поезија је анга-
жована и онда кад су то критички стихови, и онда кад су то они 
најтананији лирски дрхтаји, који најувјерљивије могу да покажу 
каква је суровост оно што живимо, у односу на лирски свијет 
који нам је одузет.

Прва моја сјећања су везана за снове тако чврсто да ја 
након толико година не знам шта је била стварност а шта 
сан. Стихови су заправо слике које међусобним односима, и 
смјењивањем, и својим колоритом, отварају могуће просторе 
за другачије разумијевање и другачији поглед на свијет.

Ријечи се каткад загрле, срасту у једном трену, неочеки-
вано, бљесну и озраче, освијетле на час читав крајолик. Неке 
тако неоптерећене ријечи, ненапрегнуте синтагме, спојеви који 
рађају слике, слике које рађају значења - ето шта је све поезија, 
шта све може поезија.

Поезија има смисла само уколико није оптерећена смис-
лом, само уколико није сводива на јасноћу и разумијевање, 
само ако је њен садржај ирационалан, јер искуство поезије је 
искуство ирационалног! Писати поезију то значи свјесно се 
изложити утицају ирационалног, то значи имати повјерење у 
интуицију, и уопште, имати интуицију! Писати поезију то значи 
ставити све на страну своје истине (макар истина била на другој 
страни), једино то може спасити истину!

Чарлс Симић примјећује како пјесници вјерују у оно у шта 
нико други не вјерује. Писање је довођење мисли у ред, осјећања 
у неред, или је то неки виши ред. Тај наоко бесмислени поредак 
има смисао који надмаша свако знање и свако сјећање, кроз ове 
стихове изговорена је судбина са толико рукаваца у којима су 
садржана сва догађања, овдје међу нама, и она која их прате, која 
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су у неком другом простору, другом облику и другом свијету, 
која су паралелна а несумњиво постоје.

Поезија је један дрхтај код унутрашњег додира са другим 
и сасвим другачијим свијетом. Тај додир је кључ у неком стиху, 
ријеч која откључа међупростор, и ако на час прогледа на другу 
страну, онда је то био моменат који се назива поезијом.

Читајући стварност аутор неминовно долази до 
неразумијевања стварности. Кад пјесник ослушкује ријечи које 
круже великом брзином у његовој глави стварајући гужву, и 
мелодију која је неухватљива; кад пожели да их сабере међу ко-
рице једне књиге, да их увуче у странице, да их пореда на начин 
да њихова значења створе нову реалност, нови ентитет, наћи ће 
те ријечи као разројене пчеле које лете незнано куда, тражећи 
ново мјесто за себе, а кад их пјесник ушиче у једну кошницу, 
онда оне тамо нађу своје природно станиште у којем се добро 
осјећају. Кошница производи једну музику, један ритам, као да 
ослушкујете и препознајете један дубоки смисао који се сам 
нама приказује и одгонета. Те ријечи што лете уоколо у ројевима, 
као пчеле, и пјевају, производе тај свој музички код, тако се 
одвија авантура која је пјеснику необјашњива и непојамна, али 
кад се уроје пчеле, и кад кошница оживи, онда се и њему учини 
да све има дубоки смисао, готово божанске природе. Кад неки 
смртник успије да се укључи у то струјно коло, да постане дио 
тог електричног преноса, кад те смјернице кроз њега једном 
прођу, кад се дух наелектрише, онда је он прикључен на Ток.
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ЦЕЛОВ

ДА НЕМА НИ ПОМЕНА 

Свет је у се пропао,
Го оток до отока
Од неба је отпао,
Ко запад од истока.

Од југа до севера
Само ројеви нула,
И мермер до мермера,
Општа рака зинула.

У њој тела спојена,
И душе њине лаке
Лебде изван катрена,

Даље од мисли сваке,
Да нема ни помена,
Ни да се што помакне.



П
ЈЕ

С
Н

И
Ц

И
 О

 П
О

ЕЗ
И

ЈИ
 - 

Ра
до

м
ир

 У
Љ

А
РЕ

ВИ
Ћ

94

ПОД ТВОЈОМ СТРЕХОМ 

Боже жив сам. Пред страхом Твојим,
Под Твојом стрехом скривам теме,
Нема ни мене, не постојим, 
Прекинут међ нама је ремен,

Попуцали шавови моји,
Надошле воде су подземне,
К нама се вратили покојни;
Ви, бивши анђели што сте ме

Убили речима опојним.
А сва ће уста да занеме
Кад се тело крхко одвоји,

Да као исто, старо семе,
Све земно, све живо освоји.
Боже жив сам. Ал без намене.
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КАПИ МАСТИЛА 

Кренеш ли друмом, залуташ у машту,
Препознајеш контуре бивших ствари, -
Заборави ли, у свом стваралаштву,
Творац на тог што земљом мешетари?

Препознајеш ликове, царство плоти,
У киши, ветру, у лишћу опалом;
Ни крета, ни гласа, ни за, ни против, 
Што се помера, тек то је пропало.

Сад већ си у пределу успомена.
Кад се смртник другој страни запути,
Наједном уђе у оба времена

И слуша шта ли ће Творац шапнути,
Док мирно осматра с врха слемена,
Гле, мастило ће на папир капнути.
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У ОСВИТ 

Kаткада слеће усамљен стих,
Да ли тајне зна од слова пре, 
Враћа им се, бежећи од њих,
Да исповеда велики грех.

Слеће ненадно, у недоба,
На своје место тајновито, 
Не као дух, као особа,
Ил као њена сен, чак ни то!

Канда вечност брзо пролази,
И канда споро греде смрт,
Сви чекају на својој стази,

Огрезли у злочину, без казни,
Само се песме назире нит,
И одлеће, зором, у освит.
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ОДРИЦАЊЕ

Под кровом једним сабрани,
У тиховању, скрушени,
Дошли пред олтар срушени.
Kао на првој сахрани,

Сваки се редом огледа
У реци властите крви,
Заједно мртви и живи,
А један другоме не да

Сам да у свој свет привири,
И судбу да му прориче.
Река црвена отиче.

Џелата са жртвом измири,
Ветрић, са неба што пири.
И брат се брата одриче.
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ПЕСМА САМОУБИЦЕ 

Мрак нам је пао на очи, 
Сада оне, тек посредно, 
Док свет се трза на омчи, 
Виде једно, само – једно, 
 
Што за нас невидљиво је, 
Јер не постоји, али јест! 
Ко још зна - шта је и ко је, 
Испружен длан, стиснута пест? 
 
Није ли љубав, бол у сну 
Кроз беле ноћи је прати, 
А још кад речи се згусну, 
 
Кад напусте врелу усну, 
Светлост се поново врати,
Док свет се о грани клати.
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БЕЗ ЗРНА ПЕСКА 

Пешчаник само што није
Остао без зрна песка.
Бежимо из историје;
Дело је Божје – гротеска!

Зли догађаји се множе,
Сустопице све нас прате -
Да искочимо из коже
Пре нeго што Творац затре,

Пре него што нас узнесе,
У бескрај небески сјајни,
Једне и друге и треће.

А од нас се то све таји,
Пре него што муња блесне
Песак одјави столеће.
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ПЕСМА БОГОБОРЦА 

Мада мартовске иде иду
Све ставих на једину карту,
Све видех у своме невиду,
Српску Атину, Српску Спарту,

И тебе црни сине Бруте,
Што мојим мачем видаш ране,
Све лажи теби подметнуте,
Сва отимања и забране.

Признајем то што није нико,
Сам и самцит, словом и бројем,
Издао туђе, и све своје,

Што постоје, и не постоје,
Удаљио се оволико,
Ратујем с Богом, и са Црквом.
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НЕВИНИ И ВИНИ 

Не спаси се, и душу не очисти,
И не стиже ни да се исповеди,
И не потурчи се, и не покрсти,
Ни у овој га нема приповеди,

Попут невидљивог непоменика, 
Што га је на непут заупутио,
И сатворио страшног осветника,
Са њим у вражје легије ступио.

Не знајућ ко је невини, ко вини,
Ко је на почетку са нама био,
И ко је први закон преступио,

И душу предао лажној првини, 
Преживео, или се само чини,
Не би ли злодух себе искупио.
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ОЧЕВИ СИНОВИ
     
Настало твари обожење,
Кога не видесмо - ено Га;
Ко стави на њих, отрежњење,
Печат дара Духа Светога.

Јесмо ли Очеви синови,
Ми; и све што је нестворено
У покајној општој принови,
Једнако, несмерно и смерно.

И тајну миропомазања
Примише твари, искупљење
Свог тела, о души без знања.

Пресвети, то преображење
Осетих с даром пропадања,
Беше ли то - усиновљење!
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ЦЕЛОВ ЗА ТРОЈЕРУЧИЦУ 

1.

Мајко, што једнако бдиш и над нама заблуделима,
Мало су две руке да оволике грехе преузму,
Да нам братску крв отру са руку, и са лица сузу,
Да очисте хулу у неделима, и у делима.

Ти немаш довољно руку да приме огреховљења,
Да помогнеш речју, мишљу, бројевима и словима,
Да изгубљену чистоту вратиш Божјим синовима,
Од саблазни спасиш чеда давнашњег усиновљења.

Не помињемо јучерашње и данашње грешнике.
Свака твоја рука има посла за времена бивша -
Једна рука за кривце у она доба сумашивша,
Једна само да очисти фарисеје и песнике.

2.

Да отклони она невољна и вољна сагрешења, 
Спаси убоге, богоубице и чедоубице,
Скоројевиће што прогуташе мамце и удице,
Примише све дарове, прихватише сва искушења.

Једна рука само да браћу посрнулу прихвати,
А једна да спаси синове и кћери залуделе,
Рука за оне који нису ни хтели да уделе,
Једна да спасене спаси, и на нови пут испрати.

Рука да пропусти и онога ко се не покаје,
Једна да помилује, једна да заустави друге, 
Рука да спаси од љубоморе, зависти, поруге,
Једна да убрза једнога што увек заостаје.
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3.

Рука да одгурне до краја, да врати на почетак,
Да заустави кугу, и лепру, и црвени ветар.
Једна да извага у грам, измери у милиметар,
Ухвати бодеж, успори копље, заустави метак…

Рука да припомогне и сестри која састрадава,
Друга да сачува и брата који баца у јаму,
И онога што је већ бачен, да опоје, и да му
Да снагу да прашта, снагу џелата да оправдава.

Рука да све загрли, и у први загрљај врати,
Једна да врати у ред, једна да из реда измести,
Једна што ће у ред увести, друга што ће извести,
Једна да на овај, друга да на онај свет испрати.

4.

Мало су две руке ако ћемо Богу на истину
Да отклоне страхове, и да зауставе дрхтање,
Да помилују нас што брже, јер нама је хитање
Пред страшно лице правде да изађемо, на чистину.

Да се раставимо са демонима што сагрешише,
Да сагрешења непојамна вавек окајавамо
У чамотињи и покајању док очајавамо -
Ни све три Твоје склопљене руке нас не утешише!

Јер још нисмо кадри у живу реч да поверујемо 
Да могу сви грехови Божјом вољом да се очисте.
Помилуј нас грешне, Сине Божији, Исусе Христе
Док у Твојој тамници о вишој слободи снујемо.

5.
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И учини да слепи пред Твојим страхом прогледамо,
Одувек за све глуви, само Твој глас да зачујемо, 
Док у јаду и покајању на свету самујемо,
И у Твојој крви изнакажена лица огледамо.

Само да нас дотакне рука, коју си исцелио, 
Чистоту да врати, стоглаве демоне да уклони,
Запоседне душе које су запосели демони,
Јер и они моле да их из нас не би иселио.

Јер једино од те руке они се заувек плаше,
И пред њом једном већ пали, опет ничице падају,
И који су једном пострадали, и сада страдају,
Докле, за грехове мртви, Живог Бога не познаше.







Иван Фјодорович Пријма

РУСКО-СРПСКА САРАДЊА У СТВАРАЊУ
ЧЕХОСЛОВАЧКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

У чланку се разматра делатност српске и руске хијерархије 
на пољу стварања Чехословачке Православне Цкве. 
Руска духовна емиграција, која се нашла у Србији после 
револуције 1917., осим стварања сопствених загранич-
них структура, бринула се о проповеди Православља међу 
Словенима на католичком западу. Импулс који је преузет од 
руских словенофила (између осталог Ф.М. Достојевског), 
дозволио је црквеним великодостојницима попут митро-
полита Антонија (Храповицког) да израде јединствен 
став са српским истомишљењицима, као што су патријарх 
Димитрије (Павловић), патријарх Варнава (Росић), епи-
скоп Доситеј (Васић), митрополит Јосиф (Цвијовоић), 
Николај Велимировић, Јустин Поповић и др. Чешки епи-
скоп Горазд, хиротонисан од стране Срба и Руса, следи 
исти словенско-православни, антикатолички (у усло-
вима Другог светског рата – антифашистички) правац 
и завршава свој живот као православни мученик. Циљ 
руских и српских хијерарахаје постигнут стицањем 
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аутокефалности Чехословачке Цркве 1951. године. 
Кључне речи: руска емиграција у Србији, Руска Загранична 
Црква, Достојевски, словенофили, Антоније Храповицки, 
Варнава Росић, Доситеј Васић, Николај Велимировић, 
Јустин Поповић, епископ Горазд (Павлик) 

Историја Православне Цркве код Словака и Чеха може се 
рачунати од времена проповеди Светих Ћирила и Методија. Али 
чињенице говоре саме за себе: десет векова ти народи су живели 
у атмосфери најригорознијег католицизма. Они исти Немци, који 
су бацили у тамницу Светог Методија, успоставили су затим ду-
ховну власт на територији данашње Чешке и Словачке. 

Од краја 19. века појављује се слабашан покрет у страну 
Православља, али су ипак случајеви прелаза Чеха у Православље 
били крајње ретки; углавном су се дешавали у Русији, у Санкт-
Петербургу, тако да је уочи Првог светског рата у Чешкој било 
свега око 1000 православаца. После пада Хабзбуршке монархије – 
јаког ослонца католицизма, створена је 1918. године  Чехословачка 
република, у чији састав је ушао део данашње западне Украјине 
са „Карпато-Росима“ или Русинима, који су били поунијаћени, 
али су тежили православној вери својих предака. 

Ипак, духовни катализатор у новонасталој ситуацији по-
стали су Чеси. Управо у њиховој хијерархији створила се гру-
па одступника од католицизма, који су 1920. године основали 
Чехословачку цркву хуситског правца. Ови људи су се нашли 
на распућу: уморни од католичке дисциплине и фарисејства, од 
забране брака за свештенике, тежили су да се врате „коренима“, 
али где су ти корени, нисутачно знали. Када су се 1919. године 
новохусити обратили римском папи са молбом да им се дозволи 
вршење чешког обреда, било им је забрањено. У тој ситуацији 
окренули су се православним Србима. На крају, основни је број 
новохусита завршио у протестантизму, али су се сачувала злат-
на зрна, која су дала своје плодове. Благодатно тло за њих је 
постало Српско, а делимично и Руско Православље. 
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Чеси и Словаци непосредно су општили са Српском 
Православном Црквом; главна помоћ руских црквених еми-
граната по том питању, како нам се чини, огледала се не толико у 
проповедној и организационој делатности, колико у преношењу 
православног предања у његовом словенофилском облику – као 
посебне врсте проповеди у католичкој средини. 

Године 1920. у Чехословачку стиже српски епископ Доситеј 
(Васић) који ће током пет година учествовати у заседањима ре-
форматорског покрета чешких католика, усмеравајући их ка 
Православљу1. Радило се не само о проповедању хришћанства, 
већ и истинске – православе вере, понуђене као свестан из-
бор народу који је већ примио хришћанство. Осим убеђења да 
Православље чува неискварен Лик Христов, православни про-
поведници су ширили идеју да су католицизам и његова грана, 
протестантизам – вера јеретичка, лажна. Истовремено имали су 
јасно учење у складу са којим православни словенски народи 
морају да пружају једни другима узајамну подршку; браћа се не 
смеју остављати под влашћу туђинаца и иновераца; сви Словени 
морају да добију независност и државност, па онда, искључиво 
својом добром вољом, да формирају  насупрот католичко-про-
тестантском, романо-германском западу, свој посебни словен-
ско-православни Источни савез. У Русији су тај комплекс ста-
вова разрадили словенофили: А. С. Хомјаков, Ф. И. Тјутчев, И. 
В. Кирејевски, И. С. Аксаков, Н. Ј. Данилевски, Ф. М. Достојевски.

Мећутим, питање је, како су се те идеје укорениле у Србији, 
где је уз русофилску постојала и озбиљна западнаструја. Ко је у 
Србији између два рата допринео томе да словенофилство поста-
не тако обична ствар, да чак и бивши руски посланик немачког 
презимена В. Н. Штрандман у име руске емиграције пише о томе 
да треба „служити словенској идеји“?2 У чему је суштина те идеје?

1 http://www.eparhijasumadijska.org.rs/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=1180&Itemid=50

Дата обращения: 16.06.2018.
2  Рыбинский Н.З. (Ник.Зах.). Русский Белград // Русский Белград / Сост. 
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„А у то време на Истоку се заиста упалила и засијала до-
сад невиђеном и нечувеном светлошћу трећа светска идеја“ – 
писао је 1877. године Достојевски у свом изузетно популарном 
„Пишчевом дневнику“ – „идеја словенска, идеја која се рађа, 
можда трећа долазећа могућност да се реше људске судби-
не у Европи“3. Православну идеју писац је стављао наспрам 
умирућих идеја – католичке и протестантске. Само следећи 
православну идеју, Словени могу да се сачувају и добију своје 
место у историји човечанства. 

Данас чак код западних истраживача, попут Клауса 
Бухенау, ван сумње је, да су руски послереволуционарни 
емигранти појачали антизападњачке тенденције у српском 
Православљу и да при томе „опредељујући значај за српске 
православне антизападњаке имале су идеје руских словено-
фила 19. века, као и идеје Ф. М. Достојевског“4. Заправо, исто 
то је давно доказано у српској науци. Милосав Бабовић је 
1961. констатовао ни са чим неупоредиву популарност идеја 
Достојевског код Срба 1910-1930. година5: Достојевском и 
његовим јунацима посвећују се чланци и стихови, српски 
аутори чине их јунацима сопствених дела; увелико се шири 
не само имитација, већ и књижевно осмишљавање пишче-
ве идеологије, као и дијалог са Достојевским у стиховима и 
прози. Најпопуларнијом од свих идеја Достојевског код Срба 
тога доба Бабовић истиче „словенски месијанизам“ – као веру 
у светски задатак руског народа и Словена. Велики број пу-
блициста, као што су Н. Велимировић, Ј. Поповић, Д. Анђелић, 
Д. Митриновић, Д. Ђуровић, Б. Малеш, М. Ђурић, Б. Рапајић, 
В. Вујић,  преузимају тезе Достојевског о посебној улози право-
славног словенства у судбинама света, о антагонизму словенске 

В.А.Тесемников, В.И. Косик. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. С. 11.
3   Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1983. Т. 25. С.9.
4  Шкаровский М. В. Русская и Сербская Православные Церкви в ХХ 

веке (история взаимоотношений). СПб.: Изд-во СПбПДА, 2016. С.91.
5 Бабовић М. Достојевски код Срба. Титоград: Графички завод, 

1961.С.232-275.
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и европске цивилизације. Идеологију Достојевског развија низ 
штампаних издања, међу којима су часописи «Народна одбра-
на», «Хришћанска мисао», «Светосавље», «Претеча», новине 
«Узгоитељ», «Нови човек», «Нови видици»6.

Заиста, словенофилске идеје највише су се примиле у 
Србији уз ширење стваралаштва Достојевског, а невиђени по-
раст његове популарности условљен је и развојем српске домаће 
књижевно-религиозне мисли, а и доласком у земљу новог 
поколења руских словенофила и љубитеља Достојевског. Вреди 
рећи да су се и пророчанства из чувеног „Пишчевог дневника“ 
испуњавала буквално пред очима тадашње генерације. Док се по-
четком 20. века остварила теза о потпуном ослобођењу Словена 
од Турака и протеривању Турске из Европе, последње словенско 
предсказање Достојевског из предсмртног „Пишчевог дневника“ 
1881. године – теза о паду Аустрије7– такође се обистинило крајем 
десетих година истог века. Даље, у складу са словенофилским 
програмом, морао је да поникне „Источни савез“ – асоцијација 
православних народа; савез пре свега духовни, који би постао 
„право уздигнуће Христове истине, што се чува на Истоку“ – и 
таквом слободном словенском савезу могли би, као што је под-
влачио Достојевски, убудуће да се прикључе и „неправославни 
европски Словени“8. Дакле, не насилна, већ најшира заједничка 
проповед православља – то је било оно што су замишљали сло-
венофили као будућност ослобођених Словена. Ствар са Чесима 
и Словацима се уклапала у њихов програм. Међутим, није на 
одмет сазнати да ли су ти Срби, који су ширили православље у 
Чехословачкој, били исповедници тих идеја?

Да би се то утврдило, потребно је пропратити стасање 
словенофилске идеологије у Србији. Године 1912. у Београду се 
појавио рад младог доктора филозофије Николаја Велимировића 

6  Бабовић М. Достојевски код Срба. Титоград: Графички завод, 1961.С. 
260-282

7  Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 27. С. 5-12, 39.
8  Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1981. Т. 23. С.48-50.



113

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

„Ниче и Достојевски“, којим започиње перцепција Достојевског 
као носиоца Словенске светске идеје, као „апостола 
Словенства“. Велимировић је, попут самог Достојевског, 
убеђен да „кад почне да се руши Запад, онда Словени морају да 
кажу ‘нову реч’ целом свету“9.Осмишљавање ове теме српски 
аутор наставиће у својим радовима „Мир вам Словени“, „Сан о 
словенској религији“, „Речи о свечовеку“. У тумачењу и развоју 
погледа руског писца, Велимировић ће ускоро добити и свог 
следбеника – Јустина Поповића. Његово дело „Филозофија и 
религија Достојевског“ до дан данас јесте једно од најкрупнијих 
у науци. Антикатолички и прословенски напон овог рада је 
несумњив, тим пре што ће га касније Поповић прерадити 
у књигу „Достојевски о Европи и Словенству“ (1940 ). Али, 
упоредо са утицајем Велимировића, Поповић се налази под 
моћним личним утицајем још једног словенофила иљубитеља 
Достојевског – руског митрополита Антонија (Храповицког). 
Неки истраживачи, попут Н.К. Симакова, уопште су мишљења 
да је тај утицај био примаран10. То није сасвим тако – митро-
полит Антоније долази у Србију у саставу руских емиграци-
оних јединица почетком 1921, док се рад Поповића појавио 
као дисертација још 1919. године, о чему сведочи Николај 
Велимировић11. Међутим, ако је у првој верзији књиге ми-
трополит Антоније могао да утиче само на њен коначан об-
лик, његово даље тесно општење са Јустином Поповићем и 
Николајем Велимировићем, ставља ван сваке сумње утицај 
Антонија на нову проширену реализацију Јустинове књиге.

Приметићемо да се тај уплив видокруга митрополита 
Антонија, црквеног поглавара руске емиграције, није сводио 

9  Велимировић Н. Ниче и Достојевски // Дело. Београд, 1912. Књ. 62. С. 
212–213; 349-355.

10  Симаков Н. К. Вступление // Прп. Иустин (Попович). Тайна России и 
славянства. СПб., 1997. С. 3.

11  Велимировић Н.<Светосавље – српско православно хришћанство>// 
Свети владика Охридски и Жички Николај. Краљево: Манастир Жича, 2003. 
С. 102.
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само на најкрупније српске духовне ауторе: можемо смело да 
говоримо о његовом утицају на целу српску хијерархију. Да 
би се осмислила величина његове личности, треба памтити, 
да је, упоредо са духовним ауторством, митрополит Антоније 
био велики зналац црквене политике. Захваљујући пре све-
га његовим напорима, Русија је поново добила патријарха; 
његовим трудом је основана у Србији Руска Православна 
Загранична Црква, на челу чијег Синода он се с правом нашао. 
Према сведочанству Архиепископа Западноевропског Јована, 
митрополит Антоније Храповицки био је пастир „познат 
целом православном свету“, те није случајно што је српски 
патријарх Димитрије 1920. године активно позивао Антонија, 
а са њиме и целу Црквену Управу Југа Русије– у Србију, све-
стан њиховог значаја и рачунајући на сарадњу12.А ево шта 
је говорио о Антонију 1930. године други српски патријарх, 
Варнава: „Међу вама се налази велики јерарх – митрополит 
Антоније, који је украс Васељенске Православне Цркве. То је 
високи ум, налик првим Јерарсима Цркве Христове на почетку 
Хришћанства. У њему се садржи и црквена правда“13.

У раду са Чесима и Словацима, сама усмереност про-
поведи на канонску територију друге конфесије није била 
једноставна одлука и изазивала је протесте Ватикана и све-
товних власти; зато је избор католичких европских земаља 
као мисионарских праваца првог реда морао да се поткре-
пи озбиљним духовним вођством. Теоретски, то се ослањало 
на чињеницу да су словенски крајеви у Аустроугарској не-
кад били православни. Није занемарена ни та чињеница да 
је Ватикан дрско водио врбовање верника на традиционално 
православним територијама, које су потпале под власт инове-
раца, Турака и Немаца, о чему се још одавно бринуо Антоније. 

12 Иоанн, архиеп.Брюссельский и Западноевропейский. Русская 
Зарубежная Церковь, псевдореф, С.2-4, 7.

13  Там же, С. 7.
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Јустин Поповић, који се најближе спријатељио са Антонијем14, 
после његове смрти написао је чланак „Тајна личности митро-
полита Антонија и његов значај за православно Словенство“. 

У том раду он сведочи о „апостолској неустраши-
вости“ Антонија и с правом повезује његову личност са 
учењем Достојевског. „Гесло његовог живота и рада било 
је: Православље пре свега и изнад свега…> Православље 
је највиша вредност Русије, најистинскији смисао Русије, 
најузвишенија мисија Русије. Русија је вечна Православљем. 
Оно што је Достојевски о Русији и Православљу пророковао, 
то је наш велики светитељ изнутра у цркви остваривао. Тајна и 
сила Русије је у Православљу. У томе је тајна и сила свега пра-
вославног Словенства. <...>. Словенофилство није вредност 
само по себи, већ као носилац и спроводилац Православља. 
То је основна мисао нашег Владике и Достојевског“. „Блажени 
Митрополит је био стварни Владика моје душе, – закључује 
Свети Јустин – стварни Епископ, Надзорник мога срца. У 
њему ја сам имао свог најмилијег духовника“  <…> Из њега је 
излазила нека мила свеуједињујућа сила. Ја бих назвао: право-
славна васељенскост. Ако хоћете, он је у ст вари био: савреме-
ни патријарх свеправославни“15.

С правом можемо да закључимо да је митрополит 
Антоније био дочекан од стране српске хијерархије умно-
гоме као духовни руководилац, док су његова љубав према 
Достојевском, његово словенофилско опредељење – постали 
део и српског „верују“. 

Заиста, поред подвижничке, црквено-организацио-
не делатности, митрополит Антоније је највећи црквени 
проучавалац Достојевског, отворени проповедник његових 
идеја. Већ 1888. владика је Достојевског карактерисао као 

14   http://fb.ru/article/257502/prepodobnyiy-iustin-popovich-biografiya-trudyi-
interesnyie-faktyi  Дата обращения: 15.06.2018.

15 http://www.carsa.rs/tajna-licnosti-mitropolita-antonija-i-njegov-znacaj-za-
pravoslavno-slovenstvo. Дата обращения:  07.05.2018.
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„генија, хришћанина, словенофила, народника, психолога, 
филозофа“16.Ништа мање значајно није било раскринкавање 
католицизма у коме се митрополит Антоније већ последње 
деценије 19. века ослањао не само на Свете Оце, него и на 
словенофиле – Достојевског и Хомјакова: католицизам, нагла-
шавао је он –  „црква није Христова, већ Његовог непријатеља. 
Тако и опредељује суштину њену Достојевски у ‘Великом 
инквизитору’“17.  У духу тог истог учења, Антоније карактери-
ше католицизам као „приземљавање хришћанства“, као „лажно 
хришћанство“18. Већ у 19. веку, душа га боли за покатоличене 
„Карпато-Росе“: „Кад аустријске власти хоће негде да изврше 
безакоње, примера ради, да угуше у руским Галичанима, који 
су нам исте крви, религиозну самосвест и симпатију ка родној 
Русији, они тада позивају тамо језуите, који могу без ножа и 
петље да угуше цео народ ad majorem Dei gloriam» (тј. „за већу 
славу Божју“ – парола језуита и цитат из „Поеме о Великом 
инквизитору“ Достојевског – И.П.)19. Нагласићемо и то да је 
Антоније још од предреволуционарних времена имао звање 
егзарха Васељенског патријарха за карпато-роску и галицијску 
област. 

И ево сада, након 30 година, ти „руски Галичани, који су 
нам исте крви“, обревши се у Чехословачкој, добише наду да 
се поново сједине са Православљем. Утицај Антонија у мно-
гоме се огледао у тој посебној пажњи коју је Српска Црква 
посвећивала карпато-роском делу Чехословачке. За време 
патријарха Варнаве (Росића), најближег друга митрополита 
Антонија, у оквиру српске Чехословачке мисије организује се 

16    Антоний (Храповицкий), митрополит. В день памяти Достоевского // Ф.  
М. Достоевский и православие. М.: Изд-во «Отчий дом», 1997. С. 46.

17 Антоний (Храповицкий), соборный иеромонах. Превосходство 
Православия над учением папизма в его изложении Вл. Соловьевым. СПб, 
Издание С.-Петербургского Епархиального Братства во имя Пресвятой 
Богородицы. 1890 г. С. 30.

18  Там же, С.39.
19  Там же, С.36-37.
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посебна Прешовско-Мукачевска епархија, где се активизира 
делатност и српских и руских проповедника. 

Крајње близак руској црквеној емиграцији био је и 
епископ Нишки Доситеј (Васић), од кога почињу контакти 
са духовним лицима Чехословачке и који је од 1920. до 1925. 
био посланик Српске Православне Цркве у Чехословачкој, тј. 
остваривао је непосредн увезу између иницијативне групе Чеха 
и Синода Српске Православне Цркве. Епископ Доситеј је био 
познат међу руским емигрантима као најиздашнији русофил 
после патријарха Варнаве. Тај човек који је завршио Кијевску 
Духовну Академију, одлично говорио на руском и на још пет 
европских језика, а уз то добио и европско образовање, усмерио 
је сва своја знања на ширење Православља у Чехословачким 
земљама. Одлично је сарађивао са првим чешким влади-
ком Гораздом и што се тиче беседа, и у организацији нових 
парохија, у одржавању служби; његова ревност за православље 
је била таква да због својих проповеди у Чехословачкој че-
сто бивао хапшен; одузимано му је право уласка у земљу20; 
уручиване су ватиканске ноте чехословачком амбасадору – 
због „подржавања антикатоличких расположења“. Владика 
Амфилохије (Радовић) је с правом назвао епископа Доситеја 
„мисионаром“ и „апостолом Закарпатске Русије“21. Доситеј 
је окончао живот мученички, као исповедник Православља. 
Поставши 1931. први митрополит Загребачко-Љубљански, он 
је првог дана настанка НДХ био ухапшен од стране усташа и 
подвргнут мучењима22, у којима су, што је симптоматично, узи-
мале учешће и католичке „Милосрдне сестре“ града Загреба23. 

20 http://www.eparhija-sumadijska.org.rs/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=1180&Itemid=50Дата обращения: 16.06.2018.

21 http://www.manastirvavedenje.org/svdositej.html 
Дата обращения: 16.06.2018.
22 http://www.eparhija-sumadijska.org.rs/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=1180&Itemid=50Дата обращения: 16.06.2018.
23 http://www.manastirvavedenje.org/svdositej.html Дата обращения: 16.06.2018.
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Доситеј је преминуо од задобијених рана; 1998. године Српска 
Црква га је убројала међу мученике и исповеднике24.

У Закарпатској Русији вршио је апостолску делатност 
и Јустин Поповић. Године1930. он креће тамо као помоћник 
епископа Битољског Јосипа (Цвијовића) и две године ради 
у карпатским градовима – Ужгороду, Мукачеву, Хусту25.
Митрополит Јосип (који је, узгред буди речено, такође завршио 
Кијевску Духовну Академију) заједно са Јустином Поповићем 
наставља у Карпатима делатност епископа Доситеја. Задатак је 
овде чак обимнији, него у Чешкој: ради се о масовном враћању 
у Православље Русина и Словака, чији су преци насилно 
поунијаћени. Данашње многобројне православне парохије у 
тим крајевима много дугују овим српским проповедницима26.

У исто време, савремена Чехословачка Црква признаје 
да је православној ситуацији у Словачкој „јако потпомогла 
мисија руских емиграната, који су основали 1923. на челу са ар-
химандритом Виталијем (Максименко)православни манастир 
преподобног Јова Почајевског у Ладомировој<...>. Отворили 
су у њему и штампарију, где су издавали новине ‘Православна 
Карпатска Русијa’, црквене календаре и другу литургијску и 
духовну литературу <...>, захваљујући њиховом раду многи 
су се вратили православној вери”27.

У Словачкој, дакле, долази до преплитања српског и 
руског рада: уз активну проповед Срба, врши се и делатност 
Руске Заграничне Цркве, која штампа православну литературу 
и отвара у Словачкој 26 православних парохија (око четврти-
не од укупно тамо отворених), тако да је митрополит Антоније 

24 http://www.spc.rs/sr/sveti_ispovednik_dositej_vasitsh_mitropolit_
zagrebachki_0      Дата обращения: 16.06.2018.

25 http://fb.ru/article/257502/prepodobnyiy-iustin-popovich-biografiya-
trudyi-interesnyie-faktyi      Дата обращения: 15.06.2018.

26 https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8
4_%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B

Дата обращения: 23.06.2018
27 https://orthodox.sk/pravoslavna-cirkev/historia/ Дата обращения: 24.06.2018
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принуђен чак да разјасни ствари своме другу, патријарху 
Варнави28. Умирује га тиме да и тек отворени руски манастир, 
и штампарија, као и све нове парохије, улазе у састав епархије 
Српске цркве, зато што и сама Руска црква делује у Словачкој 
под српском јурисдикцијом29. Овде није могло доћи до суко-
ба, јер циљ руске и српске цркве није био проширење вла-
ститог утицаја (од почетка радило се о будућој автокефалији 
Чехословачке цркве), већ ослобођење исконски православ-
них Словена од погубног притиска католичанства. Патријарх 
Варнава (Росић), као и митрополит Антоније, био је свестан 
поборник активно-православног програма формулисаног 
још од стране старих словенофила. Управо зато, паралелно са 
Прешовско-Мукачевском, он ствара Загребачку епархију (где 
је и пострадао митрополит Доситеј Васић). Тридесетих годи-
на 20. века патријарх Варнава заједно са поборницима попут 
Јустина Поповића и Николаја Велимировића истрајно насту-
па против конкордата између Југославије и Ватикана, чије се 
потписивање упорно припрема. На дан гласања у Скупштини  
(23.07.1937.) патријарх Варнава је изненадно преминуо: или 
му није издржало срце, или су га, према другој верзији, от-
ровали католици. Трудом, молитвама, и на крају, жртвом 
Патријарховом, конкордат није био усвојен. Овде треба по-
ново нагласити да је Патријарх био најближи дугогодишњи 
пријатељ и саборац митрополита Антонија. Варнава, апсол-
вент Санкт-Петербуршке Духовне Академије, велики русо-
фил, налазио се у сталном контакту са руском хијерархијом 
у Југославији и бринуо о судбини Руске Заграничне Цркве. 
Патријарх Варнава је сматрао митрополита Антонија духов-
ним руководиоцем. Отворено би рекао својим подређенима 

28 http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/39544.htm 
Дата обращения: 17.06.2018
29 https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-russkoy-pravoslavnoy-

tserkvi-zagranitsey-i-religioznaya-zhizn-rossiyskih-emigrantov-v-yugoslavii. 
Дата обращения: 18.06.2018



С
ТУ

Д
И

ЈЕ
 И

 О
ГЛ

ЕД
И

 - 
 И

ва
н 

Ф
ЈО

Д
О

РО
ВИ

Ч
 П

РИ
ЈМ

А

120

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

о Антонију: „Он ми је друг, он ми је више од рођеног оца“ и 
проводио би сате у беседама са њим, кад би дошао у Сремске 
Карловце30.

Отуд је јасан састав тих хијерараха, што су 1921. године 
у Београду хиротонисали првог (дуго времена јединог) чеш-
ког епископа Горазда. То су били већ нама познати Патријарх 
српски Димитрије (Павловић), руски митрополит Кијевски 
и Галицијски Антоније (Храповицки), митрополитолит 
Скопљански (тада још није био патријарх) Варнава (Росић), 
епископ Нишки Доситеј (Васић), митрополит Битољски 
Јосип (Цвијовић). Управо су ти људи оправослављивали 
Матеја Павлика, дојучерашњег католичког клирика са два-
десет година стажа, будућег поглавара чешког Православља. 
Оправослављивање се одвијало у неколико етапа и добило 
српско-руску обојеност, не само због присуства Антонија. 
Пре хиротоније у Београду, 21. септембра 1921. године,  Матеј 
Павлик је у српском манастиру Крушедол примио монаш-
ки постриг и добио име Горазд (по ученику Светих Ћирила 
и Методија). 22. септембра исте године, у манастиру Гргетег, 
јеромонах Горазд је постао игуман, а увече истог дана, у ма-
настиру Хопово – архимандрит. Овде треба истакнути да је 
знаменито Хопово, описивано још од Доситеја Обрадовића, у 
дотичном периоду постало руска обитељ: почетком 20. века ма-
настир је био запуштен, те су српске црквене власти, у намери 
да га препороде, предложиле да се у њега пресели 70 монахиња 
Леснинског манастира Пресвете Богородице из Русије.

Пошто су се преселиле у Хопово 1920. године, сестре су 
веома брзо манастиру повратиле некадашњу славу. Остајући 
у оквиру Српске Цркве, манастир истовремено постаде глав-
на руска обитељ у Југославији: његове сестре васпитавају 

30 https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-russkoy-pravoslavnoy-
tserkvi-zagranitsey-i-religioznaya-zhizn-rossiyskih-emigrantov-v-yugoslavii

Дата обращения: 07.06.2018
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читаву генерацију српских монахиња, обнављајући прекину-
ту традицију женског монаштва у Србији31. Посебну бригу о 
Хопову води лично митрополит Антоније32.

Чешког епископа, дакле, упознали су са српском и руском 
благочестивошћу, показавши му пример јединства православ-
них помесних цркава. Уз тако присно општење, долазило је, 
разуме се, и до предаје неког усменог „предања“. О чему се гово-
рило и шта је у срцу остало – показаће делатност самог Горазда. 

Дакле, од почетка тридесетих година 20. века, Српска 
Црква има у Чехословачкој већ две епархије – Чешку, са цен-
тром у Прагу, и Мукачевско-Прешовску, са центром у Мукачеву. 
Док су се на челу Мукачевско-Прешовске епархије мењали 
епископи Серафим, Јосип, Дамаскин и Владимир (Рајић) – уз-
гред, такође велики русофил – на челу Чешке епархије до краја 
живота налазио се хиротонисан од стране Срба и Руса први 
чешки епископ Горазд33.

Заиста је за дивљење колико се прожео Православљем 
тај јучерашњи католички клирик. Још као католик самостално 
је проучио црквенословенски језик, боравио је у Русији да се 
упозна са Православљем. Сада, кад је постао епископ и наору-
жао се православним знањем, Горазд је размотрио проблем 
католичанства у два основна рада: „Житије Светих Ћирила 
и Методија“ и „Православни катехизис“. Излажући критици 
јерес филиокве и папизам, чешки великодостојник важну уло-
гу додељује учењу Светих Отаца и Православном предању.

Горазд се усрдно латио изградње нових православних 
храмова и капела у Чешкој (свега их је под његовим вођством 

31 Шкаровский М.В. Указ.соч. С.76-77.
32 https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-russkoy-pravoslavnoy-

tserkvi-zagranitsey-i-religioznaya-zhizn-rossiyskih-emigrantov-v-yugoslavii
Дата обращения: 19.06.18
33 http://mirznanii.com/a/317615/chekhoslovatskaya-pravoslavnaya-tserkov-

put-k-avtokefalii
Дата обращения: 06.05.18.
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било освећено око петнаест); као и проповедничке и катехи-
зисне делатности. Он поседује чудесан дар проповеди. Осим 
Катехизе, књига и чланака, Горазд – талентовани музичар – 
приређује нотни зборник молитава и песама за народ, под-
стакнут, највероватније, лиром Николаја Велимировића. Он 
је редак пример обраћеног католика, који је постао не само 
православи јерарх, него и светац.

Почиње Други светски рат, у коме католичанство, које 
је потписало конкордат са Хитлером, тежи да ватром и мачем 
прошири сферу свог утицаја, док се истинско Православље 
подвргава репресијама. Патријарх Гаврило (Дожић) и епископ 
Николај (Велимировић), одбивши сарадњу са окупаторима, 
по личној наредби Хитлера налазе се у заточеништву, затим 
и у логору Дахау. Прогањањима је подвргнуто и чехословачко 
Православље. За разлику од немалог броја сународника, право-
славни клирици у овој земљи имају општесловенски, тј. анти-
фашистички дух. Зато није случајно да управо у православној 
Саборној цркви Светих Ђирила и Методија у Прагу, уз дозволу 
епископа Горазда, налазе уточиште чешки родољуби, који су 
ликвидирали једног од нацистичких идеолога – „прашког ме-
сара“ Рајнхарда Хајдриха. Доста дуго су се скривали тамо, али 
су их фашисти ипак разоткрили; започео је бој у коме снаге 
нису биле равне, тако да су на крају обојица родољуба, да не би 
пали у руке Гестапоа, сами одузели себи животе. Свештеници, 
што су их скривали, бачени су у затвор. Епископ Горазд је у 
то време био у Берлину: покушавао је да сачува чехословач-
ко Православље тако што се архиепископу Берлинском Руске 
Заграничке Цркве Серафиму обратио са молбом да привреме-
но прими Чешку епархију „под његово архипастирско окриље“. 
Сазнавши, међутим, шта се десило, Горазд се враћа у Праг и 
изјављује да ће да подели исту судбину, која чека његове свеш-
тенике. После тога био је такође ухапшен, а убрзо и стрељан 
заједно са старешином и свештеницима саборне цркве (1961. 
године Српска Црква, а 1987. и Чешка Црква прогласиле су 
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га новомучеником). Фашисти на томе нису стали: забранили 
су рад Православне Цркве у Чехословачкој,  конфисковали су 
њену имовину и подвргли репресијама свештенике.

Но, самом фашизму долазио је крај. Црвена армија, коју је 
отворено и нашироко благосиљала Руска Православна Црква, 
ослобађа, једну за другом, европске престонице. Совјетски 
Савез води рат са словенофилским паролама („Сви Словени,на 
оружје!“) и окупља у Москви „Свесловенске митинге“. Заиста 
се невероватне ствари дешавају у то победоносно време. 
Совјетска (тако рећи, комунистичка) војска ослобађа Београд, 
док је са цвећем, хлебом и сољу дочекују и Срби и Руси; на 
челу колоне, у окружењу парохијана, је емигрантски свеште-
ник Иван Сокаљ – надзорник руских парохија у Југославији и 
настојник храма Свете Тројице у Београду (касније – епископ 
Смоленски Московске Патријаршије)34. 1Године 1948. у Москви 
се одржава конгрес поглавара Православних цркава, чији је 
циљ – формирање европског „Православног блока“ (сетимо 
се „Источног православног савеза“ из програма словенофила). 
На конгресу антикатоличку и антиекуменистичку политику 
Руске Цркве најактивније подржава Патријарх Српски Гаврило 
(Дожић),  који је преживео фашистички концентрациони логор. 
Руски патријарх Алексеј Први 1957. године одлази у Београд, 
где служи парастос на гробу јучерашњег „непријатеља совјетске 
власти“ митрополита Антонија Храповицког...

У духу те свесловенске и свеправославне радости због 
победе над светским злом треба разматрати и даља збивања 
са Чехословачким Православљем. Руска Црква, имајући у виду 
тежак материјални положај Српске Цркве, а на захтев Чеха 
и Словака, моли да чехословачке епархије буду предате под 
њену јурисдикцију. Ову одлуку подржава српски патријарх 

34 Шкаровский М. В. Указ. соч. С. 165. Кћерка Ивана Сокаља, Нина 
Ивановна Сокаљ је одраслау Краљевини Југославији, те је по повратку у Русију 
предавала српски језик на Лењинградском Државном Университету. Аутор је 
научних радова и уџбеника, била је професор и аутору овог чланка. 
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Гаврило, на крају је одобрава и Српски Синод. Већ 1948. до-
лази до промене јурисдикције. Шта ли ради Руска Црква 
Московске Патријаршије, добивши Чехе и Словаке под своју 
власт? Нема сумње да ће их држати под својом петом! – рећи 
ће неки антисовјетски настројен читалац, али ће се преварити. 
Руска Црква учвршћује чехословачку хијерархију (обезбедив-
ши до 1950. године постојање четири епископа), с тиме да већ 
1951. Алексеј Први потпише чин о даривању аутокефалности 
Чехословачкој цркви. Љубоморно тежећи првенству у право-
славном свету, 1998., након 47 година, ту автокефалију признаје 
и Цариградски патријарх: он као да је поново „дарива“, али ипак 
сама Чехословачка црква сматра за датум своје аутокефалности 
совјетску 1951. годину. 

Релативно мала „Православна Црква Чешких земаља 
и Словачке“ (тако се данас званично назива) темељи се на 
братској словенској сарадњи, на молитвама српских и руских 
светаца, на крви православних мученика, пре свега свог првог 
мученика Горазда. Чехословачка се распала, док је Црква остала 
јединствена, још увек остварујући сан словенофила о јединству 
Словена. Број њених верника није тако велик: око 80 000 људи 
(Карпато-Роси, који су се вратили Православљу, сада живе у 
другој држави). Занимљива је, међутим, следећа чињеница: 
како год брзо да губи вернике чешки католицизам, исто тако 
брзо расте у броју чехословачко Православље, на велику радост 
Срба и Руса, који су га у истинском братском савезу посадили, 
узгојили, духовно наоружали и заштитили. Православна Црква 
Чешких земаља и Словачке данас има два центра, два митро-
политска већа: у Чешкој (у Прагу) и у Словачкој (у Прешову), 
што подсећа на некадашњу српску поделу на епархије Чешку 
и Мукачевско-Прешовску. Тренутно је ова црква религиозна 
организација од најбржег раста у земљама које су чуле проповед 
Ћирила и Методија. 
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Жарко Војновић

НИКОДИМ МИЛАШ, ИЗНУТРА2

 Никодим Милаш (1845-1915), далматински епископ 
(1890-1911), био је у своје време један од најпознатијих српских 
богослова, а на пољу црквеног права свакако најистакнутији, 
те је код нас постао готово симбол бављења овом теолошком 
дисциплином. Писао је много и радо, од свршетка формалног 
школовања у кијевској Духовној академији, па све до самог 
конца живота, и по томе до данас остаје међу најважнијим 
ствараоцима у оквиру историје српске теологије. Жив, неми-
ран и радознао дух, суштински заинтересован за историју, 
али и са израженим осећањем за потребе садашњег тренут-
ка, учествовао је активно у јавном, чак и политичком живо-
ту далматинских Срба, да би по примању епископске службе 
постао свакако и најугледнији члан те заједнице. Ипак, иако 
афирмисан као теолог и у међународним круговима, превођен 
на неколико језика, често је био оспораван и жестоко нападан, 
како то најчешће и бива, у рођеној средини, најчешће из поли-
тичких разлога, који су се врло радо пресликавали и на поље 

2 Предговор књизи Никодима Милаша Аутобиографија / Окружна писма, 
Београд – Шибеник 2020. године.
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квазицрквене политике. Било је то време кад Срби Хабзбуршке 
монархије стварају своје политичке организације, напуштајући 
све више традиционални модел црквено-народне аутономије 
заснован на старим леополдовским привилегијама и трудећи 
се да се њихов глас чује и на државном и на покрајинским са-
борима. Национални интерес постао је питање свих питања и 
њему се имало све подредити, па и сама Православна Црква, 
коју су српски политичари углавном гледали као инструмент 
за остварење националних циљева. Ту су се, наравно, ослањали 
на традиционалну улогу коју је Црква имала у време осман-
ске окупације, а такође и на територији Аустријског царства, у 
очувању народног идентитета и формирању националног, при 
чему је Карловачка митрополија била организам који је својим 
верско-националним програмом одгајио клицу из које ће наста-
ти модерна српска нација и држава. Генерације које су стасале са 
Светозаром Милетићем покушаће да све то реинтерпретирају и 
да усвоје нове видове политичке борбе, чији је главни циљ био 
свесрпско ослобођење и уједињење, мада се то није смело гласно 
истицати. Оснивале су се српске политичке странке и покретале 
њихове новине као основни медиј преношења и ширења идеја, 
па је тако било и у Далмацији. И сам Никодим Милаш (који се 
још као гимазиста опредељивао у борби између „италијанске“ 
и „славенске“ странке) марљиво је у томе узео удела као један 
од оснивача Српске странке и њеног гласила Српског листа 
(Српског гласа), оглашавајући се и у ондашњој српској штам-
пи. Такво његово јавно деловање није предуго трајало, јер је 
тадашњи архимандрит био пре свега и на сву срећу заинтере-
сован за то да своје перо, уместо као политички мач, иако је и то 
умео, користи пре свега на пољу православне теологије, које је 
код Срба још увек у целини било прилично запуштено. Ипак, и 
једно и друго његово деловање постаће извор и предмет многих 
сукоба и неспоразума који ће га пратити до самог упокојења.
Један од разлога свакако је био став српских политичара, који 
и сам Милаш с негодовањем спомиње, да Црква треба да делује 
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пре свега као орган за остварење националних интереса, и то 
страначки схваћених, што је свакако морало изазивати кон-
фликте, јер се Црква по својој природи никад и никако не може 
уклопити у систем циљева који се исцрпљују у оквиру историје, 
иако се од њега физички не може уклонити. Његова жустра при-
рода није му давала да се увек измиче са бојног поља, нарочито 
зато што је често био изложен безобзирним клеветама, од којих 
је вероватно најбесмисленија била оптужба да је криптоунијата, 
иако је сам од свих православних Срба можда највише у то вре-
ме допринео активном супротстављању опасностима које су 
активно претиле православној вери као, у најбољем случају, 
само толерисаној у оквиру јавног живота Монархије, што се 
пре свега огледа у његовим капиталним и обимним студијама 
Славенски апостоли Кирил и Методије и истина Православља: 
поводом римског покрета у 1880-81 год. противу Православне 
Цркве (1881) и Православна Далмација (1901). У овим анти-
милашевским активностима суделовали су и српски полити-
чари и поједини познати ондашњи свештеници, не само из 
Далмације, него и из Сремских Карловаца и Београда, па и из 
Загреба, врло често уз садејство аустријских државних служ-
беника. За све то време Никодим Милаш је можда најцењенији 
каноничар у православном свету, поштован и код иноверних; 
тешко је отети се утиску да је у свему огромну улогу код неких 
имала и завист коју су због тога осећали према њему (а уз то и 
наш стари обичај да се на оне најбоље највише баца камењем, 
што се ни до данас није изменило), што је и сам истицао као 
један од разлога за прогоне, често врло апсурдне: док га, с једне 
стране, власт оптужује за великосрпство и антикатолицизам, 
његови га Срби грде као издајника вере и нације. Последњих 
година његовог владиковања све се ово претворило у активност 
с једном идејом – уклањање Милаша с трона далматинских епи-
скопа, непријатеља државе и далматинских српских политичара 
са делом свештенства. У томе им је и сам, како ствари стоје, 
веома помогао неспретним и недовољно пажљивим руковањем 
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задужбинским новчаним фондовима којима је газдовала за-
дарска Конзисторија, што се завршило трагедијом самоуби-
ства њеног дугогодишњег главног референта, касније епископа 
Доситеја Јовића, а потом и Милашевом оставком на далматин-
ску катедру. Тешко да ће се икад у потпуности утврдити све 
стварне чињенице о разлозима пропасти тих фондова, али је 
јасно да се Милаш, као човек који се пре свега бавио науком до 
самозаборава, није лако могао на адекватан начин посветити и 
материјалном страном епархијског пословања. Колико год да је 
ова афера деловала поразнопо углед Цркве, толико му је остав-
ка коју је морао због тога дати пружила извесну сатисфакцију, 
јер је изазвала негативан одјек у православном свету, одакле су 
му одмах почела стизати почасна одликовања. Та слика с краја 
његовог земаљског живота је, уосталом, оно што и сада остаје: 
Милаш је и данас у свести Цркве стена православља, а његови 
доследни опадачи углавном су утонули у анонимност. То је зато 
што је, сам, јеванђелски речено, зидао своје дело на стени којој 
не могу нашкодити ни кише, ни бујице, ни ветрови.

Овај увод био је нужан да се разуме зашто се, по замис-
ли Милашевог наследника на трону Далматинске епархије, 
садашњег епископа Никодима Косовића, пред читаоцем 
појављује оваква књига која је, такорећи, подигнута на две 
воде, а садржи архивске текстове – оне, дакле, које сам Милаш 
за живота није објавио, нити су углавном били предвиђени 
за објављивање. У њој ћемо далматинског епископа видети и 
као човека јавног деловања, и као унутрашњег човека Цркве, 
епархијског архијереја у општењу са својим свештенством. 
Његова личност просто захтева такво осветљење: православ-
ни архијереји углавном јавности остају непознати све док се 
не појави каква (углавном новинарски конструисана) афера 
или засметају каквом речју некоме од угледника. Противно 
томе, Никодим Милаш је од самог свог повратка у Далмацију 
био својим деловањем пред очима света, па стога има до-
ста материјала за повест о томе. С друге стране, међутим, у 
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највећој мери остаје скривено оно што епископ чини као ду-
ховни пастир епархијског стада, његов рад у јеванђелској гра-
дини, што у ствари и представља истински живот Цркве, без 
чега је све осталопуко привиђење. Стога ова књига садржи, с 
једне стране, његову Аутобиографију, а с друге списе који су 
настали као резултат његовог дводеценијског епископског тру-
да у Далматинско-истријској епархији – његова пастирска, тј. 
Окружна писма упућена на првом месту епархијском свештен-
ству, као и часницима црквених општина.

Аутобиографија

Никодим Милаш је епископски трон напустио у теш-
ким околностима, које су биле врхунац вишедеценијског 
непријатељства које се мање или више отворено, готово у кон-
тинуитету, гајило против њега. О њему се негативно писало по 
најчитанијим новинама, појављивале су се и непријатељски 
настројене брошуре; у тим тренуцима свакако да није могао 
бити сигуран какав ће суд историја донети о њему. Имајући 
самосвест о себи као богослову, о свом знању и компетенцији, 
свестан својих вредности и улоге у друштву, није био рад да по-
томци о њему мисле само оно што се могло читати по тадашњој 
штампи, премда су о њему могле сведочити и његове књиге. 
То му је био уједно и први импулс за писање аутобиографије, 
што исповеда већ на самом почетку, казујући како жели по-
казати да није био онакав каквим га његови „некадашњи и 
садашњи зависници приказиваху и приказују свијету“. То је 
изречено о његовом шездесетом рођендану, 1905. године, кад је 
Аутобиографију и започео. Било је то доба оштрих обрушавања 
на њега са свих страна са заиста апсурдним оптужбама у атмос-
фери добро познате српске журналистичке хистерије, којој су 
тон давали и поједини свештенослужитељи. То му је већ тада 
знатно пореметило здравље (толико да је мислио да му је крај 
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сасвим близу) и изазвало мисао да одступи са катедре, нарочито 
стога што се није имао како одбранити од клевета, при чему је 
био потпуно свестан да би и сама аустријска власт, коју су тада у 
Далмацији представљали људи непријатељски настројени пре-
ма Православној Цркви, највише волела да га лиши епископског 
положаја. Помисливши да неће још дуго поживети, наумио је да 
остави сведочанство о себи; на срећу, био је још довољно у снази 
да исприча повест свог живота од самог почетка, чиме је српска 
књижевност добила један значајан мемоарски спис, а српска 
историографија првокласан историјски извор. Симптоматично 
је да су нарочито далматински клирици били склони стварању 
такве врсте књижевно-историјских докумената: пре Милаша, 
опширне аутобиографске списе саставили су Герасим Зелић, 
Спиридон Алексијевић и свештеноисповедник Кирило 
Цвјетковић (последња два су постхумно објављена), сви веза-
ни за епископска седишта у Задру и Шибенику. Аутобиографију 
је писао далматински владика готово пуних десет година, 
допуњавајући пропуштено, понекад понешто и понављајући. 
Упркос томе што је иницијална намера била одбрамбена и што 
знатан део приповедања отпада управо на те нежељене битке са 
светом, Милаш себи није допустио, иако веома осетљив на оно 
што је схватао као неправду, да се његово мемоарско казивање 
сведе на то. Много пажње посветио је свом школовању и бого-
словском раду и, што је нарочито важно, свом архипастирском 
труду, нарочито у првим годинама епископства. Овде се налази 
веома значајна, органска повезница са окружним писмима која 
овом приликом објављујемо, и која ће послужити као одлична 
илустрација ономе о чему у Аутобиографији није имао време-
на говорити опширно. Ипак, његова зла судбина учиниће да и 
крај Аутобиографије буде у сагласју с њеним почетком: скри-
вено непријатељство аустријских власти могло се, почетком 
Првог светског рата, коначно отворено обелоданити, па му је 
полиција из његовог дубровачког стана, куда се био одселио 
из Задра, конфисковала личне ствари, а њега оставила да као 
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седамдесетогодишњак, тешко нарушеног здравља, чека неће 
ли се и њему самом што слично десити. Свеједно, две су вео-
ма сретне околности везане за тај крај: Аутобиографију је не 
само довео у хроноошком смислу до конца (наравно, онолико 
колико се то с таквом врстом жанра може учинити), него ју је 
успео и сачувати од поменуте конфискације, што је права срећа 
у несрећи, јер су му однесени и многи драгоцени рукописи, на 
првом месту преписка са многим значајним личностима (нпр. 
с Иларионом Руварцем), која би данас били право благо.

Ово је треће објављивање Аутобиографије Никодима 
Милаша. Највећа заслуга припада Марку Јачову који ју је 
1983. први штампао, у изворном облику, без правописних 
интервенција,из Милашеве заоставштине у Архиву САНУ,21 у 
12. књизи часописа Историјског института Мешовита грађа 
(Misсellanea), пропративши га својим предговором, који овде 
изостављамо. Јачовљев приређивачки рад био је врло тежак, 
јер је рукопис Аутобиографије веома сложено конципиран. 
Постоји основни текст на 104 стране и приличан број свеза-
ка са прилозима. Многи прилози су не само допуне основном 
тексту, него садрже и бројна преклапања, јер је Милаш о једном 
догађају или теми знао писати по два-три пута, износећи веома 
различит опсег података, па је од свега тога требало склопити 
један оптимални текст. Основна анализа показује да је најпре 
саставио примарну верзију, прилично сажету, на основу које је 
разрађивао шире планове у најмање две варијанте, али завршну 
обраду није успео извести у потпуности. Зато се може рећи да 
је текст Милашеве Аутобиографије у неком смислу Јачовљева 
конструкција на основу Милашевог материјала, јер је основном 
тексту додавао боље разрађене делове из других верзија.Други 
пут је Аутобиографију, према Јачовљевом издању, не дирајући 
у њега, објавила 2005. издавачка кућа Далматинске епархије 
„Истина“, заједно са десет Милашевих богословских расправа у 
оквиру Дела Никодима Милаша. Ово треће прештампавање, за 

2 АСАНУ, Заоставштина Никодима Милаша, бр. 14358/478.
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разлику од пређашњих, доноси текст саображен у највећој мери 
савременим правописним стандардима, уз поједине коментаре 
које смо сматрали потребним и који су тексту Аутобиографије 
прикључени у облику фуснота, док су изворне приређивачке 
напомене Марка Јачова дате на њеном крају. Штампарске греш-
ке и поједине погрешке у рашчитавању рукописа у претход-
ним издањима исправљене су уз консултовање Милашевог 
аутографа.

Окружна писма

Окружна писма, или Окружнице, како најчешће стоји у 
њиховим заглављима, откривају свакако најважнију делатност 
Никодима Милаша у оквиру његове архипастирске службе, која 
се свакако може мерити са значајем богословске. Живећи, како 
сам каже, на крајњем западу православне икумене, налазио се 
без сумње у деликатној ситуацији, на простору који је често 
био на удару прозелитизма, па је чак и у његово време, упркос 
државним законским прописима, било опасности од нелеги-
тимног утицаја иноверних на православне Далматинце. То је 
значило да се мора водити појачана брига о духовном стању 
народа и о свештеничкој спреми. Као повратник из кијевске 
Духовне академије и реформатор, уз Љубомира Вујновића, 
система задарске Клирикалне школе, у коју је желео прене-
ти узоре из других православних земаља ради подизања об-
разовног нивоа свештеничких кандидата, пресудно је могао 
утицати на начин и капацитет стицања богословских знања 
код њих; а као архијереј, влашћу коју је добио рукополагањем 
у заједници далматинске Цркве, могао је непосредно допри-
нети функционисању па и реорганизацији парохијског живо-
та на нивоу целе Далматинско-истријске епархије. Реч пасти-
ра по природи ствари пресудно утиче на црквену стварност, 
на схватања и на праксу, али сила живе беседе свакако није 
довољна, и то је Милаш морао знати не само из искуства, него 
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и због чињенице да је као стручњак за црквено право морао 
имати развијен осећај за канонски поредак и начин градње и 
одржавања његовог устројства. Јерархијски систем подразуме-
вао је да се у нормативној комуникацији са свештенством кори-
сте законска писана средства, која споља гледано представљају 
манифестацију административног устројства Цркве, а из 
унутрашње перспективе регулаторну надопуну литургијског 
живота. Та се комуникација одвијала у оквиру конзисторијалног 
система, који је од 18. века усвојила Православна Црква на 
територији Аустријског царства, па су тако и окружнице које 
овде објављујемо из Архиве Далматинске епархије настале као 
резултат рада њене епархијске Конзисторије, административног 
тела састављеног од неколико чланова у свештеничком чину, са 
епископом као председатељем.

У својој Аутобиографији Никодим Милаш је знатну 
пажњу посветио првим годинама своје архијерејске службе. 
Подузевши канонске визитације широм епархије, он је уједно 
извршио снимање духовног стања свештенства и народа, као 
и квалитета парохијског живота уопште, који су по његовом 
мишљењу били далеко од онога како их је он замишљао, због 
чега је већ у првој години издао значајан број окружних пи-
сама у форми декрета чије се слово има извршавати, а која су 
свештеницима разашиљана преко њихових протопрезвитера. 
Тај први период његове административно-пастирске делатно-
сти свакако је најбитнији у тих двадесетак година управљања 
Далматинско-истријском епархијом, јер се управо тада највише 
трудио на увођењу реда на свим нивоима њеног постојања, а 
међу тим окружницама налазимо и најзначајније теме којима 
ће се и касније бавити, због чега смо им дали и статистичку 
предност у односу на каснији период. Треба подвући да се 
овде не објављују све окружнице, него да је начињен избор 
који би могао занимати читаоца недовољно упућеног у начин 
функционисања унутрашњег епархијског устројства. Неке 
врсте окружница су систематски изостављане, попут оних 
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које представљају обавештења о постављању свештеника на 
парохије или конкурсима на упражњена места. Објављивање 
целокупног корпуса ове врсте текстова дошло би у обзир само у 
оквиру систематског обелодањивања грађе за црквену историју, 
које не би морало бити везано за личност једног епископа, као 
што је овде случај.

Два су могућа начина представљања овакве врсте 
историјског материјала: хронолошки и тематски. Овде смо се, 
из гореописаних разлога, одлучили за хронолошки, сматрајући 
да он најбоље одсликава развој идеја Милашевог управљања 
епархијским пословима, од октобра 1890, кад је преузео адми-
нистративну бригу, па све до јануара 1912, кад је разаслао пис-
мо о оставци на активно епископство. Ипак, овакав распоред 
није препрека да се јасно уоче тематски кругови који су га као 
архијереја највише заокупљали. Занемаримо ли ствари чисто 
административног карактера, као и улогу посредника између 
државне власти с њеним прописима и православног свештен-
ства као, у извесном смислу, службеника владе због природе 
послова којима се оно морало бавити (нпр. вођење матичних 
књига, које су биле релевантне као државни документи), мо-
жемо видети да се Милаш као епископ највише бавио оним 
што спада, ондашњим језиком речено, у домен „јавног морала“: 
истичу се нпр. питања проблема кривоклетства, чему је посве-
тио неколико посланица, као и суложништва, тј. незаконитог 
– са становишта црквених прописа – ванбрачног живљења, 
које је било широко распрострањено у Далмацији. Да су га 
ова питања нарочито занимала и погађала види се и по томе 
што је у посланице – иначе писане најчешће сувим бирократ-
ским идиомом – које су обрађивале ове теме уносио и доста 
емотивног набоја. Сматрајући да се по питању искорењивања 
овог „беспоретка“ исувише слабо или никако напредује, пи-
сао је свештенству о овим темама дуги низ година, што се лако 
да видети из овде приложене грађе. Остале тематске целине 
(потребе катихетског образовања деце и кандидата за брак, 



135

свештеничка литургијска дисциплина, вођење тачне парохијске 
администрације, итд.) лако се могу утврдити простим прегле-
дом наслова које је приређивач као рекапитулацију дао испред 
текста сваке посланице.

Треба нагласити да овде дајемо само окружнице које је 
Никодим Милаш, испред Конзисторије, потписао лично. Тиме 
смо желели бити сигурни да објављујемо искључиво оне које 
су изашле из његовог пера. Додуше, на тај начин је настала и 
одређена мањкавост овог сегмента књиге која је пред читао-
цем, јер су тако изостављене неке окружнице које би свакако 
биле занимљиве, али их није потписао он сам, него у највећем 
броју случајева архимандрит Доситеј Јовић. Иако је потпуно 
јасно да идејно припадају самом Милашу, те по томе равно-
правно улазе у оквир докумената релевантних за илустровање 
његове архипастирске службе, јавила се основана сумња да 
њихова литерарна стилизација припада управо Јовићу, те ће 
овакве окружнице причекати истраживача који се буде бавио 
овим периодом историје Далматинске епархије као делом оп-
ште историје Српске Православне Цркве.

Без обзира на хронолошки поредак грађе, направљен 
је један изузетак у корист њене тематске презентације. 
Приређивач је нашао за корисно да из ње издвоји један мањи 
корпус текстова посвећен тзв. пастирским зборовима. Наиме, 
по угледу, како сам каже, на праксу других епархија, Милаш је 
решио да оживи једну старију конзисторијалну одредбу која се 
пре њега није поштовала, а то су редовни полугодишњи састан-
ци свештеника у оквиру свих пет протопрезвитерата, на којима 
би се разрађивала унапред задата питања и решавали проблеми 
из свештеничке праксе, као и понека богословска питања која 
би занимала поједине свештенике или је епископ сматрао да о 
њима треба говорити. Најпре би се расписивао дневни ред за 
зборове који се у наредном периоду имају одржати, а потом 
би се, по окончању збора, изабрани известитељ прихватио за-
датка да Конзисторији пошаље реферат. Конзисторија би дала 
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своје коментаре, које је у облику окружница разашиљала ши-
ром епархије, а исти материјал се објављивао и у епархијском 
Гласнику. И међу овим окружницама овде објављујемо само оне 
које је потписао Милаш лично као епископ, док су изостављене 
оне које је у његово име саставио неко од конзисторијалних 
службеника.

*
 Овако конципирана књига, која Никодима Милаша, чо-

века јавног живота који има моћ ширења свог утицаја широм 
православног света, показује изнутра, са аспекта његових не-
познатих личних (често емотивних) доживљаја и потребе за 
јавном исповешћу како би се успоставило сопствено схватање 
идентитета, и истовремено као човека Цркве у оном аспекту 
који је од јавности углавном скривен и најчешће остаје без 
пажње каснијих истраживача, биће занимљив допринос лику 
овог епископа богослова каквог га иначе знамо – као цркве-
ног каноничара и историчара, чија су дела у огромној мери из-
држала испит времена. Додајући као прилог на крају и његова 
школска сведочанства, која допуњавају и документују период 
формалног образовања описан у првом делу Аутобиографије, 
уз неколико фотографија, покушали смо верније насликати 
портрет далматинског епископа у његовом времену, пратећи 
једну од могућих линија његове мисли о самом себи. Он ће сва-
како бити живописнији кад се једног дана објави и друга архив-
ска грађа која се односи на њега, као и неки мање познати или 
сасвим непознати списи.
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Горан Максимовић

СРПСКОМ НАРОДУ 
КЊИГА ДУБОКЕ ОДАНОСТИ2

Пред страницама Дневника ратног хирурга доктора 
Миодрага Лазића

 

1.0. Крупни историјски догађаји стварају велике лично-
сти, као и грандиозна дјела која показују снажну приврженост 
тих личности своме народу и високим хуманистичким идеа-
лима тога народа. Мало је књига написаних на српском језику 
које исказују такву дубоку оданост српском народу и високим 
хуманистичким идеалима, а које потврђују грандиозну мисију и 
дјело једне личности, као што је то Дневник ратног хирурга, ау-
тора примаријуса доктора Миодрага Лазића (Земун, 1955 –Ниш, 
2020). Искуства и сазнања која ће постати уводни дио рукопи-
са овога дневника најприје су наталожена у српским ратним 
болницама у Двору на Уни, Глини и Костајници (на простору 
Републике Српске Крајине), у раздобљу од августа 1991. до апри-
ла 1992. године. Доктор Лазић је дневник почео непосредно да 
води од 12. априла 1992. године, док је радио у „Глинској болници“, 

2 Предговор књизи Миодрага Лазића Дневник ратног хирурга, Ниш 
2021. године.
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а потом и као учесник у чувеним ратним операцијама за пробој 
„Коридора живота“, које су окончане на Видовдан те године, 
када је радио као ратни хирург у „Добојској болници“.  Најдуже 
и најдосљедније дневник је водио од 20. септембра 1992. године, 
када се након двомјесечног боравка у Нишу, поново вратио на 
ратиште. Овога пута дошао је у Републику Српску најприје у 
ратну болницу „Коран“ на Палама, а одатле је премјештен 1. 
новембра на Српску Илиџу, у новоформирану ратну болни-
цу „Жица“ у Блажују (на самој линији раздвајања српских и 
муслиманских снага). Тада је практично настављено Лазићево 
четворогодишње добровољно ангажовање у одбрамбено-
отаџбинском рату српског народа за опстанак и право на жи-
вот на својим вјековним огњиштима, који су били доведени 
у питање након разбуктавања грађанског рата на простору 
авнојевске Југославије (1991-1995). Наглашавамо да је стварање 
те ратне болнице у Блажују, у пословној згради некадашње твор-
нице „Жица“, условљено чињеницом да је постојећа болница на 
„Корану“ била превише удаљена од линије развајања и ратних 
операција, те да је због отежаних саобраћајних комуникација 
велики број рањених српских бораца умирао док би их превезли 
до постојеће ратне болнице и пружили им неопходну хирурш-
ку помоћ. Посљедњи дневнички запис датиран је 21. новембра 
1995. године, када је „потписан мир“, а у фебруару 1996. године, 
након страшног „постдејтонског“ егзодуса сарајевских Срба из 
својих насеља која су бранили и одбранили у рату, а изгубили 
под притиском „великих сила“ у тзв. политичким преговорима 
након окончања ратних операција, доктор Лазић је отишао из 
Српског Сарајева и вратио се кући у Ниш. 

Као што је познато, а што свакако стално морамо нагла-
шавати да не би остали притиснути лажима у тами бруталне ан-
тисрпске ратне пропаганде, тај грађански рат био је непосредно 
изазван сецесионистичком политиком словеначког, хрватског 
и муслиманског народа, те распадом југословенске државе, а 
под директним покровитељством појединих великих свјетских 
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сила и тадашњих нових глобалистичких интереса и стратегија. 
1.1. Важно је овом приликом нагласити и то да је прво 

штампање наведени рукопис ратног дневника доктора Миодрага 
Лазића доживио убрзо по окончању ратних операција, негдје у 
првој половини 1996. године, у издању српске новинске агенције 
„Срна“ у тадашњем Српском Сарајеву. Није одмах скренуо на 
себе пажњу какву је истински заслуживао, али су присутни тра-
гови новинских чланака, те раног читања и тумачења овога дјела 
у појединим критичким записима. Указујемо на приказ Горана 
Максимовића, изговорен на промоцији овога дјела у Народној 
библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу, у јесен 1996. године, а за-
тим објављен у скраћеној форми у Књижевној речи у Београду 
(број 490-491/1997). У својој основи и једним својим дијелом тај 
приказ је предложак и за ове данашње редове које исписујемо о 
ратном дневнику доктора Миодрага Лазића. Напоредо с тим, а 
истовремено и независно од свега тога, личност и дјело доктора 
Лазића већ тада су трајно овјековјечени у магистралним стихо-
вима пјесме „Посвета“ (са поднасловом „др Миодрагу Лазићу, 
ратном хирургу“), које је испјевао рано упокојени а несумњиво 
талентовани и аутентични српски пјесник из Сарајева, Радослав 
Самарџија (1958-2009). Ради се о једној од најпотреснијих ода 
новије српске лирике у којој је посвједочено да је доктор Лазић 
подједнако био човјек „од овога и онога свијета“, те да је баш 
због тог метафизичког ореола изградио способност да „чудес-
ном руком Спаситеља // Враћа животе у мртва нам тела“. Патио 
је, при томе, подједнако над свим нашим ранама, а вољом неке 
више промисли појавио се у тим смутним и тешким временима 
тамо гдје је био најпотребнији и смогао је снаге да кроз тмину 
предводи „Анђеле“ из редова свога напаћеног и страдалног на-
рода: „Благослови, Боже, њега што је патник // Над ранама на-
шим већи од нас био // Достојан најбољи међу нама ратник // 
Анђеле кроз тмине што је предводио“.

2.0. Познато је да су дневници по својој умјетничкој 
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природи најаутентичнији дио документарних жанрова, те 
да су таква свједочења права ризница истинских сазнања и 
емоција. Таква врста аутентичности условљена је чињеницом 
да у дневничким записима нема дуже временске дистанце, као 
што је случај са мемоарско-аутобиографском прозом, те да у 
њима има најмање накнадних стилизација и „поправки“, као 
и да су баш због тога испуњени непосредним доживљајима и 
размишљањима. По степену вјеродостојности и специфичној 
перспективи личног учешћа, које је свакодневно остваривао 
радећи у импровизованој ратној болници у непосредној бли-
зини линије фронта, Лазић је из прве руке приказивао описе 
најсложенијих хируршких интервенција, надљудске напоре 
болничког особља, као и велики број најразличитијих тешких 
операција, које су биле до тада непознате не само мирнодопској, 
него и ратној хирургији. 

Захваљујући свему томе у дневнику је трајно докумен-
товао и оставио свједочење о вишегодишњим непрестаним и 
тешким ратним операцијама и борбама на линијама раздвајања, 
као и величини војничког и политичког, а изнад свега људског 
подвига српског народа превасходно на сарајевском, као и на 
другим ратиштима Републике Српске. Напомињемо да је у 
ратној болници „Жица“ у Блажују у току рата обављено више од 
3500 операција. Све се то одвијало у једном од најдраматичнијих 
историјских тренутака када је из неког необјашњивог разло-
га и бесрамне логике међународних интереса, српски народ 
био препуштен незапамћеним нападима и ужасном страдању 
пред здруженим муслиманским бојовницима, џихадистичким 
плаћеницима и свакојаким западњачким пропагандистима, 
ратним стратезима и војним логистичарима, а изнад свега рат-
ним профитерима и криминалцима. 

2.1. Упркос свему томе, Лазићеви дневнички записи нам 
свједоче да тај исти војнички нападнути и пропагандистички 
сатанизовани српски народ, при томе ниједног тренутка није 
посустао и клонуо духом. Због тога и можемо рећи да Дневник 
ратног хирурга представља ону врсту књиге која изнад свега 
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открива бројне истине и по много чему је незабиљежен примјер 
међу књигама ратне провенијенције.

Поред те наглашене аутентичности, непосредности и 
тачности, као и ненамјерних али остварених претензија за 
документовање стварности једног доба, уз сву сажетост и све-
деност записа, дневнички стил доктора Лазића препознатљив 
је и по снажним емоцијама, драматичном тону и бројним 
размишљањима о прошлости, садашњости и будућности свога 
народа. Лазић исписује дневничке редове на крају свакога дана, 
најчешће по ноћи, да би олакшао своју душу и да би на хартији 
похранио сопствене муке и бриге, умор и несанице, нова ис-
куства и сазнања. У прошлости проналази коријене из којих 
је израсло ово савремено зло и у суштини брутални вјерски 
сукоб једног истог народа. У садашњости види монументал-
ност свога српског народа и његову непоколебљиву слободар-
ску свијест о нужности борбе са опстанак у временима „када су 
живи завидјели мртвима“. Уз све то, доктор Лазић у неизвјесној 
будућности препознаје непоколебљиву наду да је долазак бољих 
времена неминован, те да је свака учињена жртва за долазак тих 
времена, оно велико и завјетно дјело напаћеног и страдалног 
народа које остављамо за будуће генерације наших потомака.

Ако при свему томе имамо у виду да се брутална рат-
на стварност често појављује у облицима који превазилазе 
моћ људске имагинације, онда нам је јасно зашто је Лазићев 
дневнички поступак тако вишезначан и зашто га је могуће 
читати, доживљавати и разумијевати на различите начине. 
Превасходно као документарно свједочење о непревазиђеном 
вишегодишњем ратном херојству и страдању српског наро-
да на сарајевском разбојишту, а затим и као лирске записе о 
индивидуалним људским и породичним судбинама у вртло-
гу историје. У том смислу у Лазићевим свједочењима долази 
до изражаја приказивање лица и наличја рата, као и снажно 
прожимање херојске слике рата са антиратним порукама, али 
и директно разобличавање бесрамне медијске пропаганде 
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у којој је био сатанизован читав српски народ, а понајвише 
сарајевски Срби, кроз упорне и лажне оптужбе за блокаду гра-
да или бомбардовање насељених четврти и убијање цивилног 
становништва. Иза тога медијског „плашта зла“ отварала су 
се врата самозване „ревизије историје“ и права на поновљено 
чињење сваковрсног насиља над тим сатанизованим, а у 
дубокој суштини невиним и слободарским народом. Ради се 
о оној врсти бестијалног зла, убијања, насиља и страдања, које 
је српским народ на тим просторима преживљавао више пута 
у својој историји, а можда највише и најсличније у злочинима 
„Шуцкора“ у Првом свјетском рату (1914-1918), као и усташке 
окупације Сарајева у Другом свјетском рату (1941-1945).

2.2. Надахнуте књижевне размјере Лазићев ратни днев-
ник постиже највише на оним страницама и у оним записи-
ма у којима свједочи о индивидуалним људским судбинама и 
страдањима. Увијек су то обични људи, који су тек у ковитлацу 
рата спознали и ону своју јуначку и подвижничку димензију 
личности. Захваљујући томе, упознајемо младића који на самр-
ти, након рањавања приликом борби на пробијању „Коридора 
живота“ у јуну 1992. године, тражи од доктора Лазића да га 
окрене према Београду и да умре гледајући у правцу српске пре-
стонице, као симбола српског пијемонта и слободе. Сусрећемо 
се са митском сликом материнског бола у потресном опису 
мајке над изгубљеним стопалом младога сина ратника: „Меко, 
влажно од суза, лице мајке љуби синову ногу. Уместо стопала, 
гомила белих газа. Сећа се мајка кад се родио, кад га је купа-
ла у лименом кориту. Соба сеоске куће у херцеговачком кршу, 
загрејана ватром од сувог дрвета које пуцкета, а њен одсјај титра 
по белим зидовима са иконом Богородице и малим жутим кан-
дилом. Сећа се мајка како му је љубила прстиће на ножицама, 
као и свака мајка кад купа своје дете. Сећа се, и сузе клизе низ 
лице пуно љубави и нежности“.

Наглашеним трагизмом су прожети и описи бројних 
сахрана младих погинулих ратника у борбама на линијама 
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раздвајања, као и страдалих цивила чије су куће биле и 
непосредној позадини иза тих ратишта. Издвајамо запис у 
којем је описан погреб на којем петогодишњи дјечак, прера-
но одрастао, уозбиљен и занијемио од бола, испраћа погинулу 
мајку: „Плакали смо сви, изузев сина. Можда је и он. Не знам 
зашто мислим да није, јер киша је лила низ дечије образе“. У 
дневничким записима упознајемо и истинске хероје, а људе сас-
вим обичне и тихе, али не у часовима када су чинили херојска 
дјела, већ када су стајали располућени од бола због смрти својих 
најдражих. Тако упознајемо драму оца, који је по повратку са 
фронта сазнао да му је непријатељска граната усмртила сина и 
супругу. Насупрот томе, упознајемо и судбине рањених дјечака 
и дјевојчица, који су стоички подносили огромне болове и 
патњу, а страдали су у бестијалним гранатирањима или непре-
станим снајперским хицима упућеним према српским цивил-
ним насељима. 

Приказана је и драматична епизода која се одиграла 1. 
јануара 1993. године када и сам доктор Лазић замало није стра-
дао од муслиманских снајпериста док се возио у аутомобилу на 
путу Илиџа-Вогошћа-Пале. У дневничком запису датираном 24. 
фебруара 1994. године проналазимо свједочење и о злогласном 
Клинтоновом говору, чији су пренос Срби са зебњом слушали и 
гледали на локалној телевизији, у којем је потврђена одлука о ваз-
душним ударима НАТО-пакта на Србе у сарајевској регији и сл.

Посебну димензију дневничких записа сачињавају драма-
тична преживљавања доктора Лазића над тешким рањеницима. 
Исказана су кроз непрестану борбу за спасавање младих 
живота, кроз тренутке радости над преживјелим тешким 
рањеницима, кроз дубоку бол и невјерицу да су преминули они 
којима је на сваки начин желио помоћи у сложеним и тешким 
операцијама које су се одвијале на хируршком столу. Присутне 
су и трагичне етичке дилеме, попут оних којег је рањеника по-
требно прије оперисати и покушати га спасити у тренуцима 
када су им животи подједнако зависили од брзине хируршке 
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интервенције. Дневнички записи су и она врхунска потврда 
оданости доктора Лазића положеној „Хипократовој заклетви“ 
и подједнаког бдења, пожртвовања и борбе да се спасу животи 
и оних рањеника који су долазили из „туђих војски“, те који су 
парадоксалном игром судбине стајали наспрам српског народа 
у немилосрдном и несрећном грађанском рату, а онда су тешко 
рањени стизали у српску ратну болницу на хитне операције.

У дневнику се као на некој филмској траци смјењују фраг-
менти свакодневних догађаја, драматичне и забрињавајуће 
вијести са ратишта, застрашујуће офанзиве и напади на српске 
линије одбране, компликоване операције, стално допремање 
тешких рањеника, присуство забринутих, уплаканих и уплаше-
них најближих сродника и сабораца, непрестана умирања, али и 
оздрављења рањеника, која су доносила нову наду и вјеровање да 
читава та борба и жртвовање имају смисла и пуног оправдања. 
Приказана су и непријатељска гранатирања саме зграде болни-
це и њене околине, прилазних путева, електричне мреже, теле-
фонских комуникација, због чега су често били принуђени да 
се о тешким и тек оперисаним пацијентима брину под узбуном 
и под импровизованом свјетлошћу свијећа и плинских лам-
пи. Приказани су и драматични тренуци када је доктор Лазић 
повриједио стопало па је недељама морао да обавља најтеже 
операције тако што је стајао на једној нози, док му је друга нога 
увијена у гипс била постављена на импровизовани подметач на 
столици и сл. Приказано је искрено пожртвовање и другог ме-
дицинског особља, младих љекара, медицинских сестара, болни-
чара, возача и техничара, кувара и спремачица, обичног народа 
из околних насеља, приказана је њихова радост када би спаси-
ли младе животе и незаустављиве сузе када би им рањеници 
умирали на хируршком столу или у болесничким постељама. 
Једном ријечју, у дневнику су приказани сви они именовани и 
неименовани актери који су доприносили томе да ратна бол-
ница, подједнако и у тешким и леденим зимама, као и топлим и 
спарним љетима, у вријеме најжешћих офанзива и у тренуцима 
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краткотрајних ратних примирја, никада не престане да функ-
ционише и да служи српском народу на најбољи могући начин.  

Након једног „крвавог и лудог“ ратног дана, који се оди-
грао баш на докторов рођендан,  31. мај 1993. године, послије 
операције седамнаестогодишњег дјечака из Илијаша коме је 
„паштета“ разнијела ногу до изнад кољена, а затим и операције 
начелника „Хаџићке бригаде“, храброг Бране Мијатовића, који 
је био тешко рањен на Игману у жестокој борби против мус-
лиманских јединица, а затим је са четири метка у тијелу пузао 
скоро километар и по док није дошао до наших линија одбране, 
доктор Лазић закључује да су управо то били они „прави си-
нови српског народа, Обилићи, Лазари“, који су свима давали 
нову и непоколебљиву снагу да истрају у крвавим борбама: „А 
онда схватам да црпим снагу од тих јунака и обичних људи. Зато 
имам толико снаге. Нисам веровао да могу све то да издржим. 
Црпим из њихове силине, њиховог јунаштва“.

Лазићево дневничко свједочење завршава се потпу-
но супротстављеним снажним осјећањима. Поносан је због 
судјеловања у херојској епопеји свога народа, јер је дубо-
ко свјестан величине тог историјског догађаја. Захвалан је 
Свевишњем што га је просвијетлио да и сам буде у прилици да 
помогне своме народу у том узвишеном ослободилачком рату. 
Радостан је због непосредног сазнања да је херојска природа и 
горди, слободарски дух српскога народа неуништив и неупо-
редив са било којим другим народом и његовом историјском 
судбином. Истовремено, дневнички записи се окончавају на-
поредо са великим и трагичним егзодусом сарајевских Срба 
са својих вјековних огњишта након „Дејтонског мировног спо-
разума“. Зато се у њима снажно исказују немоћни бол, љутња 
и невјерица, као и брижна размишљања о трагичном усуду тог 
херојског и страдалног народа који је био принуђен да одлази 
са родне земље натопљене ријеком крви и патње, брањене и 
одбрањене у рату, а изгубљене у миру.
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3.0. Прожимањем аутентичног свједочења и слике брутал-
не ратне стварности са дубоко проживљеним лирским епизода-
ма и људским емоцијама и страдањем, Дневник ратног хирурга 
доктора Миодрага Лазића представља прворазредни  документ 
и изворну грађу за будућа историографска, психолошка, етич-
ка, медицинска и свака друга сагледавања овог драматичног 
периода најновије српске историје. Потврђује да је „Сарајевско 
ратиште“ за српски народ, у трајању дугом готово четири годи-
не, уз још неке друге велике битке, попут „Пробоја коридора“ у 
љето 1992. године, било оно митско мјесто на коме су подједнако 
горјели земља и небо, а на коме се исказивало јунаштво упоре-
диво са оним херојством наших предака са Зебрњака, Цера и 
Колубаре, Кајмакчалана (1912-1914-1918), те да је утрло јасан 
пут нашим каснијим војничким подвизима на Кошарама и 
Паштрику (у прољеће 1999. године). У томе смислу је днев-
ник израстао у оно трајно и пријеко потребно свједочанство о 
надљудским жртвама и страдању једног херојског дијела српског 
народа. Као такав представља и изврстан могући предложак за 
различите умјетничке обраде, те свеколико књижевно, филмско 
и позоришно приказивање окончаних ратних догађаја, а изнад 
свега за обликовање неопходне и трајне „културе сјећања“ на 
ове велике тренутке наше новије историје. 

3.1. Доктор Миодраг Лазић је својим хуманим дјелом, 
пожртвовањем и спремношћу да као врхунски хирург по-
могне током читавог ратног сукоба своме српском народу, 
онда када му је било најтеже и кад му је баш таква помоћ била 
најпотребнија, израстао у личност која је оставила трајни пе-
чат у сјећању, колективној свијести и поштовању тог народа. 
Данас када се доктор Лазић упокојио и преселио међу „анђеле“, 
саборце и судионике тог великог српског небеског „гвозденог 
пука“, те када је његова свјежа хумка постала узвишено мјесто 
у великој алеји српских „светлих гробова“, наша обавеза да 
трајно памтимо његово дјело још је већа и снажнија. Није зато 
нимало случајно да у бројним породицама сарајевских Срба 
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слика „ратног хирурга“, доктора Лазића, стоји одмах поред 
њихових породичних икона, а заслужио је да тако буде и на 
бројним другим мјестима гдје живи српски народ. Вјерујемо 
да ће поновољено издање књиге Дневника ратног хирурга, ау-
тора примаријуса доктора Миодрага Лазића, израсти у трајни 
свјетионик по коме ће га памтити читав српски народ. Тим 
дневником и великим ратним херојством, као и цјелокупним 
животним дјелом, доктор Лазић је показао и трајно доказао 
приврженост, те самосвијест о величанственој и незамјењивој 
националној идеји, а написаним страницама створио је књигу 
дубоке и непоколебљиве оданости српском народу.     
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Ђорђе Вуковић

ОД ПАТРИОТСКОГ ЗАНОСА ДО ИДЕОЛОШКОГ РАСПАДА
 

УЈЕДИЊЕНА ОМЛАДИНА СРПСКА, 
150 ГОДИНА ПОСЛИЈЕ

„... А баш је било све у нама и око нас пуно крцато Српства и братства. 
Свакојакога братства и од сваке руке: српско-хрватског, већ по језику,

па великога словенског, па руско-романског, па балканског, 
па чак и... српско-маџарског! Али Српство више свега...“

Лаза Костић

 Као толико пута у нашој историји и данас српски на-
род наткриљује судбоносно питање избора и обликовања на-
ционалног програма за будућност. Док истински родољуби 
стријепе да би неповољан расплет политичких процеса на 
Западном Балкану могао додатно да отежа и угрози положај 
Срба како на Косову и Метохији, тако и у Републици Српској 
и Црној Гори, на унутрашњем плану њихову стријепњу додат-
но распламсавају поражавајуће стање духовних и културних 
снага, одсуство вјере у сопствене потенцијале и вриједности, 
партијашење, морална дезоријентисаност у јавном животу, по-
колебано самопоуздање и отупјелост српске интелигенције.
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То свакако није амбијент из каквог би морала да се уздигне 
национална идеја која би српски народ озарила стваралачком 
снагом и патриотским одушевљењем, какви су кроз читаву на-
ционалну историју доносили побједоносне узлете на политич-
ком, културном и сваком другом пољу. Управо таква историја 
неисцрпно је извориште свједочанстава о узвишеним идеалима 
и завјетним доприносима генерација наших претходника, а на-
рочито младих људи који су своје образовање, ентузијазам и 
животе посветили националном питању. 

На жалост, можда и највећу трагедију савременог доба 
представља чињеница да већ деценијама младићи и дјевојке 
масовно напуштају своју отаџбину, не само због економских 
разлога, већ и у потрази за смисленијом и перспективнијом 
егзистенцијом, као протест и бијег од осјећања беспомоћности 
и одбачености, док се некада дешавало супротно, школована 
српска омладина враћала се родном огњишту да ослобађа, 
брани и гради државу на савременим политичким идејама и 
вриједностима. У овом тексту подсјетићемо се једне посебне 
генерације интелектуално напредне српске омладине која се 
средином 19. вијека појавила на историјској позорници и дала 
подстицај српском друштву када оно није имало довољно поли-
тичке и идеолошке снаге да се бори за демократске вриједности. 
Уједињена омладина српска утиснула је неизбрисив печат 
на нашем националном бићу, оплеменила његов карактер и 
опредијелила историји пут. 

1. Култ традиције и ратоборни полет

Сједињавањем  ђачких, студентских и културно-
просвјетних удружења са простора јужне Угарске и Србије, 
августа 1866. године у Новом Саду, који се тада налазио под 
Хабсбуршском монархијом, основан је национални покрет 
Уједињена омладина српска. Сусрет младих родољуба органи-
зован је на позив бечке „Зоре“ која је окупљала српске ђаке и 
студенте. 
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Оснивачкој скупштини у новосадској српској гимназији 
присуствовало је 16 ђачких удружења и око 400 српских 
младића рођених између 1820. и 1840. године, претежно дјеце из 
добростојећих породица која су се школовала у иностранству. 
Члан Омладине могао је да постане сваки Србин са напуњених 
18 година. Поред највећег српског политичара изван Србије, 
Светозара Милетића, и водећег либералног интелектуалца, 
Владимира Јовановића, уз Уједињену омладину српску стали су 
Јеврем Грујић, Јован Јовановић Змај, Лаза Костић и многи дру-
ги. Са њима је био и славни црногорски војвода и књижевник 
Марко Миљанов, а из Далмације придружио се вођа ондашњих 
Срба Сава Бјелановић. Народни учитељ, љекар и теолог Васо 
Пелагић је из Бање Луке одржавао везе са Омладином.1

Главни бесједник на скупу био је управо Владимир 
Јовановић, који је  формулисао програмску одредбу: „Савез 
српске омладине тежи свеколиком српском напретку“. У листу 
Застава утицајни Светозар Милетић, који је већ био стожер око 
којег су се окупљале све слободоумне снаге, поздравио је први 
сазив омладинске скупштине: „Треба препорођења ако желимо 
да нам народ будућност има. Гдје почиње препорођење? С мла-
дим нараштајем, будућим покољењима народа, с пред стражом 
узвишених народних мисли, жеља и тежњи – с омладином.“2 
Славни књижевни критичар Јован Скерлић описао је Омладину 
као „општи покрет свих енергијом испуњених елемената наро-
да“, с циљем да се Срби освијесте и уздигну у борби за опстанак, 
али и за изазове новог доба. 

Скерлић указује на период између 1848. и 1871. године да 
би нагласио како се омладински покрет није појавио изнена-
да, већ као природни наставак „бујног подмлађивања“ српске 

1 Пелагић је учествовао на посљедњој сједници УОС одржаној августа 
1871. године, гдје је изабран за предсједника Скупштине, што је била порука 
моралне подршке српском народу у Босни и Херцеговини, без којих се није 
могла ни замислити будућа српска држава.

2 Душко М. Ковачевић,  Светозар Милетић, живот и политика (1826-
1901), „Службени гласник“, Београд, 2009.  стр. 73.
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духовне и књижевне струје. „Тај период почиње 1848., јер тада 
су цветале прве омладинске дружине, јер је тада извршен 
први Савез Младежи Српске. А завршује се 1871. јер је тада 
званично престала Уједињена Омладина Српска.“3 Настала на 
идејним и политичким тековинама европске и српске грађанске 
револуције, истиче историчар и академик Василије Крестић, 
Уједињена омладина српска ступила је на позорницу у вријеме 
политичког преокрета и дубоке кризе у Аустрији, начете по-
разом у рату са Пруском, као и отварањем Источног питања. 
Иако је аустријска власт Омладини дала дозволу да се бави 
просвјетним, научним и књижевним питањима српског народа, 
већ на оснивачкој скупштини постало је јасно да ово удружење 
намјерава да дјелује на политичком и националном пољу. 

Надахнути идејом о буђењу народног живота и одгајању 
националне свијести, српски националисти из Војводине 
и либерали из Кнежевине Србије окренули су се славној 
националној прошлости, окупљању и утврђивању братске 
заједнице. Њихове пароле „Српство све и свуда“, „Просвјетом 
до слободе“ и „Све на основу истине, а с помоћу науке“ про-
жете су револуционарним духом, идејама романтизма и по-
зитивизма, просветитељства, национализма и либерализма. 
Двије водеће идеологије 19. вијека сажете су у Милетићевом 
инсистирању да су међусобно неодвојиве борба за нацио-
нално ослобађање и борба за унутрашње политичке слободе 
и грађанска права. Јовановић је тврдио да је сваки Србин у 
ствари либерал „јер жели слободу и напредак“. Либерали су 
у свом националистичком одушевљењу народне пјесме сма-
трали светим књигама. У њима су налазили теорију о народ-
ном суверенитету, осуду олигархијске владавине, демократску 
снагу и потенцијал. Српске и словенске националне интересе 
посматрали су у јединству. „Ми смо Срби и уједно Словени, 
као такви смо чланови раскомаданог народа српског и великог 

3 Јован Скерлић, Омладина и њена књижевност, Српска краљевска 
академија, стр. XI
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племена словенског“. Омладинци су жељели да балкански на-
роди самостално, властитом одлучношћу и снагом дођу до ко-
начне побједе, до колективне слободе. 

Оријентација Уједињене Омладине била словенофил-
ска. Историчар Дејан Микавица пише да је идеја словен-
ске узајамности чак била доминантна. Идеја узајамности 
са Хрватима, Словенцима, Бугарима, Пољацима и Русима. 
„Скупштина је прихватила ’браћу’ Хрвате за чланове УОС, као 
што би се и Срби сматрали за чланове хрватске омладине“.4 
Владимир Ћоровић сматра да би се могло закључити како је 
Омладина била претходница српско-хрватским, југословенским 
и младобосанским стајалиштима. „Из својих средишта, из 
Војводине, они утичу и на остале крајеве Српства. У Сарајеву 
се стварају њезине филијале, а Цетиње им је култ и одјек“.5 
Ћоровић напомиње да се с култом књижевног национализма 
развијао и политички. Тадашња омладина пред очима је имала 
пољску борбу за ослобођење, италијанску и њемачку борбу за 
национално уједињење, па је жељела и тражила да се и код нас 
све народне снаге усредсреде у истом правцу. Сањарили су о 
братској слози и развоју општељудских врлина.

У национално-ослободилачком програму Србија је 
доживљавана као Пијемонт. Као подстицај буђењу народ-
не свијести, чланови Уједињене омладине српске ширили су 
увјерење о величини и снази српског народа кроз народне 
пјесме, његовање култа народне традиције. Узвикивало се да 
су Срби народ Милоша Обилића и Марка Краљевића, писало 
се и пјевало о Душановом царству. „Оно што су јунаци радили 
на бојном пољу, да то настави омладина на умном пољу!“ Тај 
романтичарски занос уносили су понајвише Срби из Војводине, 
нарочито Змај Јова Јовановић и Лаза Костић. Патриотски занос 

4 Дејан Микавица, Лаза Костић, политичка биографија, „Прометеј“, 
Нови Сад, 2011. стр. 46.

5 Владимир Ћоровић, Историја Срба, „Maki book“, Бачки Петровац, 
2010. стр. 615.
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требао је да створи ратоборно расположење и херојски полет у 
народу. „Шта ће нам овај мир, овај блатомир“, пјевао је Јакшић. 

Прогресивна омладина организовала је предавања, на-
глашавала бригу о јавном моралу, језику, преводила значајна 
књижевна и научна дјела, помагала рад позоришта итд. 
Агитовали су по зборовима, држали бесједе по селима. Имали 
су велики утицај и слушала се њихова ријеч. Владимиров син, 
чувени Слободан Јовановић истиче да је омладина постала мода 
и зараза. „Сваки је хтио да буде омладинац, да му се не би рекло 
да заостаје за временом. Правити се Србин и то велики Србин, 
чак помало и луд Србин, било је онда ’модерно’“6. Ћоровић на-
глашава да се у том одушевљењу за све што је српско отишло у 
претјеривање. „Срби су оглашавани за први народ; чак су неке за-
несене будале пјевале о српском небу и о Србину богу на њему“.7

Млади интелектуалци који су носили идеје народ-
ног уједињења израђивали су тип Србина који треба да се 
жртвује за српску идеју, али, наводи Ћоровић, иако је њихово 
родољубље било искрено, оно је било више парадно и „троши-
ло се у бесједама и здравицама“. Узбуркани духови српске ом-
ладине стварали су модел идеалног „Србенде“. „Прави Србин 
имао је да носи, бар у парадама, народно одијело; он његује култ 
народне пјесме и народних обичаја; да воли све што је српско, 
требало је да одбаци оно што је туђинско; нарочито је било до-
ста повике на ’трули Запад’“.8 Колико год да је био искрен, тај 
занос је остајао само вербалан. Западњаштво је могло у споју са 
национализмом, западне идеје и народна традиција.

Милетић се снажно противио „високоумљу и охолости“ 
српске бирократије која је држала да је само она позвана да се 

6 Слободан Јовановић, Друга влада Милоша и Михаила (репринт из 
1935), „Просвета“, Београд, 2005. стр. 394.

7 Владимир Ћоровић, Историја Срба, „Maki book“, Бачки Петровац, 
2010. стр. 613.

8 Владимир Ћоровић, Историја Срба, „Maki book“, Бачки Петровац, 
2010. стр. 613.
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брине о народу и да су само код ње „мудрост“, „политичка зрелост“ 
и „правна вјештина“, док је све остало за њих „пук и простота“. 
Јовановић је додавао да је цијели српски народ млад и представља 
омладину. За њега је српски народ био оличење најузвишенијих 
врлина, Србин је био „Србенда који љуби слободу и једнакост, 
има развијен демократски дух и тежи да договором рјешава по-
родична, сеоска и државна посла, тражи да државна управа буде 
што једноставнија и јефтинија, жели да поштеним радом заради 
свој хљеб и да живи у складу са својом природом и свијетом око 
себе, слави дух народни и диви се подвизима предака, брине о 
браћи која подносе терет туђинског јарма“.

И Михаило Обреновић је вјеровао у јунаштво српског на-
рода. Није ту било много разлике између његових и стајалишта 
Омладине. Кнез је био спреман и да их новчано помаже, а 
омладинци су на почетку поздрављали његову спољну по-
литику. Имали су исти циљ, али не и метод. Међутим, истиче 
Ћоровић, код тих младих људи није било довољно стрпљења 
и разумијевања за реалност. Наша снага се прецијењивала. 
Већина народа била је сиромашна и необразована, земља при-
вредно и друштвено неразвијена. Аустрија и Турска проти-
виле су се јачању Србије као војне силе на чему је Михаило 
радио, док је спољну политику усмјеравао у два правца – 
стварању великог балканског савеза и велике славенске државе. 
Министар Илија Гарашанин успостављао је сарадњу са Грцима, 
Бугарима и Црногорцима, Штросмајером, устаницима у Босни 
и Херцеговини.

У исто вријеме програм Омладине чинио се неостварљив. 
Познати социјалиста и одушевљени родољуб Светозар 
Марковић, који се такође залагао за уједињење српског народа 
што прије, критиковао је Омладину и позивао да прецизира 
свој политички програм. Тврдио је да начело народности не 
може Уједињеној омладини српској служити као директива, 
јер може бити и напредно и назадно, како се узме. „Не треба 
се држати свега што је српско, већ само онога што је добро, а 
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лоше одбацити па макар стотину пута било српско!“ Марковић 
се противи „васпостављању старе народне глупости“. Народно 
уједињење без слободоумног устава не би ништа вриједило! 
Ни орган Уједињене омладине српске за књижевност и науку, 
Млада Србадија9, није се свидио Светозару Марковићу. Лист је 
заступао либерални став, а Марковић је желио да уредништво 
заузме – раднички! Примједбује Владимиру Јовановићу да је 
основе српске снаге и величине свео на – психолошке особине 
Срба, али при томе не износи ништа што има научну вриједност. 
Јовановић и омладина су на историју гледали кроз ружичасте 
наочаре, а то гледиште је за Марковића било болешљиво, чак и 
штетно. Према његовом мишљењу, не треба ласкати народу да 
је добро све што из њега долази. Па и глупост и празновјерје. 
Правда не постоји за народ, тврди, већ само за великаше! Он 
увјерава да је српски народ био роб виших класа, без свијести о 
својим правима, узајамности и слободи. „Српски народ и данас 
као и прије пет стотина година не схвата јасно своје право, своје 
достојанство и своју снагу, па не може да отресе све незване 
туторе који га гњече и не дају му да се човјечански развија“.10 
Марковић поручује да су „образовани синови“ српског народа 
дужни да му покажу савремене идеале правде!

2. Револуција прије дипломатије

Оснивање Уједињене омладине српске тумачено је и 
као покушај либерала да у самом народу изазову једну струју 
у корист спољне акције. Либерална интелигенција била је 
незадовољна кнежевим вођењем спољашње политике, али и 
Михаиловом аутократијом и апсолутизмом. 

9 „Млада Србадија“ је као орган УОС излазио у Новом Саду од 1870. до 
1872. године у великом тиражу за тадашње прилике.

10 Светозар Марковић, Изабрани списи. „Српска књижевна задруга“, 
Београд, 1937. стр. 142.
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Слободан Јовановић у тексту „Омладина против 
Михаила“ записао је да су либерали у једном тренутку дошли до 
закључка да се српски народ више нема чему надати од Михаила. 
Владимир Јовановић и Светозар Милетић били су увјерени 
да је управо та 1866. судбоносна година наше нове историје – 
да се српско уједињење оствари упоредно са италијанским и 
њемачким. Неколико година послије, 1870. Милетић апостро-
фира да свој васкрс српски народ није дочекао, због „политике 
самодржања династије и владе“ у години која је дошла као нару-
чена. „Нисмо спремни“, то је био одговор на навалу јавног гласа, 
општег мишљења или, како пише Милетић, на вриску браће у 
Старој Србији, Босни и Херцеговини. Као патриотско друштво, 
Омладина је у свом национализму била непопустљива. Она је 
тражила остварење цјелокупног националног програма и то 
– одједном! „Свако попуштање објашњавала је недостатком 
праве националне енергије“. Чак је убијан дух и сама тежња за 
ослобађање остале браће, писао је Милетић. Лаза Костић оштро 
је критиковао „попустљив став“ србијанске опозиције према 
„нератоборном“ режиму у Кнежевини. 

Послије турског бомбардовања Београда, Омладина је 
охрабривала кнеза Михаила да Србија уђе у рат с Турцима. 
Историчар Душан Батаковић наглашава да су млади били разо-
чарани његовом одлуком да умјесто ратног пута изабере дипло-
матски. Почели су да се удаљавају од кнеза и постају отворени 
непријатељи. „Надахнути одјецима европског либерализма, ом-
ладинци су унутрашњу и спољну политику видјели као двије 
стране исте медаље. Кнежево оклијевање у погледу национал-
ног ослобођења и отворени деспотизам у унутрашњем уређењу 
увјерили су присталице Омладине да су њихове наде у новог 
владаоца изневјерене.“11 

Оснивање УОС погоршало је однос српске владе и 
Милетићевих либерала. Као што смо навели, Омладина није 

11 Душан Батаковић, Нова историја српског народа, „Наш дом“, 
Београд, 2000. стр. 170.
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одвајала унутрашњу слободу од спољашње. Сваки национали-
ста био је уједно и либерал. „Само једна Србија која је пригрлила 
слободоумне установе, могла је водити успјешну националну 
политику“.12 Милетић никако није могао одобравати Михаилов 
ауторитарни режим који је искључивао сваки либерализам. 
Према Слободану Јовановићу, деспотизам, убијајући народни 
дух, чини људе неспособним за рат. Српски либерали тврдили 
су да кнез Михаило неће и не може почети рат за свесрпско 
ослобођење и уједињење све док у Кнежевини Србији народу 
не омогуће – политичке слободе!

Омладина је 1867. године тражила да се Скупштина 
УОС одржи у Београду на Преображење. Београдска влада 
није дозволила улазак Светозара Милетића у Србију, због 
чега су са скупштине изостали многи пречански Срби. Млади 
српски родољуби добили су на располагање двориште Велике 
школе. Скупило их се ту између 1,5 и три хиљаде. Први акт 
Омладине била је манифестација против унутрашње поли-
тике кнеза Михаила. За предсједника скупштине Уједињене 
омладине Српске изабран је Јеврем Грујић13, а за секретаре 
Алимпије Васиљевић и Милош Кујунџић. Грујићев избор 
Влада је доживјела као акт отвореног непријатељства и зло-
употребу гостопримства. Она је УОС примила као патриот-
ско друштво, изнад партијских подјела и свађа, а Омладина 
се према њиховом схватању ставила под вођство либерала. 
„Ако им је до политичких манифестација нека иду у кафане, 
а не у највишем просвјетном заводу“. Омладина је отјерана из 
дворишта Велике школе. Потом прелази у отворену опозицију 
Михаиловом режиму. Држали су да кнез није дорастао да 
буде вођа велике националне политике. Но, истиче Слободан 

12 Према италијанском родољубу Манцинију, национализам као пут 
до спољашње слободе и либерализам као пут до унутрашње слободе били су 
нераздвојни.

13  Грујић је, уз Ранка Алимпића, Милована Јанковића и друге представљао 
млађу интелигенцију либералне оријентације коју су називали „Паризлије“.
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Јовановић, млади либерали нису успјели да у народној маси 
поколебају вјеру у Михаила. У Новом Саду уз њих је стајала 
готово сва интелигенција, али у Београду само један њен дио. 
Одржали су укупно шест великих скупштина, од чега двије у 
Новом Саду, а по једна у Великом Бечкереку, Кикинди, Вршцу 
и Београду.

Михаило је годинама сурово гушио, уз помоћ полиције 
и чиновништва, сваки отпор његовој политици. До средине 19. 
вијека у Србији и није било праве либералне буржоазије која 
би се озбиљније борила за политичке слободе. Кнез је 1964. го-
дине растурио Српско учено друштво након једног предавања 
Владимира Јовановића које је окарактерисано као антирежим-
ско. Међутим, уз презадуженост сељаштва, зеленашке дугове, 
распад породичних задруга, кризу режима додатно је појачало 
кнежево породично питање. Неуспјели брак са мађарском 
племкињом Јулијом и намјера да ожени рођаку Катарину 
Константиновић преплитали су се са критикама његове уну-
трашње и спољне политике.  „Михаилов глас великог нацио-
налног владаоца почео је да опада и то баш у оно вријеме када 
је он сам у својој спољашњој политици дошао на раскрсницу, 
и имао да се ријеши да ли ће ићи даље у правцу револуционар-
ног национализма или не“.14 Подсјетимо да је Михаило априла 
1867. године без испаљеног метка и капи крви добио кључеве 
Београда. Паљба калемегданских топова више није доносила 
крв и пустош, већ оглашавала побједу младог кнеза на бијелом 
коњу. Турска војска ће повући гарнизоне из српских градова, на 
тврђави се завијорила српска застава, у чему су Михаилове при-
сталице видјеле само етапу ка коначном српском ослобођењу, 
док се Омладина ругала!

 

14 Слободан Јовановић, Друга влада Милоша и Михаила (репринт из 
1935), „Просвета“, Београд, 2005. стр. 402.
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3. Оптужбе и забрана

Права катастрофа настала је убиством кнеза Михаила 
29. маја 1868. године у Кошутњаку. Иако је на челу завјере био 
бивши посланик и адвокат Павле Радовановић, који је био мо-
тивисан осветом због немогућности да измоли помиловање 
за брата осуђеног због криминалних радњи, за учествовање у 
атентату сумњичене су вође либерала и бивши кнез Александар 
Карађорђевић. Такође, угарски министар гроф Ђула Андраши 
покушао је инсценираним оптужбама да доведе и Светозара 
Милетића у везу са кнежевим убиством, али му то није пошло 
за руком. 

Милетић је одмах у Застави осудио страшни злочин и 
одбацио приписивање одговорности Уједињеној омладини 
српској и Српској народној слободоумној странци. „Када је за 
завјеру против кнеза Михаила потом оптужена и српска ом-
ладина, било је јасно да и србијанска и мађарска влада желе да 
искористе тај догађај за обрачун с њом“.15 

На трећој скупштини УОС Омладина усваја декларацију 
којом се ограђује од свих клеветничких напада у вези са атен-
татом на кнеза Михаила и изражава „дубоку тугу и жалост над 
великим губитком Србије“. Претходно, почетком 1868. годи-
не размишљало се да се скупштина наредне године одржи у 
Сарајеву, али се одустало од те идеје одмах послије атентата. 
„Погибија кнеза Михаила и будна пажња Осман Топал-паше, 
босанског валије, растројили су рад националних и омладин-
ских одбора по Босни и Херцеговини“.16

Суђења Михаиловим убицама одржана су јуна и јула 1868. 
године, три у Србији и два у Угарској. У Београду је суђено осам-
наесторици, 14 њих је осуђено на смрт. Након убиства кнеза, 

15  Душко М. Ковачевић,  Светозар Милетић, живот и политика (1826-
1901), „Службени гласник“, Београд, 2009. стр. 95

16 Владимир Ћоровић, Историја Срба, „Maki book“, Бачки Петровац, 
2010. стр. 630.
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Владимир Јовановић је био је под истрагом у Пешти, али је 
послије седмомјесечног затвора јануара 1869. године ослобођен 
због недостатка доказа. Говорило се и о постојању турског и 
аустријског учешћа у атентату, као и да је улогу имао и бо-
сански валија Осман-паша, али ништа од тога није доказано. 
Током јуна власт је преузела кораке да се обрачуна са либера-
лима из Милетићевог круга. Посланички имунитет заштитио је 
Милетића да тада не буде затворен с Владимиром Јовановићем. 

Формирањем Намјесништва промијењена је политич-
ка ситуација у Србији, Миливоје Петровић Блазанац и Јован 
Ристић потражили су сарадњу са либералима и као резул-
тат њиховог договора настао је Устав из 1869. године, који је 
представљао одређени напредак у односу на дотадашње стање, 
али није био ни приближно по мјери ранијих захтјева либерала. 
И они су редефинисали своја стајалишта па су сада сматрали 
да је боље добити нешто када већ не може све што су жељели. 
Народна скупштина постала је законодавни орган.

Наредна скупштина Уједињене омладине српске, ина-
че веома бурна, одржана је августа 1868. године у Великом 
Бечкереку. Констатовано је да мјесни одбори раде само у Новом 
Саду, Панчеву, Србобрану, Вршцу, Бечу и Задру. Разматран је 
Приједлог устава за Уједињену омладину српску који је дефини-
сао задатке о потпомагању и ширењу свијести у народу, буђењу 
умних и моралних снага, узајамног усавршавања на породич-
ном и друштвеном пољу. Доношењем овог устава, УОС је поку-
шала да учврсти и унаприједи свој рад, али у томе није успјела. 
Разлаз је веома брзо постао очигледан. Омладина је требала и да 
се одреди према новој власти. Изгледало је као да ће подржати 
Намјесничку владу, очекујући од ње подршку у просвјетном 
развитку народа. Омладина ће позитивно гледати на просвјетни 
програм власти, али је проблем настао у виђењу политичког 
програма. Ако је за угарску власт УОС била сувише - нацио-
налистичка, за Намјесништво је била сувише – слободоумна. 
На примјер, када је Скупштина разматрала закон о штампи, 
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одбила је и да саслуша нацрт који је Омладина предложила, уз 
образложење да долази од „страних држављана“.

И на четвртој скупштини УОС вођена је острашћена де-
бата око заузимања става према политичкој ситуацији у Србији, 
уз гнушање због лажи против Омладине од стране београдске 
штампе. Сукоб између србијанских либерала и војвођанских 
народањака гдје ће бити средиште УОС, као и уредништва 
Младе Србадије, у Војводини или Београду. Омладина је све 
више губила унутрашње јединство док су је истовремено про-
гониле двије власти – српска и угарска! Забиљежена су разли-
чита идеолошка усмјерења унутар омладине, која ће се дијелом 
подијелити на либерале и социјалисте.

У тексту  „Светозар Марковић и његова крити-
ка Омладине“, Слободан Јовановић подсјећа да је УОС 
приповиједала уједињење прво духовно, па политичко и да је 
у свој програм увела популарисање науке и демократско на-
чело. Ту долази до несугласица међу члановима Омладине, а да 
је УОС дуже потрајала претворила би се у политичку партију 
националне оријентације. „Раздор међу члановима Омладине 
наступио је управо онда када су узели тумачити ту народну 
ријеч ’наука’, од које се очекивало да Србе у политици измири“.17 
Либерали су примали западну науку безусловно, „али не и за-
падне нарави“. Њихово западњаштво се највише огледало у 
култу просвјете. Просвјеђивање народа видјели су као пут ка 
његовом политичком ослобођењу. „Просвијећен народ не под-
носи тиранију!“

Јовановић је 1870. године објавио Политички речник 
у издању Уједињене омладине српске. Он слободу одређује 
као оно што човјека чини човјеком, као његово природно и 
вјечно право. Исте године представници Удружења Владан 
Ђорђевић, Љубомир Каљевић и други тражили су дозволу да 
у Београду организују низ предавања из разних области науке, 

17 Слободан Јовановић,  Политичке и правне расправе I  (репринт из 
1935), „Просвета“, Београд, 2005. стр. 402. стр. 204.



С
ТУ

Д
И

ЈЕ
 И

 О
ГЛ

ЕД
И

  -
 Ђ

ор
ђе

 В
У

КО
ВИ

Ћ

162

али им Управа није дозволила. Наредне године Намјесничка 
влада забранила је ђачка удружења као „легла нереда“ и сузи-
ла аутономију Високе школе. Опстанак омладинског часописа 
Млада Србадија доведен је у питање. Средином октобра 1870., у 
седмом броју часописа, Лаза Костић изражава наду да је свијест 
још будна и да „племенити огањ родољубља у грудима омладин-
ских чланова непрестано тиња“. 

Намјесничка власт није презала од полицијског терора и 
пријеких судова, а гвоздену руку правдала је одбраном дина-
стичких и државних интереса, док је корупција разједала по-
литику и српско друштво. Истовремено опада снага Омладине. 
Изгубила је унутрашње јединство, све већи су раздори и не-
слога. Средином августа 1871. године у Вршцу је одржана ше-
ста скупштина УОС, а за њеног предсједника изабран је Васа 
Пелагић. Угарске власти тражиле су да се Омладина не мијеша 
у политику и да дјелује искључиво на културном и просвјетном 
пољу. Услов је био и да чланови Удружења могу постати само 
Срби са подручја Аустоугарске. Лаза Костић је дипломатски 
предлагао да се угарској влади увјерљиво разложи тежња 
Омладине ка братској сагласности и узајамности свих народа на 
општељудском напретку. Међутим, то је изазвало нове подјеле и 
наступ много радикалнијих ставова у дијелу чланства. Узавреле 
су страсти међу младим родољубима. Распуштањем шесте скуп-
штине УОС завршава се њена легална дјелатност. Нису испуни-
ли постављене услове и њихов рад је забрањен. Мађарска власт 
растурила је скуп на којем су били Срби из Босне, Херцеговине 
и Црне Горе. Заправо елите у Бечу и Будимпешти страховале су 
да би Уједињена омладина српска могла да прерасте у један ши-
роки покрет Словена у аустријским границама и уздрма њену 
власт и угрози националне интересе, па су зато превентивно 
чинили све да у њеном раду не учествују Хрвати, Чеси и други. 

Костић закључује да српски народ у Аустроугарској нема 
могућност за несметан политички, национални и културни 
развој. Преовладава огорчење због спутавања демократских 
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права, а све је израженија мисао да се ослонац мора тражити у 
снагама које Монархију виде као непријатеља. Како Омладини 
није дозвољен рад ни у Кнежевини Србији, септембра 1871. го-
дине српски интелектуалци пренијели су рад на Цетиње, гдје је 
на подстицај књаза Николе основана Дружина за ослобођење и 
уједињење српско. Активни су још Лаза Костић, Васа Пелагић, 
Милан Кујунџић, Миша Димитријевић...

 
4. Неизбрисиви трагови 

Иако посљедњих година међу бившим југословенским 
државама историјски ревизионизам и селективна култура 
сјећања настоје да игноришу и избришу, између осталог, и успо-
мене на расаднике националног уздизања и идеализма који је 
плијенио балканске претке и окупљао их око истих циљева, 
остала је још богата историјска грађа да свједочи о духу који је 
живио на овим просторима.

У приказу „Уједињена омладина српска и њено доба 
1860-1975“, који је приредила Вера Н. Кондратјева (грађа из 
совјетских архива, Матица српске, Нови Сад, 1977), бошњачки 
историчар Ибрахим Тепић записао је да се Уједињена омлади-
на српска појавила на политичкој позорници у вријеме велике 
прекретнице у европској политици. Иако различито интер-
претирана и оцијењивана, улога Уједињене омладине српске 
остала је веома запажена у зближавању и солидарности народа 
Балкана. Тепић додаје да су иза УОС неизбрисиви трагови на 
књижевном, културном и политичком плану, не само српског, 
већ и јужнословенских народа. 

Чувени српски професор, хелениста и филолог Милош 
Ђурић признао је да је у младости био под утицајем идеологије 
Уједињене омладине српске, да је она присутна у његовом 
обликовању народне епске пјесме. Српски народ и његова ети-
ка је оно што се уздиже у општечовјечанску вриједност. Ђурић 
поручује како ниједан човјек не може постати носиоцем културе 
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свог народа док своју душу не повеже са историјском душом 
свог народа. Оно што је у душу свом народа трајно утиснула 
генерација Уједињене омладине српске може се препознати у 
самопрегорном заносу младобосанских родољуба уочи Великог 
рата, њиховом слављењу косовског наслијеђа, „вјере Обилића“ и 
снова о словенском јединству, у интелектуалној одговорности и 
националним сентиментима који су проговарали кроз припад-
нике Српског културног круга уочи Другог свјетског рата, кроз 
дјела многих српских великана на културном и просвјетном 
пољу, али и одважности бораца у биткама за коридор 1992. или 
јунака са Кошара 1999. године.

На жалост, српском народу данас можда више него икада 
раније недостаје одважности и самопоуздања у односу према 
спољашњим утицајима, али прије свега на унутрашњем плану. 
Недостаје му одлучности пред задацима, али и за темељитом 
културном и духовном инвентуром сопствених редова. А тако 
и моделирања српског политичког и просвјетног обрасца за 
садашње и будуће вријеме.
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Станиша Војиновић

РОДИТЕЉИ ЉУБОМИРА НЕДИЋА

Међу нашим занимљивим личностима налази се и већ 
заборављени правник и адвокат Живко К. Јовановић, отац 
књижевног критичара и естетичара Љубомира Недића (1858–
1902). Његово име је ретко када помињано од аутора који су 
писали о Љубомиру Недићу, а и тада о пореклу увек погреш-
но.1 Из тих разлога данас има веома мало података о њиховом 
односу. Отац се потрудио да му син стекне најбоље образовање, 
а изгледа да му је усадио и нешто од своје упорности, која нажа-
лост није у потпуности реализована. Прерана болест (сушење 
кичме),2 са којом се борио десет година, и смрт онемогућила је 
Љубомира Недића да се искаже до краја,  а колика је то била 
породична несрећа тешко је и замислити.  

Живко Јовановић3 рођен је у Будишићу (срез рађевски) 
1826. године, од мајке Јованке и оца Крсте, земљорадника, без 
кога је остао веома рано, још за време школовања. Основну 
школу учио је у Лозници, гимназију у Шапцу (1841–1845) и 
Београду (1845–1847). Правне науке учио је на београдском 
Лицеју (1847–1850).4 Као слушатељ права на Лицеју увек је био 
међу најбољима. Прву школску годину 1847–48, завршио је „са 
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превасходним успехом и једном првом класом”,5 а у трећој го-
дини показао је следећи успех: јавно право – I, грађански судски 
поступак – I, административно право – I, међународно право 
– I, криминални поступак – I и финансије – I.6  

По завршеном школовању радио је као судски писар у 
Шапцу (од 13. XI 1851)7, Ужицу, Карановцу (Краљеву), Чачку, 
Београду8, а после промене династије Карађорђевића и доласка 
други пут на власт Милоша Обреновића радио је у Београду 
као судија Трговачког суда, државни правобранилац и члан 
Касационог суда. Запаженим говорима учествовао је у скупштин-
ским дебатама 1858. и после смрти кнеза Михаила 1868. године.

Као члан општине београдске приликом сахране убијеног 
кнеза Михаила изговорио је Реч при спуштању тела кнеза 
Михаила у гробницу:

Зар у овај уски простор да сместимо човека коме Србија 
са њеним границама беше мала?

Јест, овај је мали простор гроб Кнеза Михаила, али не за-
служен на бојном пољу од надмоћне силе, но у потаји мучким 
убиством, од изрода паклених њему пре времена спремљен.

Али ипак, почивај мирно, велики муже, у овом малом 
простору. Твој дух и твоја мисао, и по смрти твојој заузеће про-
стор, који си за народ српски означио. За себе си умро а за на-
род ниси. Твојом смрћу у сваком је Србину оживео за српског 
непријатеља Михаило Обреновић.9 
 
Када се после убиства кнеза Михаила 20. јуна састала први 

пут „велика” Народна скупштина, за њене секретаре изабрани 
су Живко Недић и Димитрије Главинић.

Године 1869–1870. радио је као ванредни књиговођа 
Министарства финансија, али је 5. II 1870. године постављен за 
„правитељственог првобранитеља”.10 Од тада се у Београду више 
година успешно бавио адвокатуром и неко време је сматран за 
једног од најбољих правних заступника.11 Као члан Касационог 
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суда, био је секретар Скупштине у Топчидеру држане јуна 1868,  
Скупштине држане у Крагујевцу од 19. VI до 24. VII 1877, и у 
Нишу од 21. XI до 20. I 1878. Од јуна 1878. године, изабран је за 
кнежевог посланика.12

Убрзо је био пензионисан и у пензији био 1881. до 1894. 
године, а онда је постављен за члана Главне контроле. И на том 
месту је  пензионисан више пута. Тако, на пример, пензиони-
сан је почетком 1898, али је убрзо враћен на исто место, око 20. 
II исте године.13 Последњи пут је пензионисан почетком 1902. 
године. Смрт сина Љубомира Недића, 29. VII 1902. године, није 
могао да преболи, умро је у Београду  16. IX исте године.

За заслуге, Живко Недић одликован је звездом Таковског 
ордена.14

Правне расправе објављивао је у стручним часописима и 
листу „Видело” (1895).

О његовој личности, показаној стручности и поштењу, 
нарочито у периоду промене династија 1858–1859. године, али 
и доцније, похвално су писали у својим успоменама Димитрије 
Маринковић15 и Јеврем Грујић.16

О мајци, како је то уобичајено код нас (у Милићевићевом 
Поменику знаменитих Срба жене се помињу само у анегдо-
тама), има веома мало податка. Анка Симић је ћерка Матије 
Симића Црвеног, како је забележио у свом Дневнику Милан Ђ. 
Милићевић 11. II 1874. године: „Бејах у штампари/ји/. Говорих 
Живку Недићу да пише разне приче свога таста Матије Црвеног; 
али он – ленштина – неће.”17 Матија је био начелник окружја под-
ринског (1839), начелник округа шабачког (1840–1842), члан суда 
округа гургусовачког (књажевачког, 1849) и члан суда округа под-
ринског (1851). О мајци Ани-Анки Владимир Ћоровић у II књизи 
Сабраних дела Љубомира Недић (стр. XII) није рекао ништа, о 
оцу да је био адвокат и пореклом Шапчанин, наравно погрешно.

Оно што је остало готово непознато, то је да је Живко 
Јовановић (Недић) у младости  писао поезију. На састан-
цима Дружине младежи српске читао је песме: Слога 
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новозаведеног Друштва младежи Лицеума књажества српског, 
Отпор хулитељу имена словенског, Глас Генија српском роду и 
Мајска песма.18 Неке од ових песама објавио је у београдском ли-
сту „Подунавка” (1847–1848) Милоша Поповића, а једну песму 
и у алманаху дружине Невен слоге (1849). За време школовања 
на Лицеју био је веома запажени члан Дружине младежи српске 
(1847–1851), у којој су, поред осталих, од значајнијих били Петар 
Протић Сокољанин,19 Павле Петронијевић,20 Јован Ристић, 
Јеврем Грујић, Милован Јанковић. Неко време (1849–1850) био 
је у управи ове дружине.

Као и већина чланова Друштва младежи српске Живко 
Јовановић био је присталица Вукове реформе. За време 
школовања писао је предвуковским правописом али се старао 
да неке Вукове књиге дођу до својих читалаца. Петар Јовановић 
Козељац обавестио је из Лознице 27. X/8. XI 1850. године Вука 
Караџића, да је око 21. VIII примио Приповијетке Старог и 
Новог завјета „од неког Живка Јовановића из Будушића ово-
га окружија правослова, из Шапца послате ми 48 књижица...”21 
У једном нештампаном писму Живка Јовановића упућеном 
Јеврему Грујићу у Хајделберг описао је чувени Видовдански 
јавни наступ чланова Дружине младежи српске одржан 1850. 
године. Том састанку присуствовао је и Вук Караџић а гово-
ри омладинаца, посебно Петра Протића Сокољанина, уперени 
против власти, допринели су гушењу овог значајног културно-
књижевног друштва ученика Лицеја. Најзначајни део овога 
писма гласи:

Писмо твоје на мене и остале другове управљено примио сам 
и на Видовдан прочитао сам га свима члановима дружине и 
свима гостима. Многима је суза из ока потекла. Нисам имао 
времена да ти пре пишем и на твоје писмо одговорим. Знам да 
ти и сва браћа тамо желите чути како је Дружина М./ладежи/ 
С./рпске/ Видовдан ове године прославила, зато тебе и све из-
вештавам. Видовдан је Дружина достојно прославила. Гостију 
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било је доста и осим грађана и наших чиновника – од који/х/ 
су највећи присуствовали као Митрополит, Симић, Тенка итд. 
– био је и Вук Караџић са једном Енглескињом списатељком и 
својом ћерком и с највећим вниманијем слушали су говорнике, 
који су тако слободно говорили као да никог /од/ поменути/х/ 
ту био није. – Ако су Пушкину за сваки стих плаћали по дукат, 
би Протићу нашем за сваки стих оног сочињенија које је за 
Видовдан говорио, требали платити два дуката. Ту је најживље, 
најслободније и највештије представио наших великаша и 
Правитељства бесчасна дела од 1839. године до сада, тако, да је 
сваки код куће кад је сам био морао се кајати. Што је главно у 
овом његовом сачињенију нисам ти у стању описати, но толико 
ти кажем да су мисли његове биле гром и претресање што је 
знаменито и што је за његову цељ служило. Олимписке игре и 
вредност њиову; ни једног бога ни богињу из древности римски 
и грчки при томе није изоставио да не помене и то је тако на 
вешт начин дошао до онога што /је/ хтео да каже, да се човек 
дивити морао. Тенки и Симићу није се тај говор његов допао 
због тога што је тако слободан дух Врачар, Шабац, Трешњу, 
Жабаре и тријумф Мићића на волујским колима кроз Београд, 
све је најважније и најслободније претресао, због чега су мене 
звали на одговор што сам пропустио, да не прегледам шта ће 
који говорити...22

Јован Мићић, који се у овом писму помиње, знаменити је 
устаник, који је после доласка Уставобранитеља ухапшен и, како 
бележи Милан Милићевић у Знаменитим Србима: „Из Ужица 
је послан у Београд где је, причају, на волујским колима, вожен 
кроз турске улице, на поругу оних који су се онда славили по-
бедом. Оданде је отеран у Гургусовачку Кулу, у којој је умро 27. 
декембра 1844.” Велика је храброст била Сокољанина да ово ис-
каже јавно. Песму Петра Протића Сокољанина тражио је Вук 
Караџић и убрзо је добио, тако да је она остала сачувана.23 

Алманах Невен слоге и говор Сокољанинов оставио је 
утисак на савременике и подстицај властима тадашње Србије 
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да се обрачуна са члановима Дружине младежи српске. 
Најављену другу књигу алманаха Невен слоге нису успели да 
објаве, а већина њених чланова размештена је по најзабитијим 
крајевима тадашње Србије, или се одуговлачило са њиховим 
постављењима у државну службу. Дружина је радила у све те-
жим условима, и најзад је 1851. године забрањена.24

Прву песму објавио је Живко Јовановић као ученик зав-
ршног разреда београдске гимназије под насловом Мајска пес-
ма, која се завршава стиховима:

Сложно дакле браћо драга,
     Док нам млада тече крв,
Сејмо семе вечног блага,
     Што угристи неће црв.

Јер протиче нагло време
     И носи нам жића рок;
Што је прошло доћи неће,
     У природи није скок.

И љубимо сложно светлост;
     А незнања гон’мо мрак,
Истина је ту и јасност,
     Да ћ’мо видет славе зрак.25
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Следеће 1848. године објавио је нову песму, сонет, у 
осмерцу:

 ТИРАНСТВО ПАДА, СЛОБОДА ВЛАДА

 Слободе нам сунце сија,
        Чујте српског рода главе!
 Свенут цветак наше славе,
        Тим огријан снажно клија.

 Блага роса зоре плаве,
         Нове славе цвету прија; –
 Сужњим тешка би ноћ тија, –
         Зраци дана тугу даве. –

 Слобода на престол седа,
           Благим оком свуда гледа,
 И народ’ма правду дели,    

 Да свуд свићу данци бели;
         Тешко томе, ко нам неда,
 Спјешит к свете правде цељи!26

   
 Као члан Друштва младежи српске учествовао је у 

издавању алманаха Невен слоге. Како није било услова за 
штампање овога аламанах у Србији, због строге цензуре и при-
тисака власти, неколико омладинаца је прешло у Аустрију и у 
немирним временима 1849. године штампали га у штампарији 
Данила Медаковића у Земуну. Према неким изворима, тајно, 
на лађи укотвљеној код Земуна. У овом алманаху су углавном 
објављене песме посвећене Косову, али се у неким стиховима 
(Јована Ристића, Јована Илића на пример) наслућују и неки 
други тонови везани за револуционарну 1848. годину.27 У том 
духу је и песма Живка Јовановића Недића штампана у овом 
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алманаху, с тиме што он у први план истиче Словенство, као 
везу са браћом преко Дунава и Саве, а под утицајем тадашњих 
револуционарних збивања у Европи:

 СЛАВОПОЈ

 Помози ми пјевко мила
        Слабог гласа одат’ јек,
 Ком природа није сила
        Даровала јасан звек.
 Да покликнем како негда
        Слав-имена свог за чест,
 Ког свитања вређа с’ сада
          Што од века стално јест.
 Са висине горе Славске
        Чуј ми, брате, виле глас,
 Који душе срађа братске
        Да заблиста неба крас.
 Име Срба чувај, брани,
        Ал не презри име Слав!
 Братску љубав признај, храни,
        То скончава род нам сав. –
 Нека љуби свака страна
        Мило Име роду свом,
 Ал да Име то Славјана
        Општег блага буде дом.
 У цепању нема среће,
        Отуђењем нада род –
 Куд с раздора семе меће 
        Земља горак носи плод.
 Гране с’ вију тамо амо
        Ал је стабло тврдо нам,
 Бац’мо Славско што имамо:
        Остаће нам празан храм. –
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Ко л’ ће Славству одрећ хвалу
       Коју диже цели свет,
И важност му дати малу
       Кад му Славе цвати цвет?
Љуб’ мо дакле братску Слогу,
       Сложна браћа буд’мо сви!
Клањајмо се једном Богу
       У ком Славска крвца ври.
А Слава нам мајка мила
       Основаће тврди стуб,
Ког не сруши светска сила
       Ни времена оштри зуб.
Душмани ће зијевати
       Ал им заман биће труд,
’Рабри Слав ће попевати
       Док му братска дише груд.28 
 
Тако се Живко Јовановић (доцније Недић) придружио 

већини чланова Дружине младежи српске који су писали 
поезију. Многи од њих неће касније писати стихове, али ће игра-
ти значајну улогу у културном и политичком животу Србије, 
као на пример Јован Ристић, Јеврем Грујић и др.     

_______________

1 Драгољуб Влатковић у Лексикону писаца Југославије (књ. IV М–Њ. 
Нови Сад 1997, 655), пише да је из Шапца; Ј. Јовановић, Српски биографски 
речник 7. Нови Сад 2018, 224.

2    У своме дневнику забележио је 16. VI 1893. године Милан Ђ. Милићевић: 
„После подне свратих г. дру Љ. Недићу те га походих. Он сиромах, не може да 
иде, суши му се кичма. И питах што је са списима за Мариновићеву награду...” 
(Архив САНУ, Историјска збирка, сигн. 9327). У овом дневнику Милићевић је 
поменуо Недићевог оца. „Дана 22. XII 1892. године долазио Живко Недић за 
синовљеве студије.”

3  Из којих разлога и када је променио презиме није познато. Посигурно, 
било је то око 1858. године. У једном списку свршених правника објављеном 
1891. године поред презимена Јовановић у загради се налази Недић (Дневни 
лист, 1891, V, 97, 3. V, 3).
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4 Као ученик друге године философије на Лицеју сакупљао је претплату 
на књигу Наше време филозофа Уроша Миланковића (Београд 1847).

5 Архив Србије, МПс, 1848, IV, 347.
6 Исто, МПс, 1850, II, 232.
7 За млађег писара округа шабачког постављен је крајем 1851. и на 

том месту био је до августа 1854. године. Из времена које је провео у Шапцу 
позната је и прича о спору, око дела дворишта, са Кузманом, оцем Лазе К. 
Лазаревића. Приликом грађења своје породичне куће, Кузман Лазаревић 
заузео је и део плаца Недића. Спор је трајао пуне 24 године, загорчавајући 
живот приповедачеве мајке, и решен је поравнањем (Јеремија Живановић, 
„Јелка К. Лазаревић“ , у књизи Зборник у част Богдана Поповића. Београд 
1929, 144–145).

8 Као старији писар чачанског суда постављен је јуна 1857. за првог 
писара Суда вароши Београда (Српске новине, 1857, XXIV, 71, 25. VI, 267).

9 „За отаџбину“, 1906, II, 175 (2. VII), 3. Говор је саопштио непознати под 
шифром „Ор.»

10 Јединство, 1870, II, 29 (12. II), 115. Указ је дат Живку Недићу.
11 Недић се парничио поред осталих и са Кузманом Лазаревићем (1808/9–

1860), оцем приповедача Лазе Лазаревића. Парница је решен одлуком Великог 
суда за грађанска дела 15. II 1862. године (Бранимир Живојиновић, Предговор 
/у књизи:/ Лаза Лазаревић, Целокупна дела. Св. 1. Приредили Владан Недић 
и Бранимир Живојиновић. САНУ, Београд, 1986, 9–10). Од његових правних 
расправа била је запажена „О уређењу судова, о упрошћењу администрације 
и о ревизи Устава“, која је објављена у у листу Видело (1895, XVI, 37, 26. III, 2–3; 
38, 29. III, 2–3;  39, 31. III, 2–3; 40, 2. IV, 2; 41, 7. IV, 2; 43, 9. IV, 3). 

12 Исток, 1878, VIII, 70 (21. VI), 3.
13 Вечерње новости, 1898, VI, 53 (22. II), 2.
14 Штампа, 1902, I, 10 (18. IX), 1; „Живко Недић“, Трговински гласник, 

1902, XII, 201 (18. IX), 3: „Прекјуче (16. IX) у пола шест после подне умро је у 
’Касини‘ на Теразијама Живко К. Недић, члан Главне Контроле у пензији, а 
отац скоро преминулог Љ. Недића, бившег проф. Велике школе и књижевника 
српског. Рођен је у Будишићу (окр. Подрински), а прво указно звање по 
свршеним финансијско-правничким наукама добио је 13. XI 1851, и највише 
је провео у судејској струци. Од 1881. до 1894. био је као пензионер јавни 
правиозаступник у Београду, а у последње време био је преко 6 година члан 
Главне Контроле.”

15 Успомене и доживљаји Димитрија Маринковића 1846–1869. Средио 
Д–р Драгослав Страњаковић. СКА. Београд 1939, 120, 121, 127, 128, 130–132.

16 Записи Јеврема Грујића. Књига трећа. Београд 1923, 9, 10, 92–94, 122, 
125, 133.

17 Дневник II. Београд 2015, 156.
18 Лука Зрнић, Српске ђачке дружине. Београд 1912, 48, 52.
19 Са Сокољанином је Живко Јовановић учио гимназију у Шапцу. 

Видети: С. Војиновић, „Предговор“ у књизи: Петар Протић Сокољанин, Песме 
и писма. Шабац – Љубовија 1997, 5.
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20 С. Војиновић, „Песник Павле Петронијевић“, Изворник (Чачак), 4, 1987, 
41–50. Поводом смрти Павла Петронијевића 1848. године Живко Јовановић је 
изговорио посмртно слово пре поласка поворке (Српске новине, 1848, XV, 91, 
12. X, 606–607). 

21 Вук Караџић, Преписка. Књ. VIII. Приредио Голуб Добрашиновић са 
сарадницима. Београд 1994, 383.

22 Писмо је написано у Београду 15. VII 1850. године (Архив САНУ, 
сигн. 14556/152). Јовановићев рад у Дружини младежи српске учинио је да не 
добије стипендију за школовање у иностранству (у овом писму наводи како 
„ја не желим у службу ступити докле Германију не видим...”) а и са државном 
службом се одуговлачило од јула 1850. до постављења крајем 1851. године. 

23 Видети: С. Војиновић, „Предговор“ у књизи: Петар Протић Сокољанин, 
Песме и писма. Шабац – Љубовија 1997, 7–8.

24 Драгослав Страњаковић, „Укидање ’Дружине младежи србске’“, 
Српски књижевни гласник, н. с., 1936, књ. IL, бр. 6 (16. XI), 443–449.

25 Подунавка, 1847, V, 19 (9. V), 73.
26 Подунавка, 1848, VI, 26 (25. VI), 108.
27 Миодраг Матицки, Летопис српског народа. Београд 1997, 314–315.
28 Невен слогe (Земун), 1849, 17–18.
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Владан Бартула

ЖИТЕЉ ЗЕМЉЕ ЖИВИХ

Епископ Атанасије Јевтић (1938–2021)

„Бог нам је дао живот вечни и овај је живот у Сину 
Његовом: онај који има Сина (Христа), има живот веч-
ни“ (1 Јн 5, 11–12)

„Устани ти који спаваш и васкрсни из мртвих, и 
обасјаће те Христос“ (Еф 5, 14) 

„И све овога света, част и слава дође ми као ништа“ 
(Хиландарска повеља Стефана Немањe)

Епископ др Атанасије (Јевтић) рођен је у селу Брдарици, 
у шабачко-ваљевском крају, 8. јануара 1938. године. Основну 
школу завршио је у Драгињу, а нижу гимназију започео 1949. 
године у Шапцу и завршио је 1953. у Владимирцима. Учио је за-
тим Богословију у Раковици и матурирао у Београду, јуна 1958 
(у генерацији са епископима Амфилохијем и Лаврентијем). По 
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завршетку Богословије, 1958. године, уписао је Богословски 
факултет у Београду, али је у новембру исте године позван на 
одслужење двогодишњег војног рока, који је трајао шест мјесеци 
обуке у Подгорици и годину и по дана на Косову (у Вучитрну 
и Приштини). По повратку из војске (која је била мученички 
период његовог живота усљед комунистичких тортура и боле-
сти туберкулозе коју је тада добио за цијели живот, због слабе 
хране и тешких физичких радова) замонашен је по благосло-
ву Епископа шабачко-ваљевског Јована, руком Светог Јустина 
Поповића, у манастиру Пустињи код Ваљева, уочи Ваведења, 
1960. године. Затим је, као сабрат манастира Троноше код 
Лознице, наставио и завршио студије на Богословском факул-
тету у Београду 1963. године. 

За вријеме студија рукоположен је прво у чин јерођакона, 
на Богојављење 1961, а потом на Успење Пресвете Богородице 
1963. године у свештенички чин јеромонаха.

Завршивши београдски Богословски факултет, патријарх 
српски Германа шаље га фебруара 1964. године на Теолошку 
академију на Халку код Цариграда (Турска), гдје је остао пет 
мјесеци. Због тамошњих тешких политичких прилика, исте 
године, у љето, прешао је у Грчку, на Свету Гору, и с јесени на 
Теолошки факултет у Атину, гдје је под руководством про-
фесора догматике и академика Јована Кармириса припре-
мио на грчком језику докторску тезу из догматике, на тему: 
Еклисиологија Апостола Павла по Светом Јовану Златоусту. 
Докторску дисертацију одбранио је 1967. године на атинском 
Богословском факултету. Након тога остао је у Атини још годи-
ну дана настављајући богословски рад углавном на изучавању 
и теолошком истраживању Светих Отаца Цркве.

За вријеме четворогодишњег боравка у Атини, служио је 
као парохијски свештеник у атинској Руској цркви, станујући 
једно вријеме у богословском интернату Грчке Цркве, а за-
тим у приватном стану. Све вријеме боравка у Грчкој био је у 
сталној вези са својим Епископом шабачко-ваљевским Јованом 
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и духовним оцем Јустином Поповићем. У јесен 1968. годне, уз 
благослов свог духовника и свог епископа, прелази у Париз, 
на Богословски институт Светог Сергија Радоњешког, ради 
продужетка даљих богословских студија и учења францу-
ског језика. По проведеној једној години у Паризу, изабран је 
од Професорског савјета Института Св. Сергија за професора 
Института, на предметима Увод у теологију и Патрологија са 
аскетиком, и на том положају остао је три године. Посљедњу 
академску годину (1971/2) предавао је и Историју Цркве 
византијског периода. Боравећи у Паризу, повремено је пра-
тио  предавања из Патрологије на римокатоличком Теолошком 
факултету (Institut Catholique de Paris), и нека предавања из 
византијске књижевности на Сорбони. У својству професора 
Института Светог Сергија учествовао је на Првој теолошкој 
конференцији православних теолога у Америци, у Бостону, 
септембра 1970. године. За четири године боравка у Француској 
опслуживао је руске, српске, грчке и француске православне 
парохије, живећи у дому студената Института Светог Сергија. 
Током љета посјећивао је Свету Земљу и Јерусалим, Србију и 
Грчку.

Вративши се из Париза у Србију 1972. године, бива 
постављен од Св. Архијерејског Синода СПЦ за управника 
Дома студената Богословског факултета у Београду. Наредне 
1973. године изабран је за доцента на Богословском факулте-
ту, на Катедри за патрологију  (Црквена књижевност и мисао 
Светих Отаца Истока и Запада). Уз Патрологију, низ година 
предавао је и Историју Хришћанске Цркве, као и неко вријеме 
Историју Српске Цркве. Године 1984. биран је за ванредног, а 
1988. за редовног професора на Катедри патрологије. За Декана 
Богословског факултета у Београду изабран је 1980/81. и 1990/91. 
У том периоду рада на Факултету, објавио је око двије стотине 
научних радова. Тада почиње да излази његово познато дјело 
Патрологија (Источни Оци 4. и 5. века – од Никеје до Халкидона).
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Доласком у Београд, брзо се укључио у културни живот 
престонице, поглавито активним учествовањем на бројним 
трибинама, гдје је својим отвореним иступањима, одличним 
познавањем теолошке, философске и књижевне мисли, те 
својственом му ерудицијом и свестраношћу, задобио велике 
симпатије и подршку, нарочито омладине, у бројним дијалозима 
са апологетима марксизма и материјализма. Позната су и његова 
реаговања тог времена у штампи, посебно у листу Православље. 
Напоредо са професорским дужностима, дјелатно је учествовао 
у буђењу светосавске и косовске свијести и савјести српског на-
рода, подсјећајући на озбиљност ситуације на Косову и Метохији, 
али и у другим српским предјелима. Учествујући својим при-
лозима у прикупљању докумената и свједочанстава о српском 
новомучеништву, завјетовао је тадашње и будуће генерације на 
покајничко, молитвено и подвижничко враћање дуга пострада-
лим Србима и својој Цркви (брига о српским мученицима, живим 
и пострадалим, остаће његова завјетна ревност до краја живота). 
Такође, многобројне младе људе својим примјером надахнуо је 
и упутио на изучавање богословља и подстакнуо на ступање у 
свештенички и монашки чин. Својим пастирским и еклисио-
лошким дјеловањем допринио је, заједно са патријархом Павлом, 
измирењу и превазилажењу трагичног српског црквеног раскола, 
тзв. Америчког раскола (1963–1992), чега је свједок и објављена 
књига Савремени еклисиолошки подсетник о Дијаспори: историја 
и анализа тзв. Америчког Раскола, састављена 1991. на молбу 
Светог Синода Српске Православне Цркве. 

Ратне 1991. године бива изабран, хиротонисан и усто-
личен у Вршцу за Епископа банатског, гдје остаје непуних го-
дину дана, да би га Архијерејски Сабор на мајском засиједању 
1992. изабрао за Епископа захумско-херцеговачког. Због рат-
них дејстава  није могао бити устоличен у сједишту Епархије 
у Мостару, него у Требињу, на Видовдан 1992. године. Нови 
захумски, херцеговачки и приморски епископ, са сједиштем 
у манастиру Тврдошу, наслиједио је Епархију која неколико 
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деценија није имала свога епископа. Током рата, многоразлич-
но је помагао свој народ, војску, сирочад, избјеглице, рањенике, 
инвалиде и остале невољнике, обнављајући православну вјеру 
у Херцеговини, крштавајући, причешћујући и просвјећујући 
богомповјерени му народ. Покренуо је и епархијски часопис 
Видослов, који редовно излази од Божића 1993. године. За првог 
декана новоосноване Духовне академије Светог Василија 
Острошког у Србињу изабран је 1994 године. Његовом заслугом 
Херцеговином су пронијете мошти Светог Василија Острошког 
и Тврдошког Чудотворца 10. и 11. маја 1996. године.

Усљед тешке повреде кичме и вратних пршљенова (3. де-
цембра 1998), молио је Сабор архијереја за разрјешење од архи-
пастирских дужности. На септембарској сједници Сабора, 1999. 
године, усвојена му је оставка на активно управљање Епархијом 
ЗХиП (на његов приједлог и на његово мјесто изабран је епи-
скоп Григорије Дурић), а својом одлуком бира да остане у 
Херцеговини, у манастиру Тврдошу крај Требиња. Послије тога, 
прилично времена проводи на Косову и Метохији (нарочито 
од доласка страних NATO трупа, јуна месеца 1999), помажући 
тамошњем епископу и страдалном народу. Током 2001/2002. го-
дине провео је осам мјесеци у Јерусалиму изучавајући јеврејски 
језик ради превода Светог Писма Старог Завета на српски 
језик, упознавајући боље Свету Земљу Господњу, и служећи у 
Јерусалимској патријаршији, нарочито у цркви Гроба Господњег. 
По повратку из Јерусалима, послан је од Сабора, од јуна 2002. г. 
до маја 2003. г. на испомоћ обољелом Епископу жичком Стефану, 
када је са другим епископима припремио уношење у Календар 
светитеља име владике Николаја Велимировића, Жичког и 
Охридског. По повратку из Жиче, у Манастиру Тврдошу пре-
води Свето Писмо са јеврејског и грчког на савремени српски 
језик, повремено пише и објављује теолошке текстове и од-
ржава спорадична предавања. За вријеме протјеривања Срба 
са Космета, марта 2004, био је свих тих дана присутан заједно 
са страдалним народом, свештенством и монаштвом у Епархији 
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рашко-призренској, остајући привржен и вјеран косовском 
завјету до краја свог земаљског живота.

*

Епископ Атанасије Јевтић, посебно се истакао својим на-
учним, стручним и педагошким радом, стекао међународну 
репутацију и остварио вриједне разултате у обезбјеђивању 
наставно-научног подмлатка у области богословских наука. 
Један је од најплоднијих и најзначајнијих савремених теолога, 
не само у српској средини него и у свијету. Као такав, допри-
нио је веома много сарадњи Цркве са научним институцијама 
из земље и иностранства. Епископ Атанасије Јевтић, као про-
фесор Богословског факултета, посебно као јеромонах и потом 
архијереј, био је учесник на стотине домаћих и међународних 
научних конференција, стручних скупова, округлих столова, 
предавања и промоција књига из области црквене историје, 
теологије, философије, књижевности и хришћанске културе. 
Истовремено, сарађивао је у многим публикацијама у земљи 
и иностранству. Објавио је преко деведесет  књига. Аутор је 
преко 1000 студија, научних радова, чланака, превода, огледа, 
есеја, рецензија, бесједа, слова, писама, посланица и саопштења 
на међународним и националним научним скуповима на више 
свјетских језика. Преглед његове импресивне библиографије 
показује да у његовом стваралаштву скоро никад није било 
слободног времена. Истраживачима раног хришћанства, а 
понајвише студентима теологије, владика  Атанасије Јевтић 
нудио је и нуди нов приступ, обогаћен историјским подаци-
ма, теолошким тумачењима и личним, изразито креативним,  
запажањима. Преводио је са старогрчког, старословенског, 
новогрчког, француског, јеврејског и других језика. Његови 
теолошки, антрополошки, патролошки, црквено-историјски, 
канонски, философски, катихетски, естетички и етички ра-
дови залазе у све периоде историје Цркве и обухватају скоро 
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сва важнија питања православног библијско-патристичког 
богословља. Књижевноисторијски, есејистички и епистоларни 
текстови,  иступања у јавности и научни ангажман, добили су и 
званичну потврду избором у Удружење књижевника Србије, а 
његове бесједе ушле су у поједине реторичке збирке и антологије 
знаменитих Срба. И сам дајући допринос разним свјетским и 
српским енциклопедијама, о њему је писано у енциклопедијама 
Руске и Грчке Православне Цркве.

Епископ Атанасије Јевтић објавио је на више језика ве-
лики број стручних радова из историје Цркве и патристике, 
укључујући и критичка издања на изворном грчком језику. 
Године 1984. објавио је уџбеник Патрологија: Источни Оци 
4. и 5. века – од Никеје до Халкидона, y издaњу Богословског 
факултета у Београду. Књига је била први озбиљан и ориги-
налан патролошки преглед кључног периода историје свето-
отачке мисли и парадигма једног теолошког универзитетског 
уџбеника, у коме је подједнако као теолог и као историчар јасно 
артикулисао своју теолошку мисао. Овом књигом уздигао је 
студије патристике на ниво озбиљне академске дисциплине у 
Срба, показујући да је светоотачко богословље плод како екли-
сиолошког и аскетско-мистичког искуства, тако и философског 
рвања са проблемима људског духа.

Неке од његових најзачајнијих књига су: Курс аскети-
ке (на француском, Париз 1973); Патрологија у пет томова 
(Београд 1984);  Трагање за Христом (Београд 1989); Богословље 
Светог Саве (В. Бања 1991); На путевима отаца 1 и 2 (Београд 
1991); Живо предање у Цркви (В. Бања–Требиње 1998); Дела 
Апостолских Ученика (В. Бања 1999); Христос алфа и омега (В. 
Бања 2000); Духовност православља (Београд 2001); Аскетика 
(Београд 2002); Христос а не Христ (Нови Сад 2002); Теологија и 
философија (Врњци 2004); Христос Нова Пасха – Божанствена 
Литургија, књига 1–4 (Требиње-Врњци 2007–2009); У спомен 
Кирила и Методија (Требиње 2013); Косовске беседе и речи 
(Призрен–Требиње 2013).
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Свој патролошки рад започео је седамдесетих година 
прошлог вијека критичким издањем Дамаскинових Беседа о 
Богородици, на изворном грчком језику, са преводом и комен-
тарима, док је српско проширено издање дошло мало касније. 
Факултетска предавања епископа Атанасија укључивала су под-
робне осврте на допринос хришћанству и православљу не само 
Источних него и Латинских и Сиријских Отаца.

Уз очевидну темељиту општу и богословску културу, 
Атанасија Јевтића одликује и аутентична библијска заснова-
ност његових богословских расуђивања и закључака.  Његови 
преводи и коментари на књиге Старог и Новог Завјета ши-
роко су познати. Нарочите пажње вриједан је његов превод 
Књиге Постања упоредо са јеврејског (масоретског) текста 
и грчког превода Седамдесеторице тумача (Септуагинта), уз 
консултовање словенског и других свјетских језика, на које је 
Свето Писмо до сада превођено. Његов превод Књиге Постања 
пропраћен је важним схолијама, како филолошког, историјског 
и географског тако и богословског садржаја. Отуда је он не 
само преводилац библијских текстова него и егзегета, тумач 
са специфичним херменеутичким стилом и методом. Не мању 
пажњу заврјеђује његов превод Четири Макавејске књиге, са 
уводима и коментарима. Издао је нови превод Псалама, са 
текста Седамдесеторице тумача (три издања), уз превођење 
старојеврејског текста (МТ).

Својим првим радом, докторском дисертацијом о 
еклисиологији Апостола Павла, написанoj и одбрањенoj на 
грчком језику, Атанасије Јевтић дао је први прави теолошки 
допринос. Оно што је важно напоменути, а везано је за научни 
рад владике Атанасија, јесте чињеница да је све своје теолошко 
истраживање изграђивао на рукописној и изворној грађи.

Широка и упечатљива обавијештеност епископа Атанасија 
о списима и ставовима како светих Отаца и Учитеља Цркве тако 
и класичних и потоњих философа па до угледних савремених 
богослова, православних и инославних, притом и познавање 
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античке, византијске и савремене философске проблематике, 
резултује темељним студијама са широким тематским спек-
тром и богословско-философском актуелношћу разматраних 
питања и датих одговора.

Увид у радове и преводе владике Атанасија Јевтића 
показује га као веома оригиналног и трудољубивог послени-
ка на пољу литургичке науке: на десетине студија  литургич-
ких тема и четири зборника објављених рукописних и древ-
ноцрквених текстова, уз старословенске оригинале, преводе и 
коментаре. 

Плод његовог свестраног бављења историјом и 
организацијом Цркве јесте његов драгоцјени нови превод 
на српски језик Свештених Канона Васељенских и Помесних 
Сабора са коментарима који иду руку под руку са древним 
коментаторима Јевтимија Зигабена, Теодора Валсамона, као и 
нашег познатог црквеног правника и првог преводиоца кано-
на на српски језик Епископа далматинског Никодима Милаша. 
Његов превод Свештених канона (који је посао за читав тим 
људи) са тумачењима и значајним уводом, у коме је посебна 
пажња посвећена смислу и мјесту канонског предања у живо-
ту Цркве, од посебног су значаја за даљи рад на утемељењу и 
осавремењењу важећег Устава наше Помјесне Цркве. 

Историософски осјећај епископа Атанасија није допуштао 
да богословствовање буде апстрактно, ванисторијско и спекула-
тивно, него је свагда одражавало „живи живот“ – на позорници 
историје. Управо у том духу он сагледава историју свијета и човјека 
уопште, а посебно историју Цркве, као и биографије, хагиографије 
и дјела библијских и црквених личности од почетка до данас. 
Историософски ум и осјећај за историјску стварност и њено 
вредновање, плод су Атанасијевог темељног бављења историјом 
Цркве, а нарочито је видљив у књигама На путевима Отаца (у два 
тома), Трагање за Христом, Духовност Православља, Од Косова до 
Јадовна, Књига о Јасеновцу, Косовска хроника, као и у најзначајнијој 
монографији о Косову уопште, Задужбине Косова.
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У погледу проучавања историје српског народа, допринос 
Aтанасија Јевтића  успјешно је манифестован у историографским 
радовима о Косову и Метохији (Задужбине Косова, Страдање 
Срба на Косову и Метохији, Од Косова до Јадовна, Досије Косово, 
на српском и француском језику, гдје спада и његов лични до-
принос Меморандуму Српске Православне Цркве о Косову и 
Метохији, потом о унијаћењу српског народа, као и о историји 
Херцеговине, дјело у три тома, још увек у цјелини необјављено).

Уз до сада констатоване оквире интересовања и 
истраживања владике Атанасија Јевтића, спадају и темат-
ске области агиологије, богословске дисциплине која по свом 
одређењу представља богословско промишљање о светоме, 
светости и светима, али практично представља саставни дио 
или пројекцију свих великих богословских подручја од библи-
стике до еклисиологије. Атанасије Јевтић превео је и саставио 
огроман број житија светитеља Цркве, од апостолских време-
на па све до новијих животописа (Јустин, Николај и други). 
Аутор је неколико пјесничких текстова, тропара и кондака 
житомислићким и пребиловачким мученицима. Био је глав-
ни уредник и редактор издања Житија светих у 12 томова 
Светог Јустина Поповића, као и његових Сабраних дела (22 
књиге). Низ година био је члан Комисије Светог архијерејског 
сабора за уношење нових светитеља у Календар Цркве.

На трагу кирило-методијевског предања, Атанасије Јевтић 
веома усјпешно преводи и синтетизује текстове свих значајних 
дјела, од Библије до највећих Отаца и философа из историје 
Цркве, и српској јавности дарује драгоцјена тумачења и кри-
тичке напомене које су плод његовог дијалога са најбољим 
проучаваоцима библијске и патристичке науке. У овом огром-
ном опусу најдрагоцјенији су преводи Књиге Постања (1994), 
Псалама (2000), Књига Макавејских (1995), Паримејника (2001), 
Дела Апостолских ученика (1999), Беседа Григорија Богослова 
(2002 и 2009), Списа Максима Исповедника (2012), Беседа Јована 
Дамаскина (2002) итд. 
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Епископ Атанасије Јевтић био је ментор и члан више комисија 
многих докторских дисертација, магистарских и дипломских ра-
дова из области теологије одбрањених на Православном бого-
словском факултету у Београду и у Фочи .  Неки од његових кан-
дидата су познати теолози и упосленици на пољу теолошке науке: 
Николаос Јоанидис, Деспина Кондостергију, Радомир Поповић, 
Предраг Самарџић. Као професор, Атанасије Јевтић за собом је 
оставио драгоцјено и политомно научно дјело објављено на више 
језика. Катедре за патрологију, библистику, литургику и канон-
ско право не могу замислити свој рад без његових књига, студија, 
превода и расправа о Светим Оцима и хришћанским писцима,  
библијских студија и превода темељних старозавјетних текстова, 
богослужбених превода и коментара древних литургијских ру-
кописа, студија из организације Цркве и превода на српски језик 
Канона Васељенских и Помесних Сабора са коментарима. Катедра 
за историју Цркве дугује му преводе Ороса и Аката Васељенских 
и Помјесних сабора као и и тумачења истих.

Научни и академски опус Атанасија Јевтића пружа сна-
жан подстрек за нова дјела академског проучавања, превођења 
и проницања у ризнице теологије. Проучавајући Свете Оце то-
ком читавог свог живота, преведено, научено и написано лич-
но је свједочио својим пастирским, архијерејским и монашким 
подвизима. Иза себе оставио је импресиван број патролошких 
студија о многим хеленским Оцима Цркве, укључујући сло-
венске и српске писце. Отуда је и његов допринос српско–хе-
ленским црквеним, научним, културним и братским везама 
непроцјењив. Цјелокупни истраживачки рад Атанасија Јевтића 
почива поглавито на рукописној, изворној и архивској грађи. 
Тиме је установио теолошко усмјерење које се препознаје као 
високи аксиолошки стандард источно-богословског академског 
рада. Суштаствена вјерност традицији хармонично је спојена 
са научно-истраживачким талентом и подвигом, у једном 
историјско-критичком методу, што у крајњој анализи говори 
о Атанасијевој научној, стручној и академској вриједности.
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О рецепцији теолошког дјела Атанасија Јевтића свједочи 
велики број његових књига и студија објављених на страним 
језицима (од Атине, Софије и Москве до Париза, Њујорка и Лос 
Анђелеса). Тако је до сада на грчком објављено 9 његових књига, 
на француском 7, на енглеском 7, и на руском језику 4 књиге. 
Неке од њих су доживјеле по неколико издања.

Учествовао је на многим међународним конференцијама, 
конгресима, симпосионима и семинарима. Неки од њих одржани 
су: у Бостону (САД, 1972, 1987), Женеви (1974, 1986), Сантјаго де 
Кампостели (Шпанија, 1991), Барселони (2002), Москви (2005, 
2007, 2011, 2012, 2014), Тбилисију (Грузијa, 2010), Паризу (1972, 
2009), Солуну (1983), Егини (Грчка, 1996), Њујорку (1982), Теби 
(Грчка, 1998 и више пута), Атини (1976, 1988, 1990, 1998, 2004), 
Њамцу (Румунија, 1976), Јерусалиму (2000), Београду (1981, 
1985, 1988, 1990, 2001, 2012), Вршцу (1991), Аранђеловцу (1979), 
Подгорици (2000), Србињу (1997, 2001, 2006), Софији (2010), 
Пожаревцу (2003), Загребу (1984), Манастиру Студеници 
(1986), Ђакову (1988), Никшићу (1987), Белој Паланци (2006), 
Плужинама (2006), Манастиру Жичи (2007), Врању (2009, 2011), 
Лос Анђелесу (2007), Превлака-Тиват (2013), Гамзиграду-Зајечару 
(2011), Њу Џерсију (САД, 2011), Требињу (1999, 2002, 2013).

Владика Атанасије Јевтић постао је први професор еме-
ритус (professor emeritus) у историји Православног богослов-
ског факултета, према одлуци Сената Универзитета у Београду 
од 2015. године. Био је почасни доктор Академије Светог 
Владимира у Њујорку, носилац Ордена Републике Српске и 
Ордена Његоша првог реда. Био је и члан Комисије Светог 
Архијерејског Сабора за превођење Светог Писма и Служебника 
на савремени српски језик и за питања литургијске обнове 
Српске Православне Цркве. Његови преводи богослужбених 
књига званично су усвојени од Светог Архијерејског Синода 
као важећи за цијелу нашу Помјесну Цркву.
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Владику Атанасија Јевтића упознао сам сад већ давне 1996. 
године као ђак прве генерације Богословије „Света три Јерарха“ 
у Фочи, када се након вечерње службе, у предвечерје новог дана 
изненада појавио на улазној капији школе, у вријеме док су ђаци 
шетали кругом дворишта. Стигавши из Требиња на Факултет, 
излазећи из аута, ту на вратима Управне зграде, код капије, за-
стао је видјевши нас неколико да док шетајући  гледамо у њега 
и идемо му у сусрет, и окренувши се почео је очински да нас 
благосиља, питајући играмо ли фудбал и ко ће с њим сутра да се 
надмеће. Тада нас је призвао себи и окружен већином ученика 
првог разреда, и понешто студената, почео да говори и поучава 
нас. Те његове свјеже, свештене ријечи памтим и данас, као оне 
богонадахнуте пророчке изреке које ме све вријеме подсјећају 
на њега и опомињу на смисао живота и подвиге светих Божјих 
људи међу нама. Том приликом владика Атанасије, тадашњи 
декан и професор Духовне академије у Фочи, рекао је и ово: 

„Срце људско је трон Божији у човеку. Да би се Господ 
зацарио у људском срцу, смирите се и скрушите до земље, јер 
Господ одбације горде а посећује и воли унижене и чисте у срцу. 

Човек је крсно биће, са раширеним рукама хоризонтал-
но и уздигнутог чела, увис, вертикално. Бити човек значи бити 
усправан, гледати горе, άνθρωπος (άνω θρώσκω), изнад себе, у 
небо, ићи усправно, али раширених руку ка другима, отворе-
ног срца према створеном свету. Ширити руке, распростирати 
врлину, добра дела, а притом гледати горе, у небо, молитвено, 
скрушено, то је крсноваскрсно људско, лично биће. То је небо-
земна литургија у којој је Христос центар, а ми око њега сабрани 
лицем к лицу с њим и творевином. То је литургијско живљење.

Пазите! Пазите на најмање преступе; ако сте непажљиви 
онда грешите. Грех долази непажњом. Ако пак погрешите, не 
очајавајте, брзо се усправите и тражите помоћ Божију, јер он 
једини има снагу да нас подигне и обнови. 
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Унутар нашег бића многе су слабости и недостаци 
укоријењени, много је тога и наслеђеног. Међутим, све ово се 
побеђује пажњом, будношћу, трпљењем, истрајавањем, молит-
вом и добрим делима. 

Не тугујте! Превелика туга и депресија долази од гордости 
и лености. Зато је туга штетна, опасна и најчешће је изазвана де-
монским деловањем у нама, да би нас онеспособила у властитом 
узрастању, напредовању и приближавању Богу. Пут ка савршен-
ству је дуг и спор. Молите Господа за помоћ, мислите стално на 
њега, самеравајте своје мисли и дела са његовим заповестима, 
и он ће помоћи. Трпљењем побеђујте слабости и падове, брзо 
устајте и кад устанете, кад вас Господ усправи, трчите као деца 
у загрљај Богу, немојте стајати. Будите као деца! Останите деца 
у радости и чистоти срца! Не заустављајте се на месту где сте 
пали, већ кајући се и плачући хрлите напред.

Молите се увече и ујутро да не би били искушани. Не 
очајавајте ако направите неки грех. Многи греси су снажни 
или од њихове природе или од наше навике. Многи од њих се 
поеђују временом и дугим трудом. Зато не дозволите ништа да 
вас разочара.  

Ако се борите и трудите за добро, Господ ће да вам помог-
не. Свакодневно увећавајте своје подвиге. Ако сте данас читали 
пола сата или били у храму на богослужењу пола сата, сутра 
гледајте да продужите тај ваш подвиг бар за један корак, за пет 
минута више, за једну страницу књиге или молитве још, за једну 
лествицу увис. И Господ ће чудесно да умножи снаге. Тако се иде 
напред, у томе је суштина узрастања. 

Литургија је основ целокупног живота јер је продужетак 
и наставак Христовог живота у нама и око нас. Бог показа своју 
љубав према нама јер посла Сина свога Јединороднога у свет 
да живимо Њиме. Господ стоји и куца пред вратима нашег срца 
и каже: ко ми отвори, ући ћу и вечерати с њим, Тајну Вечеру 
Свете Литургије“.
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Ове ријечи владике Атанасије биле су толико упечатљиве 
и снажне (ваљда и због првог сусрета и упознавања са једном 
таквом горостасном, пророчком личношћу), да су се дубоко 
урезале у моју душу и у моје сјећање све до данас.

Вјечан ти спомен, Владико!
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Ранко Поповић

ЈАГЛИЧИЋЕВ ПЈЕСНИЧКИ СТАВ

Лицем на Благовијести, кад је својевремено умро и Јован 
Дучић, 7. априла ове године, српска поезија изгубила је још једног 
значајног савременог представника, Владимира Јагличића, 
рођеног 4. новембра 1961. године. Ријеч је о пјеснику који је 
објавио преко двадесет пјесничких књига, али и прозаисти са 
пет објављених романа и преко три стотине приповиједака. Био 
је истакнут књижевни критичар, као и антологичар српског, 
руског и енглеског пјесништва. Посебно су запажени његови 
бројни преводи са руског језика, а преводио је и са енглеског, те 
у коауторству са француског и њемачког језика. У свом родном 
Крагујевцу, гдје је и живио, уређивао је више листова и часопи-
са, или за њих радио као репортер. Од 2004. до 2011. године био 
је управник Спомен-парка „Крагујевачки октобар“, а написао 
је и јединствену поему Књига о злочину, која је у цјелости из-
ведена на Великом школском часу у Шумарицама 2000. годи-
не. Награде Милош Црњански, Бранко Миљковић, Свети Сава, 
Октобарска награда, Златно перо Русије, Најбољи аутор новог 
миленијума у Москви, Ђурђевданска награда, Змајева награда 
Матице српске, Жичка хрисовуља - само су нека у низу признања 
које је Јагличић добио за књижевно стваралаштво. Текст у на-
ставку доносимо као присјећање на чврстну моралног става, 
која је посебно одликовала цјелокупно Јагличићево дјело.



195

Истински пјесници имају идеал или енергију једног 
хтјења које би да нас убиједи како је поезија све што запишу, 
свеједно колико то било неразборито и разумски неосновано. Та 
енергија је ионако услов а не циљ, њоме се обичан исказ то сам 
ја преобраћа у необичну тврдњу то је поезија. А то је, заправо, 
тврдо увјерење, став, нешто што се не стиче преко ноћи него се 
гради читав стваралачки вијек и живи као живот сам. Владимир 
Јагличић је такав пјесник, пјесник са ставом и посвећеничким 
покрићем. Књижевни прегалац који је читава једна велика по-
етска, прозна, антологичарска и преводилачка радионица (и 
библиотека); поетски посвећеник који је све што зна и јесте, што 
је наслутио, видио, сазнао и прочитао, уплео у пјесму, увјерен 
да јој вриједи потчинити живот и да је она баш та жижна тач-
ка у којој се стиче све. Он вјерује у стваралачки ерос сусрета, 
који је чудо, као и љубав што тера нас/ да стварамо, из ничег 
свог,/ оно што може само Бог. Из његовог става чита се вјера 
у демијуршко послање пјесника, ма колико је сјенчила јасна 
свијест о скрајнутости истинских вриједности, о потоњим вре-
менима чудовишно зинулим на голу мрву људскости. Између 
вјере и сумње, обају неумитних, пјесник нам се указује у супро-
тицама и крајностима, на тренутак изазивачки опор, у некој 
потуљеној најежености, а одмах потом лирски меланхоличан, 
елегично занесен потмулим шумом времена. Његов завјет по-
томцима сасвим је лирски, да је једино важно,/ то, немогуће, 
живети свој сан.

Јагличићеву поезију упознао сам кад и пјесника, у 
рату, и осјетио сам у њеном реском звуку нешто утјешно, не-
што генерацијски искупљујуће, нешто што је тако трагич-
но недостајало нашем килавом и резигнираном нараштају, 
унапријед одустајућем, смушеном и згађеном пред бучним и 
бијесним временом. Умио је да се мане естетичких наклапања 
кад им није било вријеме и пружи братску руку подршке. Смио 
је да се провокативно и периферијски кочоперно истури пред 
престоничке књижевне „пацифисте“. Провинцијални отклон је 
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посебно његована и веома упечатљива карактеристика његовог 
духовног и пјесничког става. Она укључује и искреност, и 
истинољубивост, често сурове и болне, али увијек љековите. 
Сјећам се да је у једној анкети написао како је за српског 
пјесника у смутним временима најважније обезбиједити доброг 
товљеника за зиму и тако остати сит и независан. Није се гадио 
политике у поетици, и био ми је драг такав његов став. 

Поезији с краја вијека није ни по чему пристајало борбено 
родољубље. Српским пјесницима тога времена било је досуђено 
да пјевају хероизам патње и једног племенитог стида. Израз са-
милости, сажаљења и самосажаљења, те свијест о национал-
ном удесу као искушењу које се нити смије нити може избјећи, 
важни су чиниоци и Јагличићеве исповиједно-родољубиве 
лирике. Умио је потресно да завапи, и себи и Српској Босни: 
Велика ли су недра земље,/ велики ли је суноврат,/ велики ли је 
ковчег спремљен/ велики ли је коловрат! (...) Али ја чујем, ја ћу 
рећи/ све оно што сам слушао:/ О, наш је био тај живот псећи,/ 
Па ако сам га кушао! Умио је да зажали и да се из сићевачких 
гора опомене крајинског пострадања између Огњене и Благе 
Марије: Док смо седели овде, мој народ се селио,/ док смо пили и 
јели, док сам се веселио.// Ја – у коло, са свирцем, међ тамбуре, 
свирајке,/ а негде – очев шкргут, и тупа туга мајке.// О, заборава 
да је! О, ракичине да је!/ Ја не знам шта је са мном, ја не знам с 
нама шта је. Упјесмио је страшну причу Вуковара, загледао се 
дисовски беспоштедно у црно време опадања, безвремље, бесуд 
и бездом својих дана, где су јунаке за злочинце/ смутљивце за 
министре. Спојио је Лазарево и своје Косово, прошао свој рат 
као венцоносац несреће и с дирљивом лирском саживљеношћу 
опјевао жене ратних другова наших, тужне побједитељице, 
стубље дома светога. 

Одан сљедбеник гласне линије  српског пјесништва, по-
лемичан и склон лиризацији аутопоетичких начела, Јагличић 
на моменте готово програмски назначава једну лирску перспек-
тиву која је по много чему типична за пјесника с краја вијека, 
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кад је у питању изразито негативан однос према стварности 
и безусловна одбрана аутентичних националних вриједности. 
Стиховима какви су ови пјесник потврђује морални став, не 
марећи много за чињеницу да манифестно није увијек и узорно 
поетско: Презирем власт, нисам за бој,/ не марим мирис мош-
та./ Ал волео сам народ свој:/ шта кошта нека кошта!// Ипак, 
с већином нисам мого,/ уз руљу која бесни./ Признајем, сам и го 
пред Богом:/ био сам српски песник. Безрезервна пјесничка одбра-
на сопства носи опасност превелике, готово памфлетске от–
ворености и директности пјесничког језика. Неопходну равно-
тежу пјесник каткад успоставља комбинацијом два изразита 
типа говора, као у поеми Сусрет, гдје је лирска основа сјетне 
и помало опоре породично-завичајне евокације проткана на-
челним етичким преиспитивањима и императивима: Колико 
пута желех да сам странац,/ лако ломљива престоничка би-
ста,/ грађански скептик ил ротаријанац,/ анационални шљам, 
постмодерниста!/ Не. Са рођеног смотришта, господски,/ гле-
дах на то што звало се културом./ Одавде бити Јејтс, Фрост, 
Заболоцки!/ Такмичити се са сунцем и буром./ Но доста је и 
наставити своје,/ пред светињама осванути тих,/ доста у зра-
ку сенке да се споје/ и Војислављев да се буде стих.  Јагличићева 
склоност идејним, и идеолошким, сучељавањима у поезији, и 
његова афирмација националних вриједности, није резултат 
затварања очију пред манама и изопачењима колективног соп–
ства; напротив – он је и ту беспоштедно критичан и доказао је 
то многим лирским обраћањем. Српски пјесник, рима нечијег по-
кошеног живота, Јагличић је и крагујевачки бард, пјесник свога 
града, коме не прашта што убија пјеснике, коме се не удвара 
нити му подилази, али га воли тихом и постојаном лирском 
љубављу. 

Као и код свих добрих пјесника, и Јагличићево нацио-
нално најпоетскије је тамо гдје не војује за њега и громко га 
извикује, већ тамо гдје је најтише, најприсније, гдје се осјећа 
као родна кућа и дјетињство, као судбина браће по несаници, 
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српских пјесника од којих се учио мајсторству стиховања, трпњи 
и опраштању. Узбудљиви су ти меки Јагличићеви штимунзи 
гдје из родне Шумадије, из сваког дјетињег сјећања, из дедине 
смрти и само своје завичајне свјетлости сабаначког белог дру-
ма зари тајанствена душа Србије. Убједљив је у таквој поетској 
свјетлости пристанак да се остане, упркос свему, и баш ту по-
куша бити Фрост или Заболоцки, или већ неко такав. Топал је 
глас молитвене самилости који се промаља кад се поскидају све 
друге опне пјесме: Зато наш разум не мора да суди./ Већ раз-
умети, мој по Богу брате./ Ма ко и ма где, ми смо само људи./ Ми 
љубави смо вишак, непознате. Попут драгуља, бљесну каткад 
у срцу Јагличићеве пјесме духовна и душевна проникнућа која 
осјетимо као сушту пројаву тајне поезије. Таква проникнућа 
свједоче пјесника, пјесника са ставом.

(Ови су редови писани поодавно, а за то дуго вријеме како 
се нисмо виђали на нашим књижевним сусретањима, Владимир 
се наболовао и намучио, али писање није остављао. Почивај у 
миру, брате и пријатељу, и нека ти је вјечнаја памјат!)
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Грозда ПЕЈЧИЋ

УРОДЊАВАЊЕ ЈЕЗИКА

Месецима слушам и читам о Закону о родној равноправ-
ности, и нервирам се. Ни на крај ми памети наравно није да 
имам било шта против равноправности жена и мушкараца, ни 
на крај ми памети није ни да оправдавам било какво насиље над 
слабијима, али ничим не успевам да оправдам то што се овим 
законом најављује насиље над српским језиком.

Пошто се обично руководим ставом „у се и у своје кљусе“, 
села сам и прочитала текст Закона. Кључни захтев који се тражи 
/ подразумева овим законом јесте захтев који је стављен у на-
слов овога текста: процес уродњавања ЈЕЗИКА мора се спро-
вести на свим нивоима – и то поновљено 12 пута!!!

Реч уродњавање не постоји ни у једном од шест (6) прегле-
даних речника српскога језика (Речник САНУ још није стигао 
до У), а није ни могла да буде записана јер је превод енглеског 
Gender mainstreaming. 

Ово је сасвим разумљиво кад се има у виду да је кључна 
личност у стварању овог закона професорка енглеског са 
Сингидунума! Ово је сасвим разумљиво и кад се има у виду 
да у Закону стоји:  „Акционим планом одређује се спровођење 
мера утврђених Стратегијом кроз процес уродњавања, утврђује 
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се начин сарадње међу социјалним партнерима, дефинише се 
план извештавања удружења грађана одређених за спровођење 
мера из акционог плана“ (члан 15, став 3), а „удружење јесте 
добровољна и невладина недобитна организација заснована 
на слободи удруживања више физичких или правних лица, ос-
нована ради праћења, остваривања и унапређења одређеног 
заједничког или општег циља и интереса“ (члан 6, став 20).

Свако нормалан после овога мора поставити питање 
како су, и зашто, Влада и Скупштина без икакве задршке стали 
иза закона који су замислили и чије ће спровођење надгледати 
чланови неке невладине организације! Је ли то Србија постала 
нечија приватна држава, само ми то још нисмо схватили?

А сад о почетном мотиву за писање овог текста. Готово 
сви разговори о Закону укључивали су и ставове о члану 
25: „Органи јавне власти дужни су да континуирано прате 
остваривање родне равноправности у области друштвеног 
живота за коју су надлежни, примену међународних стандарда 
и Уставом гарантованих права у тој области, употребу родно 
осетљивог језика у називима радних места, положаја, звања и 
занимања, као и да, у оквирима својих надлежности, воде по-
литику једнаких могућности за жене и мушкарце.“

Нећу понављати већ у медијима навођене примере који, 
како је лепо показано, можда представљају „родно осетљив 
језик“, али засигурно поништавају дефиницију језика коју смо 
сви научили у нижим разредима основне школе, а која каже: 
jезик је средство споразумевања.О каквом споразумевању је 
реч ако ја обавестим „Стигла је дописница!“, а ви се запитате 
да ли је то особа или отворено писмо; ако радосно кажем „Ево 
нама нове психолошкиње и социолошкиње“ а ви се запитате 
како се можете обрадовати некоме коме у представљању зво-
ни само -олошкиње. Јасно је да овако насилно уведен „родно 
осетљив језик“ поништава кључну реч у датој синтагми – језик. 
Уз то, сваки говорник српског језика осећа да наставци у којима 
доминирају ш и њ готово увек имају погрдно значење!
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На крају Закон, утешно, каже: „Примена родно осетљивог 
језика из члана 37. став 1. тачка 4) подтачка (3), као и из члана 44. 
став 3. овог закона ступа на снагу три године након доношења 
овог закона.“ Да ли ће током наредне три године жена са ди-
пломом у којој пише „дипломирани филолог српског језика и 
књижевности – мастер“ морати да нострификује диплому? Да 
ли ће запрећеним новчаним казнама бити кажњен онај који 
не разликује докторку наука и колоквијалну докторку (лекар-
ку), или је једна од њих докторица? Пошто у вези са српским 
језиком не питамо струку (забога, па сви знамо српски!), хоћемо 
ли за решавање недоумица – нпр. стручњак и стручница / 
стручњакиња / стручњакуша – мејл писати Сингидунуму? 

И још ово: кад се, колоквијално, или у цртаним филмови-
ма, представљају говорници страних језика, ми – према језичкој 
мелодији и начину артикулације појединих гласова – непогре-
шиво препознајемо који је језик у питању. Једино српски језик, 
и санскрт, каже Тагоре, имају језичку мелодију која се не може 
свести на линеаран низ тонова.

Ауторкиње, министаркиње и ине -иње и -олошкиње сада 
прете да то пониште, да униште душу српскога језика! Зато по-
ново подсећамо да (апокрифно) завештање Стефана Немање 
каже:„Народ који изгуби своје речи престаје бити народ.“
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Душко Певуља

УКРШТАЈ ГРАЂАНСКОГ И НАЦИОНАЛНОГ1

Изложба „У посјети бану: носталгично путовање у 
Нарнију“, аутора Драгана Ковачевића и Надежде Лазаревић 
Ковачевић, има вишеструку вриједност и симболички значај 
за наш град данас. Она је  драгоцјен прилог (код нас још увијек 
неразвијеној) култури сјећања те лијеп принос духовној 
повјесници српског народа. Изложба је заснована на плодот-
ворном укрштању  приљежног истраживачког рада, са ријетком 
способношћу урањања у једну давно минулу епоху, и личног 
сензибилитета, емотивне везаности за историју властите поро-
дице. Зато се овом изложбом постварује још једно плодоносно 
преплитање: посебног момента  у раздобљу разрастања модерне 
Бањалуке, и једне истакнуте грађанске породице, у њеном сва-
коврсном успону. 

Ко је био др Тодор Лазаревић, бан Врбаске банови-
не? На илустративан и сугестиван начин, бираним и добро 
распоређеним детаљима, документима и предметима, ова 
изложба нам подастире одговор на то питање.Још као ђак 

1 Изговорено прилоком отварања изложбе „У посјети бану: носталгично 
путовање у Нарнију“. Бански двор, Бањалука, децембра 2020. године.
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Класичне гимназије у Тузли, а потом и као бечки студент, био 
је активан у националној борби за ослобођење и уједињење 
јужнословенских народа. Своју снажну вјеру у побједу 
исповиједао је неуморно и у најкритичнијим моментима то-
ком Првог свјетског рата и преносио је на друге, и како записа-
ше хроничари, „подизао дух и наде не само код једног племена 
и вере, него свију, и у томе је успевао“. Послије ослобођења, у 
три сазива је био  народни посланик изабран прво на избори-
ма за Уставотворну скупштину 1920.године, па на изборима 
1931. и 1935. године. Током 1929. био је комесар Обласне са-
моуправе Области Врбаске. Од прољећа 1936. па до краја жи-
вота обављао је функцију предсједника Бановинског одбора 
владајуће Југословенске радикалне заједнице (ЈРЗ) као  врло 
утицајна и поштована личност свог времена.Због свега на-
веденог, иако је његово бановање, трагично прекинуто након 
непуна три мјесеца, др Тодор Лазаревић је оставио дубок и 
препознатљив траг у Бањалуци, у сјећањима својих суграђана. 
Лазаревићево постављење за бана, првог Крајишника на тој 
функцији, и његова сахрана, а оба догађаја су снажно одјекнула 
у читавој Крајини, то поред свегаосталог убједљиво потврђују.

Са тврдим разлозима, аутори су богатој дјелатности 
Тодора Лазаревића, до његовог именовања за бана Врбаске бано-
вине, посветила знатну пажњу. Представљена је његова животна 
путања од родних Љешљана до успјешно завршених студија у 
Бечу, затим стицања доктората, службовања у бројним мјестима, 
политичком дјеловању, обављању високих дужности те ,најзад, 
професиналној адвокатској каријери. На основу предоченог, 
стиче  се увид у интелектуални и статусни напредак једног 
појединца, али и његове породице, која стиче велики углед.

Шта посредством ове изложбе Драгана Ковачевића и 
Надежде Лазаревић Ковачевић данашњи посматрач може да 
уочи? Шта да научи? Какве поуке да извуче? Скрећемо овом 
приликом  пажњу само на двије појединости. 
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Коријени српског грађанског друштва су у нашој 
самосвојној патријархалној култури, у њеној способности да 
се непрестано мијења, надограђује и самопревазилази. У том 
самопревазилажењу, које одликује стамена свијест о себи, а не 
деформисана покондиреност, породица бана Тодора Лазаревића 
има осјећај за истинске вриједности. То се види по гардероби, 
по високостилизованом намјештају и другим предметима који 
чине саставни дио њиховог интимног простора (као поузданог 
одраза начина живота), њихове приватности.  Коликом само 
господственошћу, смислом за складно и лијепо, у скоро сваком  
сегменту (од гардеробе до става, положаја тијела), зраче изложе-
не фотографије. Заиста, као да смо у неком другом свијету, што 
је с разлогом сугерисано називом изложбе, толико удаљеном од 
овога нашега обезглављено ужурбаног, узнемиреног, монотоно 
једнообличног начина живота.

У високостилизованом намјештају, толико другачијем 
од свега што серијски данас производимо у тој области, виде 
се култура једне породице и епохе у којој она живи, можда и 
понајвише у њеном смислу за детаљ, за посебност  утемељеној 
на изоштреном сензибилитету према лијепом, јер естет-
ски допадљиво није у гламурозној раскоши, већ у смиреној 
једноставности, а чини се да баш тиме зраче предмети који чине 
ову изложбу.

Друга појединост коју поводом ове изложбе желимо да 
нагласимо, такође је подједнако важна. По некој неписаној 
закономјерности, најугледније српске грађанске породице 
су у другој и трећој генерацији давале своме народу истак-
нуте умјетнике, креативне поклонике духовности. У другим 
случајевима, који такође нису ријетки, завршавале су у опакој 
дегенерацији. Породица Лазаревић је свијетао показатељ овог 
првог примјера, о чему казује и ова изложба. Син бана Тодора 
Лазаревића, професор ПредрагГуго Лазаревић, био је истакнути 
српски интелектуалац, аристократа духа. Његова кћерка, бано-
ва унука, Надежда Лазаревић Ковачевић, која је, са супругом, 
ауторка ове изложбе, поред своје основне вокације, луцидни је 
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историчар културе, један од најбољих познавалаца међуратног 
периода нашег града.

Сачувати све ове предмете у турбулентним деценијама 
двадесетог вијека, био је истински подвиг, али истовреме-
но и знак  националне и грађанске свијести једне породице. 
Подарити ове предмете овим путем својим суграђанима, што 
чине госпођа Надежда Лазаревић Ковачевић и њен супруг 
Драган Ковачевић, показатељ је исте такве свијести, риједак 
примјер несебичности у нашем времену, које на свијет гледа 
искључиво кроз оптику властите материјалне користи. Обоје 
њих су свјесни да се путеви једне угледне породице, у највишем 
стадијуму свога развитка, природно уткивају у колективно биће 
властитог  народа.

Тешко је и замислити примјереније мјесто за поставку 
изложбе „У посјети бану: носталгично путовање у Нарнију“од 
овог у којем је она уприличне, у Културном центру Бански двор. 
Изложени предмети, као и дух бана др Тодора Лазаревића и 
његове породице који из њих еманирају, овим чином, враћају 
се кући. Увјерен сам да ће они који одлучују о нашем граду, о 
његовој запарложеној савременој култури и културној прошло-
сти, имати слуха да од ове изложбе начине сталну поставку, која 
ће бити рјечити показатељ високе, истинске културе Бањалуке, 
као препознатљивог обличја њене културне особености, јединог 
стварног и трајног идентитета. Само тако, прошла времена са 
којима се због њихових домашаја поносно идентификујемо, 
неће бити као лепи сан, већ и остварива могућност у времену 
пред нама.

Ако то не учине, а изговори су непресушни, наше вријеме 
никад нико неће презентовати на овај начин, јер то ни по чему 
неће заслужити!
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Снежана Пасер Илић

КОСОВСКИ МИТ КАО РЕПЕРНА ТАЧКА СРПСКОГ 
КУЛТУРНОГ И КЊИЖЕВНОГ ИДЕНТИТЕТА

 Станиша Тутњевић:  Српски културни наратив: нацрт 
за садржај српског културног обрасца у свјетлу косовског 
насљеђа, Свет књиге, Београд 2016. године.

 Косовски мит је „радни наслов бескраја“ српског наци-
оналног, културног и књижевност идентитета. Иако су на ту 
тему објављени многобројни текстови, научни радови, студије 
и књиге свакодневно са траке силазе нови и другачији присту-
пи овом питању. Тешко их је ажурно „испратити“, па се деси да 
понеки нашу пажњу заокупирају и са извјесним закашњењем 
због кога ни најмање не губе на актуелности. Напротив, то 
је једна од претпоставки провере  њихове  трајније вредно-
сти, веродостојности и иновативности. Један од таквих при-
ступа косовском миту је и књига Српски културни наратив: 
нацрт за садржај српског културног обрасца у свјетлу косовског 
насљеђа Станише Тутњевића, редовног члана Академије наука 
и умјетности Републике Српске објављена прије пар година.   

Већ у поднаслову аутор је назначио иницијални карак-
тер студије („нацрт за садржај“), остављајући могућност да 
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се она у перспективи прошири и обогати новим значењима и 
садржајима. Студија се састоји из две тематске целине у оквиру 
којих се налази неколико поглавља. Прва целина објашњава 
порекло, значење и генезу појма српског културног наратива (I 
Појам и генеза српског културног наратива), док друга целина 
осветљава насловни појам из угла косовског мита (II Српски 
културни наратив у свјетлу косовског мита).

 На почетку прве тематске целине у поглављу под на-
словом Примарна изворишта српског културног наратива 
аутор дефинише српски наратив као „укупни српски нацио-
нални идентитет подведен под једну мјеру“. Ту мјеру чини си-
стем језичких, музичких, ликовних, социјалних, политичких, 
религијских, фолклорних и других знакова културе, у којима се 
чува целокупно животно искуство српског народа. Практично, 
скуп  кључних одлика српске културе.

Српски наратив зачет је још у претхришћанском, закар-
патском периоду. Већ тада су се наши преци користили рудимен-
тарним писмом –„чртама и резама“. Иако тим писмом нису за-
писивали своје творевине културе, њих ишчитавамо из богатог 
фонда усмене традиције у који су се оне слиле. Паганске црте тог 
раног словенског  идентитета асимиловало је и преобликовало 
хришћанство, сачувавши га тиме од заборава.То, наравно, под-
разумева да те знакове старе словенске културе срећемо и у кул-
турама других словенских националних заједница.Раслојавање 
велике словенске племенске заједнице води формирању посеб-
них народа, са сопственим језиком, културом и књижевношћу. 
Српска писменост и књижевност на народносним основама 
везује се за хришћанску мисију Ћирила и Методија, и на тој 
линији утемељио се „укупан културни и духовни развој и 
идентитет Срба кроз читаву историју“. Најбитнији тренутак за 
формирање посебног српског националног и културног обрас-
ца је време када се из ћирилометодијевске мисије одвојио њен 
светосавски ток чиме се у један оквир и под исти меру ставља 
српскидржавни, црквени, национални и књижевно-културни 



211

идентитет. У оквиру светосавске традиције универзална 
хришћанска идеологија заправо добија српски национални 
предзнак који се трајно одржаокао основна вертикала српског 
националног идентитета.

Потом аутор зачиње расправу о ширини, свеобухватности 
и отворености српског културног обрасца.Ту се границе српског 
културног идентитета од његових првих почетака сагледавају 
као шире и отвореније него што је то случај са културама на-
рода (или заједница) које су живеле у оквиру истих државних 
граница са Србимаили у њиховом суседству. Може се рећи, 
сматра аутор, да је српска култура била својеврсно извориште 
и „инкубатор“ и за неке мање културе које су се развијале и из-
градиле у њеним оквиримаили у уским везама с њом.По отво-
рености, динамици и демократичности српски културни обра-
зац разликује се од културних модела осталих јужнословенских 
народа. Отуда се може говорити о „вишевалентном карактеру“ 
српске слике света, нарочито у оквиру језичког стваралашт-
ва писаног на српско-хрватском језику. Конкретно, то значи 
да се неки писци могу истовремено уврстити и у српску и у 
сада већ суседне књижевности без могућности и потребе да се 
изврше скроз поуздана разграничењапо националној припад-
ности између њих.У контексту такве отворености и демокра-
тичности српске књижевности, аутор, на пример, објашњава 
хронолошки касније појављивање муслиманске,односно 
бошњачке књижевности. У вези с тим по принципу полива-
лентности дело Меше Селимовића може се истовремено сма-
трати великомдрагоценошћу исрпске и муслиманско/бошњачке 
литературе.  У вези с тим аутор сматра да се начело двојне 
књижевне припадности писаца који су стварали на српско-
хрватском језику у српској науци о књижевности још увек није 
довољно уједначило. У том погледу наводе се два сасвим су-
протна ауторитативна извора: Историја српске књижевности 
Јована Деретића где се промовише могућа двојна „књижевна 
националност“ и Дух самопорицања Мила Ломпара, где аутор 
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исцрпно се бавећи питањем да ли је Андрић и хрватски писац, 
недвосмислено закључује да је он „по својој слободи, по слободи 
свога избора – само српски писац“.

У кључу вишевалентности аутор сагледава и књижевно 
стваралаштво у Црној Гори. Настало у оквиру српске књижевне 
традиције, то стваралаштво оправдано се сматра њеним драгоце-
ним и неотуђивим делом. На другој страни, то не значи да се не 
може говорити и о „посебном, црногорском књижевном корпусу 
са сопственим континуитетом“,при чему нема говора да то значи 
ексхумацију књижевног стваралаштва Црне Горе из целовито 
схваћене српске књижевности. Следствено томе Његошево дело 
не може се беспоследично одстранити из састава укупне српске 
књижевности. Отуда следи закључак: демоктаричност и „давање“ 
другим књижевностима шири оквире српске књижевности, а 
„примање“ од других је витализује и увек изнова обнавља.  

По мишљењу аутора студије, најексплицитнији показатељ 
отворености српског културног наратива јесте идеологија 
југословенства. Она је од деведесетих година 20. века често 
наилазила на осуду зато што је наводно „разводњавала“ српски 
национални идентитет, што је опет, на другој страни,имало 
за последицу губљење националног осећаја, способности за 
мобилизацију и консолидацију. Припадници овог мишљења 
сматрају да због тога Срби нису спремно дочекали распад 
Југославије. Друго становиште, које подржава и Тутњевић, ис-
тиче да је идеологија југословенства представљала значајну 
чињеницу отворености српског културног обрасца, којим се 
српска култура богатила, ширила своје домете и чак стекла „неку 
врсту статуса матичности у односу на мање развијене културе 
осталих југословенских народа“.При томе аутор је недвосмис-
лен у тврдњи да се „овдје не ради оприсвајању и одузимању 
туђег, него о међусобном књижевном давању и узимању, од кога 
нико нема штете, а сви имају користи“, при чему је српска кул-
тура у неким периодима и аспектима идеологије југословенства 
највише другим и давала, и узимала од њих.
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Посебно је интересантно поглавље коме је аутор дао на-
слов Матична функција српског језика, јер се ту на симболич-
ном, али и на практичном плану уводи један нови појам којим 
се српски језик третира као основа, исходиште и оријентир 
свих каснијих језичких стандарда насталих на основу народ-
них говора у средишњем делу некадашњег југословенског 
простора. Та функција српског језика нашла се у наше време 
на посебним проверама и искушењима. Прво, међу национал-
ним заједницама овог простора матична улога српског језика 
настоји се заборавити и поништити као наводна великосрпска 
преокупација, а из истог заједничког језика издваја се и наци-
онално маркира један дио тога језика који се проглашава по-
себним сопственим националним језиком (хрватски, босански/
бошњачки, црногорски) другачијим у односу на српски. Друго, 
ни међу Србима не постоји сагласност. Они осцилују између 
демократичности сопственог културног обрасца који даје, 
али и прима, и потребе да се све и на језичком плану коначно 
разграничи и тако обезбеди да „оно што је настало у окриљу 
српског идентитета мора и остати српско, и да не треба ’до-
зволити’ да се развлачи и некоме поклања“, чиме се у ствари 
индиректно пристају на разговор о наметнутој подели језика. 
Вештачка и исфорсирана језичка подела на хрватски, црногор-
ски и босански језик настала је из потребе Хрвата, Црногораца 
и Муслимана да се национално идентификују и потврде и у 
језику, сматра аутор. Срби такву потребу нису имали, те немају 
ни озбиљнијих разлога да утврђују шта је у заједничком језику 
„само српско“.Ако су хрватски, босански (као језик Бошњака/
Муслимана) и црногорски језик у основи делови једног језика 
из кога су проистекли, онда се и све промене у тим „језицима“ 
могу третирати као промене и у српском језику. Овако схваћен 
српски језик, као матични, тј. онај у коме се огледају и поно-
во враћају „језици“ који су се од њега „одвојили“, представља 
значајну чињеницу отворености и демократичности српског 
културног наратива. 
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Следи расправа о једној врсти регенерације српског кул-
турног наратива до које је дошло деведесетих година 20. века. 
Трагични догађај распада државне заједнице пре тридесетак го-
дина у том процесу препознат је као период у коме се српски кул-
турни наратив „коначно“ враћа свом изворном облику. Некима 
се учинило да наш културни образац тек тада успоставља кон-
тинуитет са ранијим, аутентичним, само нашим националним 
садржајима, дакле, са свим оним у чему је био ускраћен током 
готово читавог 20. века (тачније, током периода живљења у 
истој државној заједници).Позадина таквог мишљења, према 
схватању аутора ове студије, било је „сужавање“ и „затварање“ 
хоризонта српске слике света пред садржајима другачијег по-
рекла, којима је наводно слабљен и разводњаван српски наци-
онални идентитет. Све се то одвијало, а умногоме се и данас де-
шава, на конфузан, противуречан и свакако рушилачки начин, 
чиме се у ствари само наноси штета у дубљим слојевима српског 
културног бића. Злогласне „деведесете“ довеле су српски кул-
турни образац до болног редуцирања, мада је тај процес на први 
поглед изгледао као корисно очишћење и растерећење од оно-
га што није било у духу чисто српскогнационалног садржаја. 
Отада се већ три деценије воде често страствени, конфузни и 
сваковрсни разговори о српском националном и културном 
идентитету. У тим разговорима се трага за канонизацијом чисто 
српских садржаја на чијим би се основама могла створити нова 
српска национална стратегија. Ослонац за темељиту српску на-
ционалну регенерацију покушава се пронаћи првенствено у 
дубоким, „духовним просторима српског националног бића, 
отпорним на промјенљиве спољне девијације“. 

У посебном поглављу аутор разматра појам православ-
не духовности у контексту развоја српског културног нара-
тива. Духовни животкао темељну одредницу националног 
идентитета,он препознаје у категоријама као што су идеологија, 
филозофија, религија и сл. Од наведених категоријау српском 
случају религија је добила примат као простор у коме почива срж 
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српског националног и културног идентитета.Данас се најчешће 
та срж именује појмом православне духовности, чиме се српски 
национални идентитет и свест о себи везује првенствено за  
(православну) религију.Аутор сматра да у свођењу националног 
идентитета само на појам православне духовности треба показа-
ти извесну опрезност. Нужно је имати у виду да српску културу у 
свим областима неопозиво чине и аутори који нису били право-
славне припадности (у књижевности И. Андрић, М. Селимовић 
и др.), или су напросто били атеисти. Отуда уместо парцијалног 
појма „православна духовност“ аутор сугерише функционалнији 
појам „српска духовна традиција“, који обухвата  целокупно 
српско духовно искуство кроз историју.  

Последње поглавље првог дела студије (Свети Сава и 
српски наратив хришћанства) односи се на значај хришћанства 
у формирању српског културног наратива, посебно од времена 
када се српска традиција одвојила од општесловенске и кренула 
својим специфичним националним током. Иако црквени језик 
као тадашњи књижевни језик није био заснована на народним 
говорима, у континуитету српске културне традиције он никад 
није био туђински, на начин како су то у конституисању хрват-
ског и муслиманског/бошњачког идентитета били латински 
језик и латиница, односно оријентални језици и арапско писмо.

Други део студије бави се обликовањем српског кул-
турног наратива у свјетлу косовске мисли, с обзиром на то да 
се косовски мит налази у епицентру конституисања српског 
културног обрасца. Најпре се разматра појам и „родно место“ 
косовског мита. При томе аутор износи неочекивано сазнање 
да је, испитујући људе из струке „шта је садржај, тј. која је ос-
новна порука косовског мита“, остао без јединственог одговора. 
Парадокс је утолико већи ако се има у виду да је о косовском 
миту написано много књига, студија, расправа и текстова раз-
них врста. Потом се разматра питање начина именовања који је 
разноврстан и неуједначен: косовски мит, косовска легенда, ко-
совско предање, косовски завет, косовско опредељење, косовски 
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култ, косовска мисао, идеја. Аутор сматра да се појмови „ко-
совски мит“ и „косовско предање“ чине ипак најприкладнијим 
и најфреквентнијим.Њихову садржину чине топоси, догађаји, 
епизоде из живота епских јунака – неки од њих су историјске 
личности – који се концентришу око јединствене идеје/поруке, 
а она се предаје, тј. преноси с генерације на генерацију. О каквој 
идеји се ради, такође не постоји јединствен став. 

У овој студији, коју сам аутор именује „виталистичком 
расправом“, понавља се у науци од раније позната чињеница: да 
је косовски мит створила средњовековна црквена књижевност, 
одакле га је преузела народна књижевност. Родно место овог 
мита је у култу кнеза Лазара, који је настао одмах после Косовске 
битке (XIV в.) и симболизовао је све оне који су изгинули у 
Косовској бици. Касније, у XVIIIв., северно од Саве и Дунава, 
на тим основама створен је култ који је имао више национални 
него светачки карактер. Практично, црквени култ заснован на 
„небеској“ хришћанској идеологијинадограђен је националним 
„земаљским“ садржајем, који му је у наредној епоси – романтиз-
му омогућио да се посредством епике устали у свести српског 
народа. У сусрету небеског начела црквене књижевности и 
земаљског принципа епике, дошло је до померања у коме је 
земаљски епски разлог надвладао. Почетно значење косовске 
легенде, чије је исходиште Косовска битка и пад српског цар-
ства, у народној епици развија се у правцу борбе за ослобођење 
од Турака и „васкрса царства српскога“.

Разматрајући генезу рецепције косовског мита аутор уо-
чава два основна гледишта у тумачењу косовског наслеђа: ан-
тропоцентрично и теоцентрично.

Према првом гледишту, у основи косовског предања је 
осветно-ослободилачка идеја.Она је настала као вид рецепције 
епских песама – косовског круга и шире: оних које су инспири-
сане борбом са Турцима – у доба романтизма. Идеја има светов-
но порекло и значење, без обзира што песме које је посредују 
садрже низ трагова црквене књижевности. Према овом гледиш-
ту, косовска мисао носи суштинску идеју о повратку изгубљене 
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„српске прáве“ која је покопана на Косову.Отуда косовска идеја 
подразумева завет освете за пораз на Косову који је усмерен 
на национално ослобођење, а представљен сликом поновног 
успостављања отетог царства.

Друго гледиште носи идеју о преимућству небеског цар-
ства над земаљским и потиче из теолошких кругова. Идеја се иш-
читава из стихова песме „Пропаст царства српскога“: „Земаљско 
је за малено царство, / а небеско увек и довека“.Каозанимљивост 
аутор износи чињеницу да се цитирани стихови на овако ек-
сплицитан начин не срећу ни у једној другој епској песми нити 
у делима српске средњовековне књижевности. 

Два изнета вида рецепције косовске идеје аутор сагледава 
у опречном односу, што поткрепљује аналитичким поређењем 
песме „Пропаст царства српскога“ са „Повесним словом“ о кне-
зу Лазару патријарха Данила и Јефимијином„Похвалом кнезу 
Лазару“, а потом шире елаборира посебно теоцентрично, а по-
себно антропоцентрично схватање косовском мита.  

Косовски мит у кључу преимућства небеског царства 
над земаљским(теоцентрично схватање) јесте вид перцепције 
митакоји аутор препознаје као доминантно у данашњици. 
Произилази из есеја Милоша Ђурића „Видовданска етика“ 
(1914), у коме се први пут косовски мит поводом песме „Пропаст 
царства српскога“ доводи у везу са универзалним, „небеским“ 
вредностима.Иста мисао чита се и у делима духовникâ Николаја 
Велимировића иЈустина Поповића.Могуће да је идеја кнежевог 
опредељења за небеско царствоцрквене провенијенције, те је 
преко средњевековних дела доспела у поменуту народну пес-
му. Узимајући у обзир чињеницу да је песма „Пропаст царства 
српскога“ (као и „Обретеније главе кнеза Лазара“) дело ванредно 
даровите, анонимне, слепе певачице из Гргуревца, Тутњевићна 
основу тога износи оригиналан став да је Лазарево опредељење 
за царство небеско „заправо више резултат те њене стваралач-
ке моћи и сугестивности, него преимућства њене идеолошке, 
хришћанске поруке“. Отуда претпоставља да су стваралачка моћ 
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и интуиција ове слепе певачице били можда и пресудни за сми-
сао који су добили стихови о алтернацији земаљског царства 
небеским. Студија даље прати рецепцију косовског мита у овом, 
теоцентричном кључу у делима филозофа, културолога и теоре-
тичара. 

Рецепцију косовског мита у осветно-ослободилачком 
кључу (антропоцентрично схватање)аутор препознаје као ма-
тично значење рецепције косовског мита.Оно се формулисало 
у епоси романтизма, када је народна епика имала велику уло-
гу уразвијању националне свести. Романтичарска рецепција 
косовског завета ипак се своди на једну снажну и сугестивну 
поруку. Та порука значи освету (али не и одмазду) за пораз у 
коме је царство изгубљено у косовском боју, као и коначни по-
вратак изгубљене народне прáве. Романтичарским речником 
то је васкрс славног српског царства, а језиком ослобођеним од 
романтичарске стилизације та порука значи исправљање једне 
велике историјске неправде и поновно успостављање српске 
државности. Ово је у нашој историји (крај 20. и почетак 21. 
века) подразумевало борбу за ослобођење отаџбине од стра-
них освајача и очување сопственог националног, културног и 
државног интегритета. Између те реалне и позитивно схваћене 
поруке, и њене почетне епске романтичарско-фразеолошке 
формулације, јавио се несклад који је трајно извориште злоу-
потребе косовског мита. 

Осветно-ослободилачки аспект косовског мита је у једном 
историјском тренутку (последња деценија 20. в.) проглашен као 
погубан и агресиван, јер Србе води у сукобе са другим народима 
и доноси им само поразе. Овакво тумачење косовског мита мо-
тивисано је идеолошко-политичким разлозима и представљало 
је његову злоупотребу. Отуда аутор закључује да тумачење ко-
совског опредељења треба задржати на подручју културе (а не 
дневно политичких потреба), што поткрепљује чињеницом да 
су темељна дела српске књижевности инспирисана управо ос-
ветно-ослободилачком идејом. Освета, а не одмазда, у основи је 
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дела која тематизују вековну борбу народа за опстанак, као што 
су Горски вијенац, Стојанка мајка Кнежопољка, Јама. Освета се 
у њима јавља као одговор на претрпљену патњу и сатисфакција 
за сва злодела која је српски народ као жртва поднео.У питању је 
дубље, архетипско схватање освете које надилази свој конкретни 
повод или ма какве примитивне пориве.   

У студији се посебно расправља о жртви као носивојидеји 
косовског мита којом приликом се указује на двојностмотива 
жртве и жртвовања. Жртва је у најужој вези са осветно-осло-
бодилачком идејом, али се јавља и као окосница тумачења ко-
совског мита у кључу алтернације земаљског царства небeским. 
Косовска мисао свакако подразумева завет освете за пораз на 
Косову у циљу националног ослобођења, које је метафорич-
но представљено поновним успостављањем отетог српског 
царства. Њен саставни део је жртва без које до тог коначног 
циља није могуће доћи. Коначно, култ жртве игра значајну уло-
гу у великом броју претхришћанских култура и припада ар-
хетипском слоју свести тих народа. Жртва има важно место у 
хришћанској идеологији: жртвовање човека на земљи мотиви-
сано је стицањем вечног живота на небу. Жртва као значајна 
идеја косовског мита подразумева страдања на земљи за која 
се не очекује рај на небу, него реална „земаљска компензација“, 
под којом се подразумева повратак своје „прáве ’закопане на 
Косову’“. Тако се долази до представе о жртвовању појединца 
за добробит колектива, али и до колективногжртвовања за спас 
отаџбине. Ово је једна од кључних порука косовске легенде.

Идеја издаје је такође важна компонента косовског мита.
Она потиче из библијске легенде, а оваплотила се у песми 
„Кнежева вечера“.Уз издају се везује и неслога, која се такође 
наводи као један од разлога пораза на Косову. Неслога у струк-
тури српског националног идентитета временом избија на 
водеће место у виду стереотипа о „пословичној српској несло-
зи“, премда је јасно да она није суштинска одлика српског кул-
турног наратива.
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У посебном поглављу под насловом Антиномије тео-
центричне и антропоцентричне рецепције косовског мита 
разматрају се ова два аспекта тумачења косовског мита. 
Теоцентрични и антропоцентрични аспект тумачења косов-
ског мита, поред основног антиномијског односа, временом су 
бивали и у релацијама прожимања и супституисања.Јасно је да 
су небески и земаљски аспект косовског мита у опречности, али 
једнако легитимни. Ипак, прави и једини значај косовски мит 
добија када се реализује у литератури, у сваком делу изнова, а 
од умешности аутора зависи у којој је мери успео да пренесе 
његов смисао, поруке и значења.

 На крају, аутор студије констатује да је „у изокренутој 
историјској перспективи питање Косова враћено [је] на почет-
ну тачку“. Десило се то у новијој историји, када је Косово ис-
тргнуто из српског државног, верског и националног простора. 
Ипак, оно не може бити истргнуто из српске историјске свести 
и националног идентитета. Каква је будућност  Косова (може ли 
се сада говорити о почетку новог одбројавања од пет векова?), 
каква је будућност косовског мита (хоће ли га модерни глобал-
ни потрошачки мит, као и све митове из прошлости, асимило-
вати, разградити и подјармити?), какве су перспективе српске 
колективне свести – одговоре на ова питања, каже Тутњевић, 
даће будући аутори, будућих  студија са овом темом. 

Синтагму културни наратив аутор је најпре ставио у 
шири духовноисторијски, културолошки и идеолошки кон-
текст, да би потом сузио поље на књижевно-усмени план. Зато 
ће читалац са књижевним предзнањем ову студију схватити не 
само као културолошку него и као значајну књижевну студију. 
Осталим заинтересованим читаоцима књига се препоручујеса 
више аспеката: као приручник за проучавање средњовековне 
и усмене поезије (превенствено круга дела која се односе на 
Косовски бој) или као културолошка студија о перцепцији и 
интерпретацији косовског мита.
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Бранко Стојановић

СВЕТ У КАПИ РОСЕ ИЛИ ПАДАЊЕ ПРЕМА НЕБУ

Ранко Павловић: Печат над понором: Кратке приче, 
Штампар Макарије, Херцеговина издаваштво Ободско слово, 
Београд –Требиње – Подгорица, 2020. године.

1. Сваком новом књигом, било да је реч о поезији, 
приповеткама,новелама, романима, есејистици или пак о 
књижевности за децу, Ранко Павловић (1943) не престаје да нас 
пријатно изненађује. То је успео и са књигом помало енигматич-
ног наслова Печат над понором, која је жанровски одређена као 
„кратке приче”. Према Речнику књижевних термина (Романов, 
Бања Лука, 22001, стр. 403), краткаприча обрађује било коју тему, 
али на посебан начин; има добро организовану радњу усмерену 
према одређеном циљу; обрти су неочекивани и снажни; језик 
је једноставан и сугестиван а писац кратке приче на минимал-
ном простору настоји да постигне максималне ефекте.Речју, 
Свет у капи росе – да парафразирамо наслов познате антологије 
Драгослава Андрића (1923–2005), уз напомену да уместо син-
тагме капи росе подразумевамо кратку причу, а роса нас само 
подсећа на чистоту Павловићевог света захваћеног његовим 
литерарним дескрипцијама, дијалозима и транспоновањем.
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Кратке приче, поетска проза/поезија у прози, питање 
је сад. Или и једно и друго. Занимљиво, у понор из наслова 
књиге се не пада, негосе успиње, тј. „пада(м) према небу” (Адам 
Пуслојић, 1943). Слично Пуслојићу, и Павловић у причици 
„Понор”, која није без еротских наговештаја, пише: „Полако се 
спустио поред ње, пазећи да је не пробуди. Прстима је почео 
да пажљиво разгрће праменове њене несташне косе и лице се 
пред њим отварало као поглед на пучину када се испловљава из 
уске камените увале. Застао је тек кад су му се указала два по-
нора (истицања су наша – БС), испуњена плаветнилом неба са 
расутим зеленкастим пјегицама.” У поенти ове приче, Павловић 
пише: „Док је нестајао, осјећао је како га има негдје далеко, да-
леко, у недостижним висинама.”  Врхунац еротске љубави – 
падање према небу, у ствари јеуздизање према „недостижним 
висинама”. А да то, нескривено еротско у овој Павловићевој 
краткој причи – посматрамо ли га књижевноисторијски – није 
богзна како ново, треба се само присетити „бисерне пјесме 
страсти”, како је песму „Ноћ скупља вијека” Петра Петровића 
Његоша назвао лингвиста Милош Ковачевић („Хипотипозе1 
у малим пјесмама Његошевим”, Стилске фигуре и књижевни 
текст, Требник, Београд, 1998, 75–89, стр. 88). Кад је, вовремја 
оно (1845), један владика могао да напише стихове: „Цјелитељни 
балсам свети – најмирисни аромати / што је небо земљи дало 
– на усне јојстах сисати”, може, вала, и Ранко Павловић данас. 
(Његошева песма је први пут објављена у „Босанској вили”, 1913. 
године, шездесет и осам година после његове смрти.)

Добро пише у Старом завјету: „Што је било то ће бити, 
шта се чинило то ће се и чинити, и нема ништа ново под сунцем” 
(Књига проповједникова, 1: 9). Тако је у животу, али понекад и 
у уметности.

1 Хипотипоза је реторичка (стилска) фигура описа за „опширно 
приказивање нечега тако јасно и живо као да је присутно или као да се догађа 
пред нашим очима”. Видети Речник књижевних термина, Романов, Бања 
Лука, 22001, 264.
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С мало нужног замишљања, и читалац ће се вероватно 
досетити о која „два понора” је овде реч. Један понор чине уста 
неке неименоване жене а други – ех, други – други се налази 
два-три чеперка испод. Досетите се, очигледно је. Тако се, али 
много чедније и наивније него у Забелешкама старог/маторог 
покварењака Чарлса Буковског –испод и иза песничких сли-
ка, крије прастара прича о вечном мушко-женском сусрету. 
(„Пољубац је сусрет највећи на свету” –певао je Јован Дучић у 
„Песми жени”.)

Да се означе поетски валери песме у прози/поетске 
прозе,којима су, сад мање, сад више, сродне Павловићеве 
кратке приче, и у српској науци о књижевности, најчешће се 
употребљава синтагма песма у прози или лирска (песничка) 
проза (lat. prosa lyrica/prosa poetica). Понекад и прозаиде, реч 
коју је, колико се сећам, код нас међу првима (ако није и први), 
јер је познавао и светске језике, употребљавао песник Јован 
Јовановић Змај (1833–1904). У наше време ју је афирмисала 
Бојана Стојановић Пантовић (1960) у књизи Српске проза-
иде: антологија песама у прози (2001), у панорами Nebolomstvo 
(Zagreb, 2006), и у књизи Песма у прози или прозаида (Београд, 
2012). Атрибут кратке уз именицу приче, именицу одређује тек 
по обиму, али он, будући и формативан,истовремено значи: да 
је у некој од ових епских, сажетих форми, понекад доминантна 
сведена нарација, каткад поетски садржај, а повремено и „на-
мерна уметничка недовршеност и неизвесност” (РКТ, 2001: 403), 
као у оној с насловом „То нешто”, коју наводимо као пример за 
низ (типолошки) сродних кратких прича, којима придружујемо 
и наративну сличицу „Усамљена клупа”, репрезентативну 
за Павловићев облик једноминутне новеле (Иштван Еркењ, 
1912–1979), за његов short short story; покаткад ритам, дијалог 
(и сведијалог), који – будући да су многе кратке пиче из књиге 
и вишезначне, у крајњем прераста у симбол неког идеала, мож-
да и естетско-поетичког. Све то, у одређеном омеру, с мером 
и укусом,честоје засновано на неочекиваним обртима. Оним 
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што је естетски најбоље у књизи Печат над понором, Ранко 
Павловић не следи по сваку цену ни светске токове кратке при-
че, који су данас и код нас „прадједовска мода”, како је давно 
написао А. Г. Матош, а(не следи) ни домаће ауторе, мада је њима 
најближи, него остаје веран сам себи и ономе што је до сада на-
писао. А написао је доста, и то онога што се и уклапа и издваја. 
Једино тако писац може да се препозна у ономе што пише и на 
наше задовољство.

2. Пред читаоцем је књига, не пука збирка кратке про-
зе, што се сугерише и чињеницом да Печат над поноромнема 
насловљенихцелина (циклуса, тематско-мотивских кругова, 
како се понекад, перифразно и есејистички слободније,именују), 
јер је читаоцу остављено да сȃм имагинира на трагу прочита-
нога, дапрепозна или, по вољи,(да) именује те целине. Или да 
их, идући за песниковим естетским осећањем и књижевним 
поступцима, и не именује, него да их, једноставно, узима такве 
какви су – тј. да се уоквирују филмом „За сада без доброг (под)
наслова” Срђана Карановића (1988). А тих целина има више 
и свако их, сам за себе, мора откривати и у машти обликова-
ти. Чине их, каткад кратке приче које се нижу једна за другом, 
а други пут се, иако теку инерцијом редоследа, непогрешиво 
дозивају и у свести или души читаочевој доврхуњују. Иако не-
присутне, невидљиве а осетне, те целине најједноставније је 
разврставати тематски. Ево како сам их ја доживео. Један број 
кратких прича – овде не следимо логику којом их је песник с 
унутрашњим, оправданим разлозима, поређао у књизи, него 
свој читалачки импулс– уроњен је у неколико кружних тема 
и мотива, који се јављају –као кругови на води – на различ-
ним местима у књизи, складно се допуњујући. То су: (условно 
говорећи, реално и иреално, стварно према маштовном/ фан-
тазмагоричном); детињство у неколико варијација (најчешће, 
као и много шта друго у књизи, сећањима оживљено); писци 
као јунаци кратких прича које су помало и аутопоетичке (у рас-
пону од А. П. Чехова, А. Ахматове, Н. В. Гогоља, Д. Хармса, али, уз 
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писце који потичу из Русије, помињу се и имена И. Калвина, О. 
Вајлда, М. Пруста, чак и С. Фројда, Архимеда („Еликсир бесмрт-
ности”, краћа од кратке приче, а она нипошто није усамљена 
– видети наслове „Неправда”, „Маглуштина” и др.) и Николе 
Тесле („Светлосна нит у Смиљану”); од српских писаца, као 
оријентири, ту су И. Андрић, М. Павић…); песме о (а) старцима 
(као пандан-антитеза причама о деци, детињству и младости), 
(б) о голубовима, (в) приче са мешовитим животно-уметнич-
ким мотивима, (г) жена и женски принцип, (д) злато немаш-
тине; прогнаници из Крајине, (е) време короне, однос џелата 
и жртве („Жртва”), (д) охолост власти („Како охоло улазе у 
храм власти”, „Човек од власти на позоришној премијери” – обе 
поседују критички тон, ако већ не и иронијски отклон и сарка-
зам). Неке од кратких прича су и баснолике и, поред дијалошких 
форми, одликују се пастелним,лепосенченим, ређе и отворе-
ним, ефектнимнаравоученијима (без наметљиве дидактике и 
вулгарне васпитне тенденције, као у краткој прози „Грана и 
птица”…), док се друге – у жанровском смислу – препознају по 
неочекиваним и ефектном обртима и поентама (посебно оне 
које еквилибрирају на једва видљивој/осетној граници између 
кратке приче и песме у прози.Типолошки, неке од понајбољих 
кратких прича у књизи завршавају се мотивисаном смрћу про-
тагонисте, лирског јунака („Неиндификовани летећи објекат”, 
„Еликсир бесмртности”, „Последњи корак”…). Као кулиса, у по-
задини Павловићевих кратких прича, стоје сеоски мотиви и 
особењаци, лик мајке (уопштеније: жене, домаћице) као стуба 
породице и жене („Вунене чарапе”, „Обрамица”), лик оца као за-
штитника („С оцем у шуми”, са поентом „Осјећа како му студен 
гризе врхове прстију под рукавицама и, у деценијама које крај 
њега проноси лагани зимски лахор, тражи очеву руку”.) Разуме 
се, као свака друга, и ова је подела врло условна, јер већина онога 
шта и како је написано у Павловићевој књизи отпорна је на и 
најсуптилније поделе – учас шмугне, прелије сеиз једног у други 
класификациони претинац.
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3. У складу са досадашњим размишљањима о Павловићевој 
књизи Печат над понором остаје нам да – уз (кратке) приче 
које смо већ истакли –скренемо пажњу бар на неки од насло-
ва тих кратких форми, о којима би тек требало рећи коју реч 
похвале. Иако уобичајено, то је и неправично и непродуктив-
но, јер Понор и нема лоших причица.(Критичар, тако, понекад 
подсећа на младожењу који је већ изабрао младу, а накнадно је 
детаљно анализира.) А сваки интелигентан читалац, који је ио-
нако у средишту не само пишчевих већ и књижевнотеоријских 
интересовања, ионако ће се сȃм одлучити за могуће наслове, 
дозвољавајући да и друг саопште властити суд или другачији 
избор. Упркос томе, чини нам се да међу најлепше кратке приче 
у књизи комотно можемо уврстити и оне с насловима: „У дуби-
нама, у висинама” (упечатљиве чулне и мисаоне слике о мору, о 
небу), „Здрав”, „Кутија” (ТВ кутија из које стално куљају слике 
и речи наспрам лековитости природе). Синтагма „фини румен-
каст прах предвечерја” из приче „Румен” (именица руменило, 
а не придев црвенкаст, ружичаст), уз напомену да је акценат, 
као семантичко-диференцијално средство, краткосилазни на у 
у првој речи и да је, уз то, на самогласникуе и постакценатска, 
ненаглашена дужина (1), и краткоузлазни на истом самоглас-
нику у другој, без наглашене дужине на е (2), дозива се са срод-
ном песничком сликом („Као да прах ноћи пада по салону”) 
Јована Дучића (из антологијског сонета „Повратак”), „Чварог 
и гибаница” – а чварог је стара реч и, како нас писац узгред 
обавештава, „нема је ни у шестотомном рјечнику” (српскохр-
ватскога књижевног језика – БС). Додајемо, нема је ни у Речнику 
синонима и сродних речи српскохрватскога језика Миодрага С. 
Лалевића, а ни у Српском рјечнику Вука Стефановића Караџића, 
не бар у ономе из 1852, који сам консултовао (јер га имам у својој 
библиотеци). Изузев оних који знају шта је чварог, сви други ће 
морати да прочитају Павловићеву кратку причу, не само да би 
научили једну нову реч, која је, по свој прилици, у етимолошком 
сродству с глаголом чварити (се), топити се, (излагати се јаком 
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на сунцу, пржити се) него стога што она по свему другоме, а што 
је у књижевном смислу важно,то заслужује. Итд.

Ако се неком другом читаоцу допадају и неке друге крат-
ке приче/песме у прози Ранка Павловића, а мноштво их је, 
нека их слободно наведе под условом да је кадар да то сувисло 
образложи, или нека, на све то, стави печат. Онај из наслова 
Павловићеве књиге, у којој је свет садржан у капи росе, и у којој 
се, како је то обичај у књижевности као уметности речи, пада 
према небу.
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