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СЛОВО УРЕДНИШТВА

Име часописа који је пред нама повезано је са
тлом на коме живимо, на коме часопис излази.
Бокатин Дијак је оставио запис на средњовјековном
мрамору на Мајевици и као такав представља један
од најстаријих писаних споменика у овим крајевима.
Један од мотива који нас је учврстио у намјери да покренемо ово гласило јесте и чињеница да
смо увидом у ближу и даљу културну историју краја
у коме живимо закључили да на тим просторима до
сада није постојао часопис, лист, ревија, магазин,
који се бавио умјетношћу, културом, језиком, духовношћу, образовањем.
Часопис „Бокатин Дијак” је часопис за језик,
књижевност и духовност. Планирано је да излази
два пута годишње, у посебним свескама или као
двоброј.
У поглављу о језику објављиваћемо текстове
који се баве проблемима српског језика, писма, као
и језичком политиком и културом.
Темама које су у вези са књижевношћу бавиће се рубрике: Проза, Поезија, Драма, Преведена
књижевност, Освјетљења.
Рубрика Баштина доносиће текстове који су
темом или животом стваралаца повезани са овим
простором.
У рубрици Духовност у сваком броју часописа oбјавићемо неколика текста из православне
духовности.
Уредништво ће тежити да у будућности часопис оплемени и рубрикама које би се бавиле
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ликовном, музичком, позоришном и филмском
умјетношћу.
Један од циљева јесте и да у сваком броју
часописа буду заступљени аутори са свих подручја
гдје се говори и пише српским језиком. На тај начин
ћемо, макар и скромно, указивати на значај свијести
о цјелини и јединству српског духовног простора.
Једини услов за објављивање умјетничких,
стручних и научних прилога у часопису биће њихов
квалитет.
Са посебном радошћу уредништво ће подстицати и објављивати прве радове младих аутора,
помажући, колико је у нашој моћи, њиховој афирмацији.
Пошто на српским просторима излази
значајан број квалитетних часописа и листова, сви
они ће нам служити као узор, али вјерујемо да ће и
наш часопис, прије свега квалитетом текстова,
освојити суштински потребну препознатљивост, те
да ће бити, како рече покојни Никола Кољевић,
„зрно на општем гумну” културе ових крајева, а и
шире.
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ЈЕЗИК
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Драго Радовановић

СРПСКИ ЈЕЗИК – КРАТКА СИНХРОНИЈА И
ДИЈАХРОНИЈА1
„О језику, роде, да ти појем”
Петар Прерадовић, Роду о језику
Резиме: Аутор у раду даје краћи дијахронијски пресјек
Вуков(ск)ог српског књижевног језика преко преименованих
„српског или хрватског”, „српскохрватског/хрватскосрпског”,
„хрватског”, „босанског/бошњачког” и „црногорског” језика и,
гледајући чисто лигвистички на проблем језичког идентитета, показује да наведени идиоми припадају једном језику
(иста граматичка структура, а у основици исти – источнохерцеговачки дијалекат) – српском језику.
На познатим дјелима једног истог писца показује се
разлика између језика етничких Хрвата и Срба: а) дио пјесме
Опроштај Тина Ујевића на чакавском нарјечју на Марулићевом споменику у Сплиту и дио Свакидашње јадиковке на
штокавском нарјечју, и б) одломци Крлежиних Балада Петрице Керемпуха на кајкавском нарјечју и Повратка Филипа
Латиновића на штокавском нарјечју.
У раду се дају дијалектолошке карте чакавског и
кајкавског нарјечја Далибора Брозовића и карта хрватског језика Томе Матасића.
Службену употребу језика у Републици Српској аутор
пореди са либералном језичком политиком у Великој Британији.
Кључне ријечи: језички идентитет; лингвистика,
филологија, србистика, сербокроатистика; српски језик; нарјечје (штокавско, чакавско и кајкавско), дијалек(а)т, екавски
и ијекавски изговор; службена употреба језика.

1

Уз одобрење аутора текст је преузет са сајта http://www.rpzrs.org.
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1. Ауторитативни лингвистички извори данас
су углавном сагласни да у свијету укупан број
живих језика никако није мањи од 4000, а да је
вјероватно ближи цифри од 5000 (Бугарски, 1993,
стр. 9; уп. Кристал, 1995). Најважнији разлози који
онемогућавају тачан и коначан одговор на ово питање јесу сљедећи: проблем језичког идентитета,
одсуство јасне, лингвистички утемељене и валидне
разлике између језика и дијалекта и употребе
различитих назива за језике.
1.1. Основни проблем језичког идентитета
јесте шта треба рачунати као један језик. Аналитички се могу да издвоје три аспекта идентитета једног
језика: структурни или типолошки (какав је), генетски или родословни (од чега је постао) и социолингвистички или вриједносни (како се вреднује).
Прва два аспекта су у ужем смислу лингвистичка.
Трећи је изразито социолингвистички и социопсихолошки, јер се односи на ставове самих говорника према сопственом језику, на то како га
оцјењују и именују – о негирању социолингвистике
као науке уп. Ковачевић, 2003, стр. 24–25.
Али, како каже познати њемачки лингвист
Бернард Грешел, то како један народ свој језик зове
нимало не обавезује лингвистику као науку, ако се
то именовање не темељи на научним критеријумима
– уп. Ковачевић, 2003, стр. 69–70; види још: „Нема
никакве основе да се лингвистички неспоран 'српски
језик' изводи из политичког а лингвистички спорног
'српскохрватског језика'. А још мање има разлога да
се у србистици прихвати политичко преименовање
српскога језика у тзв. хрватски, босански или пак
црногорски. Посебно не и зато што је то преименовање, како је доказао њемачки лигвиста Б. Грешел,
засновано на измишљеном, нигде незаписаном, и
нигде у свету, сем на Балкану, непримењеном
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'праву' да сваки народ 'има право језик којим се
служи именовати по властитој жељи'. То тобожње
право, каже Грешел, не познаје ниједан правни
документ ОУН-а, УНЕСКО-а, Савета Европе или
ОЕБС-а” – цитирано по: Милош Ковачевић, Преименовања српског језика, у: „Политикин” Културни
додатак, 8. јула 2006. г. „То како народ назива свој
језик – истиче Сњежана Кордић – не мора бити
прихватљиво и за знаност, за лингвистику. Такав је
случај нпр. са ретороманским у Швајцарској: иако
народ свој језик назива романским, за знаност то
није практично јер се исти термин у лингвистици
користи као надпојам за све романске језике. Стога
се у лингвистици тај појам назива ретороманским.
Други примјер су три различита келтска језика које
њихови народи називају без разлике гелским
језиком. Но, лингвистика је, да би се знало о којем
се од трију језика ради, присиљена провести
разликовање у називима па користи ознаке ирски,
шкотски (или гелски) и мански језик” – цитирано
по: Сњежана Кордић, Назив језика из знаности
гледан, у: Ковачевић, 2003, стр. 33.
1.2. Најпотпунији објављени списак назива за
језике (лингвонима) садржи чак око 30 хиљада
назива језика и дијалеката, што је око 6 пута више
од броја живих језика у свијету. „Инструктиван је
случај Индије, чија језичка политика званично
рачуна са тачно 1652 језика, позивајући се на попис
становништва из 1961. године. Међутим, то је
заправо потпун списак имена којима су пописани
означили своје матерње језике – отприлике као када
би се код нас засебно рачунали, као да означавају
различите језике, и одговори типа српскохрватски,
српски, хрватски, југословенски, црногорски,
муслимански, босански, крајишки, далматински,
загорски, нашки и слични. Том приликом су око 200
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назива навели само по један или два пописана. Само
за неке потребе, добијени број имена разврстан је на
неких 400 језика, подијељених у мноштво дијалеката, регистара и стилова. Лингвисти, међутим,
углавном сматрају да у Индији има 'само' око 170
језика. Ако ове цифре сада преведемо у терминологију језичког идентитета, сасвим приближно
бисмо могли рећи да најмањи број даје слику
генетског, средњи структурног, а највећи вредносног идентитета (увелико укључујући и произвољна
именовања од стране појединаца)” – Бугарски 1993,
стр. 12–13.
1.3. Иако узајамна разумљивост може некада
да допринесе разграничењу између језика и
дијалекта, није сама по себи довољно поуздана, нпр.
представници шведског, норвешког и данског могу
се, уз мало напора и добре воље, споразумијевати
говорећи сваки својим језиком. Насупрот томе,
разумијевање би било сасвим ограничено између
једног Шкотланђанина, Тексашанина и Аустралијанца који би говорили сваки својим дијалектом
енглеског – уп. Бугарски, 1993, стр. 13–14.
1.4. Гледајући чисто лингвистички, идиоми
који се данас зову „српски”, „хрватски” и „бошњачки” језик су један исти језик, јер имају исту
граматичку структуру (нпр. исти број падежа,
глаголских облика, и сл.), а у основици им је исти
источнохерцеговачки дијалекат. Разлике међу њима
постоје у рјечнику. Међутим, рјечник (вокабулар,
лексикон) једног језика доста вјерно одражава
културне датости и потребе заједнице која се њиме
служи, али то углавном не важи за граматичке
системе. Дубљи идентитет једног језика не огледа
се толико у рјечнику, колико у граматичкој форми:
нпр. хрватска именица криж и бошњачка акшам
(припадају рјечнику наведених језика) мијењају се
14

као српска именица крст и имају нпр. у генитиву
једнине граматички наставак -а (криж-а, акшам-а,
крст-а; дат. једн. -у: криж-у, акшам-у, крст-у, ...;
облике ријечи проучава морфологија, која са
синтаксом сачињава граматику као лингвистичку
дисциплину у њеном ужем и традиционалном
значењу; захваљујући својој граматици енглески
остаје германски језик, иако је данас можда и више
од половине његових ријечи романског поријекла –
уп. Бугарски, 1991, стр. 104).
Изразима хрватски и бошњачки језик
означавамо „језик Хрвата”, односно „језик Бошњака”, као што и израз српски језик може да значи само
„језик Срба”. То значи да су придјеви хрватски,
бошњачки и српски и сл. у синтаксичкој вези са
именицом језик творбено-семантички мотивисани
етнонимом Хрват, Бошњак и Србин. Тако кажемо
српски језик, јер то значи „језик Срба”, а не „језик
Србије”; не кажемо „србијански језик”, јер је придјев србијански мотивисан макротопонимом Србија.
Исто разликовање је и код руских придјева русскиè
и россиèскиè – уп. Маројевић, 1991, стр. 45-46.
Према томе, као што не постоје југословенски,
аустријски, швајцарски и амерички језик, тако не
може постојати ни хрватски у значењу „језик
Хрватске”. Хрватски језик може значити само „језик
Хрвата” (етничких Хрвата), а то је чакавски језик;
бошњачки језик (уп. Одлуку бр. 1, Одлуку бр. 11,
Одлуку бр. 27, Одлуку бр. 35 и Одлуку бр. 36 Одбора
за стандардизацију српског језика, у: Српски језик у
нормативном огледалу, 2006, стр. 62-63, 106-112,
161-165, 202-205 и 206-209; Шипка, 2006, стр. 125,
152-163 и Ковачевић, 2000) може значити само
„језик Бошњака”.
1.4.1. Лингвистички став изнио је недавно у
„Слободној Далмацији” и Иво Пранковић, шеф
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Катедре за хрватски језик у Загребу: „На стандардолошкој разини хрватски, српски, босански, па и
црногорски језик различити су варијетети истога
језика. Дакле, на чисто лингвистичкој разини,
односно на генетској разини, на типолошкој разини,
ради се о једноме језику, и то треба једном коначно
рећи. Ако се нетко с тим не слаже, нека изложи
аргументе” – цитирано по: М. Ковачевић, Преименовања српског језика, у: „Политикин” Културни
додатак, 8. јула 2006. г.
1.4.2. На књижевном нивоу „црногорски
језик” (тј. „језик Црне Горе”, изведен од топонима
Црна Гора; ако би се новокомпоновани „језик”
изводио из етнонима, звао би се „црногорачки”, тј.
„језик Црногораца”) разликује се од српског само у
двије лексеме: нијесам и сјутра; уп. још: Петровић
(1996), Ковачевић, 2003, стр. 163–199 и мишљење
проф. др Слободана Реметића, дописног члана
Академије наука и умјетности Републике Српске,
„Политика”, 26. новембар 2006. г., стр. 11: „У нацрту новог устава Црне Горе нигде нема Срба.
Предвиђа се да службени језик буде црногорски, уз
равноправну употребу латиничног и ћириличног
писма, кога више нигде нема. У важећем Уставу
језик је – српски, актуелна власт је недавно
промовисала термин 'матерњи', да би се стигло до
'црногорског језика'. Десетине компетентних лингвиста са простора Црне Горе деловале су и делују у
српској науци о језику. Нико од њих – са изузетком
Војислава Никчевића – није заговарао 'црногорски
језик'. Он је први, после Штедимлије и Дрљевића,
који су деловали у времену НДХ. Тај проблем има
два аспекта – лингвистички и правни. [...] Са правне
стране, опет, чини се једно невиђено насиље: на
последњем попису 63 одсто становништва Црне
Горе изјаснило се за српски језик, а 17 одсто за
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црногорски.”
1.4.3. Проф. др Волф Ошлис, стручни
сарадник Њемачког института за међународну политику и безбједност, истиче: „Вријеме је ближе се
позабавити бугарским, румунским, македонским,
словеначким, српским и хрватским језиком, ако
њега још има, дакле постоји ли уопште тај хрватски
језик” – „Независне новине”, 16. јануар 2007, стр.
20.
1.5. Језички идентитет је у основи свих
етничких идентитета, јер је он примаран, а идентитет заснован на држави је секундаран: Аустријанци
су по језику и култури Нијемци, а Швајцарци су
језиком и културом везани за три своје матичне
нације Нијемце, Французе и Италијане. Језици не
добијају име по народима који њиме говоре, већ по
народима који су их створили: енглеским језиком се
и даље свуда у свијету назива језик који су створили
Енглези, без обзира ко њиме говорио; може
постојати мексичка књижевност, али је она на
шпанском језику јер су га створили Шпанци; може
постојати канадска књижевност, али је она на
енглеском, односно француском језику – који су
створили Енглези, односно Французи. По истом
принципу, српски језик је онај који су створили
Срби. Вук је све штокавце сматрао Србима, све
чакавце Хрватима, док је већину кајкаваца сматрао
Словенцима (кајкавци почињу да употребљавају име
Хрвати тек у другој половини 17. вијека – уп.
Маројевић, 1991, стр. 12).
1.6. Питање српског идентитета Петар Милосављевић посматра из угла семиологије (нарочито
оне која се ослања на Пирса): „Да би се ствари око
језика, етничког порекла, националног осећања,
поимања језика и његовог имена могле схватити,
најбоље је подсетити се једног важног разликовања
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из области семиологије: разлике између генолошког
објекта, генолошког појма и генолошког назива.
Штокавски (генолошки објект) неспорно постоји
као једна језичка целина. Он се поимао (генолошки
појам) као један језик (као српски), као два језика
(српски и хрватски) и као три језика (српски,
хрватски и босански). А генолошки називи тог
језика били су у прошлости још бројнији: српски,
илирски, босански, славонски, далматински, дубровачки, хрватски итд. Код других језика тако
сложених односа имеђу генолошких објеката,
генолошких појмова и генолошких назива нема. То
се може објаснити чињеницом да су различите
политичке опције на нашем терену учиниле да се у
случају штокавског проблеми искомпликују. Упркос
томе, сам језик сведочи да су сви штокавци
популација истог етничког порекла. Различите
политике могле су да створе разне националне
свести и различите појмове о истом језику, али не и
да потру трагове о језичком заједништву и истом
језичко-етничком пореклу штокавске популације.
Чиста је измишљотина да се у Бечком договору
говори о заједичком језику Срба и Хрвата. Тамо се
само штокавци третирају као народ једног језика, тј.
као један народ који једну књижевност треба да има.
Ја ту велику истину само понављам” – Милосављевић, 2000¹, стр. 435; уп. још Милосављевић,
2002, стр. 19, 39–44 и 231.
2. Српски књижевни (стандардни) језик
утемељио је Вук Стефановић Караџић својом
језичком и правописном реформом. Вук је узео
ијекавски изговор, али је допуштао да се пише и
екавски и икавски, само ако се то чини правилно.
Стојан Новаковић се изричито опредијелио за
паралелну кодификацију само екавског и ијекавског
изговора. Ијекавска изговорна варијанта се заснива
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на источнохерцеговачком дијалекту као и екавска,
уз корекцију вокала јат (уп. М. Ковачевић,
Источно-херцеговачки дијалекат као једина основа
српског књижевног језика у: Календар „Просвјета”
за 2007. г., Српско просвјетно и културно друштво
„Просвјета”, Пале, стр. 315–325).
2.1. Вук се држао парадигме која је владала у
славистици тог времена – народи се дијеле по језику,
а не по вјери (вјероисповијести, религији): „Кад
човјек помисли н. п. да Маџара има и Римскога и
Калвинскога закона, па се сви зову Маџари: или да
Нијемаца има и Римскога и Лутеранскога и
Калвинскога закона, па се опет сви зову Нијемци;
мора се чудити како се барем ови Срби закона
Римскога не ће Срби да зову [...] они (Срби – Д. Р.)
закона Турскога мисле да су прави Турци и тако се
зову, премда ни од стотине један не зна Турски; а
они закона Римскога сами себе или зову по мјестима
у којима живе н. п. Славонци, Босанци (или
Бошњаци), Далматинци, Дубровчани и. т. д. , или,
као што особито чине књижевници, старинскијем,
али Бог зна чијем именом, Илири или Илирци” –
цитирано по Вук С. Караџић, Срби сви и свуда, у:
Милосављевић, 1997, стр. 125–126. У овом раду је
изнесен чувени Вуков став о Србима „трију закона”:
грчког – Срби православци, римскога – Срби
(римо)католици и турског – Срби муслимани, тј. да
се припадност народу одређује по језику а не по
вјери.
Потврда за овај став има више. Због
ограниченог простора могу се навести најегземпларнији. Меша Селимовић у својој писменој изјави
(Историјска збирка Архива САНУ, бр. 14441), поред
осталог истиче: „Потичем из муслиманске породице
из Босне, а по националној припадности сам Србин.
[...] Припадам, дакле нацији и књижевности Вука,
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Матавуља, Стевана Сремца, Борисава Станковића,
Петра Кочића, Иве Андрића.” Павле Поповић са
симпатијама пише о дум Ивану Стојановићу, католичком свештенику у Дубровнику и аутору књиге
Дубровачка књижевност (1900): „И он је видео (дум
Иван Стојановић – Д. Р.) да је, по историји и свему
другом, Дубровник српско земљиште и да су његови
становници Срби” – види у: Милосављевић, 2000²,
стр. 154. „Разумети дум Ивана значи разумети један
од кључних српских проблема: однос према
Дубровнику и однос према Србима католицима” –
уп. Милосављевић, 2000², стр. 157; шире о дум
Ивану Стојановићу уп. у Милосављевић, 2000²,
стр.153–178. Милан Решетар, зет Ватрослава Јагића
и велики дубровачки филолог, каже: „Али ко дијели
српско од хрватскога мора признати да је
Дубровник по језику увијек био српски” – цитирано
по: М. Решетар, Најстарији дубровачки говор, у:
Милосављевић, 1997, стр. 355. „Дон Јаков Групковић (1833-1911) навео је Штросмајеру, главном
пропагатору хрватства у Босни и Херцеговини,
сљедећи догађај са Фрањом Рачким. Када је Рачки
код старјешине самостана почео да 'навија за
босанско хрватство', старјешина се на њ издерао: 'Ај
бога ти махните се ви тога Хрватства. Ви ћете с тим
Вашим Хрватством упропастити и Србе и Хрвате!
Та ми знамо да ниесмо Хрвати него Срби, а ми не
смиемо од Рима звати се Србима'” – цитирано по
Зоран Милошевић, Црква и политика, Институт за
политичке студије, Београд, 2002, стр. 97, у:
Ковачевић, 2003, стр. 57–58.
2.2. У периоду Вукове борбе за увођење
српског народног језика у књижевност и међу
Хрватима воде се расправе око тога којим путем да
пођу, јер су имали доста развијену књижевност на
чакавском и кајкавском дијалекту. На челу са
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Људевитом Гајем тридесетих година 19. вијека
формираће се у Хрватској илирски покрет. Циљ
покрета је уједињење свих земаља бивше
Наполеонове Илирије на основу језика. Зато и
Хрвати прихватају штокавски дијалекат као свој
књижевни језик, иако су они чакавци и кајкавци. Од
Књижевног договора (Бечки књижевни договор,
1850) Вуков српски књижевни језик постао је и
језик свих Хрвата.
2.2.1. Став да је Бечки књижевни договор био
договор о заједничком језику Срба и Хрвата нема
стварних основа. И Ватрослав Јагић у Историји
словенске филологије (1910, стр. 402) каже да су
Договор потписали „осам најглавнијих представника српско-хрватске литературе и науке”. Међутим,
један од потписника, Миклошић, био је Словенац.
Јагић је у истом дјелу (стр. 704-705) навео
Миклошићево сјећање да Вук „никако не хотећи
српски и хрватски језик дати под називом –
српскохрватски или чак српски или хрватски, а
Хрватима остављајући право само на чакавску
подврсту”. У другој тачки Договора се помиње
изабрана основа књижевног језика („једногласице
смо признали, да је најправије и најбоље примити
јужно нарјечје, да буде књижевно”) и да је Вук од
осталих учесника Договора замољен да напише
правила за тај изабрани идиом („замолили смо сви
остали г. Вука Стеф. Караџића, да би написао томе
главна правила, која су доље приложена”).
2.2.2. Иако су цјелина, Правила (Главна
правила за јужно нарјечје у којима је идентитет
језика јасније прецизиран него у Договору) се
касније из политичких разлога не објављују уз
Договор. “Таквим и сличним третманом омогућено
је да се наметне предрасуда да се избор наречја о
којем су се учесници Бечког договора договорили
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односи на штокавско, чакавско и кајкавско наречје а
не на екавски, ијекавски и икавски дијалекат. Да се
таква интерпретација усталила – то потврђује
Уводна реч Правописне комисије Новосадског
договора штампана на почетку Правописа српскохрватскога књижевног језика (Mатица српска,
1960). Смисао те интерпретације је јасан. Ако је на
Бечком договору решено да се од три наречја:
штокавског, кајкавског и чакавског изабере једно
наречје за књижевни језик Срба и Хрвата, онда су и
Хрвати, као страна која је имала шта да понуди,
учествовали у договору као равноправан чинилац. А
није било тако” – Милосављевић, 1997, стр, 421422.
2.2.3. У кратком тексту Бечког договора
(двије стране), иако је све важно, најважније су
тачке 1 и 2 (тачке 3, 4 и 5 тичу се писања слова х и
р). У њима имају четири основна пасуса и у њима су
изнесена четири основна става који су садржани и у
раније објављеном Вуковом тексту Писма Платону
Атанацковићу (1845), у којима је изнесена Вукова
концепција која се тиче само и једино српскога
језика, српске књижевности и популације коју је
Вук сматрао српском: 1. да један народ једну
књижевност треба да има, 2. да за књижевни језик
треба да се изабере једно нарјечје, 3. да је најбоље
изабрати ијекавски изговор за књижевни језик –
„јужно нарјечје” и 4. да се може писати и на остала
два изговора, екавском и икавском, али правилно.
2.3. Осим Вука, ни родоначелници словенске
филологије (славистике) нису доводили у питање
став да су српски (штокавско нарјечје исто што и
српски језик) и хрватски два језика: Јозеф
Добровски – оснивач славистике, Јернеј Копитар,
Павел Шафарик, Франц Миклошић.
Важно је истаћи да је поменути Вуков текст
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Срби сви у свуда написан 1836 – у години када
Хрвати у Даници, најважнијем часопису илирског
покрета, прелазе са кајкавског на штокавско
нарјечје, јер Вуков текст представља реакцију на
покушаје са хрватске стране, преко покрета, да се
српски и хрватски прогласе за један језик.
2.3.1. Илири и илирски језик су алтернативно
име за Србе и српски језик – у Копитаревој
рецензији Вуковог Рјечника из 1818. г. прва
реченица гласи: „Вуков српско-(илирско)-немачки
речник најзад се појавио” – уп. Милосављевић,
2000¹, стр. 289. Аустрија је у 18. вијеку имала Илирску дворску канцеларију а једно вријеме и Илирску
дворску депутацију као политичке институције
резервисане за Србе – уп. Милосављевић, 2000², стр.
74–76; исти аутор, 2000², стр. 134; Српске привилегије (најновије издање 1994, приредио Д. Давидов) –
Милосављевић, 2000¹, стр. 292. Шафарик свједочи
(1826) да су тек послије формирања Илирских
провинција у вријеме Наполеона (1806) тим именом
шире називани и Хрвати и Словенци.
2.3.2. Пошто је илиризам настао у тренутку
када је српски духовни препород био најмоћнији,
када се српска државна идеја почела остваривати, не
би требало искључивати ни удио моћне Аустријске
царевине у његовом настанку и програму. Идеја
илиризма је временом била одбачена (жесток отпор
су пружили Сава Текелија и Теодор Павловић – уп.
Милосављевић, 2000¹, стр. 38), али су је исти
чиниоци понудили у новој форми – форми југословенства. Главни идеолог југословенства постаје
бивши капелан аустријског двора, а потом
ђаковачки бискуп, Јосип Јурај Штросмајер. По
формирању Југословенске академије знаности и
умјетности у Загребу (1867), Штросмајеровом
позиву се одазива Ђуро Даничић, тада најпознатији
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српски вуковац и одлази у Загреб за тајника ЈАЗУ и
првог уредника Рјечника хрватског или српског
језика (први том штампан 1882), иако су до тада све
његове објављене књиге носиле само атрибут српски
(Рат за српски језик и правопис, 1847, Мала српска
граматика, 1852, Српска синтакса, 1858, Облици
српског језика, 1863, Рјечник старина српских,
1864). У преименовању српског језика важну улогу
је одиграо Ватрослав Јагић.
Иако су Вукове и Јагићеве филолошке
парадигме различите – уп. Милосављевић, 1997, стр.
34–38 – Јагић у свијести научне јавности и даље
слови као Вуков сљедбеник. Успио је да замагли те
разлике – у тексту Заслуге Вука Штефановића
Караџића оправдава Вука што је у тексту Срби сви и
свуда слиједио Добровског и остале слависте тог
времена у разликовању Срба и Хрвата. Објашњава
да је до тога тобоже дошло зато што Вук свој текст
пише 1836. г., када се није довољно знало да је
српски и хрватски језик један те исти, прећуткујући
Вуков одговор Шулеку у тексту Срби и Хрвати из
1861. г., у коме је јасно дао дефиницију ко су
етнички Хрвати. У Јагићевом Проспекту Енциклопедији славјанској филологији видљива је његова
језичка стратегија: доказивао је да међу штокавским, чакавским и кајкавским нарјечјем, а поготово
међу прва два, и нема већих разлика. Разлику је
отварао унутар штокавског између екавице и
ијекавице, што ће у Закључцима Новосадског договора (1954) ескалирати као разлика између језичких
израза који се конституишу око Београда (екавица
српски језички израз) и Загреба (ијекавица хрватски
језички израз), културних центара, и што би у
перспективи требало кодификовати као два посебна
књижевна језика – уп. Милосављевић, 1997, стр.
446.
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2.3.3. И у приказивању српске и хрватске
књижевности Jагић је урадио „[...] нешто превратничко. Он је узео корпус српске књижевности, онако
како су га видели Вук, Шафарик, Суботић, додао му
корпус хрватске књижевности, тј. књижевност
кајкавску и од тога је направио књижевност Хрвато-Срба, тј. југословенску књижевност. Штокавском
наречју, које је за Вука било исто што и српски
језик, он је додао чакавско и кајкавско наречје, који
су за Вука били хрватски језик, и од тога направио
заједнички српско-хрватски језик. Тај потез је био
од стратешког интереса. Он је био изведен у духу
илираца или у духу Штросмајеровог југословенства.
Јагић је за тај чин имао подршку и из Прага, из
једног од најзначајнијих славистичких центара, који
је овим напустио Шафарикове ставове и програмирао друго филолошко решење, али и друкчији
политички програм” – Милосављевић, 2000², стр.
139. Да би спајање Хрвата и Срба учинио што
природнијим, Јагић је Србе и Хрвате схватио као
један народ, али је истовремено увео и принцип
њихове могуће подјеле – на основу вјере и писма:
Хрвати су католици и пишу латиницом, а Срби су
православци и пишу ћирилицом (такав принцип
разликовања не важи за друге европске народе –
тамо се народи не дијеле на основу вјере, већ на
основу језика). „Овом некоректном операцијом
сабирања и дељења – истиче Милосављевић нешто
ниже у истом дјелу (стр. 141) – дошло се до цепања
српске књижевности и српског народа и, на рачун
тога, до увећања хрватске књижевности и народа”.
Јагић ће, касније, дати пуну подршку Бењамину
Калају при увођењу „босанског језика” (уп. Ковачевић, 2000) који је средство афирмације „босанске
нације” – тај Јагићев бечки поступак, цитирајући
најрелевантнију
лингвистичку
и
историјску
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литературу, дат је у Ковачевић, 2000. Јагић Калајев
назив језика одобрава аргументацијом да се тиме у
БиХ избјегава спор око назива језика између Срба и
Хрвата. Најзначајнији резултати те анализе налазе
се у Ковачевић, 2003, стр. 99-102.
2.4. Срби парирају тако што краљ Милан
Обреновић формира Српску краљевску академију
(1886), а Стојан Новаковић иницира да се новооснована Академија прихвати издавања Речника
српског књижевног и народног језика. Овим гестом
сачувана је свијест о идентитету српског језика.
Огледна свеска Речника ће се појавити у Београду
(1944). У Титово вријеме (1953) водећи српски
лингвист, предсједник САНУ, Александар Белић
дотле скупљени материјал преименоваће и представити у огледној свесци Речник српскохрватског
књижевног и народног језика (од 1959. до 2006.
године изашло 17 томова тог Речника под овим
именом).
2.5. На Новосадском (књижевном) договору
(1954) српски језик је поново преименован: сада у
српско-хрватски, односно хрватскосрпски. На Договору је одлучено да Матица српска и Матица
хрватска донесу заједнички правопис и саставе
рјечник, што ће се касније и догодити. Мада је у
Закључцима Договора било речено да је књижевни
језик Срба, Хрвата и Црногораца (од 1967. г. и
Муслимана) „један и јединствен”, објављене публикације дијелиле су српски језик на његове двије
половине: једну екавску и ћириличку за коју је била
надлежна Матица српска, и другу, ијекавску и
латиничку за коју је била надлежна Матица хрватска. Тако је некадашњи српски језик подијељен на
источну (београдску, српску) и западну (загребачку,
хрватску) варијанту.
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2.6. Тридесет година послије Новосадског
договора на Карти хрватског језика са додатком
српског која је приказана у књизи Добар дан! Ein
Lehrbuch des Kroаtischen mit Anhang für Serbisch
Томе Матасића (уп. часопис Србистика/Serbica, бр.
2–3, 1998. Друштво за обнову србистике: Центар
Приштина, стр. 54–57 и 62–65) подручје српскохрватског/хрватскосрпског језика разграничено је
исто као и на Новосадском договору: по линији
екавица – ијекавица. Сви ијекавци су тако припали
подручју хрватског језика.

Томо Матасић: Карта хрватског језика са додатком
српскoг
27

28

29

На Матасићевој карти „хрватски језик” заузима
цијело кајкавско подручје, цијело чакавско подручје
и два дијела штокавског: икавски и ијекавски
дијалекат. Српском језику остављен је само екавски
штокавски (упореди дијалектолошке карте чакавског и кајкавског нарјечја хрватског језика чији
аутор је Далибор Брозовић). Уп. још: „[...], у суседству Србије поново се објављују дијалектолошке
карте на којима се велики део српских говора
приказује тако као да то нису српски говори (према
најновијем дијалектолошком атласу у издању
Института за бугарски језик Бугарске академије
наука, бугарски говори протежу се све до Мораве и
Космета)” – Предраг Пипер, Српски језик на почетку века, стр. 284, у: Српски језик у нормативном
огледалу, 2006.
2.7. Приликом разбијања СФРЈ 1992, Срби су
поново вратили стари назив за свој језик – српски
језик, као и у Вуково вријеме. У Дејтонском споразуму (1995), којим је окончан грађански рат у
бившој СРБиХ, стоји да је потписан на „босанском,
хрватском, енглеском и српском језику”. Од некадашњег једног српског језика тако су настала три. До
јуче за филологију неспорно исти књижевни језик
подијељен је на вјерској основи на три језика. Шта
би се десило ако би се и код других језика примијенио принцип да варијанте сваког језика добију
посебна имена по народима? Испало би, нпр., да је
сам Дејтонски споразум потписан на америчком
језику (а не на енглеском језику у америчкој
варијанти).
У Њемачкој је до разбијања СФРЈ било 50
лектората српскохрватског језика. Сада има 39
лектората за хрватски, 7 за босански и 4 за српски.
Језик који је некад и за Нијемце био само српски
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тако је практично преименован у хрватски и босански.
3. Да чакавско и кајкавско нарјечје хрватског
језика није матерњи језик Србину „грчкога закона”,
показаће по једна строфа (због ограниченог простора): из пјесме Опроштај Тина Ујевића (т. 3.1.1)
чији се стихови на чакавском нарјечју налазе на
Марулићевом споменику у Сплиту и из Балада
Петрице Керемпуха Мирослава Крлеже (т. 3.1.2.) на
кајкавском нарјечју – матерњем Крлежином језику
(пјесма: Gumbelijum roža fino diši):
3.1.1. “U lipom jaziku, gdi “ča” slaje zvoni,
Mi dobročasimo garb slovućeg greba
I tokoj ti natpis dijački i stari.”
3.1.2. “Gumbelijum roža,
fino diši,
na galgam se bumo
gibali si.”
3.2. Међутим, не постоје проблеми диобе
чакавског и кајкавског језика између Срба и Хрвата,
јер ти језици нису српски. Требало је дијелити
српски језик (у другој терминологији: штокавски;
терминологија је овдје понекад дата у колоквијалној
употреби). За доказ неоснованости такве подјеле
могу да послуже двије најбоље збирке пјесама Лелек
себра и Колајна Тина Ујевића, које су објављене
екавски у Београду (1926). У издањима Ујевићевих
пјесама послије Другог свјетског рата све те пјесме
су пренесене на ијекавицу. За поређење у том
смислу је веома прагматична његова пјесма
Свакидашња јадиковка, која је први пут објављена у
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крфском Забавнику 1917, па је послије прештампана
у збирци Лелек себра. Варијанте те пјесме, ту
штампане, и оне штампане послије Другог свјетског
рата разликују се укупно у 12 ријечи у којима се
умјесто екавског е нашло ијекавско ије, односно је:
игдје, звијезде (х2), колијевком, сјети се (х2), побједе, свијета, нигдје, ријеч (х2), тијесно, бесједа,
кријес и вијенац – уп. Милосављевић, 2000¹, стр.
337; овдје су наведене само двије строфе:
– О боже, Боже, сети се
И љубави и победе
И ловора и дарова.

– O Bože, Bože, sjeti se
I ljubavi i pobjede
I lovora i darova.

И знај да Син твој путује I znaj da Sin tvoj putuje
Долином света туробном Dolinom svijeta turobnom
По трњу и по камењу...
Po trnju i po kamenju...
Наведени стихови доказују тврдњу да су обје
варијанте текста пјесме написане на истом, једном
језику, на српском (штокавском) језику, а не екавском (ћириличка) на српском, а ијекавска (латиничка) на хрватском (чакавском и кајкавском) језику.
Истом српском (штокавском) језику припада и
Повратак Филипа Латиновића М. Крлеже: „Svitalo
je kada je Filip stigao na kaptolski kolodvor. [...]
Dvadeset i tri su godine prošle od onog jutra kad se
dovukao pod ova vrata kao izgubljeni sin: sedmogimnazijalac, koji je ukrao svojoj majci stotinjarku, tri
dana i tri noći pio i lumpovao sa ženama i kelnericama,
a onda se vratio i našao zaključana vrata i ostao na ulici,
te otada živi na ulici već mnogo godina, a ništa se nije
promijenilo uglavnom.”
„Проблем је у томе што је проценат тих
разлика мален (по неким процјенама, од 3 до 8%), а
уз то оне не ометају нормалну комуникацију и
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међусобну готово 100% разумљивост, па се онда
намеће питање је ли то довољно да би се могло
говорити о посебним стандардним језицима
(„српски и хрватски стандард” – Д. Р.)” – Шипка,
2006, 101.
3.3. Наведени цитати потврђују став да се
народи дијеле по језику а не по вјери, што је Вук
посебно истакао у своја три чланка (прва два већ
овдје помињана): (а) Срби сви и свуда, б) Срби и
Хрвати, одговор на истоимени полемички чланак
Богослава Шулека (1856): „У осталоме пак, које су
Срби, које ли Хрвати, ја друкчије не знам казати
него овако: Хрвати по правди могу се звати: 1) сви
Чакавци; 2) Кекавци у краљевини Хрватској који су
на то име већ обикли. Срби по правди могу се звати
сви Штокавци макар које вјере били и макар гдје
становали...” и в) „Очитовање”, Вуков одговор
(1863) на писање Јосипа Мишкатовића, уредника
загребачког „Позора”: „[...] јер ја сам казао да су
Срби само они који говоре српскијем језиком без
разлике вјерозакона и мјеста становања, а за
Чакавце и Кекавце нијесам казао да су Срби” – уп.
Милосављевић, 1997, стр. 149 и 150; уп. још:
Ковачевић, 2005, стр. 51–77 и Димитрије Руварац,
Језичко и етничко разграничење Срба и Хрвата,
стр. 291–314, у: Милосављевић, 1997.
3.3.1. Под утицајем Јагића промијењено је
значење израза нарјечје које је он имао у Бечком
договору и у другим Вуковим текстовима. То се
види и у Јагићевом Проспекту Енциклопедији
славјанској филологији (1908): штокавски се више не
дијели на три нарјечја: источно, западно и јужно,
већ на два: на источно и на западно, тј. на екавицу и
ијекавицу – Вуково „јужно нарјечје” сада је третирано као западно. Послије Вукове смрти (1864) на
сцени је Јагићева филолошка парадигма која ће дуго
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да траје. То се види и из прве двије реченице
Закључака Новосадског договора (1954): „Народни
језик Срба, Хрвата и Црногораца један је језик.
Стога је и књижевни језик који се развио око два
средишта, Београда и Загреба, јединствен, са два
изговора, ијекавским и екавским”. Међутим, нити је
било, нити има Срба (укључујући данашње Црногорце и Бошњаке) који су говорили или који говоре
народним језиком Хрвата – чакавским и кајкавским;
а и Загреб је ван штокавског говорног подручја.
Данас, осим чакаваца и кајкаваца, заиста постоји
популација која се осјећа Хрватима, а чији је
матерњи језик штокавски. Али зато данас готово да
нема популације која се зове Срби римокатолици
иако су „[...] имали један од највиших чинова у
римокатоличкој хијерархији, примаса српског, док
су Хрвати имали само кардинала” – уп. Милосављевић, 2002, стр. 165, 346 (Јагић је ту популацију
преименовао – Срби римокатолици су, по Јагићу,
само друго име за Хрвате). Таква популација је у
научним круговима већ била означена тим именом и
прије него што је Вук ступио на историјску сцену.
То је најјасније учињено у Копитаревом тексту
Патриотске фантазије једног Словена – поглавље
7. Литература католичких Славено-Срба (1810). Та
популација која се, на основама језика, називала
Срби римокатолици у највећој мјери је кроатизирана
под утицајем католичке цркве и аустријске државе.
Процес похрваћења католика српског језика доведен
је у Tитово вријеме дотле да Срби католици нестану
(само се још ријетки појединци тако изјашњавају).
3.3.2. Основне карактеристике Вукове српске
и Јагићеве српскохрватске, а у ствари хрватске,
филолошке парадигме први је јасно издвојио Петар
Милосављевић и указао на њихову непомирљивост.
Он те двије парадигме представља именима
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филолога – Вукова: „Вук – Даничић (до одласка у
Загреб) – Лаза Костић – Љубомир Стојановић” и
илирско-јагићевска: „илирци – Јагић – Даничић (после одласка у Загреб) – Маретић – Белић” – уп.
Милосављевић, 1997, стр. 35 и Ковачевић, 2003, стр.
71–85.
3.4. Иста стратегија која је примијењена на
цијепање српског језика, кориштена је и за
прерасподјелу српске књижевности. Југословенска
књижевност Антуна Барца (1954) била је увод у
прекрајање српске књижевности. За разлику од
модела југословенске књижевности Павла Поповића
и Милоша Савковића, Барчева књига је ту књижевност приказала као збир националних: српске,
хрватске и словеначке. Он је некадашњу српску
књижевност подијелио на српску и хрватску, а
цијелу дубровачку књижевност издвојио је из
српске и прикључио је хрватској (његова књига
прављена је, дакле, по моделу Ђ. Шурмина, у духу
хрватске, а не југословенске традиције). Послије
његове смрти (1954) његова књига је постала
обавезан модел. „Ако су хтели да буду успешни,
српски историчари књижевности морали су следити
стратешку политику Југословенског лексикографског завода. То је био услов просперитета у струци”
– истиче П. Милосављевић, 2002, стр 476. [Упореди
из исте књиге и стр. 450: „Крлежа је, правећи
Југословенски лексикографски завод, преузео комплетну екипу Хрватске енциклопедије из бивше
НДХ, а њеног главног уредника Мату Ујевића
поставио је за свог заменика. Тако је Лексикографски завод имао два лица: једно које је за јавност
представљао Крлежа као угледник Титовог режима
и друго које је представљао Мате Ујевић.” Крлежа је
био најзначајнија личност која је потписала (1967)
Декларацију о хрватском књижевном језику.]
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Међутим, све до Другог свјетског рата сви значајни
историчари српске књижевности сматрали су да она
има четири саставна дијела: а) народну књижевност,
б) стару (средњовјековну) књижевност, в) средњу
књижевност (тј. покрајинске књижевности средњег
доба од којих је најзначајнија дубровачка) и д) нову
књижевност.
3.5. „Српски језик је тако, прихватањем
манипулативних намјесто научних истина, у свом
стопедесетогодишњем ходу од српског преко
српскохрватског стигао (у Хрватској) до чистог
'хрватског књижевног језика'. А хрватски примјер
почели су одмах слиједити и други. Tако да српски
језик није стигао само до 'хрватског', него и до
'босанског/бошњачког', с тим да нису далеко ни
'црногорски', 'војвођански'”... – Ковачевић, 2003, стр.
68. Уп. и Ивић (2006, 275): “Замена назива
'српскохрватски језик' називом 'српски језик' није
повукла никакве измене у особинама тог језика”.
3.5.1. „Дакле, према лингвистичким критеријумима идиоми који се данас зову 'српски',
хрватски' и 'босански/бошњачки' језик представљају
ИСТИ ЛИНГВИСТИЧКИ ЈЕЗИК СА ТРИ ПОЛИТИЧКА ИМЕНА и са три норме (јер је норма
произвољна и конвенционална, па се због тога ти
'језици' у школи и не могу предавати као један језик
на цијелом простору БиХ). Од тих термина само
термин 'српски језик' има етнолингвистичку научну
потпору (в. о томе на стотине историјских потврда
домаћих и страних научника датих у књигама:
Влатко Богићевић, Босна и Херцеговина српске су
земље по крви и по језику, Мостар, 1908. године, и
Лазо Костић, Крађа српског језика, Баден Швајцарска, 1964; репринт издање: Добрица књига, Нови
Сад, 1999), док се остала два термина темеље на
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социолингвистичком критеријуму, па за лингвистичку науку немају никаквог значаја.
3.5.2. Примјер српског језика идентичан је
лингвистички, али не и социолингвистички, са
примјером њемачког или енглеског језика: српски
језик употребљава више народа као и њемачки и
енглески језик, али док енглески или њемачки језик
сви народи који га употребљавају називају само
енглеским или њемачким именом, дотле је српски
језик код различитих народа добио различита
(политичка, социолингвистичка) имена. Због тога,
српски језик у погледу језичког идентитета, и у
погледу имена, треба посматрати аналогно њемачком или енглеском језику, или било ком другом
језику са полицентричном стандардизацијом (тј.
аналогно језицима са истом структуром и генетском
компонентом, али са разликама у норми и лексици)”
– став српског тима о језичком идентитету, тим
формиран Рјешењем Министарства просвјете Републике Српске, бр. 6-01-3319/2001 од 4. децембра
2001. г.
4. Расправа о Нацрту амандмана на Устав
Републике Српске из 2002. г. актуелизовала је
питање службене употребе језика. О томе су свој
суд дали и политичари и лингвисти (филолози).
Поред „српског језика” помињали су се још и
„хрватски” и „бошњачки (босански)”.
4.1. Народна скупштина Републике Српске је
усвојила (4. 4. 2002) Амандман 71 са два става који
је ступио на снагу даном његовог проглашења:
„1) Српски, хрватски и бошњачки језик,
ћириличко и латиничко писмо равноправно се
употребљавају у Републици Српској. Начин службене употребе језика и писма уређује се законом.
2) Овим Амандманом замјењује се став 1
члан 7 Устава”. Међутим, текст става 1 овог
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Амандмана измијењен је и утврђен Одлуком
Високог представника бр. 150/02 (уп. Службени
гласник Републике Српске, бр. 6 од 25. 4. 2002. стр.
6) и гласи: “Службени језици Републике Српске су:
језик српског народа, језик бошњачког народа и
језик хрватског народа. Службена писма су ћирилица и латиница”. Тако је поступио Волфганг
Петрич иако „[...] г. Петрич није имао право да
обезимени сва три језика (заправо сва три национална стандарда истога стандардног језика), уводећи
уместо њих три њихове језгровите дефиниције” –
Српски језик у нормативном огледалу, 2006, стр.
162. Исти високи представник, у исто вријеме,
утврдио је битно друкчији текст амандмана 29 на
Устав Федерације БиХ:
„(1) Službeni jezici Federacije BiH su: bosanski
jezik, hrvatski jezik i srpski jezik. Službena pisma su
latinica i ćirilica.
(2) Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo
komunikacije i nastave” – Српски језик у нормативном огледалу, 2006, стр. 163.
(Замијењени члан 7 Устава Републике Српске
је гласио: „У Републици је у службеној употреби
српски језик ијекавског и екавског изговора и ћириличко писмо, а латиничко писмо на начин одређен
законом.
На подручјима гдје живе друге језичке групе
у службеној употреби су и њихови језици и писма,
на начин одређен законом” – Устав Републике
Српске и амандмани, важеће одредбе, III издање,
Глас српски, Бања Лука, октобар 1995. године.)
4.2. Насупрот овом директивном, класичан
примјер модела либералне језичке политике пружа
Велика Британија, у којој не само да енглески језик
није службено промовисан у језик јавне комуникације него постоје само два правна акта који
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изричито траже његову употребу: а) из 1868, којим
се прописује да едикти Круне буду на енглеском; и
б) из 1906, којим се од морнара на британским
лађама тражи да знају енглески језик – уп. Шкиљан,
1988, стр. 61.
Уставне концепције језика више посматрају
језик као израз националног и културног идентитета
него као средство комуникације, тако да њима није
одређен стварни комуникацијски ниво појединог
идиома.
4.3. На нашим просторима назив језика се и
прије (зло)употребљавао за остваривање политичких циљева. У вези с тим Шипка (2006) даје два
занимљива примјера. Први наводи извор у коме се
виде политички циљеви које је требало остварити у
БиХ преко назива „босански језик” на коме је
инсистирала калајевска политика за вријеме аустроугарске окупације – писмо поглавара Шека (од 11.
фебруара 1884) Бењамину Калају, поводом увођења
уџбеника географије у школе: „Pri popisu stanovništva Bosne i Hercegovine, u udžbeniku se kaže da svi
stanovnici Bosne i Hercegovine govore jednim jezikom
(Svekoliko domaće stanovništvo govori jednim jezikom); time se željelo izbjeći da se jezik koji se ovdje
govori nazove srpskim ili hrvatskim, kao što se to
svugdje koristi izvan zemlje, čime se želi iskazati
pripadnost ovdašnjeg stanovništva srpskoj ili hrvatskoj
nacionalnosti, što se pak u ovom slučaju željelo po
svaku cijenu spriječiti” – стр. 149. Други примjер је у
вези са једним летком: „Уочи пописа становништва
БиХ 1991. године дијељен је непотписан летак на
коме се Муслиманима сугерисало како да се изјасне.
Ту је стајало: вјера – ислам, националност –
Муслиман, језик – босански” – стр. 152, фуснота.
Шипка (2006, 163) даје сљедећи закључак:
„Назив језика је примарно лингвистичко (терми39

нолошко) питање, али може бити, као у нашем
случају, и политички проблем, па и уставо-правна
категорија и предмет судских расправа”. Међутим,
може се поставити питање надлежности лингвиста,
политичара, уставотвораца и уставних судова у
домену језичке стандардизације.
5. Срби су послије вијек и по поново у
ситуацији да граде своју националну филологију –
србистику, јер су послије Вукове смрти градили
сербокроатистику. Томе циљу треба да служе и
њихове националне институције и њихови лингвисти.
5.1. Нажалост, понекад има крупних неслагања – наводи се једно. На иницијативу Свјетског
сабора Срба петнаест српских филолога и књижевника саставили су, у форми декларације, и на шест
језика објавили Слово о српском језику, Фонд истине
о Србима, Београд, 1998. У њему су четири темељна
начела српског филолошког програма: 1. Српска
култура, књижевност и језик су недјељиви –
обухватају сав српски народ. 2. Српских књижевних
језика нема него један, којим је говорио а и сад
говори сав српски народ. Данашњи српски књижевни (стандардни) језик има своје двије варијанте:
загребачку и сарајевску варијанту српског књижевног језика. 3. Српски књижевни језик има два
равноправна књижевна изговора према рефлексима
прасловенског вокала „јат” – екавски и ијекавски. 4.
Српски књижевни језик има два писма – ћирилицу и
латиницу – в. Ковачевић, 2003, стр. 11–21. Текст
Слова је прво објављен у «Политици» од 1. и 8.
августа 1998. г., а Одбор за стандардизацију српског
језика издао је, са своје сједнице одржане тим
поводом 11. августа 1998. г., саопштење под насловом У одбрану достојанства српске језичке
науке и поднасловима Познате истине и додате
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неистине, Застарели ставови и непознавање
чињеница, И Павелић – Србин?!, Компромитација
српске науке, «Законоправило» за вечита времена и
Спречити ширење штете – Одлука бр. 2, Српски
језик у нормативном огледалу, 2006, стр. 72–76; уп.
и регионално-конфесионалне варијетете српског
књижевног језика у Маројевић, 2005¹, стр. 432–437
[О српској диоби поводом расцјепа корпуса српског
књижевног језика у наше вријеме академик Слободан Реметић истиче: „Ах, све наше српске деобе!
Научно, лингвистички гледано, на простору између
Бугарске и Словеније данас се пише једним
књижевним језиком [в. Ивић, 1999]. Нигде у свету
не постоје два, а камоли три језика са истим фонолошким, морфолошким, па углавном и синтаксичким
системима, истим бројевима од један до десет,
истом променом именице жена, презентом глагола
ићи... Све је то исто! Разлика има на нивоу лексике,
а и оне су – када је о Београду и Загребу реч –
последица различитих политичких прилика. И
странци већ пишу да на овом простору постоји један
лингвистички и три политичка језика. Лингвистички
су ствари јасне. Имамо један језик. На социолингвистику не можете утицати. ... Данас сви
Хрвати уче из јединственог буквара. На другој
страни историја се поиграла тековинама Вуковог
реформаторског подухвата. Стицајем околности,
Срби данас имају више буквара, а имали би их и без
најновијих догађаја на овим просторима” –
„Политика”, 26. новембар 2006. г., стр. 11].
5.2. Посао је велики сада у србистици – нема
србистике у ужем смислу (= науке о српском језику)
без њених научних темеља: фонологије, историје
језика и дериватологије са морфематиком. У оквиру пројекта „Опис и стандардизација српског језика”, чији иницијатор је Одбор за стандардизацију
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српског језика, а носилац Институт за српски језик
САНУ, у току је рад на фонологији српског језика
(најављена за 2007), морфологији српског језика и
синтакси сложене реченице у српском језику. У
штампу је предата Лексикологија српског језика доц.
др Рајне Драгичевић, настала у оквиру истог
пројекта. Очекује се да нормативна граматика
српскога језика буде завршена до краја 2007. г. У
завршној фази је рад на једнотомном рјечнику
српског језика у редакцији проф. др Мирослава
Николића. Раније су објављени Обратни речник
српскога језика (Николић, 2000) и Синтакса
савременога српског језика: проста реченица (Пипер и сарадници, 2005 – в. критички приказ у
Ковачевић, Српски језик, X/1-2, 2005, стр. 781–823).
Нажалост, нема заједничког става српских
лингвиста о српском правопису. У току 1993. године
појавила су се два правописа: Матичино издање
(Правопис српскога језика М. Пешикана, Ј.
Јерковића и М. Пижурице, Матица српска, Н. Сад) и
београдско-никшићко (Правопис српскога језика са
речником Р. Симића, Ж. Станојчића, Б. Остојића, Б.
Ћорића и М. Ковачевића, ЧИП штампа Београд и
УНИРЕКС Никшић). Избором Правописне комисије
(чланови Комисије су коаутори оба правописа из
1993. г. и још: Р. Маројевић, М. Дешић, М. Шћепановић и Х. Муратагић-Туна) на Ортографској
конференцији 12. октобра 1995. г. у Подгорици као
да су били приближени ставови. Међутим, приликом једногласног усвајања Основних правила
српског језика на сједници Комисије од 16. јануара
1996. г. били су одсутни чланови Комисије који су
коаутори Матичиног Правописа. Објављени Правописни приручник српскога књижевног језика настао
је колективним залагањем чланова Правописне
комисије (Научно друштво за неговање и
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проучавање српског језика, Београд, 1998), „али
основне идеје, садржај и структура његова – дело су
Р. Симића” – в. Правописни приручник, стр. 4 (Р.
Симић се и прије тога бавио нормативистичким
испитивањем језика: Српскохрватски правопис:
нормативистичка испитивања о ортографији и
ортоепији, Научна књига, Београд, 1991, иако је
„неподобни” правопис за штампу уређен почетком
1984). Још су објављена два ауторска дјела:
Милорада Дешића (Правопис српског језика: приручник за школе, Нијанса Земун – УНИРЕКС
Никшић, 1994) и Радоја Симића (Српски правопис,
Научно друштво за неговање и проучавање српског
језика – Јасен, Београд, 2003) и нова издања Матичиног Правописа.
Речник САНУ је поменут у т. 2.4 – рад на
овом великом лексикографском пројекту потрајаће,
према процјени компетентних стручњака, још три
деценије, јер се недавно (1997) стигло тек до половине посла (око 200 000 ријечи, уп. Српски језик
IX/1-2, стр. 220; поређења ради у другом извору
наводе се ови подаци: Вуков Српски рјечник из
1818. садржи 26 270 ријечи, његово друго издање
има око 47 500, Рјечник ЈАЗУ има „око 250 000
лексичких јединица”, Речник МС-МХ има око 150
000 одредница – уп. Асим Пецо, Из живота наших
речи, Просвета, Београд, 1996, стр. 332); упркос
свим претходно наведеним околностима, овдје се
није одустало од сербокроатистичког пројекта.
Оштра српско-хрватска сукобљавања око језика у
Титовој Југославији први пут су избила на видјело
1965. г. на Конгресу југослависта који је одржан у
Сарајеву. Зато ће након извјесног времена и важни
лигвистички пројекти бити обустављени – израда и
издавање Речника српскохрватскога књижевног
језика двију Матица. Издавање латиничке верзије
43

тог дјела обустављено је након другог тома. Матица
српска завршила је остала четири тома ћириличке
верзије Речника МС. Познати расплет наведених
језичких сукоба дошао је у првој половини деведесетих година.
*
5.3. Србистика као наука о српској
филологији се бави научним изучавањем српског
језика и српске књижевности. И предмет свих
националних филологија препознатљив је већ у
њиховом имену, нпр.: а) германистика – изучава
њемачки језик и њемачку књижевност (или боље
речено: књижевност њемачког језика); б) англистика
– изучава енглески језик и на њему створену
књижевност (првенствено енглеску, али и америчку,
ирску, аустралијску итд.), ...
5.3.1. У наставним плановима и програмима
за средње стручне школе у Републици Српској назив
предмета је Српски језик. Међутим, у Српској у
појединим трогодишњим занимањима у средњим
стручним школама у наставним програмима
уопште нема наставних садржаја језика, а назив
предмета је Српски језик; садржајa књижевности
има у свим занимањима, али се ријеч књижевност
изгубила у називу предмета. У Наставном плану и
програму за гиманзију нема овог анахронизма –
назив предмета је Српски језик и књижевност (у
Програму постоје и садржаји језика и садржаји
књижевности). Због говорне економије краћи назив
за предмет (Српски језик) постао је фреквентан, па
је из колоквијалне употребе ушао и у назив
предмета у средњим стручним школама! Пошто је
једно од битних формално-функционалних обиљежја језика да се он преноси и усваја културним
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путем, језик мора да се изнова учи у свакој
генерацији (уп. Бугарски, 1991, стр. 13, 39). Зато би
требало размислити о уношењу редукованих
граматичких садржаја у трогодишња занимања у
средњим стручним школама, као и о терминолошком именовању назива предмета у средњим
стручним школама – Српски језик и књижевност.
Упореди још: текст Ивана Клајна Неопходно је
увести наставу српског језика у средње школе, у:
Српски језик у нормативном огледалу, 2006, стр.
375–377 и Милорад Телебак (2002, 4): „Несхватљиво је, али је, нажалост, тако: данас је српска
граматика протјерана и из школе. Предаје се,
углавном, само књижевност, као да се ученици
школују за књижевнике, и то за књижевнике који не
знају вјештину писања [–] граматику!”.
5.3.2. У трећем разреду у средњим стручним
школама у четверогодишњим занимањима од
школске 2006/07. године у програму је модул
(тематска цјелина) Грађење ријечи и лексикологија.
Термин творба ријечи је распрострањенији од
термина грађење ријечи и код Срба се употребљава
у научним радовима и граматикама – уп. Иван Клајн
(2002 – критички приказ овог тома дат је у
Маројевић, 2005², стр. 685–779 – уз напомену
аутора: наставиће се). У понуђеном модулу има
мијешања критеријума и творбе и морфематике
(науке о морфемском саставу ријечи) и морфологије.
Зато би у вези с тим било корисно мишљење
дериватолога са катедара у Бањој Луци и Источном
Сарајеву.
5.3.3. Требало би да Република Српска добије
институте за националне дисциплине: српски језик,
српску књижевност и историју. Те су три дисциплине национални темељ сваког народа.
Институт за српски језик у Републици
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Српској мора да се бави статусом српског језика у
БиХ с обзиром на његово актуелно историјско стање
и с обзиром на језичку партиципацију Срба из
Српске у српском језику као недјељивој цјелини. То
је разумљиво с обзиром на промијењену дијалектолошку слику БиХ након грађанског рата 1992–1995.
г. и промијењени статус српског језика послије
распада СФРЈ, као и с обзиром на објелодањене
намјере Савјета Европе да у БиХ три „језика” треба
свести на „босански”. Бошњаци у Сарајеву имају
Институт за језик који своје резултате представља
као „општебосанске” у складу са терминолошким
интенцијама „босанског” као земаљског језика.
Са статусом српског језика директно је везан
и статус српске књижевности у БиХ а са њима и
статус српског народа у БиХ.
5.3.4. Значајно би било активирати рад
Друштва наставника српског језика и књижевности
Републике Српске, јер би својом активношћу допринијело побољшању статуса српског језика у БиХ.
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Шћепан Алексић

СВАКО ЗА СВОЈОМ МАЈКОМ ПЛАЧЕ
Рагиб Лимар је волио чашицу и жене више
него ишта на свијету. Да су му рекли да има у јами
безданици литар лозе и лијепо женско, он би и у њу
на главу скочио.
Оно Лимар дошло му је по занимању, али је
временом прерасло у надимак.
Пет пута се женио. Доводио је из Босне све
једну за другом и све љепшу од љепше.
Висок као и већина Херцеговаца, црн, лијеп,
са лијепим занатом и зарадом, па му није ни било
тешко да стигне до женскога срца. Али невоља је
била у томе што су му све бјежале. Ниједна са њим
није издржала ни двије године. И све редом су говориле да не воле да имају супарницу, хоће цијела, а не
само половину човјека колико је Рагиб Лимар могао
да понуди. Она друга половина била је резервисана
за чашицу и љубавницу. Рагибове законите жене редом су говориле да би лакше поднијеле и љубавницу
него чашицу. Али Рагиб дружбе са чашицом није могао да се ријеши.
Рагибов отац Садик био је међу ријетким
требињским муслиманима који су се, послије Другог
свјетског рата, изјаснили и уписали као Срби. Кад је
одрастао, Рагиб није желио да погази оно што је бабо
одлучио, па се на исти начин опредијелио и приликом пописа уписао.
Таман кад су Муслимани признати за нацију,
Садик је изненада умро, а Рагибу је оно што је он
одлучио постало нека врста аманета. Остао је и даље
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Србин и то од оних исламске вјере, један једини у
цијелој општини. Али, за то су знали само ријетки.
Једном су, на некој сједници, бирали некаквог
представника, а „по кључу” је требало да буде
Србин. Марко, звани Гроф, је предложио Рагиба.
Предсједавајући је реаговао на такву неозбиљност и
још једном нагласио да је стигла директива да мора
бити изабран Србин. Предлагач је тада лијепо
објаснио да он држи до „кључа и директиве”, па је и
предложио припадника те нације. И Рагиб је потврдио да човјек говори истину, па је у сали, гдје је
одржавана сједница, најприје настао мук, а потом су
многи почели да се смију.
Муслимани су мало испријека погледивали на
Рагиба, али кад је дошло до гласања и сви Срби
подигли руку, гласали су за и они. Тако је Рагиб
изабран једногласно. Од тада га појединци нису
више звали Рагиб Лимар него Рагиб Србин, а он се
није љутио.
Рагиб се и у пићу разликовао од других. Кад
сложе превелики број малигана у себе остали –
пјевају, вичу, ударају шаком од сто или траже повода
за свађу и битку, а Рагиб плаче. Нико не зна за ким
ни због чега плаче. Не зна вјероватно ни Рагиб, али
ипак плаче.
Једном су га пијаног сусрели на Каменом
мосту у Требињу. Плаче као киша. Кад су га упитали
шта му се догодило и сам се зачудио да плаче. Ако је
и пијан видјело се да му питање није баш пријало.
Мало се застидио и унезгодио.
„Ето, вала, нешто се присјетио рахметли деда,
па ми се одврзле сузе и вала, баш плачем.”
А дедо му умро прије скоро тридесет година.
Од тада се у Требињу, за онога који плаче без
разлога, говорило: „Сјетио се рахметли деда ко и
Рагиб Лимар”.
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Двије Рагибове бивше жене, кад су бјежале,
оставиле су по једно дијете, јер им је било лакше да
се у свијету сналазе без њега. О дјеци је водила
бригу Рагибова мајка Хата. Подизала их је и на пут
изводила док је Рагиб савијао и постављао олуке,
пио и гањао женске. За каквом бјелосвјетском, знао
је да се отисне и по недјељу дана у Дубровник,
одлазећи са пуним, а враћајући се редовно празнога
новчаника.
Како су дјеца расла тако је Хата старила и
занемоћавала. А Рагиб је био све несређенији, све
неуреднији, прљавији и запуштенији. И све је више
друговао са чашицом.
Уто је стигао и посљедњи рат. Те године,
средином љета, Рагиб је покупио дјецу и мајку и
кренуо пут бијела свијета, гдје су се биле погубиле и
све његове бивше жене.
Кроз два мјесеца јавио се телефоном у
Требиње свом великом пајташу Марку, званом Гроф.
Испричао му је како је, преко Црне Горе и Србије,
стигао до Шведске.
У Требињу се тих дана чуло да је Рагиб био и
на телевизији у Шведској. Али није он, попут
других, оптуживао за све Србе нити је говорио да су
га протјерали из Требиња. Отишао је од своје, видио
неприлику, па пошао да тражи гдје има боље.
Пајташу Марку је ускоро послао и писмо.
Писао му је да у Шведској ништа није као код нас.
Земља потпуно другачија, а и људи. Крајем јесени је
јавио да је Хата умрла и тамо сахрањена. Није стигла
да се привикне на климу и на људе.
Чим се рат завршио, Рагиб је у Требиње
стигао међу првима. Не може без свог завичаја и
града ни без људи на које је навикао. Прича да га је
нешто вукло и да би дошао таман и кад би знао да ће
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га овамо одмах неко заклати на калдрми под
платанима на сред пијаце.
Само, није то више онај предратни, често
запуштени и неуредни Рагиб Лимар. Упристојио се,
на њему одијело, кравата и лаковане ципеле, а из
њега проговарају култура и свијет. Отишао у свијет
један Рагиб, а отуда се вратио сасвим други. Не важи
за њега она стара: „Мартин у Беч, Мартин из Беча”.
И још прича да се не жели враћати за стално, али
долазити мора свакога љета или му живота нема.
Српским избјеглицама, који су били у његовој кући,
рекао је да се не секирају и да му само ослободе
једну просторију гдје може да преспава.
Са Марком Грофом и друштвом засјео Рагиб
испод платана као некада, па завели причу о свему.
Имају требињски Срби своје мишљење о
свему и тврде да су сви други много кривљи јер су
окренули леђа заједничкој држави у коју су се до
јуче заклињали и тврдили да би за њу и живот дали.
Рагиб Лимар их слуша, клима главом и одобрава им.
Не слаже се баш са свим појединостима, али је у
Шведској научио да се свачије мишљење мора
поштовати. И још казује како се и сада, послије свега
што се догодило, нигдје не записује као Бошњак него
Србин исламске вјероисповијести.
Кад су са политике прешли на обичну причу,
Рагиб је живнуо. Причао је о Шведској и Швеђанима. Нису као ми, некако дјелују хладно и прорачунато као и сви сјеверњаци, али знају за закон и ред и
тога се држе, не одступају ни за центиметар. Али
умију и да воле, да љубе људе и природу једнако
дубоко и предано као и ми, само што код њих важи
да више нису скупа чим љубави нестане.
„Није тамо као код нас да су муж и жена
заједно само зато што су вјенчани и што тако треба
да буде, иако се одавно не воле. Или се волимо или
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не волимо, слажемо се или не, а чим љубави и слоге
нема, нема више ни заједничкога живота. Зато у
Шведској има пуно разведених бракова и много
жена које не желе да се удају него роде дијете и саме
га подижу. И свима је то сасвим нормално и нема
Швеђанина који ће рећи да то не ваља. А земља им
сређена и уређена и веома богата. Хоће и да
помогну, хумано је то друштво и све је предвиђено
шта може и колико може. Ако такве људе не волиш
претјерано, не можеш ни да их мрзиш”, прича Рагиб,
а требињски Срби га слушају вјерујући и не вјерујући његовим ријечима.
Рагиб, од свих Швеђана, највише воли своју
Инге. Оженио се, прича, по шести пут, али и
посљедњи. Откако му је мајка умрла огадило му се
гањање женских, поготово онаквих за кавим је
раније трчао. Сукња га више не интересује, признаје
само своју Инге. И она има сина из првог брака, а
дјеца су им већ одрасла и свe троје су на студијама у
Енглеској. Долазе само повремено и на кратко. У
Шведској је то тако, дјеца се рано осамостаљују и
воде свој живот.
Чашице се Рагиб није оставио ни тамо и то му
Инге не оспорава. Само сад не пије литрима као
некада, него помало и полако, културно, по чашицу-двије, тек толико да мало растјера ону тиху сјету
која га притиска и да на тренутак заборави на свој
југ, мирис камена и мора из чије утробе, сваке јесени
кад је југовина, до Требиња и још даље допире
потмуло и тешко дахтање и јека. Инге разумије све
Рагибове бољке и зна шта му је и шта га мучи још и
прије него што и он сам схвати да је заиста то у
питању. И одмах га савјетује да зове пријатеље у
Требињу, да мало оде до неког локала у коме се
повремено сакупљају његови земљаци или да
једноставно прошетају. А код нас, да неко каже да га
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је ухватила некаква носталгија за прошлим временима, људима и крајем у коме је одрастао, сви би га
одмах упитали је ли гладан и жедан и има ли гдје да
преспава? Кад би одговорио да није ни гладан ни
жедан и да има гдје и да спава, многи би му рекли да
не манита и да се не претвара и не пренемаже без
невоље, а неки би се чак и смијали. Многи не би ни
знали значење ријечи носталгија, па би одмах рекли
да се прави препаметан и покушава да каже да је
неко и нешто.
Тамо у Шведској има све бесплатно, а од
државе добија још око хиљаду марака кад се
прерачуна. Понешто и заради, али не ломи се
превише, а кад би хтио, могао би да намлати грдне
паре. Али он ради повремено и помало, забавља се и
ужива радећи тек толико да му вријеме брже
пролази, јер и Инге ради и одлично зарађује, у ње је
плата око седам хиљада марака. Рагиб се тамо дружи
са свим нашима не разабирајући Србе, Бошњаке,
Хрвате или неке четврте. Идуће године планира да
доведе и Инге да види како је лијепо његово
Требиње.
Исте вечери су Рагиб и Марко Гроф шетали
улицама Требиња. А на сваком углу, крај сваке
камене куће и дрвета по једна успомена. Шетају тако
они и преврћу по дјетињству и младости, сусрећу
позната лица, а негдје дубоко у њима расте тихо
задовољство и чини им се да се опет на тренутак
враћају они некадашњи дани у којима нису знали за
бриге и нерасположење.
А онда су прошетали низ Требишњицу
остављајући иза себе град и зауставили се тек на дну
Засадског поља. Ту су сјели на једној хумчици изнад
саме ријеке. Како су сјели, тако су завезли причу.
Провели су заједно дјетињство и младост и послије
се годинама дружили по кафанама, а још су и један и
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други имали неиспричаних успомена и неповјерених
тајни.
Сједе они тако на обали Требишњице и
причају, а ноћ, препуна звијезда и мјесечине, отиче
непримијетно низ ријеку. И Требишњица је она иста,
али је све ипак некако другачије него прије и по
свему се види да су давно са ње отишли. И што је
најтрагичније, нико није ни примијетио да су отишли
и да више нису ту. Није чак ни ријека која и даље
безбрижно отиче куда и прије. Она иста ријека коју
су бескрајно вољели иако су то схватили тек кад су
постали озбиљни људи и престали да се друже са
њом.
„Кад би ти, Грофе, само знао колико се то све
воли кад се оде далеко гдје је све велико и лијепо, а
туђе. И како се отуда стално мисли на овамо и
колико снажно срце туче кад се крене у завичај. А,
кад стигнеш овамо, све је исто као и прије, а то исто
се чуди твоме силном узбуђењу и једва примјећује да
си опет ту. И као да хоће да те упита – ‟шта ти је,
болан, није смак свијета?‟ А ти си очекивао да ће се
овдје све радовати твоме повратку једнако као што
му се и ти радујеш. А оно – ријека равнодушна, град
исто тако, а околна камена брда, намргођена и сива,
брину своју бригу”, причао је Рагиб.
И цијело то вече, сједећи на хумци крај
ријеке, причајући и подсјећајући се прошлих дана,
били су само велика дјеца и ништа више. Осјећају да
су, негдје дубоко у себи, остали оно што су и били,
само што их је неко невидљив претворио у одрасле
људе од којих се пуно тражи и који у првом реду
морају да се суоче са бригама и одговорним
задаћама. А те бриге управо и јесу производ
превеликих задаћа које човјек поставља сам себи,
или му их друштво намеће, а све се своди на то да се
заима, оствари и обезбиједи. И тако, обезбјеђујући и
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остварујући, протиче неосјетно живот, слично ријеци
крај које сједе. Само што ријеке увијек има, а живот,
из дана у дан, нестаје и танча и има га све мање. Додуше ни живот на земљи се не прекида, али га живе
неки други који почињу исто тако полетно и безбрижно, а чим стигну у њихове године уозбиље чело,
угасе сјај у очима и намакну мрку маску на лице. А
њих двојица управо и јесу у годинама које наговјештавају да ће ускоро услиједити позно доба коме се
нико не радује. Како би се и радовао кад од старости
ништа грђе нема, јер не само да човјек поружни до те
мјере да више није слика ни прилика некадашњем
самом себи, него му и мисли постану тупе и туробне.
А човјек са таквим мислима препун је зловоље и нерасположења и потпуно неспособан за шалу, смијех
и сваку врсту радости, па је тежак и сам себи, а не
коме другоме.
Причали су Рагиб и Марко и о посљедњем
рату, слажући се скоро у свему и закључујући да
људи најчешће ни сами не знају због чега ратују и
шта тиме желе да остваре. Можда је Запад и
остварио неке своје интересе разбијајући Југославију
и подстичући рат у њој, али сви који су ту живјели и
живе само су изгубили. Додуше, шачица људи је
остварила што је жељела – једни да дођу до власти, а
други до богатства. То двоје иде једно уз друго, јер
ко има власт дође и до новца, а ко има новца није
далеко од власти. А народ – неко остао без завичаја,
неко без државе и имовине, а најгоре су прошли они
који су изгубили своје најближе. Али кад би сви
размишљали као Рагиб и Марко рата никада не би
било. Чему рат кад на крају за свакога бива само по
божијим законима и чека га метар земље, што и јесте
једина правда на овом свијету.
Тако су то вече поново били они некадашњи
безбрижни дјечаци и младићи којих се ништа не тиче
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и којима је будућност, која се обећава, рјешење за
све бриге. Поново су, у причи и мислима, били
пливачи на брзацима и вировима исте ове ријеке,
опет скакали у воду са грана старих врба што су се
наднијеле над њу, играли ватерполо испод моста и
крали ране трешње по околним вртовима и баштама.
Опет су имали своје прве љубави и симпатије и своје
вршњакиње, већ одавно сиједе, изборане и угојене
жене, претварали у некадашње тек напупчале дјевојчурке.
Иза поноћи је дунуо јужни вјетар, дотјерао
облаке однекуд са мора и погасио звијезде. Иза тих
првих танких облака склонио се и мјесец. Ноћ је
постала некако дубља, стварнија и постојанија иако
се мјесечина и даље пробијала кроз облаке и није
дала тами да потпуно прогута околна брда и ријеку
која је, шумећи и гргољећи, непрекидно отицала, а
опет била ту. Та иста ноћ поручивала је да је одавно
дошло вријеме за починак, а њима се није ишло јер
још је било неиспричаних и необновљених успомена
и још су бројна сјећања тражила да испливају на
површину и дођу на ред. Како је лијепа и колико
вриједи та само једна ноћ у којој се човјек враћа у
младост и опет бива на тренутак оно што је некада
био – безбрижан, раздраган, пун маштарија и
планова за свијетлу будућност, која се тако дивно
наговјештава, а на крају редовно извара, изневјери и
покраде.
У касне сате, кад су се већ наговјештавали
први знаци зоре, кренули су Рагиб и Марко кући све
се осврћући иза себе, погледујући један на другог и
пипајући се по џеповима. Чинило им се да им нешто
драго и велико остаје на оној хумци крај
Требишњице, нешто што ће им недостајати цијелог
преосталог живота, па макар он трајао још хиљаду
година. Враћајући се у уснули град, питали су се
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хоће ли и ову ноћ побрисати из свога сјећања, као
што су побрисали све своје остале одрасле вечери,
или ће је упамтити попут оних из дјетињства и
младости које су носили у себи. И што су били
ближе граду, све су мање причали препуштајући
сјећањима да их још једном однесу у дане који не
могу да се врате, али ни да се забораве. Да су умјели
ријечима исказати све што осјећају, била би то
најљепша пјесма икад испјевана.
„Не може се, вала, некад ни описат ни казат
оно што је у чојеку, па ето”, говорио је Рагиб пун
неке сјете.
Тако су, препуни сјете и сјећања и стигли то
вече до града и код Ћеловића куће се растали и један
окренуо лијево, а други продужио право, па закренуо
десно. И одмах су убрзали корак свјесни да је
прошло краткотрајно и слатко вријеме враћања у
незаборавно дјетињство и младост.
Тих дана умрла је Љубица, мајка Марка
Грофа. На стотине кафа је скувала и исто толико
мезетлука насијекла у својој кући Рагибу и Марку
кад би, полупијани и загрљени, стигли из кафане.
Није Рагиб никада питао да ли је месо свињско, нити
је разабирао него мео редом све са стола. Ни Љубица
није износила сланину пред њега, али ако се
кобасица задесила са пола свињетине у себи шта
мари за то.
Љубици су на сахрану стигли многи
Требињци, међу њима и Рагиб Лимар. Подигао је
дланове и молио се по своме обичају за душу те
добре жене, није се никога устручавао. Некима баш
и није било право што се на тај начин моли на
посљедњем испраћају једне узорне хришћанке, али
Љубица је Маркова мајка, па ако му он одобрава,
остали немају шта да причају и коментаришу.
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Тако је Рагиб очитао молитву по своме, па се
онда заплакао као некада кад би се накитио ракије
под платанима, па кренуо кући. Плаче, зајецао се, сав
се тресе од превеликог плача. Лете троструке сузе
као љешници. Никада раније није тако ни толико
плакао.
Непријатно и Марку што толико плаче и што
сви гледају у њих двојицу, па почео да тјеши Рагиба.
Говори му да је Љубица била стара, времна већ,
близу јој 90 година. Ко толика љета изброји, грехота
је за њим превише плакати. Умирати се мора, а сви
ћемо тамо једнога дана, смрт је једина правда на
земљи и да тако није не би ни ваљало.
„Немој, болан Рагибе, замјериће свијет, коме
је данас до плача и ко кога више жали.”
Тада му је Рагиб, све јецајући и лијући сузе
као најобичније десетогодишње дијете, рекао:
„Не плачем ја за тета Љубицом, него сам се
сјетио моје рахметли Хате.”
Сви су чули шта је рекао и нико се није
насмијао. Погледали су се људи, па ћутке спустили
поглед. И многима је тек тада било јасно да свако
има своју причу и молитву, да се увијек чеше онуда
куда га и сврби и да у свакој прилици за собом и за
својом мајком плаче.
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Момчило Спасојевић

ПРЕЉУБА
У сами освит двадесетог вијека, затвореним
кочијама, у које су била упрегнута два вранца, по
лошим и несигурним посавским друмовима,
путовала је млада жена са мужем, који је царским
указом именован за котарског предстојника у живописном босанском градићу Тешњу. Своје име
Драгиња од удаје промијенила је у Шарлота, бог зна
због чега. Била је стасита, необично лијепих очију и
изазовно крупних груди, рекло би се ближа
тридесетој него четрдесетој. Поред ње је блажено
хркао њен супруг Сава, наочит и пун човјек,
средњих година. Шарлота је мислила на своја три
синчића, која ће стићи касније, пошто се они смјесте
у том непознатом мјесту.
Путују споро и дуго. Наокола промичу брда
која код ње изазивају бојазан и буде нелагодна
осјећања. Дебели слој прашине, који је попао по
кочијама, прекрио је грб њеног мужа превучен
позлатом. Прашина је продирала унутра и тјерала на
сув кашаљ, штипкала за очи и нос и изливала лоше
расположење.
Врата застале кочије нагло отвори слушкиња
Тарса, прецвала дјевојка, са дебелим црним плетеницама, која жустро рече:
„Молим вас, госпођо Шарлота, хоћете ли
прећи у задњу кочију да се мало дотерате, на улазу
смо у варош.”
Очекивали су их, јер прије него што су
изашли из кочије, гомила угледних грађана
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достојанственог држања, већ је била крај њих и
клањајући се учтиво их поздрављала.
„Част ми је, господине котарски предстојниче, да вам уз Божји благослов, најпокорније
зажелим срећан долазак у нашу мирну варош…” Али
од упорног фијукања вјетра једва су се разабирале
испрекидане ријечи болешљивог и старог проте
Теодора Илића, који је био изабран да, као најстарији, одржи поздравни говор.
Неугодни налети црног вјетра и кише добро
су дошли предстојнику да прекине тај муцави говор
ријечима:
„Хвала вам, господо, на лепим жељама, а сад
се брзо склонимо са овога невремена! Биће бољих
прилика за диспут.” Са великим олакшањем сви су
то једва дочекали.
Први дани у новој средини породице Савић
протицали су брзо. Њихов стан и предстојникова
канцеларија били су на истом спрату, па ако не би
био службено заузет, Сава би често прелазио у свој
стан, у коме се снажно осјећао сладак мирис свјеже
окречених зидова. Ако није морао нигдје да путује
или није имао посјета, са слатким осјећањем
радозналости превртао је разне турске списе из којих
се упознавао са историјом мјесних прилика, а које му
је један стари турски чиновник, онижег раста, са
задивљујућим стрпљењем преводио са турског
језика.
Предстојник би понекада, предвече без реда и
правила, са осјећањем задовољства самим собом,
сједао у кочије и у топло вече испод ројева раних
звијезда на небу возио се забаченим дијеловима
града и приградским насељима.
А онда, наредне године, дошао је и тај
злокобни августовски дан.
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Најстарији њихов син Стеван, већ школарац,
иначе мирно и послушно дијете, за школског
распуста дружио се са мјесном дјечурлијом и скитао
наоколо по зеленим гајевима и башчама препуним
зрелог воћа, уживајући у слатком мирису љета.
Страшни догађај услиједио је тачно на Илидан, док
су Шарлота и Сава били у вароши код Гверића на
слави. Врело сунце је тога дана несносно пржило, па
су се дјеца начичкана око вира Звечај, купала у
пријатној води Радушице, која је лијено милила
градом. Старији и смјелији дјечаци су скакали са
стијене која је надвисивала вир. Скочио је и Стеван и
више се није појавио на површини воде. Тек у први
сумрак локални ватрогасци су чкаљама испод
стијене, на којој је дремљиво почивала стара турска
тврђава, извукли његово беживотно тијело.
Дјечак је сахрањен одмах сутрадан. Мајка је
пала у тешко бунило, па није присуствовала ни
опелу у цркви, ни сахрани. Данима је, на рубу гроба,
беживотно лежала у постељи. Служавка ју је
покаткада с муком успијавала убиједити да поједе
мрвицу круха или узме кашику-двије пилеће чорбе.
Када је, ипак, почела долазити себи и придизати се,
сатима би сједјела крај прозора и празним погледом
зурила стално у исти призор.
Пролазиле су недјеље и мјесеци, па дође и
прољеће. Цвјетао је јоргован. Предстојнику као да је
лакнуло када тих дана у ту источњачку варош дође
отмјен, лијепо васпитан младић, који ступи код њега
у службу као пристав. Био је нешто виши од средњег
раста, правилних црта лица са дјевојачким теном.
Живе, смеђецрне очи, које су свјетлуцале животом и
младошћу, и смирено држање, чинили су га још
привлачнијим. Пажњу околине плијенио је и
беспријекорним облачењем и европским образовањем. Причао је лијепо и његове јасне, лаке ријечи
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стварале су пријатан угођај. У Бечу је завршио вишу
конзуларну школу, а потом добио мјесто у Скадру.
Звао се Ферид Азапагић и био родом из Тузле. Оцу,
реису, високом вјерском чиновнику, није било тешко
да код аустријских власти измоли да му сина
пребаце негдје ближе европској цивилизацији. Брзо
се навикавао на ситне и једноставне послове и
прилике, које су владале у малој средини, и ускоро
постао радо виђен гост у дому Савића.
Дружећи се са овим младим чиновником,
предстојник је почео да живи готово бећарски, по
правилу: уживај данас, све друго може чекати до
сутра. Касно се враћао кући, а понекада и тек сутрадан, изговарајући се и измишљајући пред женом
свакојаке неувјерљиве приче о нужној потреби
службе.
А Шарлота, умјесто да се љути на младића,
што јој којекуда вода мужа, па чак и по шумама да
јуре дивљач по потоцима и урвинама, ни сама себи
није могла објаснити зашто га је, упркос томе,
гледала са симпатијама, вјешто скривајући таква
осјећања. Чинило јој се да и он, каткада, са њежном
топлином у очима, кришом посматра њу, како то
дотада нико никада није чинио.
„Можда ми се то само тако привиђа!”
размишљала је са осјећањем кривице, док јој је
душом треперила нека пригушена радост.
„Баш сам женски глупа”, прекори сама себе,
када је једне прољетне вечери, коначно пристала да
пође на забаву коју су приређивали чланови мјесног
друштва “Просвјете”. А онда се нагло застиди, јер јој
се чинило да се упушта у нешто недолично.
Облачећи се, осјећала је како јој груди испуњава
неки слатки немир. Са приличном сигурношћу знала
је да ће на забави бити и млади пристав.
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Када су се врата лагано отворила, није ни
помишљала да би то могао бити ико други до њен
супруг. Али био је то он, младић на кога је мислила.
Све је могла очекивати само не то. Застала је на пола
покрета и укочила се. На лицу су јој се огледали
печати збуњених емоција, али и нескривено задовољство:
„О, моје поштовање вашој висости, госпон
Азапагићу”, коначно је постала свјесна шта се
догађа.
„Љубим руке, и желим вам лијепо вече,
многопоштована госпођо Шарлота. Куцао сам али се
нико није јавио, па сам био слободан да уђем без
допуштења.”
Примијетила је да му глас није баш тако
сигуран као раније, да је јако узбуђен и благ и да
помало подрхтава. Био је сасвим збуњен и покрети
су му били несигурни.
„Ништа, ништа, добро сте учинили, храбрила
га је. Иначе, могли сте осванути пред вратима”,
покушавала је да се нашали.
„Госпођо Шарлота…” „Господине Азапагићу”, прекинула га је, „опростите!”
„Приђите и седите.”
Пошто се колико-толико прибрао, сјети се зашто је
дошао, па дубоким, и готово свечаним гласом, рече:
„Господин Сава вечерас неће моћи да вас
прати на забаву, па је послао мене да вам правим
друштво, госпођо Шарлота, ако вам је по вољи. Он
има сутра неки врло важан и неодложан посао у
Котарској испостави у Добоју и мора да се
припреми. Али с обзиром на то да ће прослава,
вјероватно, трајати дубоко у ноћ, можда, ипак,
наврати.”
Било је пријатно вече, неосјетно се смркавало.
Негдје су гугутали голубови, а са улице се чуо
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пригушени жамор. Чекајући да му се жена спреми и
изађе, Сава је стајао на прозору своје канцеларије и
одозго посматрао улицу и кочије са равнодушном
незаинтересованошћу. Млитаве и безначајне мисли
мотале су му се по глави.
Ни у сну није могао слутити да би у
Шарлотином срцу могла букнути нова љубав и
узбудљива прича, и то у његовој брачној постељи.
Међутим, баш то се и десило.
Одмах послије завршетка позоришног комада,
Шарлота и њен млади пратилац отишли су не
дочекавши ни почетак опште забаве. Чим су за собом
затворили врата предстојниковог стана, он је страсно
обгрли око паса, и опрезно закључа врата. „Аххх!” –
било је све што је шапутаво казала када ју је младић
подигао и понио кревету. Као преплашена птица
дрхтурила је у његовом наручју. Распаљени пожудом, брзо су се скунули. Горјели су од љубавне
жеље. Гола мјесечева свјетлост је откривала
Шарлотине заводљиве облине, почев од дојки с
набубрелим брадавицама до тамног и густог трокута
руна испод бијелог трбуха. Младић ју је махнито
љубио по цијелом тијелу. Било је све лијепо и
њежно, непознато и свето. Она га је страсно гризла и
вриштала од задовољства када је продирао у њу.
Такву необуздану страст према супругу никада није
осјетила. И ко зна колико пута су, послије кратких
предаха, изнова започињали задовољавање обостраних снажних пожуда зарањајући до дна насладе.
Била је то њена најсрећнија ноћ. Чинило јој се да
некога истински воли–први пут у животу. Живот се у
њој поново пробудио испуњен, како је мислила,
дубоким смислом.
Вријеме је пролазило. Топла осјећања
задовољства испуњавала су душе заљубљеног пара.
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Љубав се распламсавала, па су се налазили када год
би се за то указала згодна прилика.
Да би и најбезазленији догађај постао
занимљив, довољно је да се о њему почне причати.
Заморном и досадом окованом варошицом, пуној
сићушних и скривених догађаја, ускоро се пакосно
почело шапутати о тој саблазној вези, која је све
више постајала предмет гласног оговарања ситног и
непознатог махалског свијета. Опчињени слашћу,
љубавници су за све били слијепи и глуви као
тетребови.
Трагичан расплет почео је некако треће
године њихове љубавне везе, око Митровдана, када
су угледници одлучили да упозоре предстојника на
недолично понашање његове супруге. Са хладним
достојанством те ледене ријечи пред Савом је
изговорио најугледнији међу њима Хамдибег
Ајановић, крупан и рјечит човјек, иначе посједник и
предсједник Општинског вијећа. Предстојник их је
саслушао са тешким нестрпљењем и није желио
одмах да повјерује у њихове ријечи, примивши их
као нечувену увреду. Без поздрава отпустио је
збуњене варошке угледнике и наредио да му се
смјеста спреми кочија, те бијесно одјурио у прву
механу изван града.
Сљедећег дана, ништа не слутећи, нашминкана и дотјерана у хаљини некада купљеној у
Венецији, савршено скројеној и изазовној, Шарлота
погледа у неиспаваног Саву, испупченог стомака,
пепељастог у лицу и са чашом пића у дрхтавим
рукама из које је пио у кратким гутљајима.
„Треба да на време стигнем до Петровића,
обећала сам им да ћу доћи до шест.”
Ходајући нервозно по соби, зловољног
изгледа, гледајући је црвеним неиспаваним очима,
док му се у гласу јасно осјећао једва суздржан
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звјерски бијес, Сава пригушено запита: „Хоћеш да
кажеш да сад идеш код Петровића?” А онда ван себе
од силног узбуђења, не сачекавши одговор, настави:
„Драга моја жено, већ сам се распитао код
неколико породица, код којих си говорила да идеш у
последње време. И, надам се, није ти тешко погодити
шта сам сазнао. Али опет ћу ти рећи. Ни код једне од
њих није те било од тренутка када си се спетљала с
оним приставом Азапагићем. Је ли тако?!”
За тренутак код Шарлоте се могла видјети
нагла сломљеност и велика збуњеност на блиједом
лицу орошеном једва видљивим капљицама зноја,
које је преплавио кратки талас вртоглавице и она
хистерично завришта:
„То је лаж, груба, бесрамна лаж! Ови окрутни
дивљаци хоће да ми напакосте!” Али то као да није
допирало до Савиних ушију и он гласом који се
налазио између плача и бијеса који му је опасно
искричио у очима, настави:
„А све ове године нашег брака гледао сам у
теби божанство, необичну жену. Указао сам ти
поштовање и искрено поклонио своје срце. Све си
одбацила и испрљала, поломила и срушила у блато!
Погазила си брачни завет дат пред олтаром о
верности до смрти. Несрећу си унела у породицу и
испрљала њену част. Дотукла си ме!”
И ваљда плашећи се искушења да би ју могао
задавити, неспретно завуче дрхтаве руке у џепове
похабаног старог сакоа. То потпуно занемаривање и
одбацивање њеног правдања, још више раздражи
жену и у њој букну пркос. Блиједа као зид, сва
устрептала срџбом поново бијесно просикта:
„Зар ти нису већ одавно испрљао све што си
могао испрљати, све до ништице, до блата, све што
је било племенито и лепо у нашем браку. Ниси ли ти
први почео да ме вараш и свакодневно понижаваш.
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Привезао си ме за децу и кућу, да би се могао
смуцати по крчмама и ваљати са дрољама и због тога
си поносан на себе!”
Изговоривши то јецајући одјурила је у своју
собу, одакле се потом још само чуло како кључ
зашкрипи у брави. У непријатној тишини која је
завладала кућом, само се из кухиње чуло Тарсино
звецкање судовима.
Те вечери вјетровита и хладна ноћ прекрила је
тамом обавијену варош. Млади пристав ни слутио
није да је брука већ пукла, и да за њихову блиску
везу зна и сам Сава. Али пењући се степеништем до
предстојниковог стана, нека мрачна сумња увлачила
му се у узнемирену душу. Пред вратима, као ледена
мећава, пресрео га је шапат слушкиње, којој је лице
било блиједо и узбуђено:
„Господар зна све! Мало пре су се он и
госпођа страшно свађали. Бежите, он ће вас убити”,
усплахирено каза служавка и брзо затвори врата.
Сутрадан, када Сава није био у вароши, у
поподневним сатима докоњаци са непорецивим
задовољством примијетише скрушеног Ферида,
испред предстојникова стана са знацима велике
нервозе на лицу. Тишина је била сива као и крхко
небо изнад вароши. Дувао је хладан вјетар и доносио
мирис дима из распаљених мангала и лоја на коме је
негдје пржено овчије месо. Радозналци су заузели
мјеста преко пута котарске зграде и предстојниковог
стана, по доксатима дућана и до кафанских прозора,
ишчекујући шта ће се догодити. На њихову велику
жалост, није се збило ништа посебно, па се почеше
разилазити.
Тек у сумрак указала се добро позната кочија
Савића, која уз злокобно тандркање изјури из
дворишта и убрзо се изгуби на периферији града
одакле је допирао мирис траве и мокре земље.
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Пошто се кочија није вратила до пола ноћи и они
најупорнији радозналци помислише да је Ферид-бег
напустио град и са собом повео предстојникову
жену, па се у том увјерењу и они разиђоше.
Прошла је поноћ. Падала је ситна и упорна
кишица. У тим тешким тренуцима, док су им срца
парали помамни крици, несретни пар је још шетао
расквашеним пољима у кишној измаглици, смочен
до голе коже. Наоколо је равнодушно мировао
трагично мрачни пејсаж. Потпуно збуњени новонасталим околностима у очајању које је вриштало у
њима, осјећали су да ништа више не може бити како
је раније било и да се све у тренутку преобразило у
велику несрећу.
У таквом мучном расположењу и у разговору
су се касно послије поноћи вратили у варош. У Шарлотиној спаваћој соби испили су отров и заједнички
запловили у ништавило.
Црна вијест се попут свјетлице грома
раширила замуклом касабом, коју је баш то јутро
задесио жестоки кишни пљусак. Невријеме је убрзо
прошло, па је њоме завладала нека посрамљена
тишина и нелагода. Људи су ходали ћутке, кријући
погледе једни од других. Вртјели су се около без
праве сврхе и као да су нешто ишчекивали, а да ни
сами нису знали шта. Саву су једва некако пронашли у некој загушљивој и прљавој друмској
механи, у којој је пробдио ноћ бијесно лумпујући.
Душевно истрошен и хладан, с прогрушаном косом и
мртвим очима испод накостријешених обрва, ничим
није показивао своја осјећања, што се тумачило на
најразличитије начине. Некима се чинило као да је
израз његовог лица говорио: „И смрт је за њих
сувише добра!” Ипак, добар посматрач би могао
примијетити да су му се рамена нагло повила а лице
упадљиво избраздало. Дјеловао је старије и
73

болесније него икада раније, права руина. Стиснутих
зуба, непомичног израза лица, само је ћутао, и очито
није био способан за велике несреће. Изгледало је
као да ништа не допире до његове угашене свијести,
али се изненада тргао и одлучно и нервозно одбио
приједлог котарског суца да се причека још дан са
сахраном, како би се довела дјеца коју је, када је
избио породични скандал, послао у Војводину код
родбине. Осим шока, имао је и извјестан осјећај
кривице помијешане са снажним бијесом.
Посљедња вожња Шарлоте и Ферида градом
прошла је у тишини без помпе и почасти. Док је
вјетар, свјеж попут пољупца дјетета, с неке од
градских џамија доносио звуке езана, Ферида су, без
молитве, у тешкој тишини неколико плаћених
хамала, полагали у мезар, ископан испод једног
младог багрема на гробљу за отпаднике и самоубице
званом Објешеница. Причало се да је по мртвог сина
пошао стари реис, а када је чуо како је умро срдит,
без изговорене ријечи, рукама је дао знак кочијашу
да окрене кочије и вратио се са пола пута.
Шарлоту су, без посебне церемоније и
свештеника, сахранили на старом православном
гробљу Тепе. Поред Саве, који се за ту прилику
обријао и обукао свечано црно одијело, сахрани је
присуствовало још тек неколико свечано озбиљних
старих службеника хладног срца и сасвим раводушних према несрећи која је задесила њиховог
претпостављеног. Само је неко од њих, у пола гласа,
промрмљао нешто у смислу да је смрт понекада
добра ствар и да је погреб увијек такав, каквог га
покојник за живота заслужи. Небо је било покривено
великим црним облацима из којих је по самом
завршетку сахране, бљунуо силовит пљусак.
Вријеме чини своје. Дубока трава и дебео слој
лишћа покрили су раздвојене хумке несрећних
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љубавника, а рђа нагриза жељезну ограду око
Шарлотиног гроба. Од свега остала је само тужна
прича, па се и она почела заборављати.

ЗАПИС О УМИРАЊУ
Е, како се радо сјећам дјетињства и топле
њежности с којом нас је дочекивао мој ујак. У авлији
ограђенoj тарабама сједио би спокојно под крошњом
бијелог дуда, који је још дјед засадио. Пуно лице,
густе обрве, мали поткресани бркови, стално насмијешене дубоке тамне очи. „Љето je”, каже, као да
ја то и сам не видим. Док би ујна разговарала са
мојом мајком ја сам са ујаком већ био у воћњаку и
брао као памук мекане јабуке палучке, које сам
неизмјерно волио због њиховог слатког и мирисног
окуса. Затим би ме водио у шталу са пчелињаком
поред ње. Сјећам се и његових необичних прича о
вилама, змајевима и дивовима само са једним оком,
које су у мени будиле неку слатку језу и остављале
ме без даха. По повратку, на столу би нас чекала
једноставна пита масленица која се још пушила и од
које је читава кућа пријатно мирисала. Јели смо је са
густим киселим млијеком. Мајка и ја кући би се
враћали с корпом пуном воћа и обавезном теглом
меда на дну.
А онда друга сунчана слика.
Јутарња свјежина на малој жељезничкој
станици. Шиштање локомотиве, отправник возова у
капи са црвеним ширитом, милиција и кондуктер са
никлованим клијештима за бушење карата, све је то
на мене остављало незабораван утисак. Дрвене клупе
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у купеу биле су тврде и уске. Сједим на слободном
мјесту поред прозора и осјећам неко необично
узбуђење. Воз клопара росном јутарњом природом.
Не одмичем се од прозора, да ми не би што
промакло. У једном дворишту жена храни кокоши.
Промичу шумарци, а мјестимично, на слабим
пашњацима, пасу мања стада оваца.
Стижемо на чувени дервентски вашар, а тамо
врева, бука, пехливан на жици, медвјед који игра.
Бисер славља су мноштво слаткиша, као лед хладнa
и меденa бозa, мирис топле халве и печења под
шатрама. Ујак ми купује фишек тврдих бомбона.
Какава срећа!
Вријеме пролази, живот непримјетно клизи.
Мој ујак се већ доимао као зрео човјек који је много
тога искусио. Са мирним и замишљеним изразом на
лицу, на којем су бриге већ утиснуле прве боре, био
је особа рођена да никоме не смета.
Годинама, у танкој радничкој блузи, раном
зором одлазиo je у фабрику. Од мале плате школовао
је троје дјеце и правио кућу у граду. Због оскудице
ријетко је излазио у друштво. Сиротиња челичи.
У животу какав га је задесио, испуњеном
радом и обавезама, каткада би искрснула и каква
ситна радост: успјех дјеце у школи, повишица плате
или каква скромна гозба о празницима, а посебно о
Ђурђевдану, који je, због комунистичке власти,
славио готово тајно.
Знао је вриједност ситних ствари. Волиo je
рана устајaња, сједење поред ријеке са рибарским
штапом у рукама, дуге шетње у природи, те шалe и
сталоженe разговoрe с људима о сасвим безначајним
стварима, живјети, хеј – живјети!
И онда је све нагло прошло. Живот је постао
кошмарни сан из кишне ноћи.
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Почело је у рано прољеће. Природа се будилa
из зимског сна. Снијег се дуго опирао слабим
сунчевим зракама. Прољеће долази споро, иза дуге и
јаке зиме. На небу облаци. На земљи магле.
Низале су се лоше вијести праћене јаким
узбуђењем, страховима и бригама. Загрмио је рат.
Нико више није спавао мирно. Празне трговине. Пси
у чопорима лутају улицама. Окишало се у души.
Неспокојство. Сваки нови дан доносио је понајмање
један ружан догађај. Пролазиле су колоне тек
мобилисних војника, а онда сизали лешеви, избјеглице. Смрт је узимала не бирајући.
Ујака су затворили под сумњом да је као
Србин посједовао скривено оружје. У затвору су га,
као пса, шездесет и два дaна држали везана за
решетке. А онда су га изненада пустили и болесног
тјерали да копа ровове. У љето 1993. године, његово
здравствено стање постало је очајно.
Дошао сам му у посјету. Сједимо тако свако
са својим мислима, свако за себе шути и опет се
добро разумијемо. Живот му се галопирајући
ближио крају. Гранате су пријетиле са свих страна.
Сишли смо у подрум, како би били бар мало
сигурнији. Сами смо. Његови унуци и остали
укућани су вани. Мало је затишје па се свијет, као
кишњаци послије кише, размилио, а син му је на
ратишту – копа ровове. Болест му је тешка. Синоћ
сам уснио да је умро, баш умро, па ето. Чуо сам и
његовог комшију како каже: „Боље је и тако него да
се пати, болест му је тешка.”
Гледам га покривеног деком, иако је топло
љето. Покушавам, с примјетном колебљивошћу у
гласу, започети неки разговор у нади не би ли га
макар мало орасположио.
„Проћи ће и ово, ако Бог да, прездравићеш па
ћемо ускору у шетњу до Кисељака.”
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Наиме, откако је у пензији, имао је обичај
често шетати до Кисељака и по пропланцима Црног
врха тражити прве прољетне гљиве. Бавио се и
рибарењем, из забаве, ради опуштања и дружења.
Волио је жубор воде. Осјећао је да је већ проживио
све што је у животу било вриједно проживјети, што
је појачавало утиске његовог осјећања безвриједности и беспотребности.
Гледа у мене и сумњичаво врти главом,
његово ћутање богато и дубоко: „Ја сам своје шетње
одшетао. Одавде ме могу само у ковчегу изнијети”,
каже наизглед мирно, настојећи да му глас не
задрхти и да не заплаче.
Пали цигарету једну за другом, жудно вукући
димове. „Без цигарете је теже”, каже, „него без
хране.”А кутија „Бонда” је 35 марака.
Цигарете му више не могу нашкодити, нити
помоћи.
Видим да је у депресији, у стању без икакве
жеље, па му покушавам вратити нешто мало
оптимизма и воље за животом, и заштитити га од
сопствених погибељних мислих причом како ће,
ипак, оздравити. Са дворишта се чује цика дјеце,
љуљашка их увесељава и разбија свакадашњу
монотонију боравка у влажном подруму.
И кад ми се учинило да сам на неки начин
успио да га разведрим и оживим, даде ми знак руком
да приђем. Помислих, хоће нешто у повјерењу да ми
каже, али он изненада смакну деку са себе и за
тренутак указаше се бијеле голе танке ноге, као са
фотографија логораша из Аушвица. Ништа не
говорећи поново их прекри. Ни ја не рекох ништа, а
и шта бих. Погледа ме овлаженим очима, и све ми би
јасно. Као сув прут крхке мршаве ноге и посивјело и
опустошено лице су све говорили: „То што ти
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причаш су бајке. Свјестан сам ја свог несрећног
стања!”
Размишљам, сав напрегнут: „Шта је крив овај
човјек онима који дозваше рат, који му убрза крај?
Он, коме је сада потребна пажња и добра храна,
живи псећим животом у непријатељском окружењу
својих суграђана. Треба му здравствена њега, а не да
беспомоћан лежи у влажном подруму и слуша
злокобне звиждуке граната, које као да се ругају
његовом умирању. Зна он да ни подрум није нека
ваљана заштита. Зна добро издржљивост своје куће.
Он ју је правио својим рукама од своје скромне
плате, умањујући своје жеље и штедећи на свему. Не
боји се за свој уништени и сатрвени живот, већ
брине и страхује за осталу чељад.”
Потом ујна, измученог потамњеног лица,
уноси каву, нуди и њега, а он само одмахује руком.
Тишина је гробна.
Видим да од даљег разговора нема ништа,
сједим и само гледам. Улијеће унучица Милица,
његова љубимица и сједа до дједа. Он ју гледа и
гледа, и само шути. Па и да проговори, може ли
објаснити себи, а камо ли њој, чему овај рат и
гранате? Зашто, умјесто да опуштено и безбрижно
сједе у сунчаном дворишту, морају боравити у
поруму? Зашто, зашто?!
Услед нелагодне тишине, наједанпут се
присјетих једне његове приче, коју ми је испричао
након многих година нашега дружења, уз претходно
чврсто обећање да је никада никоме нећу испричати.
И нисам, све до сада! Испричао ми ју је у
затреперилом, јаком осјећању, заправо, у пијанству.
А односила се на један скривени дио његовог
живота. У вријеме послије Другог свјетског рата и
дугих година комунизма, о тако нечему морало се
шутјети...
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Наиме, он је пред рат, док је још корачао у
сусрет будућности, радио у Србији као шумски
радник. Био је млад и жедан живота. И, као и многе
друге, војска Драже Михаиловића га је обукла у
униформу. У ставри, кренуо је добровољно, не
размишљајући много какав би могао бити томе крај.
И убрзо се нашао у крвавим биткама, али је срећно
прошао кроз многе опасности и муке. Био је и на
Неретви. Причао је о мразу на ноћним стражама,
неспавању, о ужасима битака, о глади и другим
теретима војничког живота, тако блиског смрти.
Говорио ми је, да је остао жив јер се никада ничим
није истицао и да и ја то имам увијек на уму у
опасним временима. Шта је све проживио, тешко је
описати. Видио је он толике смрти које су га касније
још више везале за живот. И онда, рат се завршио.
Све младићко нестало је у њему. Слиједило је тешко
бреме многих дана и ноћи током низа година. А он
је, ипак, дубоко у себи остао вјеран прошлости и
времену кад је сам себи био господар, али је знао да
прошлост не обезбјеђује човјеку ни храну, ни одјећу
нити кров над главом, па се, из нужде, неискрено
приклонио онима који су уништили његов
младалачки сан.
Колико год је своје четниковање предочавао
као присилну мобилизацију, ипак је оно утицало на
добијање посла и статус у предузећу у коме је радио
и однос средине у којој је живио, па и на све друго.
Увијек је у зраку висило оно: „Знате он је био...” Али
иако му је живот био динамичан и тежак, он га је
волио.
А онда је брзо дошао и тренутак суочавања са
истинском смрћу. У својој кући на Тепету сад лежи
смртно беспомоћан, а некада као момак, када би се
ујутро купао у хладној води, снажније је изгледао од
какавог боксера. Али, свему прође вријеме!
80

Недуго послије тог нашег сусрета, згњечен
опаком болешћу, умро је. Лежао је на одру смирен,
стрпљив, бескрван, помирљив. А како је рат још
трајао сам покоп обављен је убрзано и тихо.
Рат је био па и прошао. Сутон се помало
спушта док завршавам ову причу. Пред вратима
почиње да шапуће кишица. Оскудна су ова моја
сјећања. Ништа није како је било. Не идем више
ујаковој кући, али понекда одем на његов гроб.
Успомена на њега, у моме срцу, трајаће док живим.
Одлажем перо, кувам каву, а затим палим
цигарету, укључујем телевизор и гледам филм са
пуно мртвих до самог краја.
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Катарина Фиаменго

ДОМ ЈЕ ТАМО ГДЕ ЈЕ СРЦЕ (АКО ГА ИМАШ)
Ходао је улицом спуштене главе, а ипак је
могао да осети сваки поглед који су му упутили
пролазници. Знао је да је другачији, некада је то
сматрао предношћу, али у последње време му је све
теже падала изолација коју му је то доносило. Када
је долазио овде, један од разлога што је био изабран
је то што веома личи на њих – обичне људе, у сваком
случају више од својих сународника. Међутим,
сваким даном је само све више схватао колико је
различит. То је постајао све већи терет.
Покушавао је да се уклопи, то се донекле
поклапало и са његовим послом – прикупљањем
информација. Опонашање њихових обичаја може да
буде корак ка прихватању. А дубоко у себи, он је
желео управо то – прихватање. После толико година,
то је постало важније и од његове мисије и од
његовог порекла. Желео је да шета улицом, а да деца
не прокоментаришу „буљави”, желео је барем један
поглед пун симпатије, а не згражавања. До доласака
међу ове људе нико га никада није сматрао ружним.
Напротив, био је врло пожељан и популаран у својој
домовини.
Усвојио је све навике које је могао да се
уклопи. Научио је савршено да кува, иако никад неће
окусити ту храну (додуше, претварао се и да је једе).
Свакодневно је одлазио на посао у маркетиншкој
агенцији и окретао бројеве телефона нудећи
којештарије. Људи нису могли да га виде, али су
примећивали да је странац јер никада није успео да
усаврши акценат. Вероватно је зато имао најгори
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проценат уговорених послова – људи су били
неповерљиви.
Пратио је моду, увек је био добро обучен, а
поседовао је и завидну колекцију капа и шешира.
Оне су могле донекле да га сакрију од радозналаца,
али нису могле да сакрију његове крупне, тужне,
нељудске очи. Покушао је да носи наочаре за сунце,
али кроз њих није ништа видео. Дефинитивно је
одустао од њих када се једном приликом сударио са
женом таквом силином да су му спале и наочаре и
шешир, а она је почела да вришти. Ту су се убрзо
створили и полицајци, а чак су и они били згрожени
његовим изгледом. Нису му ни тражили легитимацију.
Жељан друштва, често је одлазио у биоскоп.
Како је све било различито од његове домовине! Сви
ти пејзажи, зграде, реке... Све је било другачије.
Гледао је филмове и размишљао о свему што је
оставио када је кренуо на овај далек пут. Знао је да
иде за цео живот. Тада је то деловало као огромна
дивна авантура. Сасвим нови свет и прилика да
помогне свом народу. Он, један од најперспективнијих примерака своје врсте, образован, наочит и
пун идеала, није оклевао да испуни своју сврху. На
крају, требао је само да седи и учи о овим људима, а
већ је био херој. Нико није помињао усамљеност.
Пре завршетка филма би се искрао из
биоскопа и кренуо кући. Ни то није заправо била
кућа, то је била истраживачка станица, али се он
трудио да што више личи на овдашње куће. Наређао
је цигле преко металних зидова и поставио бескорисни црвени кров. Накачио је саксије и завесе на
прозоре и махао је комшијама у пролазу (али му они
нису одмахивали).
Данас је био петак и за 2 сата је био уговорен
термин за недељно слање извештаја о Земљанима. То
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је значило да мора да одради још неке експерименте
у лабораторији. „Ово је тренутак када би човек почео
да плаче”, рекао је сам себи. Ако брзо заврши са
субјектом Ц, стићи ће на време да одгледа своју
омиљену сапуницу.

ПОСЛЕДЊИ РОМАНТИК
Да је то био холивудски филм, ово би била
једна од оних легендарних сцена где главни јунак од
укуса своје крви добија надљудску инспирацију да
последњим атомима снаге премлати гомилу злих,
знојавих и тетовираних зликоваца. Уместо тога, он
се окренуо за добрих 90 степени, пао и остао да лежи
у гомили срче. У позадини је ишла нека електроника
и он је у тренутку помислио да му је парче зуба
застало у грлу. Пажњу му је одвукла ципела која му
се забила у стомак и одузела му дах. Почело је
озбиљно да му се мути пред очима, људи су постали
искривљене силуете, а онда је она почела да му се
приближава. Прво је препознао њене ноге, а онда
сукњу.
Цело вече ју је посматрао и стварно му је
била фрка да јој приђе, била је превише добра. На
крају је ипак скупио храброст, али им је тренутак
блискости нагло нарушила песница која му се унела
у фацу.
Надао се да је ово ипак реалност, а не
несвестица, јер је изгледало као да је њој заиста
стало да види шта је с њим. Чучнула је поред њега и
додала му папирну марамицу. Лице му се развукло у
огроман крвави осмех. Причала му је нешто, али је
њему зујало у ушима, па је наставио блажено да
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буљи у њену силуету. На крају се окренула ка другој
(изгледа мушкој?) силуети, а њему је коначно стигао
до мозга њен кратак монолог: „Кретену, рекла сам ти
да имам дечка...”
Док је одлазила, он је и даље лежао са осмехом и размишљао како је то најлепши глас који је
икада чуо.

ЗУБОБОЉА
,,Тако ће сутра и мене гиљотина за доручак”,
помислио је и наслонио се на влажан зид. Споља су
допирали узвици гомиле. Вашарско расположење.
Њега је болео зуб и није му било до гунгуле. Хтео је
да се то све што пре заврши.
А пре неки дан је још увек могао да ради. И
да пије. И онда није мислио на бол. Живот му је,
барем сада, посматрано из тамнице, изгледао леп.
Или пијан. „Ма то је исто... ”
Уштинуо се за бутину најјаче што је могао.
Не да би проверио да ли сања, већ да би скренуо
мисли са зуба.
И онда је јуче остао без пара. И пића. Дошао
је Пјер, опет пун својих прича које никог нису
интересовале. Пјер је био познат по томе, сатима је
могао да прича једно исто, о друштву, о политици, о
свим досадним стварима које није разумео. Он је
стрпљиво ћутао и слушао јер је Пјер понекад плаћао
и неко пиће. Овај пут је изгледало као да ће бити још
боље – Пјер је имао посао за њега, и то добро
плаћен. Могао је од тога да живи недељу дана, и још
да прослави. Морао је само да научи неколико

85

реченица, њему безначајних, и да их пренесе „особи
А”, како ју је Пјер назвао.
Добро су залили то вече. Кренуо је,
тетурајући се, уживајући у блаженству које је понекад могао да приушти – улице су се љуљале, људи
су били лепши и он се смејао и певао. Заборавио је
куда иде, како да нађе „особу А”, али никако није
могао да заборави Пјерове речи и почео је гласно да
узвикује те чудне злоћудне реченице и да се врти,
врти...
Тамница је била прљава и смрдљива, али он је
на то већ навикао. Једино га је болео зуб и он се
натерао да што пре заспи и заборави тај нелагодни
осећај.
Пробудио се пред свитање. Јутро је било
свеже. Појавио се дебели стражар са кључевима.
Водио је Пјера. Откјучао је тешка врата и гурнуо
Пјера на земљу, а њега повукао напоље. Све је било
спремно за представу.
Корачао је, а однекуд је допирао мирис
свежег, врућег хлеба и пунио му ноздрве. Уопште
није мислио на зуб.
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ПРЕВЕДЕНА КЊИЖЕВНОСТ
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Оскар Фрајзингер
СМРТОНОСНА МУЗИКА1
Пијаниста у „Hot Shot-у” није смео да свира
ни Баха ни Бетовена. То не би одговарало једном
каубојском салуну. Зато је морао да се задовољи са
„The Wild Rose of Texas”, „Rider Ride Along” и
„Molly Malone”. Морао је да живи од нечега, тај
пијаниста, а да је свирао Баха или Бетовена каубоји
би га могли још и линчовати. Зато је углавном
свирао само оне изанђале мелодије које је народ
тражио. Али свирао их је тако страсно, тако је
осећајно прелазио преко клавијатуре да се чинило
као да његов трошни инструмент доживљава другу
младост када би он на њега ставио руку, строго и
захтевно, да би га онда преко срцепарајућих адађа и
страхопоштовања достојних крешенда извео у оне
више области где музика прелази у ћутање и где
више није потребно ухо да би се она чула, зато што
више не прилази човеку споља, већ изнутра, и буди
се у сваком дамару тела попут пупољка у пролеће.
Чак би се и погрешни тонови под његовим чаробним
прстима исправљали, као да се лоше наштимован
клавир у том тренутку уздигао до једног Steinway-а.
Тако је велика била моћ његове музике да је
Little Mozart, како су сви звали клавиристу, изгледао
као да лебди у неком другом свету када би чаше,
песнице и меци почели да лете унаоколо. Усред
крикова и пуцњаве, усред треска и крештања,
урлања и псовања, у општем метежу сасвим нечујно,
1

Прича преузета из збирке Крхки светови (Легенда, Чачак,
превод: Златко Красни). Oбјављујемо је уз одобрење власника
издавачке куће Легенда Драгана Бисерчића.
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ширила се његова музика, бескрајно благо све
мирећи, и мада је нико није опажао ипак је све
прожимала. Јер у тим тренуцима Little Mozart није
више свирао „The Wild Rose” и „Molly Malone” већ,
непримећен од свих, забрањеног Баха и прогнаног
Бетовена.
У хаосу је био слободан да ради оно што му је
поредак света забрањивао. У олуји усковитланих
тела и столова што су се ломили, он је сејао мир и
стварао један бескрајни простор који се попут каквог
заштитничког крила надвијао над тесним салуном,
невидљив, примајући у себе сваки ударац у
неизмерно, растварајући све метке у бескрају.
Little Mozart-a није у таквим тренуцима могло
дотаћи ништа. Меци као да су пролазили кроз њега,
као да ту више није било његовог тела, његовог
клавира, већ само музика, а њу није могла да обори
ни најгушћа киша метака.
Овако је дивна, овако је силовита музика
Little Mozart-a била, међутим, само зато што је он
волео. Он је волео једину особу у овом отрцаном
салуну, у овом прашњавом гнезду, да, једину особу
на целом свету која је била у стању да његову музику
слуша и онда када би се „Hot Shot” претворио у
бучно бојно поље. Тада би Daisy, заборавивши на
све, стајала на крају шанка и лебдела заједно са њим
кроз оне тајновите светове којима живот награђује
само оне који се воле, а понекад и песнике. Лаког
корака они би трчали једно према другом преко
звучног моста што га је између њих подигла музика
Little Mozart-a. Коначно заједно, скочили би, држећи
се за руке, у несхватљиво и остали тамо док се метеж
у салуну не би смирио и док не би опет морали да
преузму своје улоге на прљавим даскама стварности.
Daisy је радила као играчица у „Hot Shot-у”.
Плаћена је за то да из вечери у вече одигра на
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паркету „French Cancan” којом приликом би
показивала ноге, подвезице и гаћице. Иначе публика
што је зурила није од ње хтела ништа више, баш као
што није хтела да слуша ни Баха, ни Бетовена. А у
њеном телу, то је осећала, било је толико савитљивости и љупкости да је мислила да ће да препукне
док у ритму свог смешног канкана поскакује на
бини.
Једино што јој је пријало била је свест да игра
по музици Little Mozart-a. Јер Little Mozart је свирао
тако фино да јој се чинило као да сваки од његових
тонова милује њено тело. То јој је давало снаге да и
даље игра.
Затворених очију,
Мислећи само на његове прсте
Испуњена једино жељом да постане његов
инструмент.
Када је једне вечери опет отворила очи,
вратанца салуна се раскрилише и они упадоше
унутра као да су их у салун испљунули ветар и
песак.
Један, двојица, тројица, четворица, петорица,
шесторица.
Брадати мушкарци са дугим, прашњавим
мантилима и опасном ватром у погледу. Тишина и
потиштеност проширише се у „Hot Shot-у” док су
они звецкајући мамузама корачали према шанку.
Каубоји који су ту стајали узмакоше да им направе
места. Други напустише локал.
Када је бармен поставио испред њих шест
вискија они затражише и седму чашу. На његов
упитан поглед вођа одговори да седмог додуше нико
не може да види, али он увек јаше с њима и далеко је
најопаснији од целе банде.
Бармен је разумео те напуни и седму чашу.
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За столовима се од сада разговор водио само
шапатом. Daisy је стајала као окамењена на позорници, а Little Mozart није био у стању да даље свира.
Тада вођа банде подиже поглед према Daisy.
„Играј!”, рече.
А клавиристи нареди: „Свирај!”
Но, овај се осећао као да су му руке од олова.
Није могао ни да их покрене. А играчица, уместо да
игра, повуче са ивице позорнице, разрогачених очију
од ужаса.
Тада десперадос невероватном брзином
извуче свој револвер и опали – да ли су то била два
пуцња или само један? – у бочну страну клавира и у
дашчани под пред Daisyним ногама.
У салуну завлада мук.
„Сви напоље!” нареди десперадос, „остаје
само играчица... и клавириста.”
Столице попадаше на под и лактајући се сви
појурише према излазу.
Сада су остали сами: њих шесторица, играчица, клавириста... и невидљиви седми.
Тек сад је плес могао да почне.
Вођа се намести иза Little Mozart-а и
притисну му своју четрдесет петицу у потиљак.
„Има да свираш”, просикта, „за седам живота
гладних, усамљених копилади који превише дуго
нису имали никакву забаву.”
И Little Mozart поче да свира.
И Daisy поче да игра.
И тело и музика се спојише, оклевајући и
дрхтећи, најпре, а онда све сигурније и необузданије.
Little Mozart не би могао да каже шта то свира, а
Daisy није знала какве је покрете изводила, али што
је дуже трајало, што су слободније бивале триоле и
плес, утолико је опасније и пожудније горела ватра у
очима десперадоса.
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Кад је музика утихнула и Daisy дахћући хтела
да стане вођа рече другима: „Узмите је!”
„А ти свираш даље!” нареди Little Mozart.
Daisy је вриштала кад је мушкарци зграбише.
Вриштала је када је оборише на под и поцепаше
хаљину с тела. Вриштала је када прво копиле с пуно
презира и брутално продре у њу. Daisy је сада била
само крик, онај продорни, ужасни крик који Little
Mozart више није могао да поднесе.
Он поче да свира.
Са револвером откоченог ороза у потиљку
свирао је Баха и Бетовена, Бетовена и Баха, најпре
једног за другим, затим помешано, све гласније,
гласније, све необузданије како би надјачао крик,
али је крик сада био у њему, није хтео да ћути, борио
се против музике, угурао се између нота, пробио се,
експлодирао у његовом мозгу.
Тада поче да свира нешто ново, нешто што
никад није постојало. Прво је то био ковитлац,
спирала тонова, затим је почео да се надима, моћно и
очајнички, све док се није претворио у оркан,
односећи све са собом, крик и насиље, љубав и муку,
живот и смрт.
Свирао је на свих 88 белих и црних дирки у
замену за шест метака у бубњу револвера, свирао је
за једну жену која је у себе примала шесторицу
мушкараца. Шесторицу!
Вођа је бројао са другима: „Један, два три
четири, пет.”
И када је један други заузео његово место иза
клавиристе и када је он лично продро у Daisy која
више није вриштала већ је само тихо дахтала, онда
рече: „Шест!”
А кад је био готов, сада је недостајао само
седми, невидљиви, који је такође хтео свој део.
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И добиће га. Десперадос извуче револвер из
футроле коју је одложио и притисну га полако уз
Dais-ино оскрнављено крило.
Онда рече: „Седам!”
Када пуцањ одјекну прсти Little Mozart-a
засташе. Као да су се закопали међу дирке. Музички
оркан изненада занеме.
Усред једног септакорда сузе су се сливале
низ лице Little Mozart-а док је он очекивао последњи
пуцањ свог ослобођења. Сузе, јер је мост сада био
заувек срушен, јер је крик и даље лутао кроз његово
тело, од вене до жиле куцавице, од једног срчаног
зида до другог.
Зато што је бубњао по поребрици тај крик
који му је кидао чело. Зато што је музика застала у
септакорду. Little Mozart је чекао дуго. Чекао је и
када је банда већ давно напустила салун и поново се
тркала са ветром и песком.
Јер смрт је умела да броји само до седам.
А Little Mozart је био на осмом месту. Осмо место је,
међутим, значило живети, или некако преживети,
иако никакав живот више није био могућ.
Дуго је је још живео Little Mozart, предуго.
Из године у годину лутао је са својим клавиром по
Западу. Од једног салуна до другог. И увек са
старим, пробушеним, раштимованим инструментом
који је на колицима вукао магарац. Од селендре до
селендре. И њега су носили ветар и песак, као и
седам јахача. И он се кретао без предаха, и он гоњен,
и он у потрази за спасењем, јер страшни комад од
оне вечери још није био завршен и док га не одсвира
до краја знао је да у њему никад неће умукнути онај
крик.
Ишчекујући овај дан Little Mozart је своје
убоге тираде свирао у свим салунима Запада, од
Абилене до Ел Паса, од Албукерка до Денвера.
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Притискао је стотину, хиљаду пута, те своје црне и
беле дирке.
Са изузетком једне једине.
С изузетком оне судбоносне дирке којом је
онда употпунио свој септакорд. Попут плеса мољца
око светла развијало се његово свирање око ове
забрањене дирке, ове празне тачке коју је мајсторски
ескивирао, прескакао је и музички окруживао, и увек
умео да је заобиђе.
Инстинктивно.
Са смртоносном сигурношћу.
Јер Little Mozart је још увек чекао. Чекао је,
јер је умео да броји. Али он није бројао године што
су поред њега летеле, није бројао ни мноштво локала
по којима је свирао, није чак више бројао ни дирке
свог клавира. Не, он је увек бројао само до шест,
увек само до шест, а седам је држао на нишану, црну
септиму на свом клавиру. Његов живот задржао је
дах смрти, деценијама, спречавајући га да испусти
душу пре него што се број напуни, пре него што
мера буде испуњена.
А време је сазревало.
Неприметно.
И време се испуњавало.
Једне хладне вечери, високо на северу, у
једној селендри по имену Whitebird у планинама
Clearwater, мера његовог сеновитог живота најзад је
попуњена.
Као и сваке вечери Little Mozart се жалосним
тоновима пробијао кроз ноћ свог очајања кад се
отворише врата салуна, баш као оног дана када је
музика замрла. И баш као и онда прашњави ветар
убаци унутра шест шакала луталица у истим
дугачким мантилима и сивим брадама.
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Little Mozart престаде да свира. Само је седео
спуштаних рамена и погнуте главе док се није чуло
наређење.
„Свирај!” рече вођа, „свирај за шест измучених душа које жуде за мало топлине.”
И Little Mozart поче да свира. Јер у њему
нешто поче да расте прожето вечитим истим криком.
Појави се комад од оне вечери, као да га је годинама
вежбао, он излете из дна његове душе као поплава.
И клавир је јечао под бесом музике.
А шесторица од седморице окретоше главу.
Полако извадише своје револвере.
Полако се приближише клавиристи, с
пепелом у очима, окупише се око њега и препознаше
музику.
Препознаше и музичара.
Један му прислони револвер уз потиљак,
откочи ороз. Чекао је.
„Музичаре не треба прекидати јер музика је
нешто свето”, рече.
Остали се нацерише.
А Little Mozart је свирао даље, свирао за своју
смрт.
Јер кад је дошао до најужаснијег од свих
акорда, он престаде. Једноставно престаде да свира.
Притисну шест дирки, а заустави прст изнад седме.
„Свирај даље”, зачу груби глас како му се
шапатом обраћа, „ту нешто фали.”
И Литтле Мозарт притисну седму дирку.
Она остаде нема.
Затим се окрену на својој столици. Подиже поглед и
укрсти га
са погледом шесторице копилади.
„Седам”, рече мирно. Чекао је.
Вођа је био једини који је разумео и који је
свестан отишао у смрт када је у клавиру експлодирао динамит и разнео тела мушкараца.
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Тела седам мушкараца.
Little Mozart је напокон вратио ту кобну
септиму.
Крик је у њему занемео.
Заувек.
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ПОЕЗИЈА
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Вишња Косовић

ВАПАЈ
Нада носталгија надвремена
Да луча студи сагледа лице
Док копни мисао посрнулог вијека
Над уморним оком Мајевице
Предањем ће ћутати камене птице
Ријеч је мрена
Између живота и времена
На крају сјаја искру грли сјена
Пјесма је вапај
Вјечност је боја узвишеног трена
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ВЛАТИ НЕИСКАЗА
Влати неисказа
Исткале густ вео
По продолима надахнућа
И предјелима усхићења
Слово се преточило
У ехо неког давно
Заборављеног сказија
Један сањар
Са пламичком стиха
Буди Орфеја
И страст уморним Музама
У даљинама које ће доћи
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СТАРИ КОТОР
Каприци трајања исписују ти вјеђе
У мозаику већ одавно окамењених ријечи
Крију се све царске и сужањске
Тежње, преваре, радости и посртаји
Ја грлим вјекове наталожене
По каменим грађевинама и плочницима
Которе, ти се браниш од пролазности
Стиснутим каменим полеђем
И васељенском плавети мора и неба
Молитве и клетве сабране
Око твојих торњева и олтара
Браздају ти лице
Пред овим и пред оним свијетом
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ЗАСТАЛА НА РАЗМЕЂУ
Пјесма
Застала на размеђу
Узлета и посртаја
Вјере и невјерице
Носталгије и заборава
Поја и претрнуле тишине
Неко јој једном
Украо сигурност
И младост везиљу
Пјесмо, кријеш се
По несигурности
Туђе младости
И своје празнине
На раскршћу
Већ одавно избрисаних стаза
Чекаш напуштене стихове
И риме које више неће доћи
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Предраг Ћеранић

ЦРКВЕ
Снажно забодене
стрше цркве
из полеглих села
Будне су
као и пут до тебе
Цркве су птице
гледају нетремице
у оне што Бога у њима траже
На цркве анђели
знају да слете
У неким се још
осјећа њихов дах
Протиче црква
између нас.
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ТВОЈА ЉУБАВ

Увијек те затекнем
на страницама које преврћем
у правопису те има
Од када си из ормара
однијела анђела чувара
свјетлост могу пронаћи
једино у реченицама
Твоја љубав је псетанце
гризе ногавицу
и често се издужи
у пузавицу која ме подупире
Док сједимо на молу
од конобара који прилази
тражимо реинкарнацију.
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НА ЊЕНИМ УСНАМА
Док јутро лиже улице
и стрпљиво буди дрвореде
моја драга раскриљених бедара
још ме тражи
А мене одавно нема
ни у словима мог имена
које она незасито изговара
И док се ноћ
с толико капака очних диже
а дан отвара
не знам да ли ме игдје има
осим на њеним уснама.

107

Анђелко Ц. Јеремић

ОПРОСТИ ИМ, ОЧЕ
Ако ми сунце истргну из ока
И кад ми утрну благодети слуха.
Силом угасе ватру крвотока...
Ако ми проспу храну из трбуха...
Преору поља гдје су ми коријени...
Пресуше изворе са којих сам пио.
Поруше олтар, гдје ме крст осјени,
Сажегну огњиште гдје сам се родио...
Избришу сјећања ком припадам роду...
Покосе наде за нова ницања...
Ако ми људску заробе слободу?!...
И њих ће, у души, надживјет' клицања:
„Слава теби Боже за моја страдања
Што челиче душу, кроз бесмртне наде!
Ти си Бог живота. А не пропадања.
Опрости им Оче, не знају шта раде!
У властитом бијесу – не знају шта чине –
Недјелима својим сами себе суде.
Не рађа се свјетлост из душевне тмине.
Звјерови се, никад, не пишу у људе.”
О Васкрсу 2011. године.
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ЕНИГМА САРКОФАГА
У царству своје слободе.
У друштву, теби милом,
Плови огледалом воде –
До сунца замахни крилом.
Свијет освоји летом.
Покори васељену.
На твоме путу „светом”
Слика ће пронаћи сјену
На земљи којом бауља пиле,
Без ореола и трага.
Муње су изњедриле
Енигму саркофага
У којим, сахрањена,
Почива суштина Битка.
„У току твог времена
Добит је клица губитка!”
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КАД НАРОД БУДЕ ПИТАО
Кад стигне правда на чин лажне вјере.
Убогих маса кад васкрсне свијест.
Црн образ тада ко ће да вам спере
И оборену да подигне кријест?
Кад правда падне на чин лажне вјере.
И гладно биће за се буде знало
Па крену маса изнурене кости
Да бране своја оглодана ребра...
Ко ће вас ваше спасти гадости?
Да ли ће бити злата или сребра
Да вашу похоту умањи бар мало?
И гладна маса кад са правдом ступи
Гријехе ваше шта ће да искупи,
Трбуха ваших да оправда сало?
Кад гладно биће освијести се мало?
Кад цикне мука стиснута у пести
И правда дође своје да затражи?
Преварен народ када се освијести
Чим ћете своје оправдати лажи?
Гладних цријева кад зајече трубе
( знак за убоге да покажу зубе)
Кад глад јуришне команде огласи
Гадости ваших ко ће да вас спаси?
Ко ће вас спасењем тада да причести
Кад цикне мука стиснута у пести?
Колико ће вас уздигнута чела
Да збрише правду бранећи злодјела?
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МОЛИТВА БОГОРОДИЦИ
Мајко чиста Христа Спаса,
Вјечна надо и утјехо,
Почуј вапај мога гласа,
Бар услиши његов ехо.
Што из таме овог свијета
Тебе моли, Тебе тражи:
Помози ми мајко света,
Тугу моју Ти ублажи.
Заштити ме под покровом
Твог пречистог омофора,
Жедној души извор буди,
Плачном оку буди зора.
Буди свјетлост незалазна
На стазама пута мога.
Буди радост непролазна,
Света Мајко Христа Бога.
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Владимир Табашевић

( којим каменом
ћеш објаснити заклане лабудове
што шетају
улицама као напуштене кћери ? )
она откопча дигиталне груди,
неколико увојака, и тек у зору на
прстима одшета цвећем из
опекотине, сама у пластичној
усни успомене, док нишани,
умочи у свест прсте обрасле
вучјом длаком, сања другове из
рата, мршти се на увек јасну
близину смрти, тресе се док
прекрива своје неизрасле удове,
пепео паралелан рониоцима као
светлост множи се већ довољно
стар да мрзи море као пусто
дечије
игралиште,
и
она
натерана да плива гола због
зечева нечије сперме, због
варијација у тихој води којима
су дозивали слане успаванке,
полако љуби кажипрсте своје
прошлости и тоне у закопанe
осмехе, у нове тренутке...
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мирише јато јасних крила
висока ноћ
неотргнутих дечака
постајемо тихи дезен
одумрлих тела
прошивени отмицама
неминовношћу искрене разлике
међусобни зуби
утискују нам наше сенке
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брадавице се обуздају онда почне снег и мрак на
длановима зелене салате мала алиса преброји ребра
мраве и наравно протрчи изнад ватре кроз судбину
бутика лепа и крвава од невиности као гробље
морнара она је важна прошлости воде
штап
уверена сам у шине
у возове
у звук који решава
мртав чвор мог детињства
али тата вечерас долеће
сам као новчић
ако се уплете у облаке
погураће га бог
својим билијарским штапом
доле
у неопаљену фотографију
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татина кравата је нож
којим га је напала смрт
за старим столом
он игра невидљиви јамб
неколико речи је залепио на коцкицу
као извештај
док његовој девојчици
лице као ретровизор пуца на троуглове
на масној грани
славуј гори нијансама кајсије
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маскенбал
( као карташки
трик подводне
мачке сакриле
су се у
сеноликој Клари
зубима као
струјом оне су
резбариле кост
бога плакале
смо дечаци

земље успаване
на лактовима
зиме
посматрање
млека и убрзани
ветрокази
хватали су се
као покорица по
напуштеним

док сам пишкила
тата је умро нагло
као што голуб нагло одлети
брзо сам отишла на ноћно купање
ронила сам
у вакууму празно
јер увек кад он умре
тражим га
премазана крвљу какадуа
као на маскенбалу
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клацкалицама
очију
заустављеним
утамниченим
фигурама или
мимиком нагло
излучене сперме
која је ниоткуда
клизала по
нама)

ДРАМА
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Миодраг Лукић

ГАСТАРБАЈТЕР
ВРИЈЕМЕ: Април, 1999. године
МЈЕСТО: Главна жељезничка станица у Цириху.
ЛИК: Ђуро Косац (стар шездетак година, повијен у
раменима, сједокос)
На позорницу која асоцира на жељезничку
станицу, на којој се налази једна клупа и пар ознака
жељезнице, излази Ђуро, сједокос, кошчат, а оронуо
шездесетогодишњак са брковима жутим од дуванског дима и огромним жуљевитим шакама које су
стално у покрету, као да њихов власник не зна шта
би са њима. Преко рамена му је пребачен капут, а на
глави стари качкет. У лијевој руци носи кофер.
Стари кофер по могућности картонски, а у десној
косу увијену у папир. Уморно се довуче до клупе и
остави кофер. Не испуштајући косу из руку осврне
се иза себе и уморно сједне. Наслони браду на
песницу лијеве руке, а десну заједно са косом спусти
у крило.
(уздахне)
ЂУРО: Нема је. Три му љеба његова пољубим, како
не могу да је нађем? Исто вако шесет шесте умало да
закасним на воз. Ко зна можда је било боље да
закасним, можда, али ја тада нисам имао куд, ко што
уосталом и данас немам.
(спусти пажљиво косу на клупу и устане)
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Исто вако у прољеће шесет шесте, дођем ти ја у
Винковце и на једвите јаде нађо ону жељезничку
станицу. Мојих Подбрјежана и Јасењана било једно
тријест-четерест, а осталог свијета ко у мравињцу,
све се шарени, све. Сва та шарена гомила се гура да
уђе у сиви воз, али ја опет сам. Ја сам вам некакав
чудан чоек па се за ме друштво не лијепи. А право да
вам кажем, није ми ни жао, некако сам се навико на
самоћу ко вук самотњак. Ја‟, сиви воз. Тад сам ја
видио да постоје сиви и шарени возови. Сиви су они
што одвозе нас покуњене печалбаре у свијет, а
шарени су они у којима се враћамо; весели са пуним
џеповима, коферима и устима пуним лажи. Лажи, да
драги моји лажи, јер да не бијеше лажи давно бисмо
се ми вратили. Мада, кад мало боље размислим доле
смо живјели у још већој лаж, па су се те двије лажи
потирале, а ова овдашња надгорњавала. Ја‟, шта но
шћедо рећ, а ја‟, покојна матер је мени рекла да се
чувам да ме не покраду. Таман ја нагазио на ону
папучицу од воза кад се сјети њени ријечи, ваљда
зато што осјети да ми се неко око стрине мота.
(Устане и покаже руком)
Ја вако итро шчепам, кад оно рука неког несретника.
Сав згужван, крезав и ра‟тичан, а море бит и
сушичав. Немаш ошта руке испрљат. Поче несрећник муцат да му је мајка на умору и да га је нужда
наћерала, ја за џеп да му дам пола оне цркавице што
ми је за пут родитељи спремише, кад ови моји
завикаше:
„Пусти болан Ђуро лопова, оде воз!”
Како уљего у воз сјети се шта ми је отац реко, а реко
је: „Ђуро сине, ти си вако на прилику мало предобар”, шћео је рећ да сам смотан ал ме штедио пред
пут, вели, “ти си предобар и зато гледај да одма
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нађеш мјесто у возу иначе ти не гине стојање.” Ма
џаба је мени што сам се сјетио кад су већ сва мјеста
била заузета.
(сједне на под)
Шта ћу јадан, сједем ти ја на онај патос у однику, а
овај свој кофер вако загрлим рукама. Јес матере ми
ово је онај исти кофер из шесет шесте, нисам други
купово, увијек ми било жао куповат нову ствар док
стара није додерана. И ко што реко сједи ја тако,
сједи, док ми стрина није утрнила. Додам Рајку
кофер на чување. Рајко је мој рођак из Јасења, чудо
од чоека, а он ме погледа некако... погледа ко да ми
оће да каже: Ко тебе посла у Швајцарску?
(Устане и дугим корацима крене тамо-амо)
Кренем ти ја кроз онај воз све ми се чини да ако
будем у задњем вагону бићу ближе и мом Подбрјежју ал јест клинац, кад погледа како прагови
остају за нама ко да они бјеже у даљину а, не воз,
нешто ми се овде скупило па оће да угуши. Оћу да
цркнем. Плућа ми отјешњаше одједном и учини ми
се да ћу умријет тако сам, међу непознатим људима,
па пожурим да се вратим тамо ђе сједе моји брђани.
Ако већ мора да се мре, нек буде неко познат крај
мене. Како стиго тамо издаде ме снага и клону на
онај патос, а из мене утече плач ко тица из кавеза. Ко
што тицу не мереш вратит у кавез тако ни плач не
мереш зауставит, кад се једном отме, а оте се Бога
ми још некима није само мени. Нека будала, Војин
из Јасења, поче да збија шалу на наш рачун, али га
озбиљни људи ућуткаше. Чини ми се да смо плакали
све до Швајцарске. Плакали смо толко да су и
џепароши заобилазили наш вагон. Освану јутро.
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Право из ноћи воз је уљего у јутро. Нисам имо
времена сунцу да се обрадујем. Јок, право из воза нас
упутише у неку амбуланту и тамо нам прегледаше
зубе ко коњима, снимише плућа и опипаше мошње.
Док је мени један ћосавко прегледо ону ствар и
пипко ме по мошњама, обрнем очи у страну од стида
и видим да мом рођаку Рајку мошње пипа жена.
Јебем ти судбину! Ја сам ти таке среће да у једну
врећу ставиш сто они женски ствари, а само једну
мушку ја би за ону мушку уватио. Тако ми је било од
рођења чини ми се, а најгоре је почело кад сам се
вратио са регрутације ко неспособан. Исти овај Рајко
и ја отишли на регрутацију. Мене вратише ко
неспособног, а њега узеше у гарду. Јебем ти правду,
из истог се гнијезда извели, он у гарду, а ја неспособан. Мислио сам да ће ме отац умлатит сикиром
колко је стего ону држалицу. Затеко сам га на
дрњаку кад сам се вратио кући. Не, није ни ријеч
реко. Ма каки само ми је показо главом (покаже
главом) да му се губим са очију.
(Сједне)
Сирота матер је плакала без суза. Без суза, јесте без
суза, одавно је суза била исплакала, за родитељима,
браћом, сестрама и дјецом. Ма да вам не причам
грдне приче... Знала је јадна да ми не гине судбина
сеоске луде, јер ме у војску не узеше, па је плакала
али није проговарала. Још кад сломи косу у Равним
ливадама, зову се равне и село се тако зове, а стрмо
је, стрмо је... ма стрмо је ђаво курац да поломи у
њему.
(Устане и показује)
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Размано ја косом по оном чаиру, а чаир до изнад
кољена, тврда трава све се под косом мота ко да је
жица, а не трава. Удари косом у камен и пуче коса на
троје. Срећом отац није био близу мене, бојим се да
би ме својом косом сасјеко. Један косац викну:
„Оооооооо, Сломио косу Ђуро Косац, Ђурооооооооо
Костин!” Неђе отам на другом брду се неко одазва:
„Ооооооооооооооој!” Нисам чуо даље већ сам утеко
да ме отац на лицу мјеста не умлати ко каку шепаву
џукелу. Глас да сам сломио косу чули наши рођаци у
граду исти дан. Није тада било телефона, све с брда
на брдо се довикивали.
Пошље кад се отац смирио, сјео ме преда се и вели:
„Никаке користи од тебе нема. Само ме брукаш.
Најбоље ти је да скочиш у неку јаругу. Гледај да не
буде она из које пију говеда, да воду не поганиш.” То
рече и оде, а ја оста, а у грлу ми се стеже, оће душа
назор да ме напусти. Сирота матер опет заплака без
суза и вели: „Ђуро сине, ваљда у овом свијету има
мјеста ђе се мушко не мјери пушком и ширином
откоса. Иди сине, ко ти је дао зубе даће ти и нафаку.
На крају сине иди у неки велики град, сва олош
бјежи у велике градове па ће ваљда бити мјеста и за
тебе који ниси олош али си бакзус. Среће немаш па
то ти је...”
(сједне)
Не одо. Нисам имо петљу. Лакше ми било да скочим
у јаругу него да одем у велики град. У то вријеме
некако отац измува да добијем папире за Швајцарску. Не знам како, ал иљаду пута ми је на нос набио
да су моји папири коштали пар добри волова.

123

(Из унутрашњег џепа извади флашу са ракијом и
потегне.)
Ђе сам но стао? А јест, Рајку испипа мошње женско,
а мени мушко. Ја љут, а Рајко се смије, чини се да му
није ушију, да би се око главе смијо од радости.
,,Ово је земља за мене мој Ђуркане, а теби би боље
било да се вратиш, кад ниси био способан у нашим
брдима још мање си способан овдје.”
Бога ми већ сутрадан се виђело да је Рајко у праву.
Ал тад била друга времена, фалило болан радника па
мене стрпаше у магацин, плата мало мања него у
хали, ал се ради више сати па дођем опет на исто.
(опет потегне, па флашу затвори и стави поред себе
на клупу)
Шта ја оно шћедо рећ? А радило, радило се брате
некад и по шеснест сати, радио би ја болан и више ал
ми не дадоше, и тако дође прва плата. Ови наши су
већ били почели да помало излазе и загледају излоге.
(публици)
Знате ли Ви како сезонци гледају у излоге? Не знате,
видим да не знате.
(устане)
Ево овако.
(Стане благо нагнут напријед, са рукама опуштеним
низ тијело и гледа полуотворних уста у замишљени
излог)
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Љеб им њиов пољубим гледају и не трепћу, не дишу,
чини се као да им и срце застане. Ја нисам, јок ја,
нисам ја дошао у Швајцарску да трошим паре већ да
и‟ зарадим, ал чим сам прву плату примио отрчим и
купим косу.
(са клупе подигне косу и покаже је)
Јес матере ми миле, то је иста она коса коју сам
купио од прве плате. Купио сам ја још доста, коса,
оцу, браћи и рођацима и однио у село ал ова није
траве видјела, омилила ми болан па је чувам и дан
данас, а да је нисам ни насадио.
(сједне)
Ја‟, купио ја ову косу и сјео вако на кревет и рачунам
за ону плату што сам примио мого би ладно да
купим вола, а море бити и пар јунаца. Мило би болан
било, а да ми је да ме виде моји у селу не знам шта
би дао... Док сам ја тако сниво уђе Рајко и вели ми:
„Ђурекане болан де ми помози да вежем ову кравату.” Ја зино ко пеш. Људи моји, онај исти Рајко што
је био у гарди и што ми се учиње паметан да
паметнијег нема, одједном подјетињио и на врат, а
врат му ко у млада бика, везује кравату. Зајапурио се
болан ко тукац, стеже га кошуља, узо мали број, а
оће још и кравату да веже. Ја му велим: „Дај болан
Рајко ниси лудо дијете ђе ћеш јадан улар себи око
врата метат?” А он се наљути па оде. Пошље видим
сви отишли, а ја сам осто у бараци.
(поново вади ракију и отпије гутљај)
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Тако прођоше мјесеци, и једно вече Рајко вели: „Ајде
Ђурекане спремај се идемо на ферије.”
Ја зино у њега. Не знам болан ја шта ти је то ферије,
да нисмо отпуштени не дао Бог, упитам га ја.
„Како болан отпуштени Ђурекане, видиш да ваке
теглеће марве нема ниђе у свијету, неће они нас
отпустит све док не оболимо или поцркамо. Ферије
ти је болан одмор, годишњи одмор.” Објасни мени
Рајко и још ми вели: „Пожури да купиш преобуку, не
мереш болан на ферије у зимском одијелу, а свитер
су ти свеједно до сад појели мољци.”
Ја почнем да сујем и газду који раднике у сред љета
шаље на одмор и Рајка што ме ћера да трошим паре
на пеобуку. Оно зимско одијело ми је било потаман.
Ал болан навалио Рајко на мене: „Дај болан Ђуро
неш нас ваљда брукат у селу.”
И тако ти ја пристанем да купим златну кошуљу:
знате оне перлонке са златним нитима? Ми дошли у
село, а свијет очи са нас не скида: Веле ено и Рајко и
Ђуро у златним кошуљама: Мој Коста сјео и рачуна
колико сам то ја пара донио и кад је све сабро вели:
„Прође ми живот у патњи: Дан и комад година и
опанци, а ти таки...” ту стаде да ме не увриједи па се
направи невјешт и промијени тему. „Ђурекан соколе
мој. Ову двојицу што су за косу прирасли, води како
знаш са собом. А ову двојицу млађих, школујте вас
тројица.”
Ја зазино да кажем да ми је вријеме за женидбу али
он само одману руком и оде. Шта сам мого. Платио
сам Рајку да им нађе посо.
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Рајко је чини ми се у оду научио њемачки, док се
мени за све ове године једва сто ријечи залијепило за
језик. Причали су људи да је Рајко и од фирме добијо
паре за нове раднике. Море бит да јест а море бит и
да није, ја му нисам свијетлио, а и ако је добијао, нек
је, ко би моју браћу запослио да њега није било? Ја
мислио они ће ко и ја, штедити пару на пару, а они
чим добише прве плате одоше за женама, а ја
наставим како сам и научио.
Мало по мало већина они што са мном дођоше
напустише бараке. Осто ја и још петорица. Моја
браћа, Јован и Милан, се поженише прије мене и
престадоше да дају за школовање млађе браће; Стевана и Крсте. Не каже џаба наш народ: Брата имаш
док се не ожени, а сестру док си жив. Оженише се и
отуђише, а мени ваља правит кућу и школоват ону
двојицу. Радио сам колико су ми дозвољавали, а да
ми нису бранили спаво би на радном мјесту, само да
зарадим да стигнем ко и остали, а вала и да убијем
бијес у себи.
(извади ракију и потегне)
Ушо био неки бијес у мене. Женскиње ми неко титра
пред очима и дању и ноћу. Дошло ми да питам Рајка
да ме одведе у неку од они кућа са црвеним
фењерима ал сам га слабо виђо јер одавно се бијеше
оженио једном овдашњом и одселио далеко од нас.
Далеко бијеше ошо наш Рајко.
(устане)
Спакујем ти се ја, натоварим поклонима па у
Шарени воз. Ријешио био да се женим па нек Коста
каже шта оће. Ал како там дођо навали он на ме:
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„Болан Ђуро немој сад, чекај још мало док барем
кућу довршиш.” Вели: „Није мушку руге ни у
тридесет и петој да се ожени.” Шта ћу шљегнем
раменима и поново у Швајцарску.
Радио сам, а поред мене некако живот пролазио да
сам га једва примијетио. А примијетио сам једино да
сам још усамљенији него раније. Ови што су са мном
дошли одавно покуповали кола само сам ја још ишао
возом кући. Неки од нас брзо стекоше, а неке Бога
ми полиција протјера. Неки веле: протјерали мале
лопове, велике нису ухватили. Шта ја знам шта је
истина, знам само да смо се некако погубили,
подијелили нестали као да нисмо испод исте планине
дошли. Ваљда сам ја једино остао исти. Будала
остаје будала.
(Сједне поново и потегне)
Радио сам и даље, сад на два посла само да зарадим
што више, али Бога ми и да се исцрпим да на
женскиње не мислим, кад ти једног дана наиђо поред
једне куће и виђо њу.
(уздахне)
До тад сам слабо спаво а тад сна посве нестаде. Ко да
сам награјисо. Нисам више ни јео ни спаво него чим
с посла дођем ко бива кренем у шетњу не би л је
смотрио. Јок, није сваки дан била пред кућом већ
само недјељом. Срце ми пуцало само да ме погледа,
а да ме погледала црко би од стида. Било ми лијепо
да је гледам из прикрајка и да снујем како сам је
довео у Подбрјежје, а читаво село дошло да види
њену црвену косу, а имала је косе добар навиљак на
глави.
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(потегне гутљај)
Док сам је једном тако гледо из прикрајка, осврну се
и виђе ме. Засјаше јој зуби ко у вучице кад се осмијену. Ја претрнио не дишем... она ми ману да дођем до
ње а ја нако изгубљен никако капију да погодим.
(устане)
Пођи тамо, пођи вамо, капија се измиче, прекорачим
ја ограду у оном сљепилу па право пред њу. Људи
моји горска вила јој није била равна. Узе ме за руку и
поведе у собу... Да вам не причам шта је било, истопио сам се ко мартовски снијег. Е тад сам одлучио да
не радим на два посла, а Бога ми ни суботом нисам
више шћео да радим. Ал ту сам се нашо у неприлици: Како да се обучем, шта да поклоним цури?
Никад до тад нисам цуру имо. Сјетим се Рајка па у
прву суботу право на баноф у ресторан ђе су се наши
окупљали. Ја мислио да сам први гост кад оно там
Рајко сједи мртав пијан. Људи моји наки чоек ујутро
у седам већ пијан. Заслинио ко кака женетина кад ме
видио. Мени стале ријечи у грлу. Како да ми Рајко
помогне кад и њему помоћ треба?
„Е мој Ђуркане, не чуди се. Кућу сам купио, дјецу с
њом изродио. Имам пара колико неће имати сви
Подбријежани, све када би живили ко гавранови, а
опет сам несретан ко пас. Маму јој јебем, тјера ме да
суботом обучем шпилхозне и оне грдне ципелетине
и одам по брдима и то суботом и недјељом, кад би ја
најрадје сједио са Југовићима и пио ко што и приличи чоеку. Да је мени било до шуме и брда, остао
би у Јасењу не би ни долазио у Швајцарску. А кад се
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вако ушељемам ко што сам сад, пријети да ће се
развест од мене и да ће кућа и фирма припасти њој.”
Ја зино не знам шта би ја вако блентав реко
паметном Рајку. А паде ми на памет да Рајку сви
наши завиде што је успио у животу, а да му не би
више завидили кад би га ваког видјели. Стрпам ти ја
њега у такси да му се олош не подсмијева, а ја
пјешке право његовој кући.
Он отворио ормаре и вели: „Узми брате све што ти
се свиђа, ја то још обукао нисам, а већ изишло из
моде.” Шћео ја да му платим али он неће, ал вели:
„Сједи Ђуро са мном то ми је награда.”
Он онако пијан мрси: „За паре које смо зарадили на
западу дали смо нешто више од физичке снаге,
изгубили смо душу. Од честитих, скромних и
поносних горштака, постали смо кварни, грамзиви
љигавци.”
Ја велим: „Бићемо опет они стари кад се вратимо у
наша брда.”
А он онако, само што није заспо, осмије‟ну се некако
горко и вели: „Е мој Ђурекане сретни су они који
нису дошли, јер овима који јесу повратка нема,
склопили су пакт са ђаволом.” Показа прстима вако.
(протрља прсте) Ја ко да тад нисам добро чуо ил
нисам шћео да га чујем ал пашће ми то на памет
много пута касније...
Обуко се ја ко краљ. Купио цвијеће и чекам моју
Бригиту. Звала се Бригит ал то мени некако мушки
па је ја звао Бригита. Ја, велим вам ја, ја је чекам ал
ње нема. Субота вече, а ње нема код куће. Чекао сам
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и додијало ми па оно цвијеће ставим пред врата и
поново на баноф. Кад тамо у ресторану пола мог
села. Како сам ушо неко викну: „У цара Тројана
козије уши!”
Ја се уфатим за уши (покаже) не знам шта им значи,
ал видим да се на ме одоноси.
„Па Ђуркане, колко кошта тура код црвенокосе?”
Упита ме Војин, она замлата из Јасења што ни о
чему другом до спрдњи размишља.
Поче кафана око мене да се окреће. Јасно ми је на
шта циља ал не знам како да му одговорим. Дошли
ми људи црњи но ђаволи, а Војин се настасио никако
да ме се окане:
„Добра ти цура Ђуро, добра, не знам само оћел се
свидјет Кости кад окачи црвен фењер изнад врата?”
Он о црвеном фењеру, а мени црвена магла пала на
очи. Оте ми се рука (покаже) загрцну се Војин, веле
људи да му је крв из оба ува ударила. Нисам видио
отишо сам у другу кафану да се напијем.
Није ми требало пуно, нисам био свико на пиће. Ал
пиће ми даде снагу па нако пијан право код Бригите.
Она таман била ушла у кућу кад и ја бану. Несрећан
језик се од ракије развезо па је упита: „Је л истина да
си курва?”
Није се ни намрштила, јок, само ми показа руком ђе
су врата. Ошо би ја ал срце не да. Панем пред њом на
кољена и заслиним ко како дијете. Мало се ко
чудила па паде и она по мени. Тако смо се сву ноћ
тјешили а ја ујутро велим себи: „Ђуро па она и јест
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жена за тебе. Под маном она – под маном ти. Војску
ниси служио, косу си сломио, нема већи брука у
Подбријежју. Нек она престане са тим што ради и
ето ти младе боља ти не треба.”
Није ми језик био тако одријешен ујутро ко увече
кад сам био пијан, ал некако смого снаге да јој
кажем. Рекла је нешто ко да ће да размисли о томе, а
ја сам приватио ко да је пристала и мирно отишо у
бараку. Сањо сам те вечери ону прилику кад сам
косу сломио и знао сам да ће неко зло да ме поћера.
Дођем на ручак, а тамо ме телеграм чека: „Дођи итно
мајка је на умору.”
Сједем на онај воз, а све себи у њедра мрмљам:
„Што не написа да си ти на умору?”
Нисам знао, али сам слутио, да је матори неку замку
припремио.
Стигнем у село, а оно шатор пред кућом, ал ни трага
од жалости.
„Ђуро сине добро нам дошо, у прави час! Ево
славимо браћа су ти постали доктори, а и тебе ћемо
да женимо!”
Окрену ми се авлија око главе: Како да се женим кад
цуре немам, а да је имам оставио би је болан, кад ми
је срце остало у Бригитиним њедрима?
„Славите ви само што су они школе завршили и што
сам се ја погрбио док су постали то што јесу, а ја се
женит нећу, зашо сам о године док сам њи школово.”
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А они курвини синови (скине качкет и прекрсти се)
Боже сачувај ко да нас није иста мајка родила:
„Немој тако Ђуро, време ти је да се жениш а то што
си ти нама помого вратићемо кад дође време.”
Док сам се окрено поче славље. Младу ми доведоше
ко да су је из џепа извадили. Они се тамо веселе, а ја
сједим ко на иглама, побјего би ал се бојим стиће ме
па ће пукнут брука. Свадба прође, а ја с младом у
собу, како уђошмо она објеси нос и удари плач: „Не
плачи дијете, ни мени ко ни теби није до ове свадбе,
имам скоро два твоја вијека и греота је да ти узмем
младост, него ти ујутро пут под ноге па иди. Ја ћу те
оставити недирнуту па се ти удај за кога ти срце
оће.”
Ја то реко а она закука ко да јој је мајка умрла:
„Уради оно што урадити мораш, мени повратка
нема.”
Прекасно сам схватио да је њен слињење било
смишљено само зато да ми може читав живот
набијати на нос, да сам јој ја упропастио младост.
Умало јој нисам све покварио па је пожурила да ме
одговори од наума да је оставим „нетакнуту”.
Већ сутра ја наумио да се враћам. Родитељи запели:
„Иди Ђуро ал младу не води, стари смо, помоћ нам у
кући треба.”
Мало сам се као бунио, а једва сам дочеко да
побјегнем мојој Бригити. А јест ђавола, кад сам се
вратио Бригите ниђе нема, ко да је у земљу пропала.
Тражио сам је свуђе. Распитиво се па чак и у
полицију ишо. Нема је веле, ни они не знају ђе би
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могла бит? Шта сам мого, опет на два посла почнем
да радим и сваку суботу.
Не прође ни девет мјесеци, а моја Анђа се породи.
Мушко! Дали смо му име Коста. По селу се шушкало
да је дошла за ме трудна, мени некако све свеједно
но ипак прионем на посо да направим једно своје,
ако ово прво можда није моје.
Роди она мени још два сина и надјену имена по
своме: Горан и Зоран. Матори је сједио на дрњаку и
само пљуцно у страну кад је чуо имена: „Кад дајете
дјеци вако мека имена, није чудо што је све више
бузераната.”
Ја сам опет сљего раменима и вратио се у
Швајцарску, на посо и опет на два посла и сваку
суботу да радим. Ал Анђа навалила у сваком писму
пише да‚ оће и она у Швајцарску, или у Швајцарску
или да се растанемо. Већ сам био попустио кад ме
матори позва кући и нареди: „Крсту и Стевана како
знаш води у Швајцарску.”
„Шта ће они тамо? Па зар их нисам ишколово за
докторе?” – завапим ја.
„Води и‟ сине нећу да ми се однароде у Београду”,
одговори он и одману руком.
Никако ми није било јасно како се људи могу
однародит у својој земљи. Ал шта сам мого, с
маторим није било разговора. Њих двојицу довест у
Швајцарску било је теже него двојицу старије браће.
Након скоро двадест година иселио сам се из бараке,
изнајмио трособан стан и позво браћу. Замолио сам
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Рајка да ми се нађе при руци, што је он раде душе
приватио и наравно наплатио то и то дебело.
(Потегне)
Једно три – четири мјесеца Стеван и Крсто су били
моја браћа, ал чим добише посо, одсели се сваки у
свој стан. Од тада смо се Бога ми виђали ријетко, а и
тада су причали са мном ко преко оне ствари.
Оженили су се, а да ми нису ни јавили. Чуо са за
њихове женидбе од комшија Подбријежана. Заболило ме, није да није, ал опет велим нека, ја сам ваки
каки сам, могу их обрукат нека и нека им Бог да
среће, ја сам им платио школовање доста од мене.
(Потегне)
Напустим стан. Шта ће мени стан? Вратим се у
бараку и опет по старом. Рачунам још годину двије
па да се вратим кући. Она моја пустила језичину, три
пута њиме да се опаше, било је вријеме да се вратим
и да је зауздам.
Једном тако, поткрај Михољског љета, таман што
сам се с посла вратио, стиже ми телеграм: „Коста је
на умору, дођите сви.” У потпису Анђа. Шта ћу, ја
онако у радном одијелу трчи код Јована, њега нем
код куће. Одем до Милана, а он вели: Ја ћу наћи
Јована, а ти иди по Крсту и Стевана, они су у Нова
Парку гледају неку представу. Ја у такси, први пут у
такси, па у тај‚ отел. Журим ко без главе, кад једна
женица стаде преда ме и тражи позивницу.
„Каку позивницу снаја? Дошо сам да јавим браћи да
нам је отац на умору.” Кад то она чу, а ваљда виђе да
сам у радном одијелу, поцрвење па вели: „Ово је
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позоришна представа само за лекаре, ако немате
позивницу не можете ући.”
„Ђе то има снаја, да не могу јавит браћи да им је
отац болестан?” – прекрстим се ја у чуду и пробам да
прођем мимо ње, а она закрешта па одјури к‟о да је
ђаволи гоне. Она оде а појави се један друга, љепша,
висока, два ока јој сијају к‟ два сунца: „Тражите
браћу земљаче? Реците како се зову, па ћу их ја
позвати.”
Глас јој умилан ко у моје Бригите, одма сам се ње
сјетио.
„Богу фала снаја да си ти наишла, она од мало прије
бјеше плао тијесне нарави. Стеван и Крсто Косац се
зову моја браћа.” – велим ти ја њој, а не видим
ништа осим њени очију, заборавио сам био да ми је
отац на умору.
„Чекајте, чекајте, њих двојицу не познајем, али
имамо двојицу који се зову Штефан и Криштоф
Косак можда су то ваша браћа?” – вели она, а очи јој
се некако чудно насмијаше.
„Боже сачувај снаја, моја браћа су Стеван и Крсто...”
започнем ја кад ето ти оне мале женице што јој је
нарав тијесна а с њом двојица и то видим иду право
на мене. Видим ја они ће мене тућ, не знам зашто ал
јасно им видим зло у очима. Е неће моћи – велим
себи, па изманем рукама. Да л су били слаботиње
или се нису надали оба сам оборио ко зимине кад
сикиром у главу удариш, па нагарим бјежат док још
који није стиго.
Тако одо кући без браће.
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Дођо кући видим Коста утањио, ближи Богу него
људима. Руком показа да сви напусте собу и да ја
сам останем.
„Ђуро сине, вријеме је да одем богу на истину и
чекао сам да од тебе опрост затражим. Најбољи си
чоек од вас петорице, а ја сам према теби најгори
био. Чуо сам већ да су она двојица имена промијенили, да Бог да и до вијека мијењали. Штета што
и‟ нисам оставио да косе ливаде, бар би остали људи
а овако...”
Ту се загрцно. Закашља се и оде. Из мртви очију му
по једна суза кану. Једна за Стевана а друга за
Крсту... бар тако ми се учиње.
Одлучим ја тада да се вратим. Доста ми је било
печалбарења, живот ми осто у туђини. Таман ја то
шћео да кажем Анђи кад ме зовну матер.
„Сине мој, неће ми бити лако самој, али ја сам
одлучила, води жену и дјецу са собом. Снијевам
ружне снове од како је умро Коста и знам да се зло
спрема. А и друга знамења говоре да ће ускоро бити
зла. Гавранови гракћу радују се месу, а кукурузи
рађају добро ево трећа година. И никада се није
родило оволико мушке дјеце у селу, а да се ниједна
цурица не роди. Све су ти то сигурни знаци да ће
ускоро бити рата.”
„Какав рат мајко, шта то причаш?” – почнем ја да се
буним, али она само одману руком и заћута. Није ми
било друге доли послушат мајку. Ја да цркнем од
муке, а моја Анђа, не било је, само што не полети.
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(потегне мало ракије)
Муке су то. Муке Исусове. Довест жену и три
клипана у туђу земљу. Она неће да ради ко чистачица, вели то је за њу понижење, а мени није било
понижење двадесет и кусур година?
Она двојица са меким именима док сам се окрен‟о
направише наказе од себе једино Коста оста присебан.
Ту ми у помоћ прискочи Рајко. Нађе Анђи посо и
овој двојици занате, а да ми ни пару није зато узео.
Биће доста да попијемо по ракију вели он. Нешто се
и он био измијенио, и њега живот сатро иако није ни
десети дио моје муке видио.
„Грдна времена долазе мој Ђуркане, грдна. У то сам
се увјерио кад сам твоју браћу видио у цркви, јебо и„
Тито у гузицу. Сјећаш ли се како су се мени и теби
прије двадесет година подсмијевали што идемо у
цркву. Ено их сада сви они што су шпијунирали за
комунисте не излазе из цркве, не мош од њи у њу ни
навирит.” То рече и оде, а ја остадо да се крстим и
чудим, никад ми није било баш најјасније шта Рајко
говори.
(Устане)
Доби Анђа посо, доби. С првом платом сукња јој
окраћа упола. Сукња окраћа, а језик јој се отегну.
(покаже руком) Немош више Анђу познат, ја зинем
да се буним, а она одма помене развод. Можда би се
и развели да Коста не доби позив за војску. Ја ко што
приличи чоеку направим испраћај и напијем се други
пут у животу. Ред је да се чоек напије кад прати
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првенца у војску. Она моја Анђа, душману се‚ наке
рађале, вели: „Шта се брукаш будало, он и није
твој.”
Горке сам сузе пролио, горке. Иако сам сумњао да
није мој, волио сам га више од ове двојце млађи‟.
Био бољи па нек није моја крв и месо.
Он оде у војску, а ми се вратимо у Швајцарску.
Нисмо се честито ни распаковали кад стиже несрећа.
Зарати у Словенији па се смири, таман оданусмо
душом, кад нам јавише да је Коста погино. Три дана
након примирја, три им мајке јебем!
(заплаче)
Сараним га, саранио сам са њим пола душе. На
његовој трећини умре ми мајка. Сараним и њу.
Стеван и Крсто нису дошли. Послали мени телеграм
саучешћа као да је то само моја мајка, а не и њиова.
Како тад несрећа поче, одужи се никад да стане. Расу
се Југославија ко трешњово говно.Обневидио сам
гледајућ телевизију. Чекајућ да једном јаве да је то
све била ружна шала и да ће све бити ко раније. А
моја Анђа, ожали сина и опет по старом. Избаци ме
из стана и вели: „Видјећемо се на суду.”
А суд пресудио да јој плаћам толико да ми је остало
само да купим конопац и да се објесим, ал се у добри
час појави Рајко и вели:
„Неће моћи снајка, ја ћу платити адвоката, не једног
већ тројицу ако треба, нећеш ти могу рођу зајебават
како ти оћеш.”
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Некако се договоримо да плаћам мање. Ја преселим
код Рајка. Шта ћеш, оба смо пропали: он се расто,
дјеца неће да чују за њега, ја се расто, ону двојицу
понекад видим, а боље би ми било да и не виђам.
Унаказили се. Кад их нађем, нађем и‟ у једној рупи
пуној дима, по петоро пуше једну цигару. Једном ми
било жао па одем и купим им штеку цигара да се не
пате и не мотају дуван, а једна из њиова друштва,
једна наказа не зна се је ли женско или мушко, рече
ми да сам глуп и још нешто што је рекла изи, визи,
кул, нисам разумио, а биће да је тако боље. Рајко се
смијао ко луд на брашно кад сам му то испричо.
(потегне)
И тако прође рат. Одем ја кући, покосим чаир по
дворишту и на гробљу ријешим да се вратим. Да
барем умрем тамо гдје нисам живио, а сањо сам да
живим. Овај живот ми прошо ко неки ружан сан. Док
сам доле сањам да сам овде, а кад сам овде сањам да
сам доле.
Пријавим ја у фирми да оћу у пензију, превремену,
имам на то право. „Без по муке”, рекоше ми, „али
мораш да одрадиш још шест мјесеци.”
„Ма море болан. Ринто сам тријесет и три године, а
ти шес мјесеци ћу да одрадим, па кад би на глави
дубио.”
Ал‟ не мере у мене да се деси онако како ја
планирам, не мере. Остало ми још двије недјеље да
одрадим до пензије кад курвини синови нападоше на
Југославију, нападоше на Србију. Нисам ја из Србије
нисам, ал кад на Србију нападају ко да ми на мајку
ударају. Сунце им жарено јебем! Читав свијет на
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једну земљу ударио. Читав свијет и није им то мало
било, па још лажу да су били присиљени да нас
нападну. Ко да смо ми сви луда дјеца па не видимо...
а море бит да има они' који не виде. Море бит да има
они‟ који воле више њиове лажи нег своју истину.
Нисам спаво од како су почели. Нити једем нити
спавам. Шеф ме шаље да одем доктору, а ја нећу,
нећу нек цркнем на ногама, али нећу!
Издржа ја.
Издржа до задњег дана да одрадим, а да никад нисам
био на боловању. Ја издржа ал Дијаз не издржа.
Говно једно да бил‟ говно. Од како је НАТО ударио
на Србију сваки дан на паузи за кафу, кола по фирми
овако: (покаже како Дијаз имитира авион) И виче:
„Морто мерде Морто!”
По љутој рани ми со посипа, а ја трпим. Трпио сам
све до данас, а данас сам га ухватио и треснуо о онај
бетон. Јекнуо је као жаба и није се више ни јавио, а
мени нешто дошло свеједно да л је жив или мртав.
Покупио сам ову своју косу и кофер. Па сад тражим
станицу са које крећу шарени возови. Хоћу да одем
кући ал станице ниђе нема. Нема је тамо ђе некад
била, нема, биће да сам залуто.
Гледа у публику:
А ви, који сте ево чули моју причу, молим вас
кажите ми ђе је станица са које крећу Шарени
возови, наравно ако и ви нисте залутали?
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проф. др Мирјана Влајисављевић

ФИЛМ О ЈАСЕНОВЦУ У КОНТЕКСТУ МРЖЊЕ
ИЗ УВОЗА
Холивудска филмска индустрија снима
високобуџетни играни
филм о Јасеновцу, најстрашнијем концентрационом логору Другог
свјетског рата! Ово је
недавно објавио медијима чувени холивудски
продуцент Бранко Лустиг за свога посљедњег
боравка у Загребу на
Фестивалу жидовског
филма чији је он идејни
творац и главни спонзор. Вијест је потпуно
збунила хрватску јавност иако је дошла од
човјека који је почев од филма „Девети круг ” из
1960. читав живот посветио борби да се широм
планете сазна за страдање Јевреја у Другом свјетском рату. Да ли је посриједи Лустигово разочарење што нико од представника хрватске власти
није дошао на отварање фестивала нити је
учествовао у „Маршу живих” на Дан сјећања на
холокауст, мало је вјеровати, јер је ова идеја по
свему судећи много старија. Једно је сигурно:
двоструки оскаровац и најутицајнији филмски
продуцент Холивуда, поријеклом осјечки Јеврејин,
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који се најавио као главни спонзор филма о
Јасеновцу подвукао је да од владе Јадранке Косор
неће тражи ни динара: „Не, тај новац ћу донијети из
Америке.
По свему судећ, оно што у Титовој Југославији никоме није падало ни на памет, могло би
да пође за руком овом некоћ заточенику логора
Аушвиц захваљујући коме је Стивен Спилберг
снимио знамениту „Шиндлерову листу”, филм о
страдању Јевреја у Хитлеровим конц-логорима.
Запамћен је и по томе што је средином деведесетих
наговорио Спилберга да напише писмо Туђману у
коме му даје пуну подршку за достигнути степен
демократије тадашње Хрватске. Док се Срби не
усуђују да сниме филм ни о рату у Босни, а камо ли
Јасеновцу као синониму српског страдања, који је
печат на колективној свијести хрватског народа,
Лустиг је објавио да сценарио пишу Славко
Голдштајн, стари Лустигов пријатељ и сународник
и књижевник Миљенко Јерговић.
„Због чега би један Јеврејин, у овом случају
Лустиг, један од најутицајнијих у Холивуду, правио
филм о концентрационом логору основаном с
циљем убијања Срба и то у време када Срби оклеветани у деведесетим годинама, у време грађанског
рата у Југославији, још увек носе колективну
оптужбу да су нови нацисти Европе? Значи ли то да
ће Лустигов филм о Јасеновцу бити један у низу
бројних филмова о страдању Јевреја у Другом
светском рату?”, пита се новинар „Печата” Ратко
Дмитровић1.
У давању потврдног одговора на ово питање
да Срби имају разлога да страхују од оваквог филма
о Јасеновцу послужиће ми један давни интервју
1
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Печат, Београд, 3. јун 2011, 45.

који је управо са Славком Голдштајно направио
књижевник и новинар Миљенко Јерговић. Наиме,
још од давне 1999. године чувам дволисницу Ферал
Трибјуна2 са овим интервјуом, а повод за тако
нешто био је што ни у једној новини дотад, а ни
послије нисам угледала крупнији новински наслов
који је подсјећао на плакат, а гласио је – МРЖЊА
ИЗ УВОЗА! Неочекивано, за ову прилику, а да бих
распршила сваку наду у погледу природе сценарија
који ће да напише овај давно увјежбани двојац,
управо тај интервју доживио је своје „ново читање”
показујући се како није случајно сачуван само због
спектакуларног наслова који je својом нападношћу
вријеђаo визуелну писменост јер са толико црнила
није био исписан ни онај из 1992. – Рат је почео!
Испоставило се, међутим да колико год да је
као прави медијски мамац био наметљиво истакнут
и поруком дизао глас, тим више је засјењивао своје
право значење ометајући и преусмјеравајући читалачку пажњу од суштинског проблема мржње у
Хрвата на сасма споредни колосијек. Наиме, поводом суђења заповједнику усташког логора смрти у
Јасеновцу Динку Шакићу, историчар, публицист,
издавач и политичар Славко Голдштајн је манипулишући симболима изнио тврдњу како је мржња у
Хрвата стигла из увоза, од усташке емиграциј, што
представља врхунац субверзивног оглашавања.
1. Непосредни повод за интервју са Славком
Голдштајном било је изрицање пресуде стравичном
по злочинима усташком логорнику концентрационог логора Јасеновац Динку Шакићу којем је он
лично присуствовао. Одговарајући на питање да ли
се тада осјећао као било који грађанин Хрватске
или као Жидов, овај прави комуникацијски герилац
2

Feral tribune, Split, 11. listopad, 1999, 4-7.
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уносећи буку у сигнал који одашиље према
читаоцима субверзивно одговара да `као Жидов
није осјећао никакво осветничко задовољство или
можда муку оживјелих сјећања или неку другу
узнемиреност`, додајући: „али то не би био специфично жидовски осјећај, јер би то исто могао
осјетити и многи Хрват, Србин или Ром јер и њихови су сународници и рођаци убијени у Јасеновцу,
као и моји”3.
Читаоцу интервјуа у најмању руку је тешко
да се снађе у разуђеном царству знакова овог
ангажованог јеврејског интелектуалца који је уобичајио да за себе тврди да `најбоље познаје зло и
његове коријене`. Међутим, прије би се рекло да је
Голдштајн, више него вичан „семиотичком герилском ратовању” (Умберто Еко), мајстор у стварању
„кривих предоџби”4 или, њим самим казано,
„разних облика дволичности”5, премда о себи воли
да мисли како `не жели да рађа и изазива недоумице`. Па тако, упитамо ли се након прочитаног
интервјуа у којем тврди да је мржња у Хрвата
стигла из увоза, ко је то у годинама уочи разбијања
Југославије са хрватске стране био међу онима коју
су успостављали пацовске канале са усташком
емиграцијом и тиме директно доприносили да
мржња из увоза стигне у Хрватску, на наше
изненађење на списку повјерљивих изабраника
налазимо никог другог до лично Славка Голдштајна, данас предсједника Вијећа жидовске
заједнице „Бет Израел”. Он који спремно криви
3

Исто, 5.
Парафразирамо Голдштајна који је на `готово општи став да
су Жидови свијета повезани и да су ` већином страшно богати
и моћни` одговорио да је та предоџба потпуно крива.
5
Feral tribune , op. cit, 6.
4
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`Туђманов режим и Туђмана особно што се изравно
повезао са настављачима усташтва`, у самом интервјуу `изравно`говори и о томе да се уочи рата
сусретао са усташком емиграцијом и то у Торонту,
још давне 1987. и почетком 1990. године, која га је
„оба пута углавном јако добро примила”6. Мнијући
шта би та афирмативна квалификација једног
Јеврејина према `добром пријему` од стране усташке емиграције требало да значи, у контексту чињенице да му је ужа породица чудом преживјела
погром, погађамо да би добар пријем могао да буде
и због тога што је управо Голдштајн био оснивач
једне изворне хрватске странке – Хрватске социјално-либералне странке (ХСЛС) 7 коју је утемељио
6

Feral tribune , op, 5.
Да Јевреји оснивају странке у Хрвата није никаква новост.
Тако је на челу десног крила Хрватске странке права коју је
средином деветнаестог вијека основао антисрбин и српски
конвертит Анте Старчевић, „отац домовине”, зване „Чиста
странка права” стајао „др Јосип (Јошуа) Франк, натурализовани Хрват, поријеклом Јевреј из Осијека, адвокат, шарлатан
и лицемјерни демагог” (др Новица Војиновић, Срби и хрватска интелигенција, Актуелности, Бања Лука, бр. 3, 1997, 7.).
Франк је са језуитима почетком прошлог вијека, 1905. године,
прецизирао клерофашистички план уништења Срба у Хрватској и то помоћу Аустроугарске, што ће постати пракса свих
хрватских политичара па и франковаца предвођених Ивицом
Франком, сином Јосиповим, у односу на Србе – „план српског
уништења помоћу страног фактора. Дакле, коалиција католичке цркве и политичких партија франковаца, касније усташа,
а сада Туђманове ХДЗ, и њихово ослањање на Ватикан и
западне силе у уништењу Срба православних, одавно је
постало стална пракса цркве и државе у Хрватској.” (Н.
Војиновић, исто, 8.). Та пракса је посебно изражена из времена загребачког надбискупа др Анте Бауера, `хрватизованог
бечког Јеврејина који је, када је Аустроугарска заратила на
Србију, од Бога тражио да благослови оружје наше и дарује
побједу нашим војницима`. План српског уништења помоћу
станог фактора проводио се и кроз “мржњу из увоза”,
7
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1989. године. То га међутим није сметало да без
труна солидарности са Ненадом Поргесом, бившим
предсједником Жидовске општине, што је и сам
био, `без дволичности` овоме спочитне 1999. године да „његови жидовски осјећаји свакако нису
његова јача страна” јер је као члан НДЗ-а „јако
жељан каријере” своју приврженост хрватствој
власти претпоставио жидовској општини, што је за
једног Јевреја, по Голдштајновом схватању, недопустиво. Остаје нам да доиста двојимо на којој су
страни били Голдштајнови `осјећају` када је оснивао ХСЛС; да ли ју је оснивао `из солидарности са
Хрватском` и тако занемарио „осјећаје солидарности према својој ужој заједници, која је дио те
државе”8 – жидовској заједници или је прије, из
солидарности према својој ужој заједници, показујући `на којој су страни били његови осјећаји`,
основао жидовску странку, што опет, рекао би
досљедно дволични Голдштајн – „не значи да није
солидаран са Хрватском”. „Дапаче”, рекли би Хрвати, можда и он сам, изричит у изјави: „Ја сам
солидаран са Хрватском и та солидарност се
подразумијева.”9
Иако криви Туђмана за данашње неоусташтво које није кадро да осуди Јасеновац,10 не
осветничку и националистичку, коју је ширила усташка емиграција, она којој су повратком деведесетих у земљу `одмах
омогућени одговорни положаји и велики утицај, посебно у
војсци`, о чему говори и Голдштајн.
8
Feral tribune, op. cit, 6.
9
Исто.
10
У релативизовању, односно, бесрамном десетоструком мини-мализовању броја јасеновачких жртава и беспримјерном
прекрајању истине о пострадалим Србима у јасеновачком
логору смрти, подржавајући без резерве Туђмана и његову
„независну државу Хрватску” најактивнији су били јеврејски
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налази да би и сам требало да дијели кривњу што се
као хрватски лобиста за специјалне послове
сусретао са настављачима усташтва који су сијали
мржњу из увоза. Очигледно не мислећи да у томе
што је као Јеврејин разговарао (а понешто ваљда и
договорао?) са усташким емигрантима има ичега
необичног, без призвука моралне дилеме он
потенцира како га је усташка емиграција и њена
`врло активна мањина` „која је у већини била
националистички опредијељена ”, под чиме можемо
да претпоставимо само штадлеровску националистичку опредијељеност11, `јако добро примила`.
експерти за холокауст из Хрватске, међу првима политхисторик Голдштајн (уз Ненада Поргеса који је био у првој
Туђмановој влади, а данас Андрију Хебранга, Јевреја по
поријеклу и данас потпредсједника ХДЗ-а, који редовно
одлази на поклоњење страдалим усташама на Блајбургу),
лицитирајући бројком од 70 000 жртава Јасеновца, не оспора вајући притом званичну бројку јеврејских жртава. На тај
начин било је и могуће да се Јасеновац прозове јеврејско-српским холокаустом, наравно, уз подршку појединих расрбљених и корумпираних Срба, у првом реду историчара
Милана Булајића, вајног „српског” експерта за Јасеновац.
11
Један од оних који је направио план за уништење Срба у XX
вијеку био је и сарајевски надбискуп Јосип Штадлер (Голдштајн је рођен у Сарајеву, граду из којег смо и ми протјерани
1992. као непожељна нација). Њега је у Босну послао „цар
Фрањо Јосип са окупационим трупама 1878. године као загребачког професора теологије, језуита, заклетог србомрсца,
поријеклом њемачког Јевреја, натурализованог Хрвата” (Н.
Војиновић, исто.). Године 1900. организовао је Све-хрватски
католички конгрес у Загребу на коме је поднио реферат „у
коме стајало да у Хрватској не може бити другог становништва осим ‟праведника божијих‟, а то су католици.” (Н. Војиновић, исто.) Јосип Штадлер, чији је поступак за беатификацију покренут у Риму, ваљда и зато што је досљедно
бранио јеретички догмат о непогрешивости папе, оснивач је
језуитске богословије у којој су се ишколовали најгори кадрови, усташки злочинци из другог свјетског рата.
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`Из солидарности са хрватском државом` у
којој према Јерговићевој констатацији датој у
форми питања „постоји антисемитизам људи који
су интегрирани у власти, а с друге стране нападни
филеосемитизам самога режима”12, а која је директно увозила неоусташтво, према таквој држави
Голдштајн наступа скоро одбранашки, у маниру
унајмљеног, добро плаћеног адвоката, потурајући
квазиаргумент како је, наводно, мржња у Хрватску, земљу `извргнуту политичкој и војној агресији`, стигла од усташтва извана, из увоза, што је,
ваљда, требало да докаже и онолико црнило у
наслову, али не и од неоусташтва изнутра, чији је
Голдштајн непосредни бранилац, као да се није
радило о једнородној браћи по крви, али и по
мржњи чији је заштитни знак усташки закривљени
нож познат као „србосјек”. У маниру правог
маркетиншког лобисте, изражавајући овом врстом
очигледне подвале (преваре) солидарност своје
врсте са новим хрватским неоусташтвом, он ипак
признаје да не гледа на „хрватску државу као
фетиш”13 попут неких својих пријатеља „који су
још увијек опсједнути државом”14. Умјесто тога,
оставља нам да домислимо и искажемо оно што му
мало-мало па застане у грлу, Голдштајн као прави
Јеврејин, „премда није Израелац”(!) једино на
државу Израел може да гледа као фетиш. Уз то, као
зоровјесник (макар у и позним годинама) нове
либералне идеологије у Хрвата која тежи једној
свјетској влади и у којој би границе међу државама
биле прозирне, Голдштајн заиста не гледа на
државу као фетиш! Оваквом врстом вербалне
12

Feral tribune, op. cit, 6-7.
Исто, 6.
14
Исто, 5.
13
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„испричнице” зване „мржња из увоза” он је настојао да спере одговорност са Туђманове власти за
распиривање `осветништва и националистичке
мржње`, а посредно и за злочине почињене у тзв.
„домовинском рату”, који су у завршници досегли
размјер геноцида, тачније етноцида, и то према
народу који је од некоћ конститутивног, након
свеобухватно проведеног етничког очишћења био
сведен на маргиналну националну мањину од 3
посто.
Прије и изнад свега, међутим, `смишљајући
шта ће смислити` (Б. Ћопић), као прави маркетиншки спин-доктор, Голдштајн је кованицом
„мржња из увоза” покушао да од хрватске `младе
демокрације` одагна хашку авет звану „говор мржње”, уведену у законодавство 1997. године, и
покретање евентуалних фантомских оптужби од
стране Хашког трибунала за почињење кривичног
дјела ширења, распиривања, подстицања или правдања расне мржње.
2. Ометајући једнодимензионално читање
интервјуа због непрестаног мијењања тачке гледишта са које говори, Голдштајн га заиста на
својеврстан начин саботира, чему је несумњив
`обол` дао и његов саговорник као „врли питац
неки” (Мак Диздар) у лику хрватизованог Босанца и
Херцеговца Миљенка Јерговића, зналца тајних
кратица како би се евентуално могло ући у нову
еуропску књижевност; између осталог и помоћу
Голдштајна као значајног јеврејског лобисте и
утицајног издавача који би му прискрбио ширу
књижевну афирмацију од које, по свему судећи,
неће бити ништа јер и кад пише о јеврејским
темама, Јерговић то чини са неуједначеним квалитетом и препознатљивим утицајем књижевне
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лектире да се поуздано може надати једино мјесту
на зачељу књижевне едиције тзв. босанскохерцеговачких писаца.
Јерговићева саботажа, опет, усмјерена према
читаоцу огледа се у томе што пажљиво пратећи
Голдштајнове минуциозне промјене тачке гледишта
у којима је он час солидаран са хрватском државом,
а час је Јевреј који је солидаран само са својом
јеврејском општином, мада није Израелац (!?), у
вези са тим преноси и промјену `осјећања` са
суђења. Па тако, у часу изрицања пресуде Шакићу,
Голдштајн каже како није имао `специфично
жидовски осјећај` (?), мада посредно признаје како
се ипак осјећао као Јевреј за кога је `жидовски
осјећај његова јача страна`. Утолико (реконструишемо из разасутих тврдњи, посебно оне о Ненада
Поргесу), за разлику од Поргеса, бившег предсједника Жидовске општине и члана ХДЗ-а, који је
хрватство претпоставио жидовству, Голдштајн то
никада не би учинио, што неминовно повлачи
питање: када је оснивао ХСЛС, да ли ју је оснивао
као Јевреј или Хрват, или је, пак, под титлом
`изворне` хрватске странке, како јој и само име
каже, као Јевреј чији је жидовски осјећај његова
`јача страна`, оснивао ипак једну јеврејску странку?
На крају, је ли ХСЛС и данас хрватска или је остао
јеврејска странка под хрватским именом?
Ово се питамо стога што Голдштајн као
утемељивач либералне идеологије у Хрвата, који
(поносно) истиче да је већи Јеврејин од Поргеса (да
ли и од Огњена Крауса?), замјера овоме бившем
предсједнику Жидовске општине (што је и сам)
чланство у једној хрватској странци каква је ХДЗ.
Да ли због Туђманове примитивно-фашистичке,
антисрпско-антисемитске изјаве како је поносан
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што му жена није ни Српкиња ни Јеврејка, коју је
овај зоровјесник хрватске демокрације рекао па
порекао, а не због његове фасцинације НДХ-ом, том
квислиншком, сателитском и фашистичком државом од које сеже хрватски државотворни континуитет.
Осјећајући се у часу изрицања пресуде
Шакићу (ипак) као Жидов, амбигвитетни Голдштајн не престаје да заводи читаоца експлицитним
одбијањем да своје осјећаје одреди према колективитету коме припада. Описујући атмосферу са
суђења признаје да је без `специфично жидовског
осјећаја`(шта је то?) као мучан призор са суђење
запамтио онај када је Шакићу на његов поздрав
„неколико старкеља” из клупа суднице, супротно
својим старијим годинама, скочивши на ноге
одвраћало с уздигнутом десницом и поздравом „За
дом”, при чему су изгледали „као да су се у трену
помладили за пола стољећа”15.
Поводом изрицања саме пресуде којој је
поред `педесетак, претежно старијих, борбено
натмурених израза лица` присуствовало и неколико
млађих људи предвођених Антом Ђапићем, саборским заступником, Голдштајн ће да каже како га је
`ужасно запањила њихова неосјетљивост на злочин
јер те људе као да ништа није дојмило образложење
пресуде` због непосредних убиствима које је Шакић
лично починио, иако се „радило о голим, свирепим
и недвојбено утврђеним убојствима пред којима
нормална људска савјест просто занијеми”16.
Упркос свему, нагла-шава, Ђапић се није стидио да
заступа страну ноторног убојице17 чији га злочини
15

Feral tribune, op. cit.5.
Feral tribune, op. cit. 5.
17
Исто
16
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уопште нису дирнули већ је „протестирао што се
Шакићу уопште суди” тврдећи да је то „масло Жидова и Београда, тко се онда још пита за некакве
давне Јасеновце и јасеновачке костуре кад су они
тамо истовремено убијали своје Индијанце у Америци, Арапе у Палестини, муслиманске Хрвате у
Херцеговини.”18
3. Ако је антисрпска мржња у Хрвата
дијелом и стигла из емиграције као дозивање
крволочних курјака који су се навадили на људско
месо, али никако у апсолутном омјеру како говорећи на линији неоусташког адвоката и злоупотребљавајући снажни знаковни језик у наслову
интервјуа понцијевски тврди овај професионални
спин-доктор док злочесто своди неоусташку
оргијастичку помаму `у домовини` на појединачне
увезене емигрантске гласове мржње, она изречена
пуне четири године послије рата свакако захтијева
накнадно тумачење и дешифровање, повлачећи за
собом велико политичко питање хрватске блиске
прошлости и садашњости: Ко је то из иностранства,
попут неке врсте фитиља који ће запалити
експлозив уистину одашиљао мржњу за потребе
Хрвата (и Бошњака) и извозио је у Хрватску (и
Босну)? Није ваљда само онај мањински, економски
слабији дио националистички опредијељене усташке емиграције? На концу, ко је тај „Непознат
Нетко” према коме је сијана мржња будући да то
питање у маниру нескривеног кривотворства, потврђујући како је прећутано каткад доиста важније
од реченог, Голдштајн дрско оставља неизговореним избјегавајући да га именује?
Стога нам као семиотичарима културе пада у
удио да деконструишући субверзивни наслов овог
18
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интервуа разголитимо очигледну двосмисленост
која је у њега укодирана и разобличимо ову
контроверзну медијску саботажу упућену према
читаоцима као примаоцима поруке. Она се у првом
реду односи на Голдштајнову увредљиву неспремност да осим расне мржње према Јеврејима, интернационално познате као „антисемитизам” прихвати
да постоји расна мржња према неком другом
народу. Стога он објекат мржње неоусташке власти
просто прећуткује, као да се ради о непознатом,
безименом народу. При томе он ту неоусташку
мржњу клеветно етикетира националистичком
премда се ради о расистичкој мржњи каква је
према Србима испољена и у прошломе рату, за
Павелићевог диктаторског режима, као и у задњем
прљавом грађанском рату вођеном деведесетих
година .
Зашто је не назива расистичком, разлог
проналазимо у блиској прошлости у којој је за
вријеме злочиначког разбијања Југославије као
суверене, међународно признате државе као отаџбине свих Срба и успостављања на њеном
територију новог поретка, расистичку мржњу према
једном не много великом народу, а који није био
један од дванаест изабраних племена Израилових, у
свôј опачини испољавало не само хрватско неоусташтво већ је у свјетској медијској сатанизацији
Срба оркестрирано учествовала већина западних
земаља чију горду културу уобичавају звати и
„цивилизацијом”. Том племену, како су Србе тада
називали јеврејско-француски дневнополитички
надничари бошњачке провенијенције, Бернард
Анри-Леви и Алан Финклкрот, србофобично подвикујући Европа или племена! према коме је била
усмјерена свеколика западна, а не само усташка
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„мржња из увоза”, Голдштајн ће занијекати и право
на име. С индигнацијом избјегавајући да у поредбену раван жртава расне мржње стави икоји други
народ осим јеврејскога, оставио нам је у удио да
уздајући се да смо дорасли задатку који нам је задао
овај семиотички герилац, учинимо то умјесто њега.
Утолико, да кованица „мржња из увоза” у
њеној нападној и накарадној означитељској објективизацији не би изазивала `криве предоџбе` и
остала недоречено, двосмислено име из наслова и
то баш од стране публицисте који `не жели да рађа
и изазива недоумице`, а које на овакав начин потиче
препуштајући своје читаоце двојби не ради ли се о
некаквој Голдштајновој новој осјећајности и новом
мистицизму; да попут овог мајстора стварања
кривих предоџби не бисмо оклијевали у њеном
отјеловљењу, ствар је људског поштења да крочивши у тамни предио означеног ове ријечи-скривалице именујемо о којој се то мржњи у
Хрвата ради, а за коју је и сам Голдштајн на
свој(еврстан) начин лобирао `промичући` њен
export-import. Наша нас истинољубивост зато тјера
да хитно именујемо ту подло прећутану ријеч која
се тиче Хрвата и њихове `осјећајности`, а која је
Голдштајну просто запала у грлу, звана србомржња. Изостанак десигнације овакве врсте у
доста опширном интервјуу несумњиво је политичко-пропагандистички мотивисан и као такав тражи
тумачење. Бартовски (Р. Барт) казано, без намјере
да `противника тучемо његовим оружјем` (Крлежа),
голдштајновском двосмисленошћу (или је просто
ријеч само о дволичности?), ту инкримисану
„србомржњу” он је посредно изговорио, а Јерговић
и написао – додуше, бијелим мастилом, тако да је
она у интервјуу све вријеме `присутна`, али у
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одсуству, као вид Јерговићевог „бијелог писања”
или Голдштајнове „бијеле митологије”, како би је
назвао јеврејско-француски филозоф, деконструктивиста Жак Дерида, уз србомрзачки настројеног
Бербара Анри-Левија, Гликсмана и Финкелкраута,
још један од бројних заговорника урбаноцида или,
простонародски казано, бомбардовања Београда од
стране милосрдно-анђеоских снага НАТО-а као,
биће, најпоузданијег начина брзе деконструкције
Срба!
Дакле, према двосмислено-дволичном суду
овог комуникацијског герилца који спремно навија
воду на хрватски млин, мржња данашњих неоусташа није проистекла од српске државотворности
као узрочника хрватског комплекса, већ је стигла у
Хрватску из емиграције при чему мучки избјегава
да именује према коме је та мржња усмјерена, али
како није усмјерена према Јеврејима то она, канда,
и не заслужује да се посебно назначи иако се ради
о сировом и суровом `специфично хрватском
осјећају` који тешко да ће ишчезнути. Оно што нас
је у свему `ужасно запањило` била је Голдштајнова
потпуна несремност (неосјетљивост) која је израз
моралне љености, да именује мржњу у Хрвата чији
је резултат стравични и поновљени ратни злочин и
призна нешто што је опште мјесто: да је несмирена
мржња у Хрвата усмјерена према Србима! Због тога
двојимо не ради ли се о некаквом Голдштајновом
`специфично жидовском осјећају` неосјећајности и
несамилости?
Уистину, и сада остајемо згранути безочношћу његове фишкалске аргументације у којој се
није стидио да заступа страну ноторних србомрзаца
којима се и сам на тај начин прикључује, потурајући у одбрану неоусташтва лажну тврдњу да је
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србомржња у Хрватску дошла, ето, од хрватске
емиграције коју жртвује зарад просперитета, демократизације и `еуропизације` на мржњи према
Србима створене младе хрватске државе, заташкавајући како су посљедице те неугасиве мржње
биле погубне, јер је у тзв. домовинском рату Хрватска потпуно етнички очишћена на начин блицкрига,
а Срби протјерани. Сво Голдштајново смишљено
доказивање непостојећег, а тиче се пропагандне
лажи о мржњи из увоза, стало је – спало, на сљедеће: „И овдје у земљи већина народа је била
национално, да не кажем националистички опредијељена, али било је јако мало таквих, једва да их је
и било који су се надовезивали на усташтво и били
спремни заговарати или чак проводити усташки
геноцид.”19 С друге стране, у емиграцији их је било
– ј а а а а а к о много таквих!?
Слиједи ли се Голдштајнова запањујућа
индиферентност, тј. одсуство сапатње за неофашистички, а не само, „неоусташки” геноцид, који је,
признао то Голдштајн или не, био не само заговаран
од стране оних који су се `надовезали на усташтво`
већ и проведен, онда и данас, кроз етноцид за
вријеме „Бљеска” и „Олује” – још једном откривамо
да је име „Срби” за народ над којим је етноцид
почињен, за њега, чини се, табуизирано име које
нипошто не смије да стави у уста. Ово Голдштајново нападно изостављање, тачније, брисање
имена жртве хрватске „мржње из увоза” више је
него отворено `ублажавање и заташкавање злочина`, учињено у име народа који се у одређеном
историјском моменту приклонио њемачком нацизму, а данас се упркос томе што се у посљедњем
антисрпском рату као народ `надовезао на усташтво
19
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и спремно заговарао и чак проводио усташки
геноцид` кроз учињено стравично етничко чишћење, упиње и настоји да се сврста у европске
антифашисте.
Брисање и перфидно потискивање помена
имена Срби као жртава хрватске расне мржње може
се тумачити и тиме што су, према спинованој
(псеудо)историографији која кроји и прекраја историју XX вијека а за потребе `новог хуманизма` и
новог доба, као једино дозвољене жртве расне
мржње у другом свјетском рату па и у Јасеновцу,
биле и остале искључиво јеврејске жртве. Да би то
мјесто и даље било ексклузивно резервисано само
за њих, то се расна мржња ни данас не смије
третирати у контексту расне мржње према неком
другом народу осим јеврејском, већ евентуално
само као националистичка мржња. То се посебно
односи на од западњака делегитимизовани српски
народ којем је у новој расподјели улога на
раздробљеном јужнословенском простору крајем
другог миленијума мондијалистички Кнез таме који
би да влада глобалним селом, додијелио крајње
негативну улога агресора и још притом проносиоца
говора мржње, чак и прије но што је почела
националистичка рапсодија у којој је разбијена
Југославија. Штавише, већ 1992. године Срби су
јавно, већ унапријед били осуђени за злочин
геноцида и били они који ће да плате кривицу за
распад Југославије (државе коју су управо Срби
створили!) и за скоро све ратне злочине почињене
на њеном простору. Као такви, они се према
Голдштајновој пропагандистичкој рецептури добијеној од свјетских лобиста, чак и као жртве усташке
мржње (па и оне из увоза) нису смјеле ни поменути
јер би свако промовисање Срба као жртава мржње,
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макар и у Другом свјетском рату, умањивало
ексклузивитет јеврејских жртава, као што би умањивало и ексклузивитет хрватских и, нарочито,
бошњачких жртава које су у посљедњем рату од
стране креатора новог међународног права биле
обиљежене као једине жртве грађанског рата, па чак
и као жртве геноцида – српског, дакако.
Заиста, истину говорећи, ако је Хрватска
ишта требало да увози, у прошлости, данас и сутра,
то свакако није неофашистичка и расистичка србомржња. Бар је ње као свехрватског националног
обиљежја увијек било у изобиљу да је комотно
могла да се извози, а не увози и то у оним истим
композицијама у којим су кроз најстрашније пуне
четири године увожени Срби из свих крајева
Југославије а за потребе, кажу и лажу, радног
логора Јасеновац, онога којег би данас, на наговор
времена (?) чак и неки назови српски историчари, а
заправо најгнуснији накупци и прекупци српским
свијетлим гробовима да претворе у мјесто
„јеврејско-српског холокауста”20 и тако 500.000
мученички пострадалих Срба (што је остварено као
дио плана Павелићевог уништења Срба на основу
проучавања покоља Јермена), претпоставе бројци
од 25.000 убијених Јевреја. То да је држава Хрватска на сваке начине извозила, а не „увозила”
србомржњу, продукујући антисрпску мржњу чији
се коријени налазе у Ватикану, понајприје према
20

Томе је са српске стране лично допринио вишедеценијски
„експерт” за Јасеновац др Милан Булајић објавивши пред
смрт посљедњу своју књигу о Јасеновцу под називом Јеврејско-српски холокауст. На наше питање зашто ју је тако
насловио, јер је Јасеновац прије свега највеће српско стратиште, одговорио нам је да је морао јер би књига иначе
завршила у корпи! Тако то бива са оним који се домунђавају
са истином: увијек дође тужни час плаћања!
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Бошњацима, опште је познато, док и међу њима
није лизнуо отровни пламен међусобне мржње која
је у једном времену по интензитету надјачала
мржњу према Србима, а коју су дежурни свјетски
ватрогасци и сваковрсни „дипломатски” олош задужен да потпирује искључиво србомржњу, у хитрој
интервенцији угушио. Показало се, наиме, да у рату
покренутом зарад разбијања Југославије и успостављања новог поретка (свјетског?), а против оних
који су је и створили, није била дјелатна само
бескрајна антисрпска мржња наше домаће разбраће
као најјачи кохезиони фактор, већ на велика врата
доиста ступа праваправцата мржња из увоза
потекла од бјелосвјетског шљама, разорна и наказна
у својој гнусоби као и хрватска. А каква је била
хрватска србомржња показаћемо тек у једном
фрагменту „њом самом” кроз ријечи Босиљка
Мишетића, бившег хрватског министра, који 1992.
без зазора изјављује: „Духовна обнова значи да
дјечак од самог рођења прије него што научи да
чита и пише треба да зна ко је његов непријатељ, а
непријатељ на овој нашој земљи је Србин.”21
4. У дијелу интервјуа који се надовезује на
„Павелићев програм” и комунистичко дистанцирање од злочина из властитих редова, ужасно нас је
запањило Голдштајново одсуство спремности да
погледа истини у очи и осуди злочин геноцида
према Србима који је починио Туђманов режим
утемељен управо на рехабилитацији неонацизма и
неоусташтва, а који се с почетка рата директно
повезао са усташком емиграцијом индоктриниран
увјерењем да злочин почињен у одбрани или за
наводну добробит хрватске државе није злочин.
21

Ј. Гускова, Историја југословенске кризе, ИГАМ, књ. 1, Београд, 2003, 19.
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Његова `темељна инспирација` вуче коријен од
архитекте усташког злочина Анте Павелића и
главног извођача усташког геноцида, `праусташе`
Еугена Кватерника. Њихове су идеје, иако неостварене у Другом свјетском рату у којем су учињени
тешки изгреди „који са моралног становишта
сачињавају гријех, с правног злочин, а с политичког
глупост”22, у историјском смислу реализоване са
пола вијека закашњења. За разлику од усташких
идеолога који су послије рата указивали на потребу
дистанцирања од злочина из властитих редова,
данашња хрватска власт настала на антисрпској
геноцидној политици, очигледно, то још није
спремна. Иако је покајање за учињене гријехове
(лустрација) један од првих услова за успостављање
толико самохваљене `хрватске демокрације`, то
очигледно није спреман да учини ни њен поданик,
историографски памфлетист Славко Голдштајн,
`солидаран са хрватском државом` па тиме и са
злочинима који су почињени да би се, како је назва,
неоусташка власт успоставила.
Наиме, умјесто да четири године послије
рата прихвати да је `злочин увијек злочин,` Туђманов режим је плански увезао Шакића да би
поновно распиривао расну мржњу. Судећи му,
посљератна Хрватска је намјеравала да према вани,
кроз наводно `демократско` суђење овом нацистичком злочинцу, одашаље поруку како је
спремна да се разрачуна са усташтвом у својој
даљој прошлости – али очигледно не и са његовим
још перфиднијим појавним облицима у ближој, у
којој је дошло до директног `обновљања чак и
неких усташких злочиначких метода` и до рехабилитације идеологије усташтва према којој је
22
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Feral tribune, op. cit , 5.

исказивана `и екстремна афирмација и опортунистичко ублажавање или заташкавање злочина`, а
чији је угаони камен била и остала србомржња.
Став сљедбеника усташтва у садашњости чији је
резонер Анте Ђапић, више је него јасан: „прво, није
се судило Шакићу, него се судило једном времену
и, друго, да се судац Трипало при читању пресуде
погледом и држањем тијела обраћао Жидовима у
судници, а не оптуженику...”23
Одговарајући на питање откуда у садашњој
политичкој стварности „хрватска (ХДЗ-ова) фасцинација Израелом”24, Голдштајн лицемјерно истиче
да је то `због неке далеке сличности с Хрватском`,
још једном перфидно избјегљавајући да отворено (и
поштено, ако ова ријеч попут ријечи „Срби” није
потпуно прогнана из вокабулара оних који су
солидарни са хрватском државом) одговори одакле
долази та `нека далека сличност` која је заједнички
именитељ Хрватске и Израела и призна да су Хрвати протјерали Србе25 као што је Израел протјерао
Палестинце! Међутим, за Голдштајна би ово једноставно признање о етничком чишћењу као званичној политици и Хрватске и Израела било одвећ
прекомјерно, не због Хрвата већ у првом реду због
његових `јеврејских осјећаја` које је својевремено
најбоље испољио/исказао Моша Дајан поручивши
„заосталим”26 Палестинцима: „Ми немамо избора –
ви ћете и даље живети као псета, а ко год жели
може слободно отићи, па ћемо видети где ће нас то
23

Исто, 7.
Исто.
25
На челу бескрајне избјегличке тракторске колоне Срба из
Хрватске сомнабулно млатарајући рукама налазио се амерички амбасадор Питер Галбрајт.
26
„Заостали Срби” - дио саркастичног сарајевског сленга за
малобројне Србе који су још остали у овом граду.
24
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довести.”27 Није ли слично поручено и Србима за
егзодуса из Хрватске – `да из ње могу да понесу
само оно прашине на опанцима`.
У устрајној тежњи да се додвори свом првом
заштитнику, клероглобалистичком Ватикану, млада
хрватска `демокрација` „жељковала” је да од своје
напокон стечене државе створи Civitas Dei , чисту
католичку државу тиме што су протјерали православне Србе као конститутивни народ, а од
превјерених Срба-католика начинили, због њихове
конвертитске усрдности у `свједочењу` католичанства, језгро хрватске нације. Остало им је још било
да поправе односе са Израелом, првим штићеником
Америке којем личе бар у једном: као једна од
етнички најчистијих земаља свијета, Хрватска скоро да је (ч)иста као држава Израел која је на сличан
начин побила и протјерала Палестинце отевши им
земљу, а којом Хрватска није случајно фасцинирана
– `сањајући о ефикасној и јакој војсци и о моћном
господарству` попут израелског. Одатле, дакле,
вуку коријени ХДЗ-овог и хрватског филеосемитизма; недостаје им још само јака војска и моћно
господарство – па да створе Хрватску до Дрине !28
Након што се проанализира политички
контекст у коме је суђење организовано, као
семиотичари културе који морају умјети да читају
не само непосредне већ да из знаковља извлаче и
посредне поруке, долази се до још једног значењског слоја који се тиче суђења усташком крволоку
Шакићу: оно је организовано не би ли се усташе и
данашњи њихови непосредни настављачи измирили
са Јеврејима, тим искључивим жртвама геноцида у
27

Ноам Чомски, Хегемонија или опстанак, Наклада Љевак,
Загреб, 2004, 207.
28
Засад, ни од једног ни од другог нема ништа.

166

Другом свјетском рату29, а због злочина почињених
према њима. Међутим, цинизам је своје врсте да
Шакић, логорник најкрволочнијег конц-логора у
Другом свјетском рату, заклети србомрзац и гнусни
хрватски антисемита, из своје залуђености фетишем
званим независна хрватска држава буде принесен
од стране те исте обновљене државе као крунски
доказ новог хрватског филеосемитизма!
Да ли је за опрост Јевреја то са хрватске
стране био довољан доказ? По свему судећи није,
иако је то, како дипломатски тврди високопозиционирани Голдштајн (не знамо само у чијој државној
администрацији) – био „врло важан корак, али само
један”, за којим би требало да услиједи, нада се,
`барем педесет великих корака`, што би требало да
значи да су Јевреји прихватили (прву) симболичну
жртву коју је Хрватска принијела не би ли јој се
опростили злочини почињени према Јеврејима у
Другом свјетском рату, посебно они у Јасеновцу.
Остаје, међутим, да се питамо који ће то
бити `педесети велики корак` који ће Хрватска
морати да учини, мада га наслућујемо, док у исти
мах гонетамо могући одговор на најболније српско
питање: Зашто је и како је то Шакић, јасеновачки
крвожедник, упркос двадесет затворских година
казне, ипак избјегао оптужбу и осуду за злочин
геноцида?
– Зато што је Хрватска 1999. године логорнику најкрволочнијег конц-логора Динку Шакићу
судила због јеврејских жртава у Јасеновцу, али не и
29

У посљедњем антисрпском рату су као искључиве жртве
наводне „српке агресије на Босну и Херцеговину” (не живе ли
и Срби у Босни?) проглашени Бошњаци упркос јавног опредјељења Алије Изетбеговића да између рата и мира, изабире
рат.
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српских и ромских. Како је прихваћено да их је
пострадало 25.000, то се оне ипак нису оквалификовале као злочин геноцида наспрам небројено пута
већих српских жртава. Да је Шакићу суђено за
злочине почињене према Србима, којих је у
Јасеновцу убијено преко 500.000 – а није – Шакић
би сигурно морао да буде осуђен за злочин
геноцида чиме би и сама НДХ била осуђена због
антисрпске геноцидне политике! Међутим, како до
таквог суђења у Хрватској никад неће доћи, то ће
злочин геноцида извршен према Србима у Другом
свјетском рату, а најцрњи је онај у Јасеновцу,
остати трајно некажњен. Још једном Србима преостаје уздање једино у Божију правду јер је Господ
велик и свемогућ!
5. Када не би упадао у ступице разних
облика Голдштајнових двоструких аршина, истинољубац би могао да изведе закључак како је мржњу
из увоза за своје потребе године 1999. увезла лично
хрватска држава под плаштом наводног суђења
престарјелом Шакићу за почињене ратне злочине
који, зна се, не застаријевају. Допремивши га након
педесет четири године од прошлог рата како би
своје посљедње године провео у домовини а не
емиграцији, Шакић се на симболичкој равни жртвовао зарад идеала своје младости, неовисне државе
Хрватске, за коју је био спреман да положи и
властити живот и умре у затворској казниони!
Међутим, више је него очито да Шакић није
доживио екстрадицију само зато да би као окорјели
злочинац над злочинцима и крвави усташа попут
правог медијског терористе по посљедњи пут сијао
мржњу према Србима износећи своје реакционарно
`домољубно` дивљење Павелићу, Лубурићу и Степинцу, истичући више него добре односе ове
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посљедње двојице, а у својим исказима лукаво и
`врло прецизно мислећи на исте замисли актуелног
хрватског предсједника`.
Чак и летимична квалитативна анализа
садржаја интервјуа показује да је хрватска држава
допељала овог окорјелог усташког крвника и `шогора Макса Лубурића`, тог `домаћег егземплера зла`,
да буде промотер нове помирбе свих Хрвата, оних
из доба Павелића и оних у `најблажим формама`
блиским Павелићу, како „свијајући куке на седмеро” (Б. Ћопић) малициозно напола изрече овај
Јерговићев непринципијелни саговорник мислећи
на данашње неоусташтво. Наиме, кроз судскомедијски спектакл у којој су, кажу и лажу, “правнички компетентни суци сачували професионалну
независност и особни интегритет”30, на сваки начин
је избјегнуто да Шакић буде оптужен за геноцид.
Напротив; умјесто да одговара за злодјело геноцида, њему је у скаредној великохрватској домољубној режији намијењено да у ореолу својевољног
жртвовања, мада лично није показивао никакво
суосјећање, срам или хришћанско кајање за сва
мучења и убијања у Јасеновцу, симболично помири
усташе и антифашисте, хрватске, дакако, а не да му
се `у свој његовој парадној залуђеношћу јавношћу`
суди за тричавих п е т непосредних убистава које је
лично починио. У исходу, показало се да је Шакић,
тај психопата и неприкосновени господар живота и
смрти, који је без икаквог осјећања кривице тврдио
да се само борио за биолошки опстанак хрватског
народа, био увезен да би под покровитељством
самог предсједника промовисао идеју међунационалног помирења Хрвата и Јевреја – без Срба и
Рома – као жртава јасеновачког конц-логора уз,
30

Feral tribune, op. cit, 7.
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јасно, (пра)стару идеју хомогенизације свих Хрвата,
за коју се послије Другог свјетског рата у емиграцији здушно залагао најокорјелији зликовачки вођа
усташтва, крвожедни сатрап Вјекослав Лубурић.
У том погледу данашње неоусташе, односно,
неофашисти на власти, ти Шакићеви својеврсни
„компањони” `опсједнути државом`, како им спочитава Голдштајн 31, премда је и сам `солидаран са
хрватском државом` (!), организујући суђење јасеновачком логорнику 1999. године а не 1991. када је
„неоусташтво у свом екстремном облику увезено у
Хрватску с оним мањим, али ригидним дијелом
емиграције који се вратио у земљу”32, уистину су
направиле праву судску фарсу не судећи му по
командној већ по, наводно, личној одговорности за
стравична злодјела почињена у најсвирепијем по
начинима убијања конц-логору другог свјетског
рата. Суђење је потврдило да је злочин геноцида
учињен у првом реду и понајвише према Србима за
вријеме док је био командант конц-логора, „злочин
без кајања”, који тешко да ће икада са хрватске
стране бити процесуиран а камоли окајан, упркос
недавном полуцеремонијалном доласку бискупа
Бозанића на јасеновачко стратиште.
6. Када смо опредметили Голдштајнов подло
прећутани објекат мржње и семантички га
31

Голдштајн као Еуропејац (Еуропе „без граница”) чини се,
никако да схвати хрватску „опсједнутост државом” и фетишизацију државе у контексту чињенице да је „четрдесет дана
хрватског суверенитета то читава хрватска биланца” (М.
Крлежа). Како онда може да схвати јеврејску опсједнутост
државом која превазилази фетиш, а у име којег Израелци у
XXI вијеку на отетој палестинској земљи зиђу и подижу
кинеске зидове и на тај начин ограђују отету палестинску
земљу.
32
Feral tribune, op. cit, 5.
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контекстуализовали као србомржњу, то ћемо флоскулу о мржњи из увоза ставити у раван са нејасном
и непрецизном синтагмом коју није лако дефинисати, званом „говор мржње”. Као појам широког
обима, али уског садржаја, који је у `праксу` увело
Тужилаштво Хашког трибунала, он се тумачи као
`вербално оптуживање неког човјека за разне изме`.
Под овом се етикетом, која нема правну дефиницију и чије је поље примјене прешироко, сходно
препоруци Комитета министара Савјета Европе из
1997. године коју Трибунал погрешно и потпуно
неправилно примјењује, рђаво тумачећи кованицу
„говор мржње”, подразумијевају `сви облици изражавања који шире, распирују, подстичу или правдају расну мржњу, ксенофобију, антисемитизам или
друге облике мржње, засноване на нетолеранцији,
укључујући ту и нетолеранцију изражену у форми
агресивног национализма и етноцентризма, дискриминације и непријатељства према мањинама,
имигрантима и људима имигрантског поријекла`.
Међународни пакт о политичким правима у члану
20. такође `забрањује свако заговарање националне,
расне и вјерске мржње којим се подстиче на
дискриминацију, непријатељство и насиље`.
„Говор мржње” као вербални деликт значи
ограничење слободе испољавања убјеђења и мишљења, што је цивилизацијска тековина која када
се ограничи значи да се ограничава слободан ум.
Међутим, више је него примјетно да када исти
говор мржње као средство недопустиве политичке
пропаганде испољавају западњаци не скривајући
властити етноцентризмом, он остаје некажњен, чак
и онда када испољавају `слабо прикривено расистичко увјерење о урођеној „биолошкој надмоћи” над
остатком свијета, које се не крије ни у савременом
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свијету`. С друге стране, познато је да је Тужилаштво Хашког трибунала потпуно неадекватно и
супротно правним начелима прибјегло „говору
мржње” као непрецизном појму везаном за злоупотребу слободе изражавања, по којем је једини
оптужени др Војислав Шешељ, односно он је
једини коме се ставља на терет да је кориштењем
говора мржње, наводно, починио кривично дјело
прогона. Манипулишући говором мржње свјесно и
злонамјерно из политичких побуда, Тужилаштво је
потпуно неадекватно и супротно правним начелима
увело „говор мржње” у оптужницу иако је овај,
некад у југословенском законодавству укинути
„вербални деликт” који ни европско ни наше
законодавство више од деценију и по не познаје,
супротан члану 10. Европске конвенције о заштити
људских права и основних слобода по којој `свако
има право на слободно изражавање`.
„Говор мржње” као деликт којим се према
тумачењу Међународног кривичног суда за бившу
Југославију такође може починити злочин, у
Трибуналу је за сада ексклузивно намијењен за
Србе да би се, у недостатку кривичних дјела, њиме
теретили. Страхујући да би се овај вербални деликт
могао да примијени и у случају Хрвата и овим
`обликом почињења` терети и само хрватско
руководство, Голдштајн (Јерговић?) је експлоатишући пропагандну лаж о мржњи из увоза попут
правог спин-доктора „говор мржње” преусмјерио на
терен емиграције, изван Хрватске тврдећи да је
мржња а не „говор мржње” стигла из увоза.
Оваквим избором кованице успио је да се избјегне
свака могућа асоцијативно-мотивациона веза са
инкримисаном хашком кованицом. Таква цинична
језичка преметаљка која подсјећа на сличне
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језуитске, врхунац је злонамјерне манипулације иза
које стоје политичке побуде. Њоме је хрватска
`мржња из увоза` била семантички сужена на
потпуно некажњив варијетет говора мржње, чак не
ни на говор усташке емиграције, већ на њихову
мржњу (а њој се ипак не може судити!), и то ону са
далеког јужноамеричког континента, из Аргентине
и Бразила, која је прокријумчарена у Хрватску
(попут дроге?) подстрекивала националистичку, али
ипак не и расну мржњу, те се као таква није могла
довести у везу са говором мржње као кривичним
дјелом.
Као пропагандистичко чедо (чудо?) двојице
Сарајлија, које је управо нападно, у простачкој
величини на начин `откровења` стављено у наслов
интервјуа, оно је било сковано за потребе одбране
`младе хрватске демокрације` настале на неофашистичкој мржњи према Србима, од ове хашке авети.
Иако скоро па синонимска са опаком хашком
кованицом ова кованица је ипак и битно различита
јер је значењски осиромашена; ријечју, спинована је
тако да буде за који степен значењски блажа од
говора мржње. Дакле, у сврху одбране Хрватске од
могуће оптужбе за „говор мржње” ова двојица
хрватских домољубаца у сарадњи са истим таквим
поданичким Фералом нису штедјели црну боју у
наслову-плакату да од Хрвата одагнају могућу
оптужницу за „говор мржње”. У маниру посипања
пепелом, Голдштајн је као Јевреј, а у име Хрвата,
исказујући својеврсну `солидарност са хрватском
државом` унапријед признао да је било додуше
`неке` мржње (не и говора мржње), али да је та
мржња стигла из увоза што је ипак блаже почињење
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од оног који прописују хашки „правдобрани”33! У
исти мах, овом пропагандном лажи Голдштајн је
скренуо пажњу с акутног проблема хрватске државе
као антифашистичке, међународно признате земље,
а изнутра прожете непријатељским национализмом
према Србима, расном и вјерском мржњом и
неоусташком / неофашистичком идеологијом која
се посредно промовисала и кроз `демократско`
суђење „сељачки лукавоме” чистокрвном масовном
убици. Прибјегавајући овој смишљеној кованици
Голдштајн је у име `организоване јеврејске заједнице` на својеврстан начин амнестирао Хрватској
`најтежи` облик говора мржње – антисемитизам.
Наспрам њега клерофашистичка мржња Хрвата
према Србима као да и не потпада под правну
санкцију; штавише, она се управо афирмише, упркос томе што је као народ друге вјере, вјере
православне, доживио страшно етничко чишћење, а
што по дволичним правним аршинима западних
демонократа није злочин геноцида.
7. Голдштајнова одбранашка изјава у корист
неоусташтва, достојна најзагриженијих хрватских
националних идеолога и „повјесничара”, својеврсно
је саучесништво у антисрпској политици и као
таква дио је оркестриране антисрпске кампање
извана која се нажалост проводила према Србима.
Стварне размјере Голдштајнове широко засноване
манипулације мржњом из увоза иза кога стоји говор
мржње из увоза, као специфичан вид „говора
мржње” испољеног према Србима у посљедњем
грађанском рату (као метода „специјалног рата”)
најбоље се уочавају на бројним примјерима говора
западњака о Србима који су у највећем постотку
33

Тако је адвокате у једној својој пјесми-пошалици иронично
називао отац Николе Тесле.
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сирови „говор мржње”. Њега су неспутано и
некажњено (чак и без моралне санкције) исказивали
бројни расистички настројени новосвјетскопоредски идеолози подстичући националну дискриминација према тим „злим Србима”, „расистички
настројеним Србима”, који су „сој за себе”, „људска
животиња у најгорем издању” и томе слично, у
чему су предњачила средства информисања која су
по признању Каја Еидеа, помоћника међународног
изасланика Столтенберга, `можда починила највећи
могући гријех јер су оптуживали само Србе за
насиље које су иначе чиниле све три стране`.
Насупрот овом ријетком истинољупцу међу
антисрпски настројеном западном дипломатијом,
право гађења према Србима отворено је исказивала
чешка Јеврејка која је преживјела холокауст тако
што је са породицом пребјегла у Србију (Врњачку
Бању), бивши државни секретар САД Медлин
Олбрајт, која је на питање зашто води такву политику према Србима, 22. јануара 1997. у дијалогу са
демонстрантима испред зграде УН у Њујорку
одговорила: – Зато што су они одвратни!34
Један од љубитеља човјечанства, а у исти
мах мрзитељ Срба, који је још од 1992. године
предводио оркестрирану свјетску медијску сатанизацију Срба, био је нобеловац за мир Ели Визел,
који је као јеврејски дјечак преживио холокауст;
иначе, предсједник „Босанско-америчког пријатељства”, који се у нападно пропагандистичком
маниру, у пробосанском тексту Босна и холокауст
пита:
„Да ли то значи да би требало да имамо
више разумијевања за Србе. Током три године
34

П. З. Петровић, Избрисати српски вирус, Чигоја, Београд,
2002, 26.
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босански српски војници су били кривци за непрестану агресију, спроводили су етничко чишћење и
стрељања по преком поступку.”35 За Визела је
агресија НАТО-а на СФРЈ „морални рат” јер „када
се зло открије не треба чекати и допустити му да
ојача. Мора се одмах дјеловати”36. У име тога,
тврдио је да је „понекад оправдан превентивни
рат”37 залажући се за превентивно бомбардовање
Срба јер би они, наводно, могли да почине злочине:
„Ја се плашим... Страх ме је од доласка Срба. Чим
они уђу тамо, страх ме је од грозота које ће бити
почињене.”38
За Џозефа Бајдена, америчког сенатора „Срби су неписмени и дегенерици”39, а рат који воде
„фашистичко разбојништво у маршу”. За онај у
Босни рећи ће да је то „крајност српске бестијалности”, „силовање Босне и махнити српски фашизам”40.
„Нато бомбе су оправдане”41, био је став
чикашког кардинала Бернандина.
Ти „крвожедни етнички чистачи”, како је
Србе звала је Џорџи Ен Гајер – „спроводе терор и
силују албанску дјецу”42, позивао је на линч србомрзачки настројени бивши амерички предсједник
Бил Клинтон у говору на прослави 50 година
НАТО-а у Вашингтону 1999.
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„Јевреји препознају геноцид кад он постоји
... и ја сам зато да се на Србе баци нуклеарка”43,
поручивао је Мартин Перец, издавач листа Њу
Републик, док Јеврејка Сузан Зонтаг, америчка
„списатељица” у Л монду пише: „Постоји у свијету
једно апсолутно зло, и због тога постоје праведни
ратови”44.
Ни некоћ пријатељ Срба, Француска, није
заостајала у говору мржње па тако Јан Кот
француски генерал каже: „Што се тиче Срба ... то
је један данас болестан народ, већ одавно затрован,
запао у опасну колективну параноју”, док је за
агресију НАТО-а 1999. године бивши француски
предсједник Жак Ширак, заборавивши на језик
дипломатије, тврдио је да је то „сукоб између варваризма и демократије”. „Срби су народ без закона и
вјере. То је народ разбојника и терориста”45. Алан
Финклкрот, уз Анрија Левија декларисани француски србофоб, процијенио је: “Чим је француска
држава престала да буде просрпска, може јој се
указати повјерење”.46
Алану Гликсману, наводном филозофу, не
смета да у интервјуу сарајевском часопису Дани,
злоупотребљавајући слободу изражавања изјави да
„кад Срби кажу да су потпуно невини, они показују
да су расисти”47.
Док још овај најпрљавији, посљедњи у низу
антисрпских и антиправославних ратова није био
ни почео, 22. априла 1992. године у Њујорку је
издато саопштење поводом догађаја на простору
43
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бивше СФРЈ у коме су, комеморишући холокауст,
најзначајније јеврејске организације позивале америчку јавност да им се придружи у преклињању
америчке владе како би се зауставило српско варварство. Тражиле су да се смјеста подигне ембарго
на српско оружје, моментално припреми војна сила,
укључујући ваздушне ударе осмишљене да зауставе
српску агресију, да се максимално изолује Србија у
свјетској заједници, створе радне групе за ратне
злочине које би сакупљале информације које се
могу оквалификовати као доказ за потоње процесе
ратних злочина. Саопштење су у форми свјетског
апела за спас од српског варварства одреда потписале све свјетске јеврејске организације, између
осталих: `Амерички јеврејски одбор, Амерички
јеврејски конгрес, масонска јеврејска организација
Б`наи Б`рихт, Антидифамациона лига, Хадаса,
Јеврејски ратни ветерани, Национални савјет јеврејских жена, Унија америчких хебрејских конгрегација, Унија ортодоксних јеврејских конгрегација,
Уједињена синагога за конзервативни јудаизам, све
до Женске лиге за конзервативни јудаизам и
Женског америчког ОТР-а`48.
8. Након свега предоченог, више је него
очигледно да Голдштајнова еквилибристичка тврдњи о мржњи из увоза, ако се чита њен не само
дословни него и пренесени смисао, садржи и
отровну и отворену јеврејску србомржњу; чак би се
рекло да је управо `организована јеврејска заједница` предњачила у пропагирању мржње према Србима у посљедњем антисрпском рату кроз призивање
сјећања Јевреја на холокауст. Та оркестрирана
србомржња из увоза усмјерена искључиво према
онима који су се ради одбране своје слободе
48
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усудили да супротставе завојевачким свеокупационим и свеколонијалним циљевима нових владара
свијета, сијана је у првом реду путем моћних
јеврејских медијских кућа које су, према ријечима
покојног Јозефа Атијаса, рабина добојског, покренуле свјетску медијску сатанизацију Срба. Према
његовом признању, све је почело тако што је
`Свјетски јеврејски конгрес наредио банкарима да
дају паре медијима како би се створила оваква
негативна медијска слика о Србима у свијету`. Иза
медијске сатанизације Срба која се заснивала на
сијању отровног говора мржње којим је контаминиран терен за планско провођње правог медијског
рата који су покренуле и водиле плаћеничке
лобистичке куће, између осталих, Рудер Фин и Хил
Нолтон и њихови најамни радници звани спиндоктори, ти проводиоци у дјело најпрљавијих
налога креатора новог свјетског поретка; послије
медијске сатанизације Срба створене на гомили
најгнуснијих лажи и невјероватних подвала и
конструкција чији је творац сам Кнез таме,
препуних душегубних ријечи које производе лагано
самоубиство нације у име које су узговорене,
управо зато што су израз лажи и богохуле – послије
њих стизали су као пси рата бјелосвјетске дипломате да у име `демокрације` и људских права”
бљују „говор мржње” против Срба по принципу
„јачи-тлачи”!
Утолико, посматра ли се Голдштајнова
изјава о мржњи из увоза у најширем контексту
посљедње свјетске драме у којој су Срби били
проглашени за априорне кривце и то понајприје од
`организоване јеврејске заједнице`, а не у злонамјерно суженом контексту хрватског емигрантског
неоусташтва на шта ју је свео овај спин-доктор,
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долази се до непобитног доказа да су прави сијачи и
распиривачи говора србомржње који није само у
супротности са слободом изражавања као темељним и загарантованим људским правом, већ који то
право вријеђа, били изабрани, јудеофашистички
настројени представници фантомске међународне
заједнице. Управо су они, сијући србомржњу из
увоза, под старим завојевачким геслом „завади па
владај” били они који изазвавали крвави грађански
рат. У њему су зарад своје користи разбили Југославију, а потом 1999. звјерски бомбардовали
Србију од стране НАТО-снага, да би за Веслија
Кларка `бисер над бисерима било када авиони Б-52
грувају на Косову`.
Тај управо расистички дискурс који је стизао
из табора миротворачке међународне заједнице у
високој је политици промовисао и бивши амерички
предсједник Роналд Реган који је 1983. године, не
скривајући анимозитет према Русима изјавио да је
СССР „империја зла”, одметничка империја спремна на све, сваки злочин, лаж и превару како би
постигла своје циљеве”49! На његовом трагу, свој
расистички однос према Србима исказаће још један
Американац, Томас Фридман, за кога су Срби
народ који треба уништити: „Допало вам се или не,
ми смо у рату са српском нацијом ... и улози морају
бити веома јасни ... вратићемо вам земљу деценијама уназад претворивши вас у прах. Желите ли
педесете? Ми ћемо вам дати педесете. Желите ли
1389? Можемо да створимо и 1389.”50
9. Послије оваквог излива србомржње који
потиче од свијета зла, а преплавио је Запад, гдје
49
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ријечи заударају и смрде од бестидне лажи од које
се срце стеже; након овог политичког блебетања
најгоре врсте, злобног, крештавог, вулгарног, заједљивог и жучног, усмјереног против Срба, којим се
најављује ново мрачно доба свјетске цивилизације
суновратно запале у духовно ропство Кнеза таме,
одбијамо да употребљавамо ту злонамјерну западњачку кованицу чији је именодавац Хашки трибунал, тај свјетски инквизиторски суд кривде, основан
под америчким патронатом од стране креатора
новог међународног права да би њоме, у недостатку
кривичних дјела, могао да инкриминише само Србе.
Умјесто тог језуитско-инквизиторског каламбура
враћамо у језичку употребу нашу староставну српску ријеч насталу на традицији светоотачког учења
а гласи скврно-словље. Под њом су Свети оци
именовали ружне ријечи, ријечи гњева, при чему је
свако скврнословље, по светоотачком учењу, непосредно повезано са свијетом зла, а отац зла, како
сматрају хришћани, је ђаво. Скврнословне нису
само ружне ријечи; то су одговарајуће вибрације
душе које изазивају гнусобу те као такве изазов су
добру, правди, љубави и самом Богу. Скврнословље
изречено поводом нас Срба неспојиво је са
елементарним васпитањем и културом те, као такво,
скврнави човјека под условом да је уистину човјек,
а не Звјер. Нажалост, он и након непуна два
десетљећа од почетка антисрпског рата наставља да
цвјета као најотровније цвијеће зла преплављујући
често и нас саме не би ли постали његова жртва те
да тако, себељубиво видећи трн у туђем оку, не
примијетимо брвно у властитоме.
Утолико, да не бисмо изгубили страх
Божији, а изгубићемо га будемо ли се предали
скврнословљу, што је велики гријех, то га морамо
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искорјењивати у свакој прилици имајући свијест о
томе да какве су нам мисли – такав нам је језик, а
какав нам је језик – такав нам је и сам живот.
Чување чистоте мисли и ријечи почетак је сваког
истинског оздрављења човјечије душе, а и душе
народне. Зарад тога ваља већ овога часа почети са
одрицањем од сваковрсног скврнословља, а посебно и од најмањег труна мржње, јер ко себе
побјеђује у малом, побјеђује себе и у великом,
порука је ава Исаије; односно, да „никаква рђава
ријеч не излази из уста ваших, него само добра”,
баш онако како нас учи Књига над књигама и
Највећа књига свијета – Библија.
Мирјана Влајисављевић (Бања Лука)
Мржња из увоза
У студији је са културноисторијског и
семиотичког становишта интерпретиран истоимени
интервју са Славком Голдштајном, историчарем из
Хрватске, дат 1999. године књижевнику Миљенку
Јерговићу поводом изрицања пресуде усташком
злочинцу, команданту конц-логора Јасеновац Динку Шакићу. Интерпретација самог наслова а потом
и текста интервјуа показала је да је Голдштајнова
кованица „мржња из увоза”, стављена у наслов у
виду плаката, спинована, тј. намјерно семантички
обрађена да одврати читалачку пажњу са неоусташке мржње код Хрвата према Србима, на
мржњу која је стигла из увоза, од усташке
емиграције. У исти мах показало се да је кованица
„мржња из увоза” специјално направљена да буде
пандам „говору мржње” којим је Хашки трибунал
именовао вербални деликт који значи средство
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недопустиве политичке пропаганде. Иако је више
него примјетно да када исти говор мржње
испољавају западњаци не скривајући властити
етноцентризмом, да он остаје некажњен, говор
мржње као деликт којим се такође може починити
злочин, у Трибуналу је за сада ексклузивно намијењен за Србе да би се, у недостатку кривичних дјела,
њиме теретили. Страхујући да би се овај вербални
деликт могао да примијени и у случају Хрвата,
Голдштајн је експлоатишући пропагандну лаж о
мржњи из увоза попут правог спин-доктора „говор
мржње” преусмјерио на терен емиграције, изван
Хрватске тврдећи да је мржња а не „говор мржње”
стигла из увоза, чиме је избјегнута свака асоцијативно-мотивациона веза са овом инкримисаном
хашком кованицом. Таква Голдштајнова цинична
језичка преметаљка „мржња из увоза” врхунац је
злонамјерне хрватске пропагандистичке манипулације иза које стоје политичке побуде.
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Саша Кнежевић

ЗЛО ТИ ВИНО НАПОКОЊЕ БИЛО
Од како ју је Вук Стефановић Караџић
објавио под бројем 43 у другој књизи Српских
народних пјесама знаменита варијанта Колашинца
старца Милије није престала заокупљати интересовање стручне јавности. Пјесма о Страхињ-бану записивана је и прије, а и послије Вука, несумњиво је да
јој је и он сам познавао више варијаната, али чудесни
Караџићев инстикт довео га је до Милије, или
тачније довео је с јесени 1822. Милију Вуку у Крагујевац. Њихове анегдотске петнаестодневне обостране
муке изродиле су четири сјајне пјесме, од којих су
три непролазне антологијске вриједности. У тих петнаест дана српско је пјесништво завјетно награђено
једним скоро невјероватним поетом, који је за
петнаест дана испјевао 3001 стих без којих би српска
народна епика била ускраћена за најрафиниранијег
тумача људске душе, а српска литература и литерарна и културна баштина за један живи палимпсест
по коме се скоро двјесто година дописују пјесници,
драмски писци и приповједачи од сваке феле и
накане.
Скоро да нема пјесме у српској култури, а
епске народне свакако, о којој је више писано колико
је то чињено и данас се пише о Бановић Страхињи.
Још од далеких вајмарских разговора Гетеа и
ондашњег кнеза и великог љубитеља и литерарног
зналца Карла Августа о Герхардовом преводу Милијине пјесме у центру пажње налази се чудесни Страхињин поступак, односно завршни стихови пјесме. И
као да се заборавља, а на што нас један од

најзначајнијих и најутицајнијих тумача Богдан
Поповић подсјећа, да је посреди једна од ријетких
пјесама за коју се мирно може рећи да је цела лепа
песма. Ако је тако онда подстицај за Страхињин
поступак ваља можда тражити по свуда у пјесми.
Милија је пјесник људске, личне драме, а драма мора
имати узрок у односу на који се је јунаков поступак
мора посматрати као посљедица. Бавећи се узроком
можда ћемо, макар из нехата и открити или бар
провирити у тајну завршних стихова.
Почетни стихови не крију никакву тајну.
Четири уводна стиха дају врло јасну слику великог
јунака који долази из малене Бањске. Милијин соко
каквог не има јасно је детерминисан као локални
велмож из скрајнуте Бањске крај Косова. Како код
Милије сваки стих носи веома јасно значење, увод
нам указује на несклад између Страхињиног јунаштва и положаја у феудалном друштву. Колико се
у феудалном друштву, а поготово у пријестоном
Крушевцу постнемањићке Србије, водило рачуна о
господству показује нам и пјесма Кнежева вечера
гдје кнез Лазар, под сјеном сутрашњих пошљедњих
времена, јунаштву свога епског зета Милоша Обилића вече уочи боја наздравља посљедњем. Све то
указује на јасну свијест пјевача да је примарна
хијерархија, хијерархија моћи, уосталом ни силни
Хасанага на чији помен љуба врат ломи кули низ
пенџере не прави препреке моћном бегу Пинторовићу када узима књигу пуног опрошћења. Тај
несклад Милија мајсторски појачава у приказу
јунаковог опремања и кићења пред полазак у
Крушевац у коме је одскоро царство постануло.
Страхиња чини све да се маскира, да се свиди својој
тазбини и у тој мимикрији заправо у потпуности и
успијева када пријестона госпоштина нахрупи код
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кнеза са молбом да својом посјетом удостоји и
њихове дворе.
Скоројевићство Југовића и новонастале
господе у Крушевцу незаобилазно је мјесто већине
текстова о овој пјесми, а Михизова драма скоро сва
почива на крхкости темеља те извитоперене структуре. Зачудо заобилази се чињеница да Страхиња не
само да је саставни дио те свите, него и њен почасни
члан. Та је нововремена госпоштина и Милији добро
знана из његовог времена и он је био свједок како
новац и на њему стечена моћ квари и најбоље јунаке.
Милија и пјева о другој страни јунака и јунаштва, он
раскринкава велике јунаке, а на првом мјесту бана
Страхињића. Није Милија познавао Књигу проповједникову, али је и сам дошао до закључка да је све
таштина и о томе снажно запјевао у својим пјесмама. Таштина Страхињића води у Крушевац кад му
вријеме није, уочи одсудног боја и страшног
страдања народног. Таштина га тјера да се опрема у
дибу и кадифу. Незаустављив је његов порив и
потреба да докаже да му је, иако је из малене
Бањске, мјесто међу првом господом и да га господа
препозна и пригрли као једног од њих. Они то и
чине, одају му почаст, јер и он њима никаквим такав
треба, подижу му цијену, уздижући га до коначног
суноврата.
Суноврат долази са мајчиним писмом, мајка
као одбљесак древног божанства плодности, али и
етички монумент патријархалне културе проклиње
синовљев гријех. Мајчина клетва је тешка и моћна.
Она Страхињића суновраћује у сурову реалност.
Колико је он иреалан показује сукоб са тастом. Југ
Богдан је сурово реалан, у његовим ријечима и
гестовима нема ничег кукавичјег или непоштеног. То
Милијин Страхињић не може разумјети нити
прихватити. Зато њему тог кобног јутра нема
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пријатеља, он остаје сам у свијету који ће се колико
сутра у једној апсолутној погибељи урушити до
темеља и који никада неће бити исти, чак ни онда
када Филип Вишњић зазове онај велики преврат у
коме синронизовано учествују божји угодници и
крвца која ври из земље. То неразумијевање је опет
таштина и мука духу, јер је неразумијевање обострано, ни Страхињић, наиме, и не покушава да
разумије оне код којих је и од којих бива несхваћен.
Он и само он је кривац за страдање његовог двора,
зашто би други исправљали његову грешку, зашто
би сад они који су с њим вино пили и крв прољевали,
и он то зна, тога је свјестан, али није му лако да то
прихвати, заборавља како је лако у добру добар
бити, а да се на муци познају јунаци.
Страхиња је до сржи огољен у сцени
самотничког поласка из Крушевца вјешто контрастрираног његовом доласку и боравку у престоници.
Милија је заправо веома суров према свом грешном
јунаку. Када се учини да је Страхињић пао на дно
као трачак свјетла појављује се Чеховљевски минуциозно његов главни пријатељ хрт Караман. Нимало
случајно пјевач неће заборавити поменути колико је
то бану мило било, јер тај долазак ствари и слику
бана мијења из темеља. Сурово приземљен мајчиним
писмом и још више тастовом игноранцијом Страхинић постаје оно што јесте и што је и сам заборавио
да јесте, нетко из првог стиха пјесме. Далеко од
лажне крушевачке дружине, која га није створила и у
којој се као јунак и не може остварити, прелази поља
и планине. Велика епизода са дервишем, атипична и
донекле немотивисана да је магијом своје поетске
имагинације није оплеменио старац Милија, приказује Страхинићеву људску, чојственичку величину.
Дервишеве суд твоме ђогу и твоме јунаштву
/ свуд су броди ђе год дођеш води говоре о једном
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другом, правом Страхињићу, неразбољелом од
вируса сујете која нагриза пропадајуће царство. Тај
ће јунак ударити на силног Влах Алију. Најбољи
доказ Милијине пјесичке магије нуди нам нови
преокрет у проказивању јунака дат у одсудном приказу боја. Само ташт, неаргументовано самоувјерен
јунак може жени у чијем се крилу одмарала глава
његовог мегданџије рећи удри, љубо, мене, ја
Турчина. Велики јунак мора бити и мудар, а таквог
код Милије нећемо срести. Његови су јунаци
виолентни, превртљиви и прије свега ташти. Иван
Црнојевић који пријатељима поручује како ће његов
син бити најљепши међ хиљаду сватова, Марко
Краљевић који потеже сабљу на Леку Капетана који
не зна обуздати своју сујетну сестру, која због
таштине остаје слијепа и саката. Такву чаробну
палету јунака вођених самоуништавајућим нагоном
у српској је народној поезији створио једини Милија.
Све напријед речено донекле је у функцији
појашњења загонетног краја пјесме. Да ли је загонетка посљедица неспоразума припитог пјевача и
нервозног записивача или нашег неразумијевања и
једног и другог остаје загонетка, али из свега реченог
усуђујемо се рећи да Страхињић својој жени живот
поклања јер је ташт, јер хоће да онима којима се хтио
додворити и с којима се хтио идентификовати
покаже да му се може. Зар може бити бољег
оваплоћења његове болесне сујете од презира који
показује према већим и моћнијим од себе, када се
показује већим и моћнијим од њих. У тој сцени
његова таштина доживљава крајњу задовољштину, а
донекле се и сам Милија с њим идентификује у тој
побједи над великом господом издвајајући и коначно
свог јунака у завршном дистиху Помало је такијех
јунака / ка што бјеше Страхинићу бане. Бан је
друкчији јер га је таквим српској усменој баштини
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подарио изванредни старац Милија, приказавши га
као стварног човјека слабог у људској слабости и
моћног у величини његовог несхваћеног витешког
подвига.
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Борјан Митровић

ТРАГОВИ УСМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ У
ПАЈСИЈЕВОМ ЖИТИЈУ СВЕТОГ ЦАРА УРОША
Увод
Патријарх Пајсије Јањевац ступа на српску
културну, али и уопште друштвену сцену у једном
веома турбулентном историјском тренутку, што ће
се итекако одразити и на његов књижевни рад.
Негативан став турске империје према устанички
расположеним балканским хришћанима који у бунама (Банат, Херцеговина) крајем XVI вијека виде
излаз из дугогодишњег ропства, те општа културна,
духовна декаденција, основне су одреднице времена
у коме патријарх Пајсије преузима кормило српске
цркве. „Своју одлучност да казне подршку српске
цркве банатским и херцеговачким устаницима Турци
су показали уморством патријарха Јована [Пајсијевог
претходника] у Цариграду 1613. Крајње подозрење
турских власти према српском народу у његовој
цркви патријарх Пајсије је увелико отклонио својим
стрпљивим и мудрим управљањем патријаршким
престолом читаве тридесет три године.” (Јовановић:
1993, 9)
Јасно је да у тим временима буја народна,
усмена култура, да поробљен и у сваком погледу
унижен народ пјева о славној прошлости која је
испуњена превасходно идеализованим владарским
личностима. Стога Пајсије, као обновитељ хагиографске дјелатности у XVI и XVII вијеку, преузима
обавезу да реафирмише, у свете и узорне произведе
оне Немањиће (Стефана Првовјенчаног и Уроша
192

Нејаког) чији култ у народу до тада није заживио у
већој мјери.1 Како би саме светитеље прославио у
народу, Пајсије се морао водити историјским сјећањем самога народа, те на тај начин и народна, епска
историја долази до изражаја у његовом Житију
светога цара Уроша.
Могло би се рећи да Пајсијев књижевни рад
итекако почива на интертекстуалности, а да се она
може пратити у три смјера. Најприје треба споменути да се Пајсије обимно користио текстовима
српских средњовјековних хагиографа, „почев од
светога Саве, па преко Теодосија Хиландарца, архиепископа Данила Другог, Григорија Цамблака и
Константина Филозофа” (Јовановић: 1993, 18).
Чињеница да се Пајсије угледао на наше раније
средњовјековне писце, биће нам од користи када
узмемо у обзир да се усмено стваралаштво, а превасходно поступак казивања усменог приповједача, у
старој српској књижевности јавља још од најстаријих времена.2 Поред тога, можемо претпоставити
да је користио како живу усмену традицију крајева у
којима је живио и столовао, тако и народно предање
цијелога српског етничког простора који је као
првојерарх српске цркве учестало обилазио. Осим на
средњовјековне хагиографе и на „живо” усмено
предање, Пајсије се ослањао и на она историографска дјела у која су још раније продрли различити усмени мотиви. Тако је Пајсије као велики
љубитељ књига у својој личној библиотеци могао
имати и Бранковићев љетопис (гдје се говори о
наводном Вукашиновом злочину) , али и Царство
Словена Мавра Орбинија. (Јовановић: 1993, 17)
Пајсијево посједовање Орбинијевог дјела
отвара простор за размишљања о узрочно-посљедичној пропасти државе која је исказана како у
Царству Словена, тако и у народном предању, али
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(макар и између редова) и у поменутом Пајсијевом
Житију. Казна за Душаново оцеубиство јесте тежак
живот и трагичан крај његовог сина Уроша. Вукашинов злочин над Урошем јесте у народу оправдан
разлог за пропаст националне државе. „Губитак домаћих владара и пад под туђинску власт, сматрала се
у средњем веку највећом казном која би могла
задесити један народ због убиства владара.” (Ређеп:
1998, 301)
Како се одређени историјски догађај деси,
тако у народу истовремено мора заживјети одређени
вид усмене творевине (прозне или поетске) која ће
сјећање на тај догађај, било истинито било искривљено, чувати у временима која предстоје. Стога се
може претпоставити да је предање о Вукашиновом
злочину, као народно оправдање пропасти царевине,
настало управо онда када су се донекле истовјетни
историјски догађаји заиста и дешавали. Послије је то
предање, претпоставимо, мијењајући могуће и форму и (дијелом) садржај, допрло до Пајсијевог времена. До данас имамо сачувано Пајсијево житије из
XVII вијека и нашу народну епику која говори о
поменутом догађају, а која је од стране Вука Стеф.
Караџића забиљежена у XIX вијеку. Пошто нам
недостатак ранијих записа усмене поезије не
дозвољава да имамо увид у њену трансформацију
током вијекова, онда у компаративан однос у овом
случају морамо довести превасходно Вукове епске
народне пјесме и Пајсијево Житије светога цара
Уроша из 1642. године.
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О Душановом аманету
Пајсијево приповиједање о Душановим подвизима, његовом вишедеценијском владању и упокојењу као да је у главним цртама преузето из
народне епске пјесме Смрт Душанова (В II, 32).
Премда је могуће да је сама пјесма испјевана према
писаном тексту (попут нпр. неких мотива из средњовјековне преводне књижевности који су ушли у наше
пјесме неисторијског циклуса) већа је вјероватноћа
да се патријарх Пајсије у XVII вијеку користио
одређеном усменом творевином (која није нужно
морала бити пјесма) која се код епског аудиторијума
сматрала истинитом, како би на тај начин међу
народним масама раширио култ заборављеног светитеља.
Пјесма Смрт Душанова нам кроз стихове који
слиједе указује на ситуацију у тренутку Душанове
смрти („Побоље се српски цар Стјепане”), тачније,
обавјештава нас о томе коме Душан оставља у аманет царство:
Мили куме, Вукашине краље,
Аманет ти моја царевина!
----------------------------------И аманет мој нејак Урошу
у кол'јевци од четр'ест дана!
Царуј, куме, за седам година,
осме подај мојему Урошу!
(Караџић: 1972, 119)
Житије светога цара Уроша такође казује о
овом догађају:
„И поживе [Стефан Душан] двадесет и четири
године на престолу, престави се 20. децембра. И
остави сина свога младоумног, још младог узрастом,
и уручи Вукашину скиптар државе, и заклетвама га
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закле да се не осили према сину његовом док не
достигне до узраста и буде наследник отачаства свог,
као што му је дато по роду и колену од прадедова.”
(Пајсије: 1993, 91)
Јасно се види да у оба случаја имамо
Душанову смрт, нејаког сина који остаје иза њега и
предају владарског жезла Вукашину. Како је Вук забиљежио „комаде од пјесама”, а не пјесму у цјелини,
не може се сасвим јасно, како што је случај у
Житију, пратити даљи развој односа, тј. Вукашиново
понашање у годинама које слиједе.
О „буђењу” младога Уроша
Посљедњих двадесетак стихова епске пјесме
Смрт Душанова ипак нам омогућавају даљи компаративни приступ на том пољу. Старац Рашко нам ту
говори о Вукашиновом шеснаестогодишњем суровом владању, те о извјесном „буђењу” младога Уроша који „се довати снаге и памети”, те тражи своје:
Мати моја, царице Роксанда,
Дај ми, мајко, комад љеба бабов!
(Караџић: 1972, 120)
И Пајсије на том мјесту истиче и физички и умни
потенцијал који краси седамнаестогодишњег Уроша:
„По истеку многих година владао је Вукашин
док не постаде храбар цар Урош, кад му беше седамнаест година. Разумом беше толики да су му се сви
дивили.” (Пајсије: 1993, 91)
Пјесма нам даље даје мајчин одговор који
веома једноставно, у наговјештају (што је, могуће,
само посљедица прекида пјесме на том мјесту) исказује Вукашинов гријех:
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Чујеш ли ме, мој млади Урошу,
Има љеба, но је у другога,
Баш у кума Вукашина краља:
Каде ти је бабо починуо,
На самрти царство наручио
Баш на кума Вукашина краља,
Да царује за седам година,
Осме тебе да предаде царство;
Он царује шеснаест година.
(Караџић: 1972, 120)
Житије помиње и оружани сукоб који је настао
између Уроша и Вукашина, те говори о Вукашиновом насилном преотимању престола. Чињеница да
послије овог мајчиног одговора у епској пјесми
долази до прекида, како је и сам Вук назначио,
наводи нас на претпоставку да је и пјесма можда
пјевала о истовјетним догађајима који су, како нам
Житије казује, потом услиједили.
О сабору
Одмах послије приче о оружаном сукобу,
Пајсије нам приповиједа о сабору у Призрену,
сабору на којем Вукашин лажно тврди да престол
припада њему („Мени је предато!”) те дијели
царство међу браћом:
„И Вукашин раздели (царство) на три дела:
Угљеши даде Серез и назва га ћесаром, а Гојка
деспотом у Трапезунту, то јест у Трнову, а сам у
српској земљи.” (Пајсије: 1993, 92)
У Житију се подробно говори и о томе како је
сабору присуствовао и архиепископ Данило, цијела
црквена јерархија, властела и мноштво народа.
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Отворимо ли Другу књигу Вукових пјесама,
видјећемо да је пјесма Урош и Мрљавчевићи, дакле
пјесма која управо говори о једном сличном сабору,
смјештена одмах послије пјесме Смрт Душанова.
Композиција житија, гдје се послије Урошевог сазријевања и сукоба са Вукашином говори о великом
сабору, као да је потврђена и у Вуковом распоређивању самих пјесама у књизи.
Несумњиво је да између пјесме Урош и
Мрљавчевићи (коју је Вуку, такође, испјевао старац
Рашко) и сабора у Призрену, о чему пише патријарх
Пајсије, постоји велика сличност. Док у Житију главну ријеч води Вукашин, додјељујући одређене
области Гојку и Угљеши, дотле епски пјевач кроз
градацију истиче сва три Мрљавчевића, с тим да
Вукашин у завршним стиховима ипак долази до
изражаја, свакако својим нечовјештвом.
Пажње вриједна јесте и разлика у осуди
Вукашинових поступака према незаштићеном царевићу. У Житију, сходно његовом хришћанском руху,
имамо мирно препуштање казне праведној десници
Господњој, док се у епској пјесми појављује Марко
Краљевић, силни јунак који ће по правди одлучити
„на коме је царство”. Вукашиново неправедно
присвајање власти у Житију архијереј осуђују на
сљедећи начин:
„Слава теби, Господе дуготрпељиви и многомилостиви! Погледај с висине свете своје на озлобљене људе своје и види неправедни суд који са
насиљем узимају!” (Пајсије: 1993, 92)
У народној пјесми Марко Краљевић громогласно критикује грамежљивост Мрљавчевића, изговарајући кључне ријечи:
Видите ли, бог вас не видио:
Књига каже на Урошу царство!
Од оца је остануло сину,
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Ђетету је од кољена царство;
Њему царство царе наручио
На самрти кад је починуо.3
(Караџић: 1972, 125)
Ријеч патријарха у хагиографском дјелу има
пророчанску моћ, апсолутно се остварује, док народна пјесма у суровом окружењу у коме „живи” не
омогућава примат духовног ауторитета над физичким. Тако и сам понижени протопоп Недељко
разјарене чауше упућује на неустрашивог Марка:
Ви зовите на Косово Марка,
Хоће Марко право казивати,
Јер се Марко не боји никога,
Разма једног бога истинога.
(Караџић: 1972, 122)
Старац Рашко никако не искључује Божије
провиђење, што се посебно уочава када у пјесми
Урош и Мрљавчевићи глас из цркве позива Марка да
се сакрије од разјареног оца, али он истовремено јако
полаже и на земаљску правду, правду која се у
суровим оклностима често мора бранити силом.
„Код старца Рашка и код хајдука Стојана у првом
плану су сукоби начела, па тек онда карактера, а
разрешења се, по правилу, дају уз помоћ више силе и
готово увек у духу народне епске традиције.”
(Зуковић: 1988, 43)
Помињући пјесме Смрт Душанова и Урош и
Мрљавчевићи, ваља споменути и пар факата који су
уско везани са особу од које је Вук Караџић и
записао више пјесама у којима се помињу
Мрњавчевићи (Зидање Скадра, Смрт Душанова,
Урош и Мрљавчевићи, Маргита дјевојка и Рајко
војвода). Превасходно је ријеч о великој тематској
сличности између Рашкових пјесама и Пајсијевог
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Житија светога цара Уроша. Фасцинантна је појава
да се Пајсијев опис догађаја у многоме поклапа са
Рашковим виђењем конфликта између Уроша и
Вукашина, а одступања од ове чињенице могла би
се, можда, објаснити и фрагменталношћу одређених
пјесама (Смрт Душанова), али и чињеницом да Вук
није записао све пјесме које му је старац Рашко
испјевао. Као што Пајсијево дјело чини једну цјелину, тако и међу пјесмама Старца Рашка постоји нека
кохерентна сила, проузрокована како тематским тако
и стилским факторима. „Укупно посматрано, јединство песама Старца Рашка простире се до граница
повезаног и затвореног круга.” (Недић: 1984, 125)
Критиковање Вукашинове тираније и узурпације власти од стране Старца Рашка везано је, између
осталог, и за сам његов живот. „Старац Рашко је
добро искусио у животу шта је сила и власт, па их
такве и слика” (Меденица: 1975, 97)
О смрти Урошевој
Премда се књижевност, тј. књижевна стварност несумњиво дистанцира од реалног свијета,
сасвим је примјетно да се Пајсијев живот итекако
одразио на његово дјело, конкретно на само Житије
светога цара Уроша. Имамо ли у виду да се Пајсије
родио у Јањеву покрај Липљана (дакле, на терену о
коме наше епика итекако пјева), те да је столовао као
новобрдски или грачанички митрополит, вјероватно
је да је народно предање из тих крајева самом
Пајсију било сасвим познато. Како наводи проф. др
Јелка Ређеп, сам податак о Вукашиновом „злочину
потиче из локалне легенде из околине Петрича и
Неродимља” (Ређеп: 2008, 124). Стога је сасвим
примјерено осврнути се на Пајсијев опис Урошевог
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страдања, као и на народна предања која говоре о
истом. Житије нам, наиме, казује како Вукашин
ничим кривог Уроша убија у лову, „тамо негде ниже
Неродимља, место звано Судимља.” (Пајсије: 1993,
93) О истом злочину говори и народно предање:
„Цар је погинуо на извору крај те Главице са
северне стране. Био у лову, па се сагнуо да пије воде,
а краљ Вукашин га изненада лупио топузом у главу.
Стога се оно и зове Главица.” (Од како се земља
охладила: 1997, 184)
Пајсије, у духу наших народних легенди о
мјесту, говори како само Неродимље, некадашње
Породимље, тако назва краљ Стефан Дечански, који
је једно вријеме столовао у оближењем Петричу, а
који је страшно страдао од сина, Стефана Душана.
Народна легенда још детаљније, мада не приписујући промјену имена истој особи, говори о
Неродимљу:
„Кад су понели мртва цара са места погибије
и дошли у садашње Неродимље, неки љути пси
налете на пратњу, па их је било тешко одбити. То у
оној тегоби и жалости толико наједи царицу да
викне: 'Како је то јадно место да се не можемо
одбранити од паса?' – Кад јој кажу да се зове
Породимље (рађало ту некада у години по два рода,
род по род), а она дода: 'Одсада нека се зове
Неродимље.'” (Од како се земља охладила: 1997, 185)
У Житију се помиње и Јеленино трагање за
сином, што наше поређење премјешта са поља
народне легенде о мјесту у сферу народне пјесме
Смрт цара Уроша. Пајсије пише како Јелена најзад
проналази синов гроб у манастиру Успења пресвете
Богородице, гдје га је Вукашин тајно покопао, а што
је знао једино настојник манастира заједно са својом
братијом. Народна пјесма говори о томе на сличан
начин:
201

Бога теби, Урошева мајко,
пођи мало у напредак, мајко,
па погледај на ту десну страну,
опазићеш понајвишу јелу,
понајвишу и најгранатију,
понајгушћи под њоме је ладак,
онде лежи дијете Уроше,
њега јесте ујко погубио,
погубио Вукашине краљу.
(Караџић: 1889, 14)
О казни Божјој над Вукашином
Вукашинова злосрећна судбина на Марици
код Чернозема 1371. у Пајсијевом Житију цара Уроша у потпуности је окарактерисана као праведна
казна ради претходног неправедног убиства цара
Уроша. Тако хагиограф говори о страшном страдању
наше војске која је, иако далеко многобројнија,
Божијим промислом била натјерана у бијег:
„Гневом Божијим гоњени једни се дадоше у
бег, друге у ропство одведоше и многа трупла
падоше, а највише их се у реци утопи, као и сам
Вукашин, који ту дављењем измени живот свој и
мноштво војника с њим, тако да му ни успомена
међу живима не оста, ни гроб се њему не зна ни до
данас.” (Пајсије: 1993, 96)
Епске народне пјесме Марко Краљевић познаје очину сабљу (В II, 56), као и Опет то, мало
друкчије (В II, 57) помињу како Марко, борећи се
међу Турцима познаје очеву сабљу коју је извјесни
Турчин задобио убивши на води рањеног јунака (тј.
Марковог оца) који је тражио помоћ. Друга поменута
пјесма чак експлицитно истиче (мада је у питању
анахронизам, јер се Вукашинова погибија везује за
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Косовски бој) како Турчин јунака баца у воду
Ситницу.
Занимљиво је да и Старац Исаија, као савременик дешавања на Марици4, у свом историјском
(али и књижевном) тексту такође помиње како многи
осташе без погреба, без гробнога мјеста, што је
иначе веома чест мотив у књижевности уопште.
Закључак
Премда постоје различита мишљења о томе у
коликој је мјери усмена традиција утицала на
Пајсијево Житије светога цара Уроша5, неспорно је
да и тај сегмент ово хагиографско дјело чини
специфичним, али што је још битније и веома
увјерљивим свједочанством времена и прилика у
којима је настало. Важно је напоменути да ово
житије при томе не губи своје основне хагиографске
црте, као што је случај са неким другим познијим
житијима, већ задржава структуру жанра6, на тај
начин достојно сврставајући самога Пајсија међу
наше остале средњовјековне хагиографе.
Кроз овај фрагментални преглед покушали
смо обратити пажњу на околности у којима је
патријарх Пајсије књижевно дјеловао, осврнути се на
народне, првенствено епске, поетске творевине, али
и на одређена прозна предања која показују сличност
са Пајсијевим Житијем цара Уроша, те на стил
Старца Рашка, чије су нам пјесме понајвише и
послужиле при компарирању поменуте хагиографије
и усмене традиције.
Инкорпорирајући у једно дјело елементе
народне традиције, богато наслијеђе својих претходника, али и историографска дјела која су се бавила
сличном тематиком, патријарх Пајсије Јањевац је
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успио да створи дјело које ће истовремено чувати
континуитет са славном, може се рећи, аристократском прошлошћу, али и дјело које у потпуности
одговара истини непросвијећених народних маса у
времену у којем је Пајсије стварао и сједио на трону
српских патријараха. Стога се кроз Пајсијево дјело
осликава његова прагматична, али истовремено и
темељита визија еластичне културне заједнице која
на вјетрометини, кошена туђинским, али и сопственим братоубилачким ратовима, мора стално бити
прилагодљива и подесна за задате услове, али се у
исти мах грчевито држати и за богато културно
наслијеђе које се баштини од давнина.
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1

Занимљиво је да Владан Недић, помињући епске пјесме
Рашка Колашинца (које ћемо, у знатној мјери и довести у
компаративан однос са Пајсијевим Житијем), истиче како је
Старац Рашко у својим пјесмама грчевито истицао посљедњи
сјај нације. (Недић: 1984, 126)
2

Овим феноменом, посебно кроз Теодосијево дјело, бавио се
проф. др Бранко Летић (У огледалу духовном, Прича и причање
у старој српској књижевности), истичући при томе још читав
низ елемената усмене књижевности који су присутни код
наших старих хагиографа.
3

Стилске особености старца Рашка, које се очитују и у
понављању једног броја израза у више пјесама, увиђају се и
када стихове из ове пјесме(Каде ти је бабо починуо/На самрти
царство наручио) упоредимо са стихoвима из пјесме Урош и
Мрљавчевићи (Њему царство царе наручио/На самрти кад је
починуо). (Недић: 1984, 125)
4

„Када се Бог разгневи на хришћане западних страна, и подиже
деспот Угљеша све српске и грчке војнике, и брата свога
Вукашина краља, и многе друге велможе, око шездесет хиљада
изабране војске, и пође у Македонију на изгнање Турака, не
просудивши да нико није могућан насупрот стати Божијем
гњеву. Њих, дакле, не изгнаше, него сами од њих бише убијени,
и онде њихове кости падоше и осташе непогребене, и велико
мноштво од њих умре од оштра мача, неки бише одведени у
ропство, а неки од њих спасоше се бекством, и дођоше.”
(Стара српска књижевност III: 1970, 110)
5

Док Јелка Ређеп заступа мишљење да је усмена традиција
итекако утицала на Пајсијево дјело, Томислав Јовановић истиче
како је утицај народног предања на Житије светог цара Уроша
далеко ужи него што поједини истраживачи помишљају, те
како су многи дијелови за које се сматрало да су народног
поријекла, заправо потврђени у другим писаним споменицима.
(Јовановић: 1993, 27).
6

Јелка Ређеп наводи како је у Житију светога цара Уроша
сачувана жанровска структура, за разлику од нпр. Житија
кнеза Лазара с краја XVII или из XVIII вијека, гдје је структура
разбијена убацивањем стихова из бугарштица и десетерачких
пјесама у прозно казивање писца. (Ређеп: 2003, 36)
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Дијана Нешковић

УТИЦАЈ НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА
ПРИПОВИЈЕТКЕ РАДОСЛАВА БРАТИЋА
I
Како бисмо данас уопште дефинисали књижевност? Мало је адекватних дефиниција које би
стопиле једноставно у књижевности са оним мистичним, сложено са нитима очигледног, те ново без
утицаја оног старог, архетипског.
Баш то архетипско је послужило као основа за
стварање најмодернијих дјела свјетске књижевности,
па се таквом утицају није отргла ни српска књижевна
традиција. Ма шта да је човјек у животу радио, ма
шта да се у животу дешавало, све што је требао, а
није имао ‒ испричао је. Неки су све то знали казати
у стиховима, а, неки пак остали вјерни приповједачкој форми. И, тако са кољена на кољено. Тако
наша најстарија дјела, дјела народне (усмене) традиције, када за то би вријеме, бејаху штампана, те тако
сачувана од заборава описујући све обичаје,обреде
које је човјек тада спроводио, али и догађаје који га у
то вријеме задесише.
Писци, ма колико смјело газили у књижевном
свијету данашњице, не могу да се отргну утицаја
усмене традиције. Намјерно, или случајно, своја
дјела ткају са изобиљем мотива народне књижевности. Они, прави познаваоци исте, лако ће их
спознати. Они, мање упућени, који игром случаја
буду вођени руком књижевног мага српске постмодерне, Радослава Братића, откриће их на један
нов, али не мање интересантан начин.
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II
Радослав Братић је данас човјек који сигурном руком и бистрим мислима гази кроз седму
деценију живота (рођен 1948).1 Из свог „златног
пера” излио је велики број приповиједака, те
неколико романа протканих ситним, али, сигурно,
примјетним нотама усмене традиције. Као да је, још
као дјечак, под сваким камен родног му херцеговачког крша сакрио по неки мотив усмене традиције,
те их послије уклесао у своје бројне „приповједачке
плоче”. Трагајући за баш тим мотивима, прошетаћемо најљепшим приповијеткама Радослава Братића.
Братићу је, још као дјечаку, отац „отишао на
онај свијет”, оставивши њега без сигурне очинске
руке онда кад му је била најпотребнија.
Једва да су му била три мјесеца када је отац,
тешко болестан, из пушке 'пуцао у рану, у болест
саму'.2
Ко је тим пуцњем кога издао и изневјерио, из
Братићеве прозе сазнати сигурно нећемо. Међутим,
губитак оца је оставио знатног трага у Братићевом
стваралаштву.
Без оца си сироче, а, без мајке сиротан и
сињи кукавац.3
Начин на који говори, ријечи којимa се служи,
су очигледно врло интересантни језичким зналцима
данашњице, па је велики број предговора и поговора
посвећен управо Братићевом стилу и језику. Језичко
благо родног краја писац не штеди. Подсјећа на
1

Радослав Братић, Страх од звона, поговор Љубиша Јеремић –
Венац приповедака Радослава Братића, Просвјета/АМД
Систем, 2008; стр. 222-223.
2
Радослав Братић, Страх од звона, Рајко Петров Ного – О
Братићевом причању, Просвјета/ АМД Систем, 2008; стр. 219.
3
Исто,стр. 220.
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ријечи бачене у заборав, ријечи које се не користе,
ријечи потиснуте неким „новокомпонованим”.
Кратке, или просте проширене реченице, су
итекако асоцијативне на усмену књижевност. Приповједачку нарацију Радослава Братића је на брилијантан начин дефинисао професор Милош Ковачевић:
Говорном језику, па сљедствено ни Братићевим причама, нису својствене дуге, вишеструко
сложене реченице, посебно не оне књишки испреплетене, с испреметаним, замршеним редом компонената, и нарочито још ако су ти коституенти
реченице (клаузе), што условљава и 'изломљену',
неприродну, неговор(е)ну интонацију. Код Братића,
слично народним причама, доминирају просте проширене реченице, а од сложених,оне једноструко
сложене.4
III
Читајући Братићеве приповијетке, не можемо
да не запазимо утицај који је усмена књижевна
традиција оставила на његово стваралаштво. У свакој приповијеци, најразличитији ликови говоре о
најразличитијим догађајима (или их сами дожиљавају), не бјежећи ни од описивања народних обреда,
обичаја, те вјеровања.
Готово је немогуће прочитати Братићеву приповијетку, а не набасати на бар један сегмент
народне књижевности. С обзиром на те чињенице,
треба ли да се изненадимо када наиђемо на цијеле
сегменте пјесама о Марку Краљевићу?

4

Радослав Братић, Шехерзадин љубавник, Милош Ковачевић О Братићевом стилу и језику,
стр. 349.
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...стиска шаком бабак косишта као да циједи
воду из суве дреновине.5
Чувену епску пјесму „Старина Новак и Дели
Радивоје” Братић је искористио на њему својствен
начин. Каже :
Што пропусте Невесињци, дочекују Гачани
и Билећани. Што пропусти Мићо Љубибратић
дочекује Сава Јакшић.6
Онај ко је пажљиво изучавао народну књижевност, не може да не примијети да ови редови
нису случајно испричани по истој формули коју је
користио Марко Немањић када је спјевао пјесму о
двојици епских јунака.
Користећи као стуб својих дјела најзначајније
стихове епских народних пјесама, не заобилази ни
сукоб Уроша и Мрњавчевића, који рјешава Марко
Краљевић не судећи „ни по бабу ни по стричевима”.
Грди их што су халапљиви и што се тако
отимају.7
У приповијеци „Илија Вуковић као Стари
Вујадин”, Братић, Илијиног оца пореди са старим Југ
Богданом:
Имао је деветоро дјеце и у шали су га звали
стари Југ Богдан.8
Сам наслов горе наведене приповијетке обећава
обиље мотива усмене традиције. Али, да ће Илију на
крају да стигну муке Старог Вујадина,нисмо могли
ни да слутимо:

5

Радослав Братић, Најљепше приче Радослава Братића, избор
и предговор Рајко Петров Ного; Просвета, Београд, 2003; стр.
52.
6
Исто,стр. 183.
7
Радослав Братић, Зима у Херцеговини, Просвјета / АМД
Систем,2008; стр. 58-59.
8
Исто,стр. 198
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Прво су Илији одсјекли ноге, затим уши и
извадили му очи.9
Књижевни маг не заобилази ни Косовски бој,
помињући три српска јунака кроз лик дједа Григорија у приповијеци Бистра је вода у Требишњици.
Бијући свог унука, Григорије говори :
Ово ти је за Милоша, о коме ништа не знаш,
ово ти је за Лазара, а ово за Косанчић Ивана – да то
име запамтиш, јер теби ништа на овом свијету није
свето.10
Како поменути мотиве из усмене традиције а
не дотаћи се положаја жене у патријархалној заједници. Братић је тај подређен положај описао врло
сликовито,у приповијеци Свађа, описујући положај
Стамене, домаћице, која је приморана свима да
угоди.
Та жена личи на паука који непрестано тка и
који ће на крају постати неминовна жртва. Помјери ли Вуксан руку, значи тражи кресиво, које му је
увијек крај стопала... Ако се Матија накашље, то је
знак да тражи чашу воде. Уздахне ли Огњен дубоко
или отпухне, то је знак да треба затворити прозор
јер му је хладно. Пљуне ли Матија у ватру, то је
знак да треба џарнути главње и спасити га од
дима,да се не угуши. А све то за Стамену су Божије
заповијести... Жена јури на све стране и стигне
свакоме да угоди.11
Епитет „вјерне љубе” Братић је приписао
Станији у приповјеци Двоје. Насједавши на мужеву
причу о невјерству, у бијесу изговара:

9

Исто,стр. 203
Радослав Братић, Страх од звона, Просвјета/ АМД Систем,
2008; стр. 73.
11
Исто, стр. 55.
10

210

А ја сам се клела у тебе, бринула и чекала.12
Рекла је истину. Али је прича о Трифуновом
невјерству била лаж.
Снови и вјеровања су неизоставни сегменти
усмене књижевности. Кроз низ Братићевих приповиједака уткана је нит страха од више силе,
вјеровања колико у природне, толико и у натприродне силе, њиховој моћи да учине да ствари крену
набоље.
Кад наиђу несигурна и опака времена, у народу се почну испредати свакојаке причице и ширити
свакојаке гласине. Немогуће постаје могуће, а
стварно изгледа нестварно. Одједном, као да из
земље испливају, појаве се пророци и гатаре, видари
и читачи звијезда, травари и видовите свезналице. 13
Из народне књижевности, као важан, а можда
и један од најбитнијих мотива, треба истаћи, као што
је већ наведено, и мотив сна. Сан је од најстаријих
времена у књижевности представљао симболику
предсказања. Према томе, ни Братић тај мотив не
користи случајно.
Једне ноћи уснио је тежак сан – да му је отац
умро.14
Да није Илија, случајно, уснио баш тај сан?!
Творац приповиједака, маестрално је у једну
од приповједака уоквирио и често кориштен мотив у
народној књижевности – огледало. У истоименој
приповијеци, поред основних функција огледала у
народној књижевности (над њим се гатало,
предвиђало, није представљало ништа добро) свом
јунаку придодаје моћ да у њему види и сопствене
мисли, те, и „ону страну”. Међутим, Угљеша разбија
12

Радослав Братић, Зима у Херцеговини, Просвјета / АМД
Систем, 2008; стр. 79.
13
Исто, стр. 44.
14
Исто,стр.
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огледало баш као што то чине дахије у пјесми
Почетак буне против дахија.
Иза шпорета зграби машу. Замахну гвожђем
баш као да ће да убије вола. Стакло се сасу на под у
хиљаду парчића... Ничега се више не плаши и не
боји.15
Међутим, Угљеша не доживљава судбину дахија.
А ко од нас није запамтио бар једну бајку од
силних које су нам испричане у дјетињству? Није ли
то оно што смо највише вољели да слушамо?! Нису
ли обично они сироти, на крају са принцем живјели
срећно до краја живота?! Сироче из приповијетке У
затвору, у свом склоништу од злог свијета, добија
новог, необичног пријатеља – миша, а, у ствари,
затвореника који покушава побјећи од оних који га
сурово кажњавају, а да он не зна ни за шта. Осјећајући да му од дјечака не пријети никаква опасност,
миш се поново претвара у човјека.
Знам да ме нећеш издати. Ти си сироче.16
И, тако, сироче, поново би спашено, у овом случају,
од страха и самоће. Можда је баш нека вила
заштитница затвореника?! Или, дјечака. Одлазак у
сиротињски дом и стипендија за сиротане су били
права радост.
IV
Језик је један од најзначајнијих умјетничких
елемената Братићеве прозе, он је заправо њена
структура и естетска доминанта. Тај језик је максимално индивидуализован, асоцијативан, духовит,
15

Радослав Братић, Слика без оца, Просвјета / АМД Систем ,
2008; стр 182-183.
16
Радослав Братић , Зима у Херцеговини, Просвјета/АМД
Систем, 2008; стр. 215.
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прожет специфичним хумором и ведрином. Братићева реченица, пуна је асоцијација, живости, животности, сликовитости, рима, пуна је мотива и чињеница из непосредне стварности и низа референци из
различитих сфера живота, из културе, историје
традиције, религије, фолклора.
Исписујући приповијетке, аутор се непрестано налази у два временска тока – у прошлом
времену, које снагом своје имагинације и евокације
претвара у приповједачку садашњост, и у стварном
садашњем времену, у којем, у тренутку писања приче, разрјешава неке од многобројних дилема које му
намеће двоструки временски план из којег говори.
Богат спектар најразличитијих приповједака
чини Радослава Братића врсним књижевним зналцем, мајсторем пера. Мотиви усмене тредиције
говоре о њему као о чувару народног блага.
Он то, заиста и јесте.
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Јана Алексић

ЧОВЕК КАО ПОЕМА ЖИВОТА
Иван Александрович Иљин, Појуће срце. Књига
тихих сазрцања, Бернар, Београд, 2010, превод са
руског Владимир Јагличић
Вечита тема модерног друштва упркос историјском искуству свакодневног колапса вредности,
цивилизацијских пораза, одвајања од Бога, остаје
хуманизам и хуманитет. Књига Појуће срце руског
философа, политичког мислиоца, теоретичара и
историје и културе, Ивана Александровича Иљина,
ову тему разраћује на духовно сталожен и целовит
начин, враћајући се изворној хришћанској мисли и
идеји о човеку у заједници са Богом. То је збирка
есеја посвећених духовном поимању човека. Хришћански философ и хуманиста Иван Иљин своје
идеје прожима великом љубављу и поверењем које
има према човеку. Живећи и делајући у првој половини 20. века и бивајући сведоком системског и
културолошког преокрета који је настао у његовој
отаџбини, Русији, након револуције 1917. године, а
којег је и сам био жртва, контемплативно темељно,
али и искуствено образлаже разлику између душевно
канцерогеног атеизма и спасоносног хришћанског
поимања света и човека. Тиме, он уједно покушава
да читаоца приволи на повратак и сагледавање оних
вредности које су изван живота и света самог. А
човек то, свакако, може, мимо спољашње егзистенције, јер у себи садржи велики духовни и религиозни
потенцијал и вредности. Курајев ће за Иљинов
214

философски став истаћи: „Духовна обнова, по Иљину, претпоставља и одређено разумевање суштине
човековог бића, које се ослања на традицију руске
религиозно-философске мисли, отприлике онако како су питање о смислу живота тумачили Владимир
Соловјев и Достојевски. Њима је заједничка нелагодност пред оним представама о смислу живота и
човековом позвању у којима се сам процес живота
дефинише као апсолут, као највећа вредност сама по
себи. Питање о смислу живота је питање о вредностима које су изнад самог живота.” Ипак не и живота
самог, а противтежу тој опасности, Иљин види у
дефинисању оног смисла живота који је доступан
сваком човеку понаособ, у оквиру његовог индивидуалног постојања и тако настоји да проникне и
ствари посматра са аспекта највише вредности. То је
могуће извести у оквиру хришћанске антропологије
јер је у њој човек носилац вечног Божанског начела.
Књига тихих сазрцања састоји се из пет
тематско-контемплативних целина, које се не могу
схватити оделито, јер се један мотив или мисао
аутора провлачи кроз више есеја, асоцијативним
следом. Уместо предговора налазимо есеј о правом,
доживљајном читању које је услов разумевања неког
текста, а уместо поговора, поетску систематизацију
смисла и значења појућег срца. Иљин пише о великим и суштинским темама за сваког религиозног
човека: о природи, о пријатељству, искрености, страдању, трпљењу, стваралаштву, духовном слепилу, о
смрти и бесмртности, о молитви, оптимизму кроз
једну дубоко одуховљену призму. Као таква, ова
збирка есеја није шире социолошки ангажована, већ
се може схватити као поетско-философски солилоквиј особе којој су се отворили одређени духовни
путеви и које, као таква, има потребу да остави у
писаном трагу. Свакако, несумњив је и дијалог који
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Иљин води са потенцијалним читаоцем, користећи
се првим лицем множине, али тако као да разговара
само са њим, у тренутку читања. Отуда, можда и
далекосежност емотивног и духовног утицаја, који
ова промишљања једног хришћанског философа на
тог читаоца остављају.
Са друге стране, расправама и увидима о
најсуштаственијим духовним, стваралачким, културолошким и природним појавама, Иљин потпомаже
схватању на који начин човек, као мислеће и
емотивно биће, обитава на овом свету и који су
његови задаци, али, истовремено, да је све што жели,
ради и покушава надахнуто Божијим промислом.
Штавише, снага ових текстова лежи и у идеји да
појуће срце човеково постоји као такво и да га може
пробудити и разгалити, посебно у свету у којем је
живео, што се може пренети и на нашу стварност,
само Добро и Љубав, као врхунске вредности, а
закључујемо да је према Иљину, сваки човек за то
способан. Стога човек треба да прихвати страдање и
трпљење као најбоље видове прочишћења и духовног окрепљења; не треба да очајава у тренуцима
самоће; ако има љубав за друге – он никада не може
бити сам, а уколико има вере – никада неће умрети.
Све што му изгледа као оштећење јесте добитак и
свака незгода. Несрећа јесте дар од Бога који га
очвршаћава и утире му прави пут. Његово залагање
се темељи на обнови човекове душе, воље и верског
искуства. И сам Иван Александрович Иљин на
једном месту истиче: „Човек је једно велико појуће
срце, једна велика поема живота. Његове аутентичне
категорије нису супстанција, квантитет, квалитет,
модалитет, не исцрпљује се појам човека у ставовима које мисао људска развија према објективитету,
него се аутентично појављује у свету онако како
воли, како мрзи, како стрепи, како дрхти, како се
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радује, како тугује, како пева, како ћути, како живи и
како умире, како се нада и како верује.”
Једноставним стилом, певљивом и складном
реченицом, богатством метафора и епитета, конкретношћу слика, а и беспрекорним преводом Владимира
Јагличића, Иљин апстрактне и тешке идеје и замисли
чини приступачним и схватљивим и обичном читаоцу. Са друге стране, овом списатељском вештином
садржај приближава несигурном и радозналом уму
онога са којим путем својих есеја разговара, те
свакако да такав стил доприноси већој читалачкој
пажњи и разумевању таквог садржаја. А врли зраци
Истине се крију у ставу нашег философа да је једина
истинска „срећа” на земљи – појање срца човековог
и да у том поју човек има све. Ову књигу треба
схватити као позив сваком човеку да тај пој, пој
љубави свога срца, бар на тренутак ослушне и
освести.
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Радослав Братић
КАПОР МОРА БИТИ У СВАКОМ БРОЈУ НОВЕ
ЗОРЕ1

Не знам ни кад сам, ни где сам упознао
Мома Капора. Чини ми се да га одувек познајем.
Онако насмејаног, пуног хумора и ведрине.
Непоновљивог у сваком погледу. Сећам се, када се
догодио онај случај у Канади када је и овде
нарочито хрватска штампа почела да ликује и да га
черечи, некако у то време ме је наговарао да
напишем причу о ономе што он прича, јер је њему
било незгодно због родбине. Нaписао сам причу
Ближе је даље и укључио је у књигу Зима у
Херцеговини. У првом издању управо због те
конспирације, прећутао сам извор. У другом
издању сам причу посветио Мому Капору – оном
који ми је и испричао. Мислим да му је било драго.
Када ми је изашао Трг соли, прочитао је и написао
један леп и похвалан текст. У другом издању сам
га ставио као предговор роману, под насловом
Радост читања.
Прочитао сам скоро све што је Капор
написао. Али књига која му је релативно недавно
дошла до руку Путопис кроз биографију (књигу је
приредила Љиљана Капор), чини ми се да је
најбољи прилог за Момов родни лист. Чега све ту
нема! Прокрстарио је Капор бели свет уздуж и
попреко. На крају књиге аутор пише: „Нека буде
1

Добродошлица новом часопису чији су уредници млади
ствараоци, а на челу са даровитим песником Слободаном
Јовићем. Моје најлепше честитке! И да буде са срећом!
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забележено да за мене свет више не постоји. Једва
ми је и Србија допала. Веровао сам да је то казна, а
испоставило се да је у ствари највећа награда коју
сам могао да добијем.”
Волио је да се нађемо предвече, а да дневно
светло искористи за сликање. Говорио је да Херцеговци воле да дођу у подне, јер увече гледају
Дневник. Пили смо црно вино. Момо је говорио да
ми шећераши смемо по једну чашу, али наш је
проблем што не знамо када смо на једној а када на
петој по реду. Капор ми је уливао неко
самопоуздање. Он је био оличење упорности,
истрајности, оргомног рада, неуморни читалац, и
онај који је писао сваког дана.
Када би ме позвао код себе да се видимо,
чекао ме је са својим псом на улазу у атеље и
правио целу представу колико за мене, толико и за
себе. Учио ме да се и болесни радују животу.
Његов осмех је био више него лековит.
Стриц ми је још био жив и питао ме: када
ми излази Нова Зора? Одговорио сам му да ће се
то десити за дан-два. „Има ли у њој нешто од
Капора?” – питао је даље. Рекао сам да нема. „Не
ваља ти то”, казао је, Капора мора бити у сваком
броју!” Одмах сам позвао писца и то му пренео.
Њему се то много допало. На крају је казао да је
мој стриц у праву. Од тада ми је за сваки број
давао нову прозу, цртеже или неки други текст.
Много се обрадовао када је покренута Нова
Зора. За ТВ БН је изјавио: „У времену када је кућа
у којој је часопис Зора прављен, направио га је
Ћоровић заједно са Дучићем и Шантићем,
девастирана, срушена, запаљене ствари и избачене
напоље, Братић је скупио те остатке, крхотине
старог живота и направио један запањујуће добар
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часопис. Зашто је добар? Добар је због тога што
Братић нема искључив укус. И он није неко ко ће
да навија за постмодернисте или за реалисте, за
симболисте, за поезију, за прозу или есеј. Он је
човек потпуно отворен према свим стварима које
су књижевност и које су лепе.”
Људе које је волео – о њима је причао. Које
није волео – њих је прећуткивао, није их ни
помињао.
Момо ме је два пута цртао и једном сликао.
Први цртеж сам објавио на корицама џепног
издања Слике без оца, а портрет у уљу на почетку
„Трга соли”. Било је доста забаве док ми је радио
ове цртеже. Када ме је први пут скицирао, отишао
је у атеље да тражи нешто од прибора, а његова
супруга Љиљана и ја додали неколико власи на
глави. Када се вратио приметио је аматерску
дораду на цртежу и насмејао се. Затим је поправио
наше шкработине. Када ми је урадио портрет у
уљу, ја сам му рекао да више личим на Влах Алију
него на себе. Смејући се, одговорио је да ми се
тако чини због бркова. Онда сам се шалио и
тражио да му продам слику. Питао ме је колико
тражим. Тражио сам пет хиљада евра, а он је
узвратио да сам много скуп.
Иначе, док бисмо седели на балкону
атељеа, ухватио би се ред купаца. О томе се
претежно бринула његова супруга Љиљана. Капор
није учествовао.
Капор је волео да прича вицеве и шале на
свој рачун. У томе су му били сличани Михиз и
Борислав Пекић. Волео је да има публику. Зато ми
је често говорио да позовем Шику Бегенишића.
Смех који би чуо као реакцију на своју причу, још
више га је подстицао и поспешивао му машту.
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Једном сам у Капоровој кући за једног нашег
пријатеља упитао: Богати, реци ми, је ли тај наш
или њихов? Капор није ништа рекао али се смејао
до суза. Када би неко покренуо тему коју није
волео, он би обично отишао у атеље. Иначе,
најлепши нови атеље у којем сам био, и у коме је,
нажалост, кратко сликао.
Сада када смо били на Ћоровићевим сусретима писаца, често смо пролазили поред пута који
води за Мириловиће. Сваки пут бисмо се сетили
Капора и причали о њему, а једном је Јован Делић
рекао: „Поглед на лево, поздрав Капору!”
Био сам очевидац у Билећи, водио сам то
вече када је Ћоровићева награда додељена управо
Мому Капору. Он ју је поклонио деци сирочади.
Када се завршило вече, жене су похитале да
опипају Капора – једна од њих је казала „да
видимо да ли је жив!” Загрлила га је као да јој је
најрођенији, уз речи „Види мога Мома!”
О трауми свога детињства – смрти своје
мајке која је погинула у бомбардовању Сарајева, а
њега својим телом заштитила, никада није причао,
тек је, позно, написао да се у једној његовој
књизи налази гроб његове мајке.
Не знам никога ко је тако прецизно и
аналитички писао о Мому Капору као критичар
Бранко Стојановић у књизи о Капору. „Капоров
књижевни подухват није субјективно срачунат,
него објективно припремљен, и зато је Момо
Капор најбољи (лето)писац кога су у српски
књижевност донели ветрови рата деведесетих
година двадесетог века”, каже критичар
Стојановић.
Капор, опет, вели: „Ја имам комплет Нове
Зоре. То је јаче од мене. Јер моји преци су из
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Херцеговине, ја сам такође повукао ту линију
љубави према књизи. Моја покојна бака јако је
волела Шекспира. Једног лета када сам донео
сабране трагедије Шекспира, штампане на танкој
библијској хартији, она је попушила три драме:
„Титуса Андроникуса”, „Хамлета” и „Макбета”.
Јер је то одлична хартија за завијање дувана. А
један од стараца за време рата рекао ми је:
„Момчило, ми Херцеговци смо најначитанији
људи и онда када смо неписмени.” Ја питам: како
смо најначитанији међу Србима. Он каже „Ми
садимо дуван, па онда режемо, онда га завијамо у
листове од новина или од случајних књига. И сва
она слова када се запале као дим уђу у плућа, из
плућа иду у крвоток, из крвотока у мозак, и ми
имамо, свако од нас Херцеговаца, читаве
библиотеке у глави. Колико смо попушили књига,
а којих нијесмо свјесни”. То је мој прилог о Новој
Зори том чуду архаичном које се појавило као
комад старог намештаја усред двадесет првог
века.”
Рецензент Стојановићеве књиге критичар
Јоковић каже: „Стојановић је написао велики омаж
не само Капору него и читаоцима Капорових дела.
Капорово писмо је духовито, интригантно, у њему
једнако уживају и млађи и старији читаоци.”
Закључимо овај запис Капоровим речима из
књиге Хало, Београд, I, 011: „Али, Господе, како
бих се само вратио, макар на један једини дан,
када би то било могуће, у онај стари изописивани,
извређани, уништени и презрени малограђански
свет из кога сам потекао”.
Капор ми много недостаје. Без њега сам
одвећ несигурнији и с мањком самопоуздања.
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ПОСТАНАК ПОРОДИЦЕ ПАЈКАНОВИЋА
у селу Вукосавцима под Мајевицом у Босни код Тузле 1
По казивању и наређењу покојног, написао ово, што је казивао
сам Пајкан

Ја сам поријеклом Пајкан Чарнојевић. Када су
Срби селили из старе Србије у Аустрију, ја сам остао
као сеиз у служби код аге Зафира у Пећи, јер ме је
Зафир добро плаћао и чувао. Имао је ћерку Ануму
која се са мном више пута мазила. Једнога дана мени
Анума каже да су Турци примијетили и доставили
Зафиру да смо ми турски Коран и вјеру погазили и
да су се Турци спремили и Зафир одобрио да ме
убију. Рече ми да бјегам са животом. Ја ноћу
побјегнем у Нови Пазар и погодим се код Жарка
Зимонића. Ускоро Турци крену на Швабу и мене
одреде за тајинџију. При проласку Турци Пећанци
познаду ме. Мој друг Велимир јави ми да се Турци
Пећанци спремају да ме убију и ја знајући да се у
вароши не могу сакрити промијеним презиме и
побјегнем.
Идући по селима дођем у село Добрине и ту
се погодим да чувам стоку код Тодора Теофиловића.
При крају године Тодорова жена Обренија говори ми
да код њих и даље останем, па ће ме оженити
лијепом и главатом ђевојком. Ја се са газдом Тодором погодим и останем код њега. Исте године мене
газда Тодор ожени Ружицом, ћерком Обрена Тодоровића из истог села Добриње, и Тодор ми би кум. Те
године бијаше гладна година и мој газда је чешће
1

Ову приповијест објављујемо по препису који нам је уступио
Војин Спасојевић. Нисмо успјели да дођемо до оригинала, те да
текст подвргнемо могућој текстолошкој обради.
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ишао у Босну и од Тузлак-паше узимао кукуруз и
доносио и продавао по селима. Турци почеше чешће
из Ужица тумарати по селима и рану узимати на
силу. Јаничар из Ужица Усеин виђе моју Ружицу и
шће ми је на силу Бога отети, ја са Ружицом отидем
на колибу код стоке у планину. Када је Тодор дошао
кући њему Обренија све каже, а у исто вријеме дође
и Усеин Тодоровој кући и тражи Ружицу. Тодор
одговори да сам са Ружицом негдје побјегао. Усеин
припријети Тодору да ме нађе иначе ће га убити.
Тодор отиде код Тузлак-паше и све му
исприча и тражи да му он да земље за једну кућу, да
ме досели. Тузлак-паша му обећа земљу и за десет
домова, а не за једну кућу, јер прије годину дана
била је у Босни куга па је баш ово село Вукосавци
између планине Мајевице и Тисовице шест сахати од
Тузле, остало пусто као спахилук Тузлак-паше, да ћу
ја бити под његовом заштитом, да Турци никада не
смеду долазити у Вукосавце гди је његов спахилук,
да за три године неће тражити трећину и да узмем
кућу и њива колико хоћу. Тодор дође кући у Добрине и ноћу ја са Тодором и Ружицом понесем мало
хаљина. Тодор ми да и једну краву и у белшлуки
пара и дођемо у ово село Вукосавце, узмем једну
кућу опустелу и њива колико сам хтео. Тодор се
врати у Добрине, а ја са Ружицом останем овди гди
је у цијелом селу било двије куће. Мени и Ружици би
жао када се са Тодором растадосмо и пола године је
Ружица плакала. Тодор док је био жив чешће је
долазио и обилазио ме и наредио ми је да окумим
Богдана Митровића из Малећеваца што сам и
учинио.
Ја сам ишао код Тузлак-паше, он ме одреди за
руководиоца цијелог села његовог спахилука. Ја сам
био кочбаша. Што год сам наредио онако је морало
бити. Турци нигда нису смјели у ово село долазити.
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Ја сам добро живио, одмах сам купио двије крмаче и
по један бешлук и четри овце по три визилина и
једну кобилу за три бешлука мирска.
То, попо, сада са Ружицом имам четири сина
и ћерку:
- сина Митра оженио сам из Драгаљевца,
- сина Павла из Мртвице,
- ћерку Стоју удао сам у Забрђе,
- сина Стеву јоште нисам женио, а и он је
већ на женидбу има 26 година,
- син Спасоје ми је мали.
Имам 60 говеди, 30 оваца, 180 свиња и
детараме. Овди сам остао а и моји синови остаће, па
нека купе земљу да не дају трећину.
1. јануара 1805. године
у Вукосавцима
Писао Јосиф Продановић
парох

Пајкан Пајкановић
потписао га Јосиф парох
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Јереј Ђорђе Јовановић
Привр. парох растошнички

ВЕРА И МОРАЛ КАО УЗРОЦИ КОРИСНОГ
РАДА НА МАЈЕВИЦИ 1
Пре педесет година, први пут, Мајевичани су
показали на видан начин свој рад, своју способност
жртвовања и организовања. Подизање светог храма у
Прибоју прије педесет година био је први видан знак
снажне вере Мајевичана, видан знак њихове свести
да једну заједничку потребу заједничким силама и
удруженим снагама остваре. Овај храм био је један
велики и сретан почетак за Мајевицу и њен даљњи
успон и успех у свим правцима рада корнисног по
народ. Мајевичани овим храмом обележише средишње место целога краја, на коме ће се најлакше и
најбрже окупљати, окупљени молити се заједнички
драгом Богу за спас душе, договарати се и сањати о
својој слободи, националној самосталности и српској
држави, учити и просвету широм целог краја
ширити.
Много би ми места требало када бих у појединостима и до ситница разлагао рад Мајевичана, који
је водио од успеха до успеха и Мајевицу дигао на
завидан положај у борби за национално ослобођење,
просветно и привредно организовање народа баш у
доба аустријског ропства.
Моја је намера да овде упрем прстом на
главне узроке, да покажем главну силу и снагу која
1

Чланак написан 1939. године поводом прославе 50 -годишњице цркве у Прибоју, преузет са сајта www.majevica.de.

је у тако тешким временима водила народ великим
идеалима и циљевима.
Жеља ми је да се ти узроци и та сила и снага
незаборавља и не запушта, да не остане сакривена,
него да се и ми млади Мајевичани као и наши очеви
послужимо том истом силом и истом снагом да
Мајевицу поведемо кроз слободу, за коју се очеви
наши борише, новим путевима рада који ће народ у
свим његовим пословима, потребама и захтевима
подићи, довести до већег богатства и бољег живота.
Који је то узрок и снага подизања Мајевичана? Снага Мајевичана, за њихово уздизање не
налази се у крупном, снажном и стаситом телу
Мајевичана, него у срцу, поштењу и великој жаркој
вери Мајевичана. Реч, поштење и људство бејаху
тако уско везани у душама и срцима тих старих
наших предака, да су они јасно знали и осећали да
није довољно само вера за спасење, него да су
неминовно потребна и добра дела. Поштење и човечност, којима је извор био само вера, били су на
таквој висини, да је само дата „реч” била највећа
гаранција и обавеза, и на темељу те гаранције били
су засновани сви друштвени и пословни односи међу
њима. Међусобне размирице решаване су договором
и попуштањем са обе стране, а не кавгом, ножем и
судом. Послушност и поштовање млађих према
старијим била је увек и у свакој прилици. Искуство
и савет старијих био је цењен и сушан.
Овако морално стање било је огромна снага за
погон сваког корисног потхвата и посла, то је била
главна основица за свако корисно стварање у
Мајевици.
У најтежа времена, пред светски рат, показале
су се последице оваквог моралног стања. Народ
Мајевице био је у једном општем покрету рада у
свим правцима. Борбеност Мајевичана на нацио233

налном пољу видно се испољила у многобројним
жртвама. Мајевички народ свестан свога ропства под
Аустријом, не презајући од највећих опасности
вођен учитељем Вељком Чубриловићем, свештеницима Јовом Јовановићем и Гавром Гаврићем ступио
је у борбу још за анексије Босне, када је основана
Народна одбрана. За цело то време водили су
потајну борбу, а врхунац борбе испољио се 1914.
године када су Мајевичани умешани у организацију
атентата са успехом свршили постављене задатке.
Као жртва ове борбе био је учитељ Вељко Чубриловић, два Керовића и остали многобројни таоци
којима се нису могле доказати кривице. Културнопросветни рад у то доба био је на једној завидној
висини и сигурно је мали број крајева у којима је
толико цветао рад на општем подизању сељака. Само
примера ради навешћу установе које су постојале и
са успехом радиле. Мајевица у 1914. години када се
заратило, имала је: одбор Народне одбране, одбор
Просвете, Соколско друштво, Трезвеност, Књижницу и читаоницу и Земљорадничку задругу. Ово је јак
докуменат великог напретка за оно доба. Радило се
са једним великим одушевљењем, с великом љубављу не за појединце него за целину.
Поново понављам да главни узрок и снага за
овакав рад на општој користи лежи у моралу и вери
Мајевичана, у њиховој способности жртвовања труда, иметка, па и живота за заједничке потребе краја и
велике националне идеале. Вера међу овим брђанима
извршила је свој прави задатак стварања људи
корисних по друштво и способних за жртву из љубави према правди и ближњима.
Вера и морал Мајевичана у најтежа времена
не само да није дала да мајевички народ посрне и
падне у малодушност, него га је напротив гонила и
оспособљавала за један велики друштвени рад и
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напредак. Када су се вера и морал показали као
најбоље оружје и оруђе за стварање напретка у
најтежим временима, без сумње да та вера и морал и
данас у времену мира и слободе могу више и јаче
послужити за рад и стварање у народу који треба
увек да иде напред.
У времену пре рата, када Мајевица напредоваше у свим правцима, прилике и услови за рад били
су много тежи него данас, а ипак се много и истрајно
са успехом радило. Данас ми Мајевичани имамо
слободу и мир, ми данас можемо више радити и
треба више да урадимо, јер нам је лакше, али изгледа
да немамо оне чврсте вере и онако јаког морала.
Опашимо се снагом снажне вере, поштења, људства,
искрености наших очева и дедова и успех нам, је
сигуран, а будућност лепша. Богатији и сретнији
живот мимоићи нас не може. Збијмо се у чврсте
редове на свршавању свих заједничких потреба
нашега краја, будимо синови отаца и дедова који
бејаху способни иметке и животе жртвовати за бољи
живот својих потомака.
Оснажимо се вером и моралом наших отаца и
пођимо њиховим путем рада, правде и истине да и
ми нашим потомцима оставимо корисне плодове као
што су наши преци нама.
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Проф. др Ј о в а н ( П у р и ћ )
Св. Јован Златоуст: литургијски етос и савременост

Апстракт: У раду се анализирају опште црте неких
савремених проблема, првенствено проблем личности и проблем света (екологије). Аутор, пратећи мисао Св. Јована
Златоуста, као преимућственог представника литургијског
етоса, образлаже могућност решења поменутих проблема кроз
стицање и усвајање литургијског етоса или литургијског
виђења. Приметивши да је у средишту оба проблема (личости и
света) суштински проблем губљења истинског односа ка Богу,
аутор објашњава на који начин је Златоустова мисао данас
актуелна као водич ка враћању на пут правога односа Бога и
човека. Посебно је истакнут значај Свете Евхаристије као Тајне
уцелосњења и измирења тј. њен терапијско-онтолошки карактер.
Кључне речи: Света Литургија, св. Јован Златоуст,
личност, свет, исцелење, мир, екологија, савремени проблеми

Савременост нас поставља пред многе дилеме. Човек мора да одговори на изазове и то не само
на оне за које су га његови учитељи у образовно-васпитном процесу припремили, него и на сасвим
нове и различите проблеме које живот поставља
пред нас. И то је одувек било тако. Ипак, свеопшта
констатација социолога, педагога и културолога јесте да се свет данас ипак мења знатно брже него пре.
Технолошки напедак и социјалне иновације у 20.
веку су пробразиле свет много брже него, рецимо,
читав процес технолошког развоја у срдњем веку.
Тај темпо развоја је присутан и данас.
Оно што је карактеристично за тај процес
јесте губљење вредности. Данашњи свет функционише као тржиште, а то значи да је принцип тржишне
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економије тај који настоји да се наметне као
општеважећи. Све је подложно законима понуде и
потражње – или нам такав став бар бива наметнут од
стране глобалне привредне елите. Па, ипак, и унутар
самог овог света постоји жеђ за истином, за нечим
што се неће повиновати поменутој логици тржишта.
Савременом човеку је потребно нешто што не може
да купи.
Шта је то? То је живот у истини. А где је
могуће наћи живот у истини? Једино тамо где
обитава истина – у Цркви Христовој, у њеним догматима и њеном виђењу света које је увек и нејпре –
литургијско. Заиста, литургија, као космички догађај, не може „пропустити” да свету сведочи
његово право назначење у Заједници са Богом.1 И
зато не чуди да су управо најеминентнији литурзи
Цркве одувек били они које је дотицао проблем
односа савремености и надвремености, културног
окружења и вечитих истина. На линији ових
разматрања, потрудићемо се да покажемо како су два
величанствена богослова и литурга Цркве – Св.
Јован Златоуст и протојереј Александар Шмеман
својим
пастирским
сензибилитетом
осетили
проблематику односа Црква и света, преображене и
непреображене твари. Одмах је важно напоменути да
постоји и јасно подударање између историјских и
културних околности позноантичке и савремене
цивилизације, а то подударање би се најлакше могло
описати као изградња хришћанског идентитета у
средини која тај идентитет оспорава. Међутим, ми
се овде нећемо бавити историјским детаљима по
себи, него ћемо покушати да Литургију Цркве (која с

1

Епископ Игњатије, Сећање на будућност, Одбор за просвету и
културу Епархије браничевске, Пожаревац 2009, 16-17.
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правом носи име Св. Златоуста) поставимо као
одговор на проблеме савремености.2
Литургија, личност и неки проблеми савремености
Личност је централни аксиолошки појам хришћанства, али и најзначајнији проблем савремене
педагогије. Тачније речено: личност је мера свих
вредности зато што изражава само назначење људског бића, његову могућност као и циљ да буде по
икони и подобију Божијем (Пост. 1, 17).3 Наравно,
појам личности није само хришћанска категорија,
тачније могуће га је наћи и у другим философским и
теолошким схватањима.4 Ипак, само је хришћанство
израдило целосну онтологију личности и на њој
засновало одговарајућу личносну педагогију. Ту
личносну педагогију би било погрешно схватити као
теоријско начело, него као живо искуство Цркве,
утемељено пре свега на Христовој богочовечанској
личности. Ако имамо у виду да се тајна личности
Христове, као тајна Цркве, остварује у Св. Тајнама
(најпре у Светој Евхаристији ‒ према изразу Св.
Николе Кавасиле),5 онда нам постаје јасно да је у
2

За наше виђење односа историјских околности Златоустовог
времена ка његовој богословској мисли в. Епископ Јован
Пурић, Богословске основе педагогије Св. Јована Златоуста,
Фоча-Острог, 2009. Уз то, Златоустов приступ савремености је
као тема посебно обрађена, али са педагошке стране у Епископ
др Јован Пурић, Философија васпитања у делу Св. Јована
Златоустог, Острог, 2009, 55-112.
3
О иконичности човека и различитим тумачењима израза
Књиге Постања – в. Ј. Зизјулас, Догматске теме, Нови Сад,
2001, 297 и даље.
4
Јован Зизјулас, Јединство Цркве у Св. Евхаристији и у
епископу у прва три века, Нови Сад, 1997, 38-39.
5
Св. Никола Кавасила, Тумачење Свете Литургије, Нови Сад,
2002, 67 Ипак, држимо да је А. Јевтић показао да је овакво
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ствари Света Евхаристија од суштинског значаја за
васпитање личности, и то у свим временским оквирима и културолошким окружењима, будући да је
Исус Христос исти јуче, данас и у векове (Јевр. ). На
тај начин – преко једне христолошке постојаности
бића и вере – ми као учесници нове спасоносне
стварности Искупљења и Уцелосњења можемо да
одговоримо на изазове савремености.6
Златоуст је ову сотириолошку онтологију
личности најпре живео, али ништа мање и засведочио у својим богонадахнутим списима. Данас се
основне црте онтологије личности у савременој
православној теологији идентификују са радом и
делима Кападокијских Отаца 7 (првенствено оних
великих, мада је несумњив значај и Св. Петра
Кападокијског и Св. Амфилохија Иконијског као
сарадника Св. Василија и Двојице Григорија). Ово,
пак, треба разумети тако да су Кападокијци најјасније теоријски објаснили, терминолошки прецизирали и богословски интегрисали појам личности,
који је и пре њих био присутан у стварности
црквеног живота кроз етос личности. Тек ако ово
имамо у виду, може нам бити јасан појам личности
код Златоуста. Наиме, ту можемо разликовати два
плана који су међусобно упућени: први ниво терминолошке употребе појмова „ипостас” (σπόζηαζις) и
„личност” (πρόζωπον) у сврху разјашњавања тада
актуелних првенствено тријадолошких и христолошких дилема сходно богословским дометима
схватање и пре Св. Николе Кавасиле готово идентично изразио
Св. Јован Златоуст: ср. Јован Златоуст, Беседа 24,2 на 1.
Коринћанима, према јеромонах Атанасије Јевтић, Еклисиологија Св. Апостола Павла, Врњци – Требиње, 2006, 144.
6
Опширније види у Епископ Игњатије, нав.дело, 11-26.
7
Ср. Јован Зизјулас, Допринос Кападокијаца хришћанској
мисли, у „Православна теологија”, Београд, 1995, стр. 9 и даље
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Кападокијских Отаца. 8 Овај план је изражен превасходно у Златоустовим богословским списима,
најпре у његовм Беседама о једносушности и непојмљивости Божијој, што не значи да и егзегетска
дела Златоустова нису проткана кападокијском теологијом личности. Ипак, нама је интересантан један
други ниво, ниво литургијског етоса личности који
је могуће пронаћи и у оним практично-пастирским
списима великог Светитеља у којима се дотицао
свакидашњих тема и изазова времена. Овај ниво није
спекулативног, него пастирског карактера, то јесте,
схватање личности на овом нивоу је могуће реконструисати и протумачити на основу Златоустових
пастирских беседа у којима је изражено његово
облагодађено педагошко искуство, а најпре кроз
текст свештене Златоустове Литургије и кроз Златоустова тумачења богослужбене праксе и текстова
Цркве.
Да бисмо могли да одговоримо на питање на
који начин је овај други ниво (ниво литургијског
етоса) одговора на изазове савремености, дужни смо
да уочимо извесне проблеме који стоје пред савременог човека у његовом покушају да се оствари као
личност, у пуноти свога бића.
Један од најосновнијих и најтежих изазова
савремености јесте култура егоизма. На пољу нашег
кућног васпитања сви смо сведоци чињенице да је до
пре 30 или 40 година још увек владала култура
патријархалног обзира у којој је човек као појединац,
али и као личност, био подстицан да своје квалитете
не истиче, него да очекује извесну друштвену
потврду, најпре у оквирима мање и основне
8

За прихватање терминолошких иновација кападокијских
Отаца најзаслужнији је Златоустов учитељ Диодор, о чему
више у Еп. Ј. Пурић, Богословске основе педагогије Св. Јована
Златоуста.
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друштвене околине – породице, а потом и на ширем
плану. Данас, насупрот томе, од човека се очекује да
истакне све своје реалне или нереалне квалитете, да
и сам ступи у „маркетинг способности ”. Разлога за
ову промену која је најочигледнија била током
педесетих и шездесетих година („сексуална револуција”, „секуларизација” и атеизација западног друштва) има више. Као основне могли бисмо навести
већ позамашну историју западног индивидуализма и
рационализма. Није без утицаја ни наслеђе психоанализе, која је отворила нове перспективе за
схватање душевног живота човековог, али која је у
исто време такође снажно афирмисала човеков „его ”
и „селф” тј. његов осећај самопостојаности и индивидуалности.9 Све се ово данас испољава кроз
поменуту културу егоизма, која појединца нагони да,
ма колико да је спреман да сопствене интелектуалне
и физичке потенцијале стави на проецну друштва, он
то мора да уради како би опстао на „тржишту
запослења” и „друштвеој лествици”. Наличје егоизма, како нас учи андрагошко-психијатријска, али и
већ педагошка пракса, јесте стална депресија као
„болест савременог друштва”.10 Човек се осећа

9

В. Одличну и стручну анализу у Михајил Дронов, Несвесно у
психоанализи и хришћанству, „Православље” 958, могуће наћи
и на адреси http://pravoslavlje.spc.rs/broj/957/tekst/nesvesno-upsihoanalizi-i-u-hriscanstvu/ којој је приступљено 23.7.2010.
10
О депресивном понашању као најчешћој болести савремених
развијених друштава писано је много. Бројке о томе колико
људи зараво болује од депресије су врло различите, у зави сности од критеријума које одређена статистичка агенција
користи, али генерално гледано узима се да од тешких облика
депресије данас у САД болује бар нешто више од 5%
становништва (T. Glove, Psychology. An Overview, NY, 1991, 49).
Оно што је приметно у скорије време јесте апологија
депресивног понашања, нарочито у популарној психолошкој
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нападнутим од стране друштва које га наводно афирмише и немоћним да одговори на сталне изазове све
суровијег и ригорознијег постављања услова које
треба да испуни.11 То га доводи у душевни ћорсокак,
испуњен осећајем празнине и бесмисла, јер друштвени темпо не оставља простора за живот. Наравно,
не треба сметнути са ума да је ефикасност ове
„културе егоизма” велика управо зато што је сам
човек склон греху гордости, тј. склон да себи
припише моћи и способности које не поседује. Та
пријемчивост егоизма на пољу мотивације, ипак,
није у стању да човека ослободи разочарања, која
предстоје, а која су узрокована његовом немоћи да у
реалном животу заснује и образложи слику коју је
створио о себи и коју је као такву дао другима.
Како човек може да избегне ову замку егоизма, по богоносном и живоносном искуству Светих
Отаца, а најпре према Оцу за кога се везује
средишња служба Цркве – Св. Јовану Златоусту?
Најпре, морамо истаћи чињеницу да је друштвена
ситуација у Златоустово доба у многоме сличила
данашњој, с тим што је тадашњи пагански хуманизам
био донекле отворенији за религијска и остала, не
само ефимерна, питања од данашњег атеистичког
хуманизма. Ипак, егоизам је и у паганској култури
био изузетно изражен, јер ондашњи паганин је могао
и да не верује у бога или богове, али је чак и најнижа
друштвена побожност била окренута ка веровању у
бесмртност душе сваког појединца.12 Паганин је
литератури – ср. Скот Пек, Пут којим се ређе иде, (без места
издавања, изд. „Народна књига” – „Алфа”), 1998, 42-44.
11
Опширније види Епископ Игњатије, Сећање на будућност,
133-147.
12
О томе да је у античко доба појам „душе” одговарао каснијем
философском појму „субјекта” в. Клаус Елер, Самосвест и
субјективитет у антици, Београд, 2003.
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веровао у сопствену бесмртност, макар и не веровао
у богове. Наравно, хришћанско богословље није а
приори заузело негативан став као целокупном
јелинском наслеђу,13 а један од најбољи представника ове синтезе јесте сам Златоуст.14 Ипак, ни њему
самом није било лако да антропоцентрични менталитет класичног хуманизма утелови у хришћански
богочовечански реализам у коме су и Бог и човек
важни, те, сходно томе, греше и Платон и Протагора,
када кажу да су или само Бог или само човек мера
свих ствари. Заиста: ко би други, осим Духом Светим надахнути Свети Оци и могао да учини тако
нешто?15
Егоизам нас подстиче да свет посматрамо као
прилику за стицање и уживање: Златоуст нас на
свакој литургији опомиње да „сами себе и сав живот
свој Христу Богу предамо ”. Човек који је заробљен
егоизмом, он није у стању да изгради прави однос ни
ка Богу, ни ка другим људима: „Kада постоји осећај
више вредности, он не квари само однос према
људима, него помућује и однос према Богу... егоизам
подрива читав живот и зато се вреди потрудити око
његовог уништења”.16 Зато је цела Литургија једно
велико подсећање да потребу да најпре надиђемо
своје „ја” како бисмо могли да зеједничаримо у
животу Нове твари, у будућем Царству. Тајна приношења сопственог „ја” у Светој Евхаристији није
последица неког изненадног и чудног алтруизма, већ
13

Ср. студију о. Г. Флоровског, О бесмртности душе, у „Црква
је живот”, Београд, 2005.
14
Ј. Пурић, философија васпитања, 44.
15
Опширније види Епископ Игњатије, Биће као есхатолошка
заједница, Одбор за просвету и културу Епархије браничевске,
Пожаревац 2008, 120-140.
16
Св. Теофан Затворник, Речник хришћанског опитног живота,
Београд, 2005, 156.
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хришћанске онтологије личности, према којој једна
личност добија идентитет само у заједништву са
другим личностима.17 Св. Златоуст сјајно објашњава
ову теорију личног односа као основе догађаја Цркве
преко односа личне и литургијске молитве: „Можеш
се, наравно, молити и у својој кући, али се код куће
не можеш молити онако како у храму, где је толико
мноштво отаца, где се једнодушно произноси молитва Богу. Када се сам молиш Господу, твоја
молитва не бива услишена исто онако као када се
молиш са својом браћом. Јер овде у Цркви има још
нешто што је изнад свега: слога и сагласје верних,
чврста свеза љубави и молитве свештеника”.18
Дакле, чак ни овај принцип црквеног живота („ја ” у
односу према „ти” чини наше црквено „ми”) није
проста теорија идентитета, већ се у етосу Златоустове литургије појављује као подсећање да је
„предавање Христу” заправо само уздарје за Богочовеково дело искупљења. „Ми у Цркву не долазимо
ради себе и не да бисмо тражили своје у њој, него
ради служења делу Христовом у свету. Јер нема
другог пута за сопствено спасење изузев предавања
свога живота Христу који нас је заволео и умио нас
крвљу својом од греова наших, учинивши нас царевима и свештеницима Богу и Оцу своме”19. Дакле,
литургијски етос личности представља идење путем
Крсне Смрти и погребења, да би се дошло до
васкрсења. Присуство верних јесте зато њихово
укључивање у тајну смрти Христове,20 па стога
17

Ј. Зизјулас, Јединство Цркве..., стр. 38.
Св. Јован Златоуст, О недокушивости Божијој, 3,6 , PG 55,
668 В
19
Александар Шмеман, Евхаристија, Манастир Хиландар,
2002, 73.
20
Св. Јован Златоуст, Беседа на Дела Светих Апостола, 21,5-6,
PG 60, 170.
18
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Литургија јесте истинска Трпеза Тајне вечере, 21 као
предворје Царства Божијег. Евхаристија је двоструки
подсетник нашег постојања: подсетник Крста и
Васкрсења, страдања и славља, потребе да напустимо свој „его” да бисмо уцелоснили наше биће.
Литургија је историјски догађај (Златоуст је особито
често упоређује са јудејским Преласком преко
Црвеног мора)22, али есхатолошког карактера. Управо у томе је она сасвим различита од динамике
друштвеног егоизма. Наиме, док нас савременост
стимулише да живимо у сталној фрустрацији између
циљева који нам се увек постављају као недостижни,
постављајући увек нове критеријуме у овладавању
„вештинама и способностима”, Евхаристија као
предокус представља учествовање, антиципацију
Царства, само са једним предусловом: непатвореном
љубављу и саможртвовањем за друге. Савремени
човек никада неће бити у стању да одговори свим
захтевима које друштво пред њега ставља, као ни да
достигне и ужива у свим благодатима које му оно
омогућава. Он је увек у расцепу између радне етике,
мноштва информација и сталних понуда да себи
живот учини лакшим и пријатнијим, те стога лако
губи свој идентитет. Иако подстицан да створи
илузију како је сам господар свога живота, он
постаје слуга сопствене жеље за конфором и информационих технологија (које природну жељу за
комуникацијом могу да изопаче у смислу стварања
осећаја непостојеће, виртуелне стварности). Све то
је, пак, страно Литургији, њеној непосредности и
позиву да „сваку животну бригу оставимо”. Jeр „ако
све своје бриге управите ка Царству Небеском,
21

Св. Јован Златоуст, На Јеванђеље по Матеју, 82,5, PG 58, 744.
Св. Јован Златоуст, На Јеванђеље по Матеју, 82,1, PG 58,
739.
22
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говори Господ, нећу вас лишити ни онога што
задовољава потребе видиљиве природе и све ће вам
се дати са осталим, јер вас нећу оставити да се
бринете о самима себи”23. Дакле, да би човек могао
да одговори на проблеме које пред њега поставља
савременост, он најпре треба да открије ову перспективу Царства Божијег, коју је могуће задобити
само у Литургији Духом Светим. Зато Евхаристија
није пуки „религијски обичај”, нити обредна радња,
него „сабрање Царства”24. Њена „сврха” није да просто попуни „духовну пустињу” коју савремени човек
осећа око себе – иако Евхаристија заиста даје пуноту
нашем постојању. Напротив, Евхаристија не служи
да се само на душевном плану „осећамо лакше ”, него
она представља саму могућност да целокупно наше
биће преобразимо и узнесемо у есхатолошко постојање. Литургија јесте „исходиште куда стремимо ”,
она јесте „ослобађање од духовне парализованости у
коју нас доводе житејске бриге”25, али не на
психолошком, него на онтолошком плану, јер је
Евхаристија „Осми невечерњи дан”. Савремени човек је често навикао на оваква привремена решења,
на психијатријска залечења, која, ипак, нису у стању
да његово биће спасу од корена свих проблема, а
који је увек на плану постојања26. Зато је човек
модерног доба навикао и да о Литургији размишља
као о „инстант решењу”, да је сматра за тренутну
олакшицу, одраз својих „интимних религијских

23

Преп. Исак Сирин, Подвижничка слова, Београд, 2005, 133
(уп. Матеј 6,33).
24
Александар Шмеман, За живот света, Београд, 1999, 12.
25
Св. Јован Златоуст, О недокучивости Божанске природе PG
48, 734.
26
Ј. Зизјулас, Догматске теме, 74.
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потреба”, те зато да о њој размишља у сасвим
погрешним култним и психолошким категоријама 27.
Терапијски карактер Литургије, дакле, није
психолошког, него онтолошког карактера28, а да би
човек могао уопште да пође путем спасења, наглашава Св. Хризостом, потребно је да пође путем
очишћења. Ту се светоотачко искуство благодатне
педагогије још једном среће са изазовом савремености. Наиме, данашњи човек је васпитан да не
разликује страсти и врлине, будући да је и једно и
друго подведено под безличне категорије „психолошког мотива” или „афејта”. Наравно, и отачка
психологија је врло добро знала да су исти пориви у
човеку ти који правилном употребом могу бити
добри, а злоупотребом лоши29, али то није значило
да се против негативних аспеката психолошких
мотива не би требало борити, како често сугерише
савремена популарна психологија.30 Напротив, литургијски етос Златоустов подразумева очишћење од
страсти. „Немој допустити ниједној од ропских и
змијских страсти”, говори Златоуст, „да се заједно са
тобом нађе на месту Светог Узношења... нека ти
ништа не стоји на путу у том часу”31. Пут литургије
јесте пут ослобођења, а човек није истински слободан све док се не ослободи од страсти32 тј. док не
27

А. Шмеман, За живот света, 38.
Ср. Јеротеј Влахос, Литургија као излечење и уцелосњење, у
„О литургији”, београд, 1998, 111-112.
29
Позната је мисао Св. Максима Исповедника да је „порок
злоупотреба ствари и погрешна употреба појмова” - Св.
Максим Исповедник,
30
С. Пек, нав. дело, 84.
31
Св. Јован Златоуст, Тумачење на 2. Коринћанима, 5,4, PG 61,
432 – 433.
32
Св. Григорије Ниски, О циљу живота по Богу и о истинском
подвижништву, 1,3 у „Дела древних Отаца подвижника”, Београд, 2006, 162.
28
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стекне плодове врлине.
Тачније речено: очишћење није ствар
терапијског третмана негативних афеката, него један
целосан поступак задобијања врлине, о коме славни
Пастир Антиохије и Цариграда често говори: „онај
ко се стара да хита путем врлине и жели да се
уздигне са земље на небо, запоставља све видљиво и
свим својим силама се труди да савлада све што му
стоји на том путу, не застаје и ништа му не одвлачи
пажњу, све док се не устреми до самог врха Неба”33.
Наравно, и сам појам „врлине” је данас подложан
релативизму друштвених норми и није више у
средишту интересовања савременог човека, за шта је
делимично одговорна управо моралистичка свест
која је врлину поистоветила са достизањем норми, а
не са остваривањем нашег коначног назначења –
Царства Божијег34. Овде, дакле, опет морамо да
поновимо да је само у литургијском виђењу врлине
као одговора на непостојање јасног етичког ослонца
савременог човека.
Желимо да истакнемо још два битна аспекта
благодатно остварења литургијске свести код човека:
уцелосњење човековог бића и налажење духовног
мира. Наиме, иако је традиционална дихотомична (и
трихотомична) антропологија одавно престала бити
актуелна, савремена популарна схватања ништа мање изазивају целовитост човековог бића. Човек је
данас, углавном, суочен са два култа: култом тела и
култом интелектуално-психолошке забаве, који се
нужно не искључују, али који доминирају својим
наметнутим прототипима. Подвојеност ова два доминантна друштвена модела, која представља истински
33

Св. Јован Златоуст, На књигу Постања, 28, 6 PG 53, 259
Ср. Јован Зизјулас, Обожење светих као икона Царства
Божијег у „Видослов” 23/2001.
34
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изазаов за савремену педагогију, заснована је на
једном плитком инсистирању и једностраном унификовању само једног аспекта двојединог људског
бића. Опет је литургијски етос у ствари могућност
надилажењња ове поделе, тј. Света Литургија као
„тајна јединства” васпоставља и целовитост људског
бића35. Најпре, Литургија је догађај у коме учествује
целокупан човек, са својом душом и телом, са свим
оним што он јесте и што он треба и може да буде. Са
свим својим чулима, преображеним, свакако, на подобије Богочовека. „Мисли, драги мој, на то што
додирујеш руком и стога, никада да је ниси подигао
да удариш некога... Буди свестан да не додирујеш
Христа само руком, него Му се приближаваш и
својим устима, па одржавај свој језик чистим, не
изговарај бестидне и ружне речи, клевете и клетве...
А кад се опет сетиш да твоје срце прима ону страшну
тајну, не смеш никада у њему ковати лукавства
против ближњега, већ срце своје чувај чистим од
сваке злонамерности. Тако ћеш бити кадар да очуваш безбедним и своје очи и уши... Позван си у
сватове, драги мој!”36 Човек заиста може бити оно
што једе, али, како је убедљиво искористио Фојербахову ироничну опаску прота А. Шмеман37, то не
мора да значи да је човек осуђен да на један баналан
начин буде роб својих природних порива. Човек је и
оно што слуша и оно што види, али то не значи да је
он неминовно роб онога што му се пласира. Јер
35

Ср. Еп. Јован Пурић, Богослужење и васпитање по Св.
Јовану Златоустом, Манастир Острог, 2009, 95-96.
36
Св. Јован Златоуст, Онима који желе да се просветле, 2,2 PG
49, 233-234. Почетне речи се односе на древнохришћанску
праксу да се и верни причешћују као данас свештеници, примањем у руку Светог Тела и испијањем Свете Чаше Крви
Христове.
37
А. Шмеман, За живот света, 21.
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човек увек има једну могућност да уцелосни своје
биће, и то тако што ће се, учествовањем у радости
Царства, ослободити и смрти која је највећи непријатељ целовитости и постојању нашег бића. А то је
Света Евхаристија.
Да завршимо ово мало виђење онога што
литургијски етос Православне Цркве, изражен кроз
уста Златоустог богослова и пастира може да понуди
личности човековој тако што ћемо истаћи да Литургија најпре нуди мир и Христов мир. Златоуст је
самим својим животним путем и духовним опитом
често био у прилици да осети узнемиреност због
пакости злих духова и злих људи 38. Па, ипак, његове
последње речи биле су „Слава Богу за све!” Није у
питању стоичка скромност, нити апатија пред неумитности живота која се данас врло често пропагира као једино решење за проблеме животног вртлога,
него Златоустова утемељеност у богослужењу Цркве, његово сазнање да је само Христос и Његово
Царство будућега века једино ново под сунцем.
Човекова узнемиреност, знао је Св. Хризостом, произилази из његовог ума и јесте „болест нашег ума јер
када бисмо се узнемиравали због онога што се
дешава (тј када би дешавања, а не ми сами била
узрок нашег узнемиравања) онда би требало да сви
људи буду узнемирени, будући да сви пловимо по
истом мору (живота)39”. Па, ипак, Златоуст непрестано говори о „спокојству у уму и души ”40, наравно,
„ако припремимо свој ум да са лакоћом трпи све
невоље”41. Ипак, овде није реч о простој психичкој
акомодацији, попут оне у данашњој психијатријској
38

В. одличну монографију И. В. Попова, Св. Јован Златоуст и
његови непријатељи, Врњачка Бања, 2007.
39
Св. Јован Златоуст, На Јеванђеље по Јовану, 3,2 PG 59, 38.
40
Св. Јован Златоуст, На Јеванђеље по Јовану, 1,2 PG 59, 27.
41
Исто
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пракси, нити занемаривање реалних размера људске
изгубљености у овом свету. Напротив, Златоуст је
свестан да „сви имамо болест”42, али управо зато
треба да приступамо Светој Чаши јер „ако су били
излечени они који су се дотакли само рубове његове
одеће, како ли ће бити излечени они који га целог
примају у себе?43” Дакле, мир који добијамо од
Христа у Светој Евхаристији у потпуности одговара
исцелењу које од Њега тамо задобијамо и јесте
целосни, онтолошки мир, мир као нови начин
постојања. 44 „Јер ништа друго не доноси мир нашој
души као познање Бога и стицање врлине ”45. Дакако,
овај пут врлине се данас чини терминолошки и
концепцијски застарелим јер смо навикли на пут
тренутних залечења наших „комплекса” и „потешкоћа”. Међутим, само једно свеобухватно погружавање
у тајну очишћења, уцелосњења и мира, коју имамо у
литургијском етосу, може да представља трајан
одговор на проблеме човека као боголиког и богочежњиог бића – човека као личности.
Литургија и свет
Други скуп проблема којима нас наша савременост често излаже јесте онај везан за питање
односа човека и света. Данас је овај проблем у широј
друштвеној заједници познатији као еколошки, што
нам сугерише да је то проблем односа човека ка
његовом „дому” (οικος), средини, или, библијски
речено, творевини, твари. Сведоци смо свакодневних
покушаја да се у што ширим размерама подигне
42

Св. Јован Златоуст, На Јеванђеље по Матеју, 50,2, PG 58, 507
Исто
44
Епископ Игњатије, Биће као есхатолошка заједница, 121-133.
45
Св. Јован Златоуст, На Псалам 4, PG 55,57.
43
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такозвана „еколошка свест”. Са друге стране,
сведоци смо и све веће потрошње материјалних
добара која узрокује свеобухватно уништавање
природне околине, било у процесу набавке основних
сировина (дрвета, метала, енергије), било у у процесу индустријске обраде истих. Ова супротстављеност
између популарне еколошке свести и незаустављиве
индустријализације и технологизације света се засад
чини нерешивом. Донекле се као решење чини све
присутнија еколошка индустрија тј. индустријска
производња прилагођена еколошким стандардима.
Ипак, ово решење, управо као и психијатријско
лечење проблема личности, може само да пружи
залечење, а не никако трајно решење проблема
односа човека према свету.
Целосно решење еколошког проблема захтева
један приступ који би сам у себи био целостан.
Видели смо да је на пољу проблема личности
литургијски приступ један управо такав. Исти случај
имамо и овде. Литургијска свест је та која надилази
и лечи саму суштину еколошког проблема. Поступак
је исти као и код онтолошке терапије личности:
постављање здравог односа, уцелосњење и као
резултат: мир, односно, хармонија Бога, човека и
света.
Свакоме је очигледно да је у суштини
еколошког проблема погрешан однос човека ка свету.46 Свет не може имати никакав однос ка човеку,
јер представља бесловесну материју. Управо зато Бог
и ствара човека: да буде „господар од риба морских
од птица небеских и од свега звериња што се миче по
земљи” (Пост 1, 27-28) тј. да приноси свет Богу, да
буде „свештеник твари” и посредник између света и
Бога. Свакако, после грехопада наших Прародитеља,
46

Епископ Игњатије, Биће као есхатолошка заједница, 91-107.
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човек је изгубио истински однос ка Богу, али и ка
свету47. То значи да је и свет изгубио могућност да
надиђе законе смртности и пропадљивости, који
владају у њему48. Трагична судбина материје која је
тако упућена да у циклусима уништавања и
обнављања постоји помешана са непостојањем била
би, попут древних јелинских митова, понављање
вечно истога, да није Богочовек својим Оваплоћењем, Крсним страдањем и Васкрсењем донио
могућност новог, још приснијег односа човека, а
тиме и света и Бога. Богочовек је на себе узео и
искупио целокупну људску природу – а тиме и
целокупну твар уопште49. Од тада, учествујући у
Тајни Евхаристије као рекапитулацији (возглављењу) иконимије спасења, ми и заједно са нама сва
твар имамо прилику да обновимо онај првобитни
однос ка твари који су Прародитељи изгубили грехопадом. Управо зато је Света Литургија космичког
карактера – она је центар и једина нада целокупног
светског дешавања. Јер она је испуњење свега онога
што се десило зато што Бог тако заволе свет50.
Дакле, и само постојање света је дело Љубави
47

Ј. Романидис, Прародитељски грех, Нови Сад, 2001, 34-35.
Романидис успешо показује да се појам прародитељског греха у
источној отачкој теологији увек доживљавао у категоријама
онтолошким а не, попут августиновског наслеђа на Западу, у
јурудучким. То је изузетно важно за проблем очувања животне
средине јер тај проблем није могуће решити на пољу законске
регулативе и легислативе, него само на пољу промене односа
човека ка твари. Уп. Христо Јанарас, Еколошко питање –
егзистенцијални а не канонски проблем, „Теолошки погледи”,
1998, 84-85.
48
Х. Јанарас, нав. дело, 85.
49
В. Г. Форовски, Зашто је Бог постао човек – о разлогу
Оваплоћења, „Црква је живот”, Београд, 2005.
50
Уп. Златоустово тумачење у Св. Јован Златоуст, На Књигу
Постања, 27,1, PG. 53, 241.
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Божије. То је оно што данашњи човек заборавља
када уништава свет – да је и сва творевина веома
добра (Пост. 1,30) и да је дело љубави Божије. Сваки
пут када смо деструктивни ка њој – деструктивни
смо не само ка нечему са чиме смо у најприснијим
односима, него и оно што је сам Господ створио из
„прекомерности Божанске љубави”51. Јер, Бог је
заволео нас људе, заволео нас против свих закона
логике, „заволео оне који су ишли против Божанске
воље, заволео је гнусне”52, али нас та љубав обавезује да у њу укључимо и свет који је подложан свему
ономе што ми са њим чинимо. Ми можемо да
уништимо свет, а можемо и да га принесемо Богу.
Разлика је само у томе да ли ћемо свет посматрати на
утилитаристички начин, само као поље за задовољавање наших потреба, или на литургијски начин,
тако што ћемо свет приносити Богу и тако га
укључити у динамизам односа између нас и Бога53.
Литургија је, уколико се одлучимо, за ово
друго виђење, тајна уцелосњења.54 Еколошки проблем је проблем раздељености – твари која се распада,
човека који не разуме и не жели да разуме
унутрашњу снагу уништења коју раздељеност твари
носи. Литургија је, сасвим супротно, тајна уцелосњења света и човека, тајна космичког јединства.
Златоуст радосно кличе: „Са чиме би икада било
могуће изједначити ове радосне вести! Бог на земљи,
човек на небу! Све је постало једно: Анђели су запојали заједно са људима, људи су почели да опште са
анђелима и осталим Небеским Силама. Могао си,
заиста, да видиш да је завршен многовековни рат, да
51

Исто.
Исто.
53
Х Јанарас, нав. дело, стр. 86.
54
Опширније види Епископ Игњатије, Биће као есхатолошка
заједница, 146-167.
52
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смо ми, људи, примили опроштај од Бога, да је ђаво
посрамљен, демони се разбежали, а смрт је сатрвена.
Небески живот се зачео на земљи.55” То је оно што се
десило Христовим Оваплоћењем и оно што се
дешава на свакој Литургији јер Христос на Часној
трпези јесте „Жртва за искупљење целе васељене”56. Ако се сетимо да Литургија, управо као
космички тј. васељенски догађај јесте дело заједнице,
пред нама се даје и оваплоћује једна методологија
еколошке-литургијске свести. Само као плод заједничког деловања литургијске заједнице, човечанство
може решити нарастући проблем јер су све индивидуалне категорије премале и преслабе да би могле
нешто више и озбиљније да учине. Са друге стране,
било који други облик удруживања, заснована на
интересу (па макар тај интерес био и „еколошки ”)
болује од исте бољке која је у самом средишту
еколошког проблема – болује од утилитаризма.
Једино из чисте, богоподобне и богочовечанске
љубави која не тражи своје човек може спасити
свет од уништења. Дакле, једино учествујући у Св.
Евхаристији и усвајајући њен личносни и еколошки
етос, ми можемо да будемо одговорни људи, према
својим ближњима и према свету који нас окружује.
Јер, напомиње нас одушевљено Свети и Преславни
Хризостом: „Његова Крв поново оживљава у нама
тај царски образ (богоподобије, личност – нап. аутора), Крв Његова рађа неописиву красоту и не
допушта да пресахне племенито порекло наше душе,
јер је непрестано напаја и храни... Његова Крв је
спасење наше душе, јер се душа омива и украшава,
па се тако поново разгара. Благодарећи пречасној
55

Св. Јован Златоуст, На Јеванђеље по Матеју, 1,2 PG. 57, 1516.
56
Св. Јован Златоуст, На 1. Коринћанима, 41,5 PG. 61, 361.
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Крви Његовој наш ум постаје блиставији од огња, а
душа сјајнија од злата... ”57

57

Св. Јован Златоуст, На Јеванђеље по Јовану, 46,3 PG 59, 261
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Зоран Крстић

ПРАВОСЛАВЉЕ И МОДЕРНОСТ – СУКОБ ИЛИ
САРАДЊА?
Апстракт: Аутор анализира амбивалентан однос православља и
модерности. Основна теза рада је да евентуалне тешкоће по стоје у прихватању каснијих фаза модерности а да сукоб на
релацији модерности и традиционалног друштва не постоји.
Разматрају се, даље, разлике између традиционалног друштва и
модерности. У том контексту се још једном у социолошком
кључу сагледавају поједине идеје Доситеја Обрадовића. У
завршном делу аутор говори о новом месту Цркве у плуралистичком друштву и могућностима њеног делања.
Кључне речи: православље, модерност, промене, индустријализација, национална држава, хомогено друштво, рефлексивност,
прихватање, плуралистичко друштво

При митрополији димитријадској са седиштем
у Волосу, у Грчкој, постоји Академија теолошких
студија која се из године у годину потврђује као
веома жива и ангажована теолошка институција. Ова
институција свој допринос развоју теолошке мисли
разуме и реализује тако што се сваке године фокусира
на неку од најважнијих теолошких, културних или
друштвених тема. Академска 2006/2007. година била
је посвећена односу православља и модерности, што је
реализовано низом предавања и разговора. 1 Тема,
заиста, изазовна, захтевна и, по општем мишљењу,
сваке хвале вредних учесника, врло актуелна за
1

Види: Οπθοδοξία και Νεωηεπικόηηηα, Ινδικηος, Атина 2007.

грчку теолошку средину. Кључно питање, на које се
са разних аспеката покушавало одговорити, било је
следеће: да ли се православље зауставило пре модерности? А затим је следио читав низ додатних
питања која проистичу из основног: да ли православна
теологија функционише само и искључиво у окружењу традиционалних друштава? Да ли је православље
прихватило тековине модерности са свим последицама које она доноси на теолошком, друштвеном и
општекултурном плану, или су, пак, православни
носталгични за премодерним друштвеним облицима
и формама аграрног и ауторитарног друштва? Може ли постојати црквена реч без подршке државног
ауторитета и без повезаности са националном идеологијом? Шта је, напослетку, само православље, да
ли национал-религијска идеологија нераскидиво
повезана са државним, друштвеним и културним
анахронизмима, другим речима религија прошлости,
музејски експонат, или је православље увек нов
предлог вечног живота свељудског и свевременог
значаја васељенских димензија?2
Наведена питања не морају бити искључиво
везана за грчку теологију и за актуелни друштвени и
црквени тренутак савременог грчког друштва. Она се
и у нашој средини могу поставити, а да не буду
ништа мање важна и актуелна. Можемо, такође, и
у нашем јавном мњењу препознати трагове уверења
да све што има било какве везе са прошлошћу
и традицијама,3 а никакве са будућношћу, мора
имати упориште у Цркви и православљу. Сви они
2

Види Π. Καλαïηζίδης, Οπθοδοξία και Νεωηεπικόηηηα, ππολεγόμενα,
Ινδικηος, Атина 2007, стр. 11.
3
Употребљавам овај појам у смислу који налазимо у Ј.
Мајендорф, Живо предање, Каленић, Крагујевац 2008., стр.11 –
23, разликујући га од Светог Предања.
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који се из било којих разлога (углавном политичких)
супротстављају савременом друштву, сматрају да им
је православље природни сарадник и идејна постојбина. Бити православан и савремен, ма у ком погледу,
најчешће изазива сумњу и подозрење. Бити православан и конзервативан је очекивана комбинација.
Размишљања у оваквим и сличним клишеима никада
нису била и не могу бити исправна, али да ли су она у
потпуности нетачна? Да ли су заиста апсолутно
злонамерни и против православља сви који на овај
начин размишљају и говоре о православљу и
православнима? Не дајемо ли својим схватањима и
ми сами, као хришћани и чланови Цркве, исувише
често повода другима да се запитају да ли се
православље заиста зауставило и окаменило пре епохе модерности? Уочавамо у сопственом понашању
недостатак воље и заинтересованости да се уложи
труд у разумевање реалних проблема савремених
људи, што нас закључава у недодирљиви кавез
самодовољности и самооправдања који спречава
потенцијални дијалог.
Као увод у разматрање ове проблематике
износим став да данас основни проблем успешности
црквене мисије није борба против оних који су према
Цркви негативно расположени, каквих ће увек бити и
који своје мишљење не крију (они су нам сурови
пријатељи, како је говорио владика Николај), већ
прихватање добронамерних, истински жељних Онога
који је једини потребан ‒ Живог Бога, а који не
успевају, како због својих сопствених слабости тако и због слабости организације црквеног живота,
да пронађу своје место у црквеном телу и непримећено га и тихо напуштају, задржавајући велико
поштовање према Светињи, али остајући дистанцирани и за нас анонимни. Такви људи најчешће не могу
да усагласе искуство савремености свог свакидашњег
262

живота са искуством анахронизама у црквеном
животу.
Основна теза овог огледа, коју желимо да
проверимо даљом анализом и покушајем давања
одговора на горе постављено питање, је следећа:
Уколико у нашој црквеној средини постоји
амбиваленција у вези са вредностима савременог
друштва, она се генерално не односи на негативан
став према модерном добу у целини. Сукоб, према
нашем скромном мишљењу, није на релацији традиционално – модерно, како се често жели приказати, већ на релацији две фазе модерности,
претходној и потоњој. Другим речима, садашњи
друштвени тренутак се критикује и не прихвата, не
са становишта традиционалног друштва, већ са
становишта претходне фазе исте те модерности која
се критикује.
С обзиром да је реч о изузетно широкој проблематици, покушаћемо да одабиром само појединих, за Цркву и хришћане интересантних аспеката
проблема, и поред парцијалности, дођемо до жељеног
циља.
Разлике између традиционалних и модерних
друштава
Свет модерности је свет у променама и то све
бржим и бржим, тако да многи, не само на нашим
просторима, имају утисак да смо заробљени у мноштву догађаја које не разумемо у потпуности и који
су ван наше контроле. Хришћани ту нису изузетак.
Друштво се променило и непрестано се мења, а са
њим се мења и место Цркве, и то генерално, како на
истоку тако и на западу. Француски теолог
Marie-Dominique Chenua (1895 – 1990) је 1961.
године објавио чланак под насловом Завршетак
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Константинове ере, у коме констатује крај једног
начина постојања Цркве у константиновским друштвима, како их он назива, која трају све до 19. века,
и назначава почетак новог начина односа Цркве и
друштва. 4 Протестантски теолог J. Moltmann то овако
објашњава:
Od vremena cara Konstantina pa sve do 19.
stoljeća, kršćanska je Crkva, unatoč mnogim reformacijama i promjenama u društvu, imala čvrsto omeđen
javno-društveni karakter. Mjesto i funkcija Crkve bili su
utvrđeni. Znalo se što se od nje valja očekivati. Tek s
nastankom industrijskog društva, prekinuta je stara simfonija između ecclesia i societas.5
Место и улога Цркве у традиционалним
хришћанским друштвима су се надовезивали на
улогу религије у античким друштвима. Према том
схватању, највиша дужност људских друштава је
указивање поштовања боговима. Мир и добробит
заједнице зависе од воље државних богова. У том
смислу је и хришћанство постало cultus publicus, а
сама држава је хришћанство схватала као своју
религију. Хришћанство је било круна друштва, срце
друштва, унутрашњи принцип живота итд.6 Такву
државу је у средњем веку и Црква доживљавала као
своју. Задатак државе је био да штити Цркву и да
својим ресурсима подржава Њену мисију. У таквим
тзв. хомогеним, традиционалним друштвима узроци сваког делања, како појединачног тако и државног, могли су лако да се препознају и одреде.
Налазили су се у општем и заједничком језгру које је
чинила религија. Атмосфера заједничке космотеорије је свима била јасна и подразумевајућа.
4

Види: R. Gibelini, Teologija dvadesetog stoljeca, KS, Zagreb
1999.,
стр. 145 и даље
5
J. Moltman, Teologija nade, Ex libris, Rijeka 2008., стр. 314.
6
Исто, стр. 315.
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Поступци и ставови се нису морали доказивати,
били су саморазумљиви. Религија је прожимала све
поре традиционалног друштва и одређивала целокупност појединачног и колективног живљења
(посебно је питање, којим се овде нећемо бавити,
колико су сви ти аспекти били у складу са суштинском хришћанском поруком). У традиционалним
друштвима човек се, углавном, није одлучивао за то
да ли ће или неће припадати Цркви, или којој ће
цркви припадати. И једно и друго су били саставни
делови његове социјализације. Стварност са којом се
рађао, живео и умирао.
Крупне промене које су се десиле у 16. и 17.
веку и које су трасирале пут модерном друштву су
историјске чињенице западних европских друштава,
али су биле толико значајне и крупне да су утицале на
сва друштва, најпре америчко, па друштва источне
Европе, а затим и цео свет. Оно што је модерност
донела, мислим пре свега на животне облике, потиснуло је све традиционалне типове друштвене
организације на начин који раније није забележен у
историји. И раније су постојали прелази или транзициони периоди, али они никада нису били толико
интензивни као прелаз из традиционалног у модерно
друштво. Из тог разлога, с правом можемо да
говоримо о друштвеном и историјском дисконтинуитету, иако у модерности трају и опстају многи
елементи традиционалних друштава, али ниједан
на стари начин. Неколико је обележја која одвајају
друштвене институције модерности од претходних
формација. A. Giddens сматра да су то:
1. брзина промена које покреће модерност. Она је највидљивија у технологији, али прожима и све друге друштвене
области;
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2. ширина промена која различита
подручја земљине кугле увлачи у међусобне односе и на тај начин шири талас
промена, потискујући форме традиционалних друштава и стварајући глобализацију модерности;
3. природа друштвених институција,
од којих су неке сасвим нове и не
постоје у традиционалним друштвима, али чак и оне које су постојале
суштински мењају своју природу.7
Током последња два века много је различитих
великих теорија постављено у покушају да се
објасни природа ових коренитих друштвених промена. Али, то није право питање за нашу
проблематику. Нас, пре свега, занима зашто је дошло до ових промена. Зашто су уништене друштвене
форме за којима појединци носталгично жуде и које су
до скоро доминирале историјом? Да ли је модерност
специфичан (па чак, како то неки помишљају, и
злонамеран) пројекат западних друштава?8
Социолози наводе два кључна фактора која су
омогућила ширење и развој модерног друштва, а то
су: индустријализација и национална држава.
Свој корен оба ова фактора заиста имају у карактеристикама европске историје и културе, али су
се по целом свету проширили због унутрашње моћи
коју садрже. Ниједан традиционални систем није
успео да се супротстави тој моћи и тако одржи своју
аутономију. За српско друштво то није било могуће
7

A. Giddens, Последице модерности, Филип Вишњић, Београд
1998., стр.16 – 18.
8
Види: A. Giddens, Sociologija, Nakladni zavod Globus, Zagreb
2007. стр. 35 и даље и A. Giddens, Последице модерности, Филип
Вишњић, Београд 1998., стр.165 и даље
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ни пре три века, када се десио први сусрет са
модерношћу, као што то није могуће ни данас.
Појединци врло наивно помишљају да је модерност
парцијални процес, да се дешава само у појединим
сферама живота, нпр. у економији, а да су остале
сфере биле, или да могу и сада бити, поштеђене и
аутохтоне. Модерност мења све сфере живота и по
ширини и по дубини. Модерност је култура у
социолошком смислу тог појма, тј. начин живота
појединаца у друштву или друштвеним групама. Кад
год нпр. одврнемо славину у кући да бисмо попили
чашу воде, или упалимо светло, ми прихватамо
(видећемо касније колико је овај појам битан) читав
низ организованих институција и акција које је
породила модерност и које нам омогућују одређени
начин живота који сматрамо нормалним и пожељним. Или кад рутински, па и ритуално, желимо да
дан почнемо шољицом кафе треба да помислимо на
све људе и институције које су омогућиле да кафа с
једног краја света дође до нас, на други крај света.
Тај омиљени ритуални чин, доступан свима, а не
само појединцима, омогућила је глобализација модерности.
Да размотримо сад како се у српском друштву десио први сусрет са модерношћу, с обзиром
на поменуте факторе индустријализације и националне државе.

Још једном о Доситеју
Велике сеобе Срба на просторе Хабзбуршке
монархије крајем 17. и у првој половини 18. века,
довеле су до нашег првог контакта са модерношћу,
што је изазвало превирање из кога се родило, на
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крају, оно што називамо нашом модерном
културом.9 Митрополит Амфилохије (Радовић) у
својој књизи Светосавско просветно предање и
просвећеност Доситеја Обрадовића сјајно теолошки
анализира суштинске разлике између Светог Саве и
Доситеја. Те се суштинске разлике, или културни
дисконтинуитет, у односу на светосавско предање,
могу лако уочити код Доситеја. Доситеј је производ
модерности и зато ћемо га посматрати у ширем, пре
свега историјском, а за наше потребе још и
социолошком контексту.
Утемељивачи социологије као науке (такође и
социологије религије, Вебер и Маркс нпр.) су током
19. века покушавали да глобално тумаче друштвене
промене, заправо да проникну у „законе ” историје,
сматрајући да се она може испричати као велика
прича која почиње са малим друштвеним групама
ловаца, а кулминира модерним друштвима Запада.
Овакво еволуционистичко разумевање историје држи
да се историјски ход одвија по одређеним законитостима које су сличне природним законима. Међутим,
уколико историју посматрамо пре свега кроз одређене и конкретне догађаје, а не кроз накнадно
формиране теорије, могућа су и другачија тумачења. Људи се обично у животу не понашају и не
делају сагласно оваквом или онаквом схватању
прошлости или будућности. Они пред собом имају
конкретне проблеме и одређена расположива средства
којима покушавају да те проблеме реше. Исто тако,
најчешће не могу да сагледају све последице
сопственог избора. Он може да доведе до последица
које они нису могли ни да замисле, а камоли пожеле.
9

Митрополит Амфилохије (Радовић), Светосавско просветно
предање и просвећеност Доситеја Обрадовића, електронско
издање www.rastko.rs/bogoslovje преузето 4. 11. 2009. стр. 5.
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У овом смислу историју посматрамо не као праволинијски развој, већ као непрестане прелазе и промене
из једног стања у друго, где постоје континуитети
али и дисконтинуитети. Догађај Б представља
континуитет у односу на догађај А, али већ догађај В може да представља дисконтинуитет у односу
на догађај А. Историја се тако показује као изломљена
линија која скреће и лево и десно, иде напред али
познаје и странпутице и назадовања, баш зато
што је сачињена од воље Божије, али и од делања
и неделања многих, а не само неких појединаца.10
У свом зачетку узроци преласка из традиционалног у модерно друштво су били теолошки.
Реформација и верски ратови су скоро 150 година
потресали западну Европу и уништили јединство
друштвеног поретка. Највећи број европских држава
више није могао да хомогенизује своје друштво на
хришћанским основама. То се јединство реформацијом распало. Излаз из конкретне, ратне ситуације
нађен је у закључку да јединство друштвеног поретка
мора да буде засновано на темељима који нису
верски. 11 Тумачење да је нпр. директна последица
тог избора, која се манифестовала након неколико
векова, био борбени атеизам или фашизам, тачно је у
веома малом проценту. Модерност, као епоха која
још није завршена, има свој континуитет, али много
више дисконтинуитета. Она није иста у свим својим фазама, а могла је, свакако, и другачије да се
развије, јер је то, и онда као и данас, зависило од
релативно слободних људских избора.
У Доситејевом случају треба поставити питање какав је историјски и друштвени контекст он
10

Уп. Ι. Πέηροσ, Πολυπολιηιζμικόηηηα και θπηζκευηική ελευθεπία,
Παραηηρηηής, Солун 2003., стр. 32. и даље
11
Уп. В. Паненберг, „Како размишљати о секуларизму” у Логос,
2006., стр. 209.
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као младић затекао? Бежећи од турске сабље, велики
део нашег народа, на чијем је челу била црквена
јерархија, нашао се у, за тадашње прилике, моћној и
у свим аспектима сређеној Хабзбуршкој монархији,
покушавајући да у њој опстане под сталном претњом
унијаћења. Мир, сигурност, могућност рада и образовања биле су карактеристике живота на новој
територији. Немирног духа и жељан знања које
није могао да пронађе у манастирској средини,
Доситеј чини избор који су током 18. и 19. века
учинила сва традиционално православна друштва
југоисточне Европе, а Русија знатно пре њих.
Готови, и то врло функционални и веома привлачни
модели, били су ту. Шта се друго могло очекивати у
том историјском контексту осим онога што се и
догодило? Доситејеве идеје, са данашње тачке гледишта врло наивне, у потпуности су идеје европске
просвећености тога доба. Али идејни изазов је само
један део целокупног процеса трансформације традиционалног српског друштва и његовог укључивања у
епоху модерности. Тај се процес није десио нити по
налогу, нити судбински, нити завером, већ слободним
избором наших предака, а такође и Цркве.
Као што смо већ истакли, основне карактеристике модерности и њена покретачка снага јесу
индустријализација и национална држава, према
којима никада нису изречена неслагања, чак напротив.
Стварање националне државе и однос према
њој су од значаја за централну проблематику овог
огледа, те ћемо стога у нешто проширенијем виду
навести мишљења савремених теоретичара национализма, тј. настанка националне државе. Један од
њих, E. Gellner (1925 – 1995) сматра да су национализам, нација и национална држава производи
модерне цивилизације која је почела индустријском
револуцијом с краја 18. века, и да идеја нације није
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позната у традиционалним друштвима. Индустријско
друштво ствара брзи привредни развој и сложену
поделу рада, а то проузрокује стварање много
ефикаснијег државног апарата какав није постојао
раније. Опште образовање и службени језик који се
учи у школама су главна средства помоћу којих
се организује друштво великих размера и обезбеђује
његово јединство. Gellner-ови критичари сматрају да
је он сувише ошто раздвојио национализам и нацију
од времена премодерних друштава. A. Smith сматра да
национализам јесте модеран, али да се ослања на
осећања и символизме који сежу дубоко у прошлост,
тако да су нације повезане са ранијим етничким
заједницама које имају заједничке претке, заједнички културни идентитет и везу са одређеном
домовином. Већина националних држава западне
Европе је током 18. и 19. века настала тако што је
један етницитет проширио и потиснуо остале, мање.12
Закључак који А. Giddens изводи, а са
којим сматрам да се можемо сложити, јесте да моћ
национализма лежи у стварању људског идентитета,
без кога човек не може живети. Другим речима,
после распада традиционалних друштава заснованих
на хришћанском идентитету, модерни човек је у
непрестаној потрази за утемељењем новог идентитета
– у разуму, људској природи, праву, нацији итд. 13
Као пример чињенице да је национализам био
општеевропска појава, нарочито популарна после
Француске револуције, навешћу мишљења самих
актера Револуције.14 Револуција је потврдила принцип
да сувереност произилази из воље народа, те је
12

Sociologija, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2007. стр. 442. и даље
Види, такође, Patrick Geary, Mit o nacijama-srednjovekovno poreklo Evrope, Цензура 2007., стр. 32. и даље
14
Цитати су према Марвин Пери, Интелектуална историја
Европе, Клио 2000., стр. 316. и даље
13
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национална држава изнад краља, Цркве, имања.
Французи себе виде, пре свега, као грађане уједињене
отаџбине, la patrie. Грађанин је рођен, живи и умире
за отаџбину,15 биле су речи исписане на јавним
местима током Револуције. Један млади војник пише
својој мајци: кад la patrie зове на одбрану морамо
похитати ка њој… наш живот, наша добра и наше
способности не припадају нама. Све припада нацији, la patrie. 16 И још: године 1794. нисмо веровали
ни у какву натприродну религију; наша озбиљна
унутрашња осећања су била сумирана у само једној
идеји, како бити од користи отаџбини. Све остало…
било је, у нашим очима, само тривијално… То је била
наша једина религија.17 Немачки фашизам је, такође,
један од изданака оваквог приступа националној
држави и људском идентитету.
Актери стварања српске државе кроз 1. и 2.
устанак и надаље, од самог почетка су имали визију
и идеал националне државе са свим општеевропским
карактеристикама. У том смислу Доситеј је био само
један, чак не ни најважнији, чинилац у настајању
модерне Србије. Црква, како год да је схватимо – и
као институцију и као пуноћу заједнице клира и
народа, веома је активно учествовала у овом процесу.
Чак толико активно, да је после само шест или седам
деценија борбе за стварање националних држава на
Балкану, константинопољски сабор из 1872. године
идентификовао и осудио нову јерес у православљу,
етнофилетизам. Међутим, циљ овог рада није да
вреднује историјске процесе.18 Интенција нам је била
15

Исто, стр. 317.
Исто, стр. 317.
17
Исто, стр. 317.
18
У смислу аксиолошког суда могло би, на пример, да буде
занимљиво истраживање питања на који начин је у православљу
током 19. и 20. века дошло до трансформације помесних у
16
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да назначимо да су сви друштвени фактори,
укључујући и Цркву, учествовали у стварању
модерне Србије, сваки на свој начин, залажући се,
можда, за различите, па чак и супротне идеје, као
Доситеј и Црква, али идеје које су све, без изузетка,
припадале модерности. То смо покушали да покажемо кроз идеал стварања националне државе коме су
до данас јако привржени православни хришћани на
Балкану, мислећи да тиме подржавају вековне,
традиционалне, православне вредности. Понављам,
не изричем вредносне судове о значају поменутих
идеја, само се питам зашто би православни хришћани требало да са толико жара прихватају баш ту
фазу модерности, а не неку другу, каснију? У овом
смислу сматрам да су појединачна садашња супротстављања савременом друштвеном тренутку утемељена такође на идејама модерности, а не на идејама
традиционалних друштава која су јако од нас
удаљена.
Нова ситуација
Једна од основних карактеристика модерности,
којом се она супротставља и доводи у питање све
претходне традиције и обичаје, јесте њена рефлексивност. У традиционалним друштвима рефлексивност
је најчешће била ограничена на реинтерпретацију и
понављање старих обичаја, тако да је за садашњост
прошлост имала много већу снагу од будућности,
која готово да и није имала утицаја на садашњост.
Човек традиционалних друштава је био човек прошлости и из континуитета са својим прецима је
тражио потврду и легитимност свог живота и делања.
националне цркве, што до дана данашњег тешко оптерећује
међуправославне односе.
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Човек модерности је окренут ка будућности. Он
не одобрава и не прихвата неки поступак или животни модел само зато што је традиционалан. За њега
све мора да прође кроз призму личног прихватања
или одбацивања, односно, треба да буде чин манифестовања субјектове индивидуалне слободе.19 Зато
Доситеј, да се још једном вратимо њему, говори о
јестеству, здравом разуму, науци,20 не да би се
супротстављао вери, јер није био атеиста, као што то
митрополит Амфилохије и закључује, већ он, заправо, покушава да кроз рефлексивност и саму веру
уведе у оквире модернoсти. Доситејеве теолошке
идеје данас изгледају неоригинално и превазиђено,
што, међутим, није начело рефлексивности. Сви који
и данас произносе јавну реч о вери и хришћанству
треба да имају у виду да није довољно пуко позивање на старе обичаје, већ да сваку реч треба да
прати објашњење, а пре свега утемељеност и ослањање на уочљиве и функционалне животне моделе
(по плодовима њиховим познаћете их, Мт 7,16).
Друштвене околности нису исте у време
Доситеја и данас. Његово позивање и одушевљавање разумом није имало иза себе искуство 20.
века. Заправо, то је била нада, не Доситејева већ
модерности, да ће људски разум моћи да пружи
човеку много снажније осећање сигурности него
што је то чинила традиција.21 Ужаси 20. века су у
потпуности поткопали наивно и опасно мишљење
да се друштво може искључиво ослонити на разум,
што је за хришћанство одувек било кристално јасно.
То је основни разлог што данашњу друштвену
19

Упореди: A. Giddens, Последице модерности, стр. 44-45.
Митрополит Амфилохије (Радовић), Светосавско просветно
предање и просвећеност Доситеја Обрадовића, стр. 6.
21
Упореди: A. Giddens, Последице модерности, стр. 46.
20
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ситуацију најбоље карактерише појам и одређење
друштва као плуралистичког. Модерни човек, после
многих трагичних искустава, увиђа да сви добронамерни друштвени фактори могу да допринесу
стабилности и напретку, никога не искључујући.
Тако модерност у овој фази 22 карактерише повратак светог, односно свест да је религија пар
екселанс важан чинилац људског постојања и да је
по само друштво веома штетно занемарити ову
чињеницу.23 Ово је процес који се дешава последњих
деценија у свим друштвима, укључујући и наше.
Међутим, ако модерност отвара врата сарадње и уколико хришћанска јавна реч жели да буде убедљива,
онда она треба да прихвати неколико важних
елемената.
Најпре, сам чин прихватања као основне
претпоставке сваке даље акције. Уколико хришћани
доживљавају садашње стање као непожељно и
грешно, истичући као идеал форме прошлости,
сарадња ће бити неуспешна. Сетимо се да наше
спасење започиње чином прихватања људске природе од стране Сина Божијег. Оно што није
прихваћено не може бити ни спасено. У том смислу
је и прихватање датог друштвеног контекста обавеза
Цркве, јер она и постоји зарад света и његовог
спасења. Преображају и спасењу претходи прихватање. То, свакако, не значи сагласност, већ
22

Међу теоретичарима постоји не мала дискусија који би
појам био адекватан данашњем друштвеном тренутку, и кроз
сваки од њих се изражава и различито тумачење тренутка.
Пошто та проблематика није релевантна за овај оглед, само
наводим те појмове: постмодерност, касна модерност, друга
модерност итд. Види детаљније у A. Giddens, Sociologija, стр.
674 – 680.
23
Види: Π. Βαζιλειάδης, Μεηανεωηεπικόηηηα και εκκληζία, Ακρίηας
2002., стр. 28.
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прихватање зарад спасења.
Последица претходног је да се друштво
прихвата онакво какво јесте у овом тренутку, са
поштовањем свих његових основних начела функционисања. Другим речима, поновни улазак религије
у јавни дијалог не значи повратак на традиционално,
хомогено друштво са статусом који је Црква имала у
њему. Тај се статус у потпуности променио. Стога,
да би јавна реч Цркве уопште добила шансу да
шире и јаче утиче на друштво, морамо имати у виду
следеће:
1. Живимо у секуларној, уставној држави која искључује теократска схватања политике и која наглашава слободу
савести и слободу изражавања религиозних убеђења и осећања;
2. Друштво је плуралистичко са становишта постојања и изражавања различитих космотеорија, тј., различитих
схватања човека и живота, од којих
ни једна не сме да искључује оне
друге.24 Ово је покушај одбране модерног човека од идеолошке хомогенизације друштва као болног и трагичног
(такође и нашег) искуства 20. века.
Закључујући, могу да кажем да питање из
наслова текста није, заправо, више актуелно. Ако је
модерност некада била усмерена против хришћанства (што је питање вредно истраживања), за тако
нешто више не постоје теоретске претпоставке, што не
искључује de facto постојање таквих појединаца и
24

Упореди: Ν. Κοκοζαλάκης, Σύναξη, «Θρηζκεία και
πλοσραλιζηική κοινωνία», бр. 110, април – јуни 2009., стр. 64. и
даље
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друштвених група. Хришћани су равноправни чланови друштва – равноправни, ни нижи, али ни
виши, а Црква је исто тако равноправан фактор са
свима осталима у сфери јавне речи. То значи да Црква
више нема привилегован положај у друштву, али то
не треба да буде разлог никаквом страху. Оно што је
од самог почетка снага Цркве то је Истина, и то су
сами хришћани, чланови Цркве, као сведоци Истине, а не ослањање на апарат принуде ове или оне
државе. Ниједна историјска епоха није ослобођена
греха, али ни благодати Божије, па тако ни
данашња. Не постоје „свете” и „грешне” историјске
епохе. И наша има своје предности у односу на
претходне, али и своје недостатке. Али, оно што
је сигурно то је да савремени хришћани могу
слободно да практикују и сведоче своју веру, у томе
их нико не може спречити. Колико ће то утицаја имати
на шире друштво, искључиво зависи од квалитета тог
сведочења и ничег другог.
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