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РАЗГОВОР СА ПЕТРОМ МИЛОСАВЉЕВИЋЕМ
Др Петар Милосављевић, иницијатор Покрета за
обнову србистике о филологији, српским писмима,
геополитици и српским поразима и пројектима за
обнову научне дисциплине о Србима
Националне институције најслабија тачка српског
народа!
Не треба да затварамо очи пред чињеницом да
у Србији још није институционализована научна
дисциплина о Србима, србистика. Нажалост, политичке снаге на сцени Србијe нису свесне шта то значи,
какву цену има ово одступање од праксе која важи
за друге европске земље. А то значи да су Срби,
после југословенског периода, доведени у ситуацију
да тек треба да се боре да се поново врате у систем
европских националних филологија у који нас је
Вук Караџић увео равно пре 200 година, када је
својим првим књигама, објављеним 1814, ступио
на европску сцену. Разговарамо у време предизборних активности за парламентарне изборе 2014. када
све политичке снаге у Србији истичу своје програме
и траже за њих поверење грађана. Ниједна не истиче да ће учинити било шта у вези са побољшањем
стања образовања и националне филологије о Србима, србистике. Овакво понашање странака у Србији
само је наизглед слично предизборним активностима
у другим европским земљама. Ипак, ова спољна
сличност не треба да нас завара. У другим европским земљама, па и у самој Србији, нормално се
изучавају дисциплине као што су англистика,
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германистика, романистика, еспањологија, нидерландистика, туркологија, русистика, полонистика,
бохемистика и друге. А у самој Србији постоје катедре
за хунгарологију, албанологију, румунистику, словакистику, русинистику. Овај разговор ће имати смисла ако покуша да осветли стање у којем јесмо и
ако допринесе да се нађе излаз из беспућа у које
смо, као народ доведени – каже проф. др Петар
Милосављевић, говерећи о насушној потреби да се
србистика афирмише као научна дисциплина.
Филологија и геополитика
Последња Ваша написана књига зове се „Филологија и геополитика”. Оба термина из наслова су
стручне природе. Како се може очекивати да се
човек, недовољно упућен у ове струке, снађе у проблемима којима се та књига бави?
И филологија и геополитика се тичу наших судбина. Зато ћемо ове појмове најбоље схватити ако
њихову употребу суочимо са конкретним поводима.
Кад је српски језик у питању – а то је проблем којим
се бави филологија – можда је најбоље да пођемо
од једног општепознатог примерa. Рецимо, од 1847.
која се узима као година победе Вукове вишедеценијске борбе. Те године се појавио Вуков превод Новог
Завјета, Његошев Горски вијенац, Бранкове Песме,
Краљ Дечански Јована Суботића, Рат за српски
језик и правопис Ђуре Даничића. И нека друга важна
дела. А кад кажемо да су та дела доказ победе Вукових идеја, већ залазимо у подручје националне
политике, или још конкретније, геополитике. У
животу ћемо се срести са много образованих људи,
којима су ове чињенице познате, али o њима не
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размишљају. Ни не покушавају, на пример, да се
питају шта је са победом Вукових идеја било. Шта
је од те победе остало?
Који су то Вукови ставови победили, односно,
који су његови ставови постали општеприхваћени?
Мада су главни Вукови ставови познати, није
згорег поновити их. Вук је сматрао да су Срби један
од словенских и европских народа, који има свој
језик и књижевност на свом језику. Српским језиком
говори једна популација три „закона”: грчког, римског и турског. Српски језик има три дијалекта: јужни
(ијекавски), источни (екавски) и западни (икавски).
За српски књижевни језик треба изабрати неко од
тих наречја. Вук је препоручивао да то буде најраширеније, јужно (ијекавско), али није одбацивао ни
могућност да се за књижевни језик узме и неко од
друга два наречја, екавско и икавско (под условом
да се на њима пише правилно, да се наречја не мешају). Што се писма тиче, сматрао је да Срби имају
два писма: Срби православне вере пишу ћирилицом,
а Срби римокатоличке вере пишу латиницом. На
тим основама Вук је градио и ставове који се тичу
етнологије, митологије, српске националне књижевности. Скуп тих ставова чини основу научне
дисциплине о Србима, србистике.
У којем степену су остали Вукови ставови?
Потпунију слику о Вуковој борби добићемо тек
када их сагледамо у свесловенском и европском
контексту. У том контексту, победу Вукових идеја
требало би схватити, не само као победу неких његових личних ставова, већ као победу европских и
славистичких ставова на подручју српског језика.
Вукови ставови су, после више деценија борбе,
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били победили у националним институцијама као
што су Матица српска и Друштво српске словесности
(касније Српска краљевска академија), односно у
образовним системима у двема српским државама:
у Србији и Црној Гори. Сличне борбе вођене су отприлике, у исто време и код других европских народа,
посебно словенских. Погледајте филолошку ситуацију
код нама блиских словенских народа: Пољака, Чеха,
Словака, Словенаца, Бугара, Руса. Филолошке дисциплине о овим народима остале су, у основи, непромењене. И даље се негују полонистика, бохемистика,
словакистика, бугаристика, русистика. Нажалост,
Срби се не могу похвалити да је у њиховом случају
тако. Већ са стварањем Југославије, ситуација се
променила. Званични назив језика у Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца имао је назив српскохрватскословеначки. Период прве Југославије, међуратне, додуше, веома је кратко трајао. Током њега
Вукове идеје су морале да буду доведене у питање,
али нису у корену могле да буду одбачене. А после
Другог светског рата, отприлике једну деценију,
враћен је стари назив српски језик у уставима Србије
и Црне Горе. То значи да се првих година после рата
у образовни систем, на неки начин, била вратила
србистика. Али је то трајало само до Новосадског
договора (1954). Од тада је практично уведен нови
назив за наш језик: српскохрватски/хрватскосрпски.
Тада је, уз државну и медијску подршку, устоличена
друга филолошка дисциплина, сербокроатистика.
Назив српски језик је поново враћен 1992, после
разбијања Југославије. Али србистика као научна
дисциплина, тим чином, није обновљена. Зато на
филолошком плану, што се имена и појма српског
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језика тиче, влада потпуна пометња. Израз српски
језик је за многе чиниоце променио садржај.
Да ли је морало тако да буде?
О овим проблемима ја говорим у позним годинама. Та чињеница у овом случају може се схватити и
као предност. Јер могу да говорим и као сведок историје. Пошао сам у основну школу 1944. када је званични назив за наш језик у школском систему био
Српски језик. Преживео сам период када се он звао
Српскохрватски/хрватскосрпски. Дочекао сам да се
у образовни систем врати назив Српски језик. Али
сада се у истој мојој земљи, практично на истом
простору, тај језик назива српски, хрватски, бошњачки, босански, црногорски, буњевачки. Има и гласних
залагања да треба задржати и доскорашњи назив:
српскохрватски. Промене на које подсећам, оставиле су трага на нашим судбинама. Као филолог по
струци, са највишим звањима у нашем народу, осећам
се дужним да преко тога што се дешава не прођем
као да ништа не примећујем.
Да коментаришемо неке од промена. Да почнемо
од књига које су се појавиле 1847. Прво је поменут
Вуков превод „Новог завјета”.
Вуков превод Новог завјета и Даничићев превод Старог завјета, деценијама су третирани као
докази победе Вукове борбе за употребу народног
језика као књижевног. Ти преводи су били најочигледнији доказ вредности тог језика кад се он потврђивао на једном од светских врхунаца: на Библији.
Оба ова превода била су на ијекавској варијанти
српског језика. Вуку је та варијанта била усађена
од рођења. Новосађанин Даничић, екавац, за њу се
накнадно определио.
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Од Новосадског договора, нешто се у односу
према овој варијанти променило. Промена назива
језика имала је ретроспективне последице у поимању српског језика уопште. Иако се на томе није
инсистирало, испадало је нормално да Вук и Даничић нису Библију превели на српски, већ на онај
језик компликованог назива; српскохрватски. Сећам
се једног текста Павла Ивића из зборника радова о
Светом Сави (1979). Тада водећи српски лингвиста
Ивић, казивао је да је Свети Сава писао на српскохрватском језику. Да је Новосадски договор оставио
последице и на однос према корпусу српске књижевности показује едиција Српска књижевност у
сто књига. Песме из Вукових збирки, које су у
наслову имале име Српске народне пјесме, нашле
су се у књигама које исте ове песме третирају као
српскохрватске народне песме.
После свега крупног што нам се за ових шездесет година од Договора десило (1954–2014), немамо
право да превиђамо бар крупније последице. Јесте
чињеница да је у Закључцима овог Договора речено
да је тај језик „један и јединствен”. Али је чињеница
и нешто друго. Чим је исти језик добио званично и
другог титулара (чим је речено да је то језик Срба,
Хрвата и Црногораца) створене су основе за његове
деобе. Те деобе већ нису биле плод Договора, већ
плод интерпретација. Сећам се да су још моји професори Милка и Павле Ивић говорили и писали да
се тај језик дели на две варијанте: београдску и загребачку, источну и западну, српску и хрватску. Те
деобе ишле су тачно линијом екавица – ијекавица.
Ту линију су јасно исцртавала два штампана правописа: Правопис српскохрватскога књижевног језика
штампан екавицом и ћирилицом у Матици српској
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и Pravopis hrvatskosrpskog književnog jezika штампан
латиницом и ијекавски у Матици Хрватској. Не треба
бити много мудар па увидети да каснија збивања
имају везе са тим злокобним преименовањем.
Држим се оног чувеног Елиотовог савета из
есеја о Хамлету да се од критичара очекује да не
губи из вида чињенице које би други пропустили.
Мени, на пример, није промакла из вида чињеница
да се само тринаест година после Новосадског договора, јавила Декларација о називу и положају хрватског књижевног језика (1967) коју су потписали
представници 18. хрватских институција. У овом
документу је изнет став да хрватски језик треба
идентификовати са хрватском варијантом оног језика
који је званично добио назив хрватскосрпски језик.
После тога следио је логичан корак. Матица хрватска се 1971. званично одрекла Новосадског договора.
Од тада се у Хрватској води политика по којој се
она западна варијанта српскохрватског језика (јужног
наречја српског језика по Вуку) представља као
хрватски језик. Не би било разлога за узбуну и противљење, да се стварно ради о неком хрватском језику
који је уграђен у корпус језика који је у Новом Саду
и званично добио назив и хрватскосрпски. Разлога
за противљење има због тога што је то српски језик
у ијекавској варијанти. То је језик нашег превода
Библије, као и језик српских народних песама преко
којих смо и стекли националну свест о себи. То је
такође био и језик Рата за српски језик и правопис
Ђуре Даничића из 1847. године.
Какве су, заправо, последице Новосадског
договора?
Последице Новосадског договора су видљиве,
јер сви знамо шта се са Србима (православцима) са
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територије данашње Хрватске десило. Они су из
Хрватске етнички очишћени, или сведени на предвиђену меру од око четири одсто, тако да су постали
безначајна мањина. Али не само то. Њихов српски
језик ијекавског изговора сада се третира као хрватски језик. То је језик којим говоре хрватски политичари, писци, телевизија. Не само да су Србима одузете куће и имања, него им је отет и језик. Могло
би се рећи да је овај злочин извршен тако да спада
у ред савршених злочина. Може се чак казати да
су у том злочину у пуној мери учествовале и највише
српске националне институције: Матица српска и
Српска академија наука и уметности. Срећом, па је
о томе остављен потпуно видљив траг. Новосадски
договор није одржан у Матици српској (како се
обично мисли). Одржан je у Покрајинском комитету
Савеза комуниста Војводине. То је било у време
Титове пуне власти, у време револуционарне правде.
Договор формално није постигнут под силом, дат
му је привид академског чина. Али је, тај Договор у
суштини био политички договор, коме је дат научни
облик. Договор су приредили и извели људи Титове
партије. За науку је зато овај документ безвредан.
Имамо довољно доказа да је хрватска страна инсистирала још од Бечког договора да се такав чин обави.
Успело јој је тек под Титом. То су чињенице.
Чињеница је и да је писац „Рата за српски језик
и правопис” Ђуро Даничић био и први уредник „Рјечника хрватског или српског језика”.
Даничић није исто што и Вук. Он је до пред крај
живота био истински следбеник Вука. То се најбоље
може видети по његовој Малој српској граматици
(1852) или по опширној студији Разлике између
српског и хрватског језика (1858) у којој је изнео
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став да је српски језик штокавски, а да је хрватски
чакавски. (Кајкавски је, као и тада водећи слависта
Франц Миклошић, третирао као словеначки језик).
Из посебних разлога је баш овог Вуковог следбеника,
а значајног научног дела, оснивач Југославенске
академије наука и уметности, Јосип Јурај Штросмајер
одвео у Загреб да прави Рјечник хрватског или
српског језика. Не треба губити из вида да се на овом
Рјечнику радило више од сто година (1867–1976) и
да се, све до Титовог периода, поштовала Даничићева
воља да он садржи лексичко благо два блиска језика,
како их је Даничић схватао: српског језика (штокавског) и хрватског (чакавског). Отуда се и може бар
донекле схватити зашто је Рјечник добио двонационално име. Чињеница је, ипак, и да је Даничић на
основи та два народна језика, правио један књижевни
језик. И он је прихватио политичку одлуку Штросмајера, односно Хрватског сабора, да се том књижевном језику надене име хрватски или српски,
односно српскохрватски. Шта тај чин значи још за
Даничићевог живота схватили су неки Срби из Далмације и на њу су јавно реаговали. Ова чињеница,
коју је открила Олга Луковић Пјановић, пренета је
у мојој књизи Увод у србистику. Стојан Новаковић,
који је схватио у чему је Даничић грешио, учинио
је да се оснује Српска краљевска академија (1886),
а затим је иницирао да Академија почне да ради на
Речнику српског књижевног и народног језика
(1888, 1893). Био је то јасан чин заокрета: Срби
напуштају Даничићев пут, враћају се Вуку. У мом
Уводу у србистику, тај подухват је представљен у
поглављу које се зове Обнова србистике (335–390).
Српски филолози моје генерације и сад имају
чему да се враћају: оним истим ставовима који су
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били уграђени у Српску краљевску академију и у њен
Речник на коме се радило до 1953, дакле до пред
Новосадски договор (1954). Речник српскохрватског
књижевног и народог језика који сада САНУ издаје
очигледно садржи исту грађу, али носи друго име.
И по имену и по односу према српском језику та
два Речника се разликују. Оно што у њему, по садржају, припада само српском језику добило је двонационално име. Тако се националне институције
других народа не односе према највећем националном благу, свом језику.
Прокоментаришите нам професоре, “Горски
вијенац”? Да ли је то највеће српско песничко дело,
односно највеће дело написано на српском језику?
Поготово, данас када је у Црној Гори званични књижевни језик постао црногорски.
Да се ствар са Горским вијенцем искомпликовала
нека посведочи овај догађај. Моја Катедра за српску
књижевност и језик у Новом Саду била је пре петнаестак година позвала из Љубљане професора Владимира Осолника да држи предавање о еповима југословенских народа. По овом професору, сину Богдана
Осолника, једног од људи из Титовог тима, сви југословенски народи имају своје велике епове: Словенци – Крст на Савици Ф. Прешерна, Хрвати – Смрт
Смаил-аге Ченгића, Македонци – Апостола Григора
Прличева, Срби – Краља Дечанског Јована Суботића,
Црногорци – Горски вијенац Петра Петровића Његоша.
Ове идеје је професор Осолник излагао, сем код нас у
Новом Саду, и на Коларчевом универзитету у Београду и у Црној Гори. На основу тако пласираних
ставова Срби су доведени у ситуацију да се боре за
српски идентитет свог главног песничког дела. Хвала
Богу, па су се нашли и појединци који се Његоша
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не одричу, а не прихватају олако ни став да је Горски
вијенац написан на некаквом црногорском језику.
Написан је на српском језику.
Поменимо и Бранкове „Песме”?
За сада нико из света науке и политике не спори
да су Бранкове песме написане на српском језику,
нити да је Бранко Радичевић српски песник. Али,
треба имати у виду да је, са наметањем сербокроатистике, све српско подвргнуто оспоравању или искривљавању. Бранко је рођен у Славонији, у Славонском Броду, као и његов сународник, римокатолик,
Петар Прерадовић. Славонија је данас у Републици
Хрватској. Али за разлику од римокатолика Прерадовића, који је писао ијекавски, Бранко је био и православац и екавац. Такав је био и Сремац Јован Суботић,
аутор Краља Дечанског. По логици Новосадског договора, они су писали српском варијантом заједничког
језика Срба и Хрвата. Па ипак је, бар у Титово време,
нешто битно у Бранковом делу учињено проблематичним. То је његово Коло, а поготово најпознатији
одломак његове чувене песме Ђачки растанак.
На ову песму треба посебно обратити пажњу
зато што има везе са геополитиком. Репрезентативни
песник српског романтизма, који је у неку руку
био и остао симбол младости у српској поезији,
није се бавио геополитиком као научном облашћу.
Али је, уз Даничића, овај најзначајнији млади следбеник Вука Караџића, препевавао Вукову мисао,
па и Вукову геополитичку мисао. Чинио је, дакле,
слично ономе што су чинили и песници романтизма
других народа.
Мада је Коло Бранка Радичевића познато, мислим
да овом приликом треба навести бар оне најважније
стихове које илуструју проблеме о којима говоримо.
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Песма почиње обраћањем Ој, ви српски витезови, које
позива да се ухвате у братско коло. Па следе стихови:
Србијанче, огњу живи,
Ко се теби још не диви!
Хрваћане, не од лане,
Одувек си ти без мане!
Ој, Босанче, стара славо,
Тврдо срце, тврда главо,
Ти си као кремен камен,
Где станује живи пламен!
Ао, Еро, тврда веро,
Ко је тебе јоште теро?
Ти си кано хитра муња
Што никада не покуња.
Ао, Сремче, гујо љута,
Сваки јунак по сто пута!
Црногорче, царе мали,
Ко те овде још не хвали?
Мачем бијеш, мачем сечеш,
Мачем себи благо течеш,
Благо – турска сабља сува,
Кроз њу горски ветар дува.
Ој, соколе, Далматинче,
Дивна мора дивни синче!
Ој, ти красни Дубровчане,
Наш и данас бели дане,
Та са песме и старине,
Пуне славе и милине!
Ој, Славонче танани!
Банаћане лагани!
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Ој, Бачвани, здраво, здраво,
Ко ј у песми већи ђаво!
И ви други дуж Дунава,
И ви други где је Драва,
И сви други, тамо, амо,
Амо да се поиграмо!
Сасвим је јасно кога је Бранко звао у братско
коло: звао је српске витезове. Дакле, Србе са разних
страна, Србе све и свуда! И та геополитичка слика
у потпуности се поклапа са геополитичком сликом
Вуковог филолошког програма, који је израстао из
европских схватања. То је било природно: модерне
нације рађале су се у то време на заједничким филолошким принципима. Бранко, као Европљанин по
духу и култури, могао је у братско коло, као и његов
ментор Вук, да позове само Србе свих вера. Дакле
и православце, и католике и муслимане. У песми је
јасно истакнуто у којим су покрајинама живели.
Нема никакве сумње да су Бранка Радичевића његови савременици добро разумели. Када је подизан
1885. године на Стражилову споменик (то је онај
на којем пише Бранку – српски народ), у тај споменик су уграђени блокови из разних покрајина у
којима су Срби живели. Преписујем речи из информатора: „Споменик је сачињен од топчидерског камена и коцака Фрушке Горе, Динаре, Клека, Ловћена,
Пљешевице, Вршачког Брега, Велебита и Авале”.
Оно што је било у песми казано речима, на споменику
је исказано каменим деловима од којих је изграђен.
Да је таква интерпретација адекватна Бранковом
тексту, потврђују практично све његове интерпретације које су настајале до Титовог периода. Ако би
се употребио геополитички термин, онда би Бранков
позив на окупљање српског народа упућивао на
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окупљање Срба из свих покрајина у којима вековима
живе, дакле, из некакве Природне Србије. Иако су
се ове покрајине налазиле у саставу разних држава:
Аустрије, Италије, Турске, Србије, Црне Горе. Ни
после разбијања Југославије оне нису у једној држави.
У данашње време геополитичка слика српског
народа, изражена у Бранковим познатим стиховима,
била би, сигурно, другачије представљана. За такву
геополитичку слику простирања српског народа већ
давно се употребљава политички израз са пејоративним значењем Велика Србија. Треба, међутим,
приметити да, у географском смислу, између Природне и Велике Србије практично нема разлике.
Али има у политичком. Номинално се осуђује Велика Србија да би се практично онемогућила Природна Србија. То је нешто што се код других народа
не чини и није чинило.
Како је дошло до промена значења истих речи?
Где су се и када промене десиле?
Верујем да се многи од нас, који смо живели у
Титово време, сећамо овакве слике. Испред зграде
Савезне скупштине постоји једна велика бина. На
овој бини су поређане по важности личности из
Друге Југославије. Централни положај заузима друг
Тито. Колико се сећам, до њега је била и другарица
Јованка. У овој представи је редовно играно Бранково
Коло, уз музику Николе Херцигоње. Показаће се
да је ова радо виђена позоришна тачка имала и
значајну политичку функцију. Кореографија извођења
Бранковог Кола, преко народних ношњи извођача,
оно српско коло, коло окупљања српских витезова,
представљала је као коло окупљања народа и народности Југославије!
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У овој новој интерпретацији Бранковог Кола,
речи у песми добијале су сасвим други смисао. То
се најлакше може илустровати у значењу речи
Хрваћанин. Код Бранка, као и код Вука, та реч је
значила Србин из Хрватске. У свом најчувенијем
тексту, у Писму Харалампију (1783), Доситеј се
обраћа свом пријатељу Харалампију, Хрваћанину,
који је био свештеник Српске православне цркве. У
новом контексту, у игри у част друга Тита, испадало
је да се обраћа Хрвату. На сличан начин су и друге
речи мењале значење. Кад се Бранко у песми обраћа
Црногорцу (Црногорче, царе мали!) у оној кореографско-политичкој интерпретацији, испада да Бранко
у југословенско коло зове припадника црногорске
нације. Нешто мало другачије је било и кад Бранко
зове у коло Славонце, Далматинце, Дубровчане. Ова
имена у новој интерпретацији, испод Титове бине,
била су десрбизирана. Испадало је да у братско
коло југословенске слоге зове становнике неких
садашњих делова Хрватске, које данас ретко ко
убраја међу Србе.
Од представника српског народа испало је да
Бранко зове још само Србијанце, Сремце, Банаћане,
Бачване и Ере. Погледајте данашњу геополитичку
слику српског народа. Оно што се десилио у геополитичкој интерпретацији Бранковог кола десило
се и у геополитичкој стварности српског народа
после разбијања Југославије.
У Бранковој песми има и четири стиха који се
тичу Босанца.
Име Босанац, као и друга слична имена, у
Бранковој песми носио је регионалну ознаку за
припадника српског народа из Босне. Босанац је
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исто тако могао да буде и припадник неког другог
народа, рецимо Мађар, Немац, Италијан, Јеврејин.
После Титовог периода, и у промени значења
овог имена дошло је до ескалације. И то има везе
са геополитиком. Сви знамо да је у Титово време
створено више нових нација, каквих није било приликом стварања Југославије. Последња од њих створена је тек претпоследње деценије његовог живота.
Спољна ознака тог чина била је када се у грбу СФРЈ
јавила нова шеста бакља. Тада је објављено да се
од сада реч муслимани треба писати двојако: малим
словом, кад се мисли на припадност религији; великим словом М (Муслимани) кад се мисли на припадност нацији.
Овај изум из Титовог периода добио је завршицу
већ у ратним годинама у крви разбијене земље братства и јединства. Муслимани из Босне и Херцеговине
више се нису задовољили да буду само са великим
М – већ су се прогласили Бошњацима, али и Босанцима. Није спорно да је већина од њих то стварно
била. Али је проблем у томе што се резервисање
тог имена тицало и других. Сви становници Босне,
рођени у Босни, по правилима који важе за српски
језик, треба да се назову Босанцима, иако не спадају
у муслимански корпус. Резервисање имена Бошњак
или Босанац само за муслимане, учинио је да су
многи Босанци (Бошњаци) доведени у посебну
ситуацију. Многи од њих нису више хтели или могли
да се убрајају у муслимански корпус, јер су били
друге вере. Испадало је да више неће да буду ни
Бошњаци, чак ни Босанци. И они су, при томе, користили своје право. Хоће да постоје, али неће да постоје
као део муслиманског корпуса, јер му стварно не
припадају. То је довело до крупних политичких
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последица које имају везе са њиховим идентитетом.
Фактички је овим људима повређено право да се и
регионално идентификују. Повређено им је право
да буду Бошњаци, односно Босанци, а да то не значи
да су и муслиманске вере. Пошто је овом изразу дато
значење које му не припада, многи становници Босне,
или пореклом из ње, одлучили су да дају предност
националном идентитету над регионалним. Понашали су се по логици: ако већ треба нешто да жртвују,
нека жртвују бар оно мање вредно. А кад се тако
нешто под морање чини – то не може да води добром.
Полемика Николић – Додик, је, у том смислу,
индикативна.
Добио је 2013. председник Србије, господин
Томислав Николић, неку награду у Требињу, главном
граду Херцеговине. Па се као Шумадинац обраћао
Херцеговцима, истонародницима. Али га је нешто
повукло за језик па је у духу традиције поменуо и
Босанце, у смислу да и Срби могу да буду Босанци,
као што могу да буду и Херцеговци, Шумадинци.
Чуо сам на телевизији и како у ову језичку проблематику уноси и један биографски аргумент: иако је он
рођени Шумадинац, Крагујевчанин, неки пријатељи
га, из шале, зову Босанац, јер му је супруга Драгица
Босанка. Очигледно, Србин на челу Србије, заступајући став да и Срби могу да буду Босанци, није мислио ништа лоше. Мислио је по логици језика који
му је матерњи: ако Србин може да буде и Шумадинац, или Херцеговац, може да буде и Сремац, и Ера,
и Босанац.
Нажалост, одбрусивали су му многи сународници,
па и први човек Републике Српске Милорад Додик.
Додик је отворено рекао да он није Босанац; а ни
не дај Боже да је Бошњак! Иако сви, по његовој
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јавној биографији, знамо да је рођен у Лакташима
близу Бање Луке, а да живи у Бањој Луци. Са становишта логике српског језика, Додик је Босанац!
Као што су то неки Бекир, или Салих из Босне. Они
могу имати много разлика, верских или политичких.
Али у те разлике не спадају оне које их просторно
одређују: било којих опредељења били, они су и
Босанци и Европљани. По истој тој језичкој логици
ни Расим Љајић или Сулејман Угљанин нису ни
Босанци ни Бошњаци. Иако су неспорно муслимани
и сасвим одређеног политичког опредељења. Језик
има своје законе, а ти су закони изнад националних
и политичких полемика или опредељивања. Тако је
вероватно код свих језика, па је тако и код српског.
Ови се језички закони морају поштовати. То треба
чинити из једноставног разлога: да би се могли
поштовати и сви други закони који обезбеђују право
на различитост и идентитет. Вера се може променити,
али род или језик никада. Тако је говорио Доситеј у
Писму Харалампију. А такав став има универзално
значење. Нажалост, у нашој стварности на удару је
баш тај универзални принцип.
Кад смо код Доситеја, да употребимо један израз
који је пратио његове „Басне”. Тај израз је „наравоученије”.
Срби нису једини народ који има недаћа. Неке
недаће долазе споља, наметнуте су и не могу се ни
спречити ни избећи. Срби, на пример, нису могли
да спрече бомбардовање 1999. Они који су за тај беспримерни чин оптуживали Милошевића и његов
режим, са променом режима добили су своју шансу.
Ни они, међутим, нису довели до бољитка. Њихов
грех се, накнадно, објашњава избором погрешног
модела или концепта либералне економије, односно
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непромишљене приватизације. Не сматрам се компетентним да говорим о овим проблемима, односно
о економским и друштвеним моделима који дају лоше
резултате. Али се сматрам компетентним да говорим
о филолошким проблемима и филолошким моделима.
Ти модели су, сигурно основнији од оних које нам
намећу политичари. Грешке у тој области су много
теже од оних које уопште могу да праве политичари.
Јер се избор модела у овој области тиче односа и према
прецима, према савременицима и према потомцима.
О моделима који су у основи српских пораза
У Хагу већ више од двадесет година постоји
суд за ратне злочине на простору бивше Југославије. Тамо се суди и саслушава на два језика, али...
Колико сам успео да схватим, у Хашком суду
су у званичној употреби два језика: енглески и БХС
језик. Шта је то енглески језик, то не треба посебно
објашњавати. То је језик који су створили Енглези,
дакле једна популација на простору Велике Британије, а после су овај језик прихватили и Велшани,
Шкоти, Ирци који такође живе на Острву. Временом
је овај језик постао језик комуникације највећег дела
света. Сва битна сазнања о имену, пореклу и распростирању овог језика, на институционалан начин,
стичу се преко англистике. И пријатељи Енглеза, и
њихови најљући непријатељи, не прекрајају истине
о том језику и његовој употреби.
По сличном моделу, по којем се изучава англистика, изучавају се и друге националне филологије
свуда у свету, па и код нас.
А сад погледајте онај други језик из хашког суда.
Израз БХС у Србији се преводи изразом бошњачко-
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-хрватско-српски. Јер су и највише српске научне
институције, као што су Матица српска и Српска
академија наука и уметности, прихватиле став да се
ту ради о три језика који имају исту основу. Истиче
се и да су 98 одсто елемената ових језика заједнички.
(Као да је код других језика постотак разлика мањи).
Међутим, у низу земаља се уместо бошњачки, употребљава израз босански. До разлике долази отуда
што се у Србији води рачуна да је у једној половини
Босне и Херцеговине, у ентитету Република Српска,
званичан назив за тај исти језик – српски. Други
немају осетљивост за ту врсту разлика.
Галиматијас у називима истог језика није случајан. Она је једна од последица разбијања Југославије.
Непримерено понашање сукобљених идеологија и
популација на њеном подручју у некој вези је са
оним што се збило на Новосадском договору када
је, у циљу остваривања политике братства и јединства, дошло до тога да се, бар у Србији и Црној Гори,
уместо израза српски језик, легализује израз српскохрватски/хрватскосрпски језик. Четврт века после
Новосадског договора, приликом разбијања Југославије, дошло је и до „разбијања” језика. За онај
„један и исти језик” још су се у ратним годинама
усталила три назива: у Србији је враћен у употребу
назив српски језик; у Хрватској се он назива – хрватски, а у Босни и Херцеговини, бар у деловима где
су на власти муслимани, у употреби су два назива:
бошњачки и босански. На почетку новог миленијума,
само је без свог државног језика остала четврта република Титове Југославије, у којој се говорио исти
језик, Црна Гора. Али и то је било привремено. Откад је и она постала самостална (2006), владајући органи у њој прогласили су да је у овој држави државни
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језик – црногорски. И у том чину има некакве логике.
А логика тог чина је: кад је бал – нек је бал!
Са разумевањем се треба односити према одлуци
Савета безбедности из 1993. да се суди злочинима
на простору бивше Југославије. Та одлука је мотивисана жељом да се злочини спрече, да се обнови међуљудско, међуверско и међунационално поверење.
Нажалост, ова одлука није ишла ка томе да се сукоби који доводе до злочина неутралишу у корену.
А корени злочина се могу видети управо тамо где
суд неће да их види, иако му је стално пред очима.
Корени су у томе што се превиђа да се у истом суду
два званична језика посве различито третирају. У
односу према ова два језика показује се да у овом
суду једни стандарди важе за једне језике и народе,
а други стандарди важе за друге. Међународни суд
је заузео становиште да је тако нормално кад је у
питању подручје бивше Југославије. А док је тако,
док се у судској пракси јавно примењују различити
аршини, далеко смо од нормалне ситуације.
Да ли су, у основи трагичних понашања на тлу
бивше Југославије, заиста била у питању примена
неадекватних модела?
Имам утисак да је готово општеприхваћен став
америчког филозофа Томаса Куна да се и у науци,
а не само у животу, мисли и делује у парадигмама.
Грчка реч парадигма има исто значење као и латинска реч формула, француска модел, српска образац.
А шта ти изрази означавају већ је ствар теоријског
промишљања. Користим прилику да кажем да је
аутор најбоље теорије модела један наш човек, некада светско име: Михаило Петровић Алас. Такође
и да истакнем да српски научници имају предност
над другим научницима зато што изворно могу
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упознати са Аласовом феноменологијом пресликавања, дакле са његовом теоријом модела. А да је
разумевање модела важно могу да илуструјем на
неким познатим примерима.
Године 1913. Русија и Америка су биле на истом
нивоу развијености. Тако је било док су се развијале
по истом моделу, капиталистичком. Ускоро ће, међутим, Русији смер развоја променити нова политичка
снага, бољшевици. Вођа те снаге, Лењин са следбеницима, ступиће на историјску сцену са намером да
се овај модел промени: да се друштвени односи изграде по новом моделу, социјалистичком. Шта је даље
било, познато је.
Помоћу појма модела лакше ћемо схватити и
једну крупну појаву у новијој светској историји као
што је фашизам. Ова идеологија је заговарала посебан
модел уређења немачке државе, али и Европе и
света. Ако се ослонимо на разумевање модела лакше
ћемо схватити и оно што се у време 1941–45. дешавало на тлу Југославије. У једном делу ове државе,
на самом почетку рата, била је проглашена Независна Држава Хрватска. Снаге под вођством Павелића
одмах су успоставиле фашистички модел државе.
А против немачког и хрватског фашизма одмах су
се јавила два антифашистичка покрета. Један од
њих програмски се борио за обнову разбијене Југославије. Једно од средишта овог покрета је била Влада
Краљевине Југославије у Лондону, а друго је средиште исте политике: Југословенска војска у отаџбини
којом командује Дража Михаиловић и која је позната
под именом четнички покрет. Програм овог покрета
био је да се обнови стара Југославија, другим речима да се обнови до тада владајући капиталистички
систем демократског уређења. Други покрет је
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комунистички, партизански, на чијем је челу Јосип
Броз Тито. Овај покрет има програм да се у обновљеној Југославији успостави комунистички режим, сличан ономе у Совјетском савезу. Ратни расплет овог
сукоба је познат. Победио је комунистички покрет
и он ће до пред крај 20. века одређивати судбину
ове земље. Али је и тај модел доживео пораз у последњој деценији овог века. Од тада су, бар у елементима, опет на сцени, она два модела из 1941. Мора
се признати: победила је идеја о разбијању Југославије, али је победила и идеја да треба обновити капиталистичко друштво. Овај модел се, у основи, спроводи
у шест држава насталих на тлу бивше Југославије.
Са ослонцем на поимање модела лакше ћемо
схватити и промене које су се у Србији десиле 5.
октобра 2000. када је објављено да је „срушен режим
Слободана Милошевића”. Од тог догађаја прошло
је нешто више времена него што је Милошевић
уопште био на власти. Сада се јавно говори да су
године под Милошевићем биле заиста тешке. Али
је оно што је наступило после њега испало много
горе. У основи горег стања које је наступило, нису
хтења појединих актера. Резултат се тумачи избором
погрешног модела. Присталице петооктобарских
промена очигледно нису знале шта народ и државу,
после овог преврата, стварно чека.
Треба ли, на основу поменутих примера, закључити да је, током историје, било залагања за погрешне моделе.
Треба закључити да о моделима, који су у основи
збивања, треба водити рачуна. Промена парадигми,
промена модела, увек се одвија уз борбу. А кад је
реч о борби, потребно је разликовати стратегију и
тактику које се у борби примењују. Моделе треба
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тражити у стратешким замислима, потезима, перспективама. Тактика најчешће служи да се стратешки потези замагле или прикрију. Слично ономе
што се дешава на друштвеноекономском плану,
дешава се и у филологији. А шта се у дубини дешава,
то би требало да виде стручњаци. Нажалост, и стручњаци се често не сналазе, што значи да пливају
по површини. Већина не види главно; не обраћа
пажњу на оно што стоји у дубини. А у дубини стоје
модели, стратегије, идеје.
Какви су модели били на новијој историјској
сцени у Срба?
Ни то није тешко разабрати. Питање је само на
шта ћемо обраћати пажњу. Или да употребим израз
из области филозофије; израз феноменолошка редукција. Тим појмом се подупире битан став ове
оријентације: да је људска мисао интенционална,
што значи да човек увек мисли о нечему, оријентише
своју мисао на нешто конкретно. На основама феноменолошке редукције човек и успева да одваја важно
од неважног. Ако размишљамо у том смеру, ако
обраћамо пажњу на моделе, а не на оно што је појавно,
има наде да ћемо о појавама дубље мислити. Или
да то другачије кажем: дубље ћемо мислити, ако
обраћамо пажњу на оно што је стратешко, него на
оно што је тактичко. (Иако је најбоље имати у виду
обе стране истог процеса).
Да бисмо одговорили на питање о томе зашто
нам се десило све што нас је снашло у новијој
историји, предлажем да обратимо пажњу на неке
од основних модела који су били у игри. А нећемо
погрешити и ако уместо израза модел, употребимо
израз идеја. Једна од идеја које су деценијама биле
на делу јесте хрватска идеја југословенства, а друга
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је била српска идеја југословенства; једно је била
идеја србистике, друго је идеја сербокроатистике.
То су два потпуно различита модела. Историја нам
даје потврде да су ове идеје/модели имале и посве
различите последице. Срби су пролазили кроз југословенски период, јер им је била наметнута хрватска
идеја југословенства.
Очигледно да постоје велике разлике у идејама
југословенства: српској и хрватској.
Почнимо од израза југословенски. Познато је
да је Надежда Петровић, чувена сликарка, у Београду, од прославе стогодишњице Првог српског
устанка 1904. почела да организује изложбе југословенских уметника. На тим изложбама су били заступљени ликовни уметници четири балканска словенска народа: Бугара, Срба, Хрвата и Словенаца.
Поводом стогодишњице Првог српског устанка био
је у Београду организован и Конгрес југословенских
књижевника. Други је организован следеће године
у Софији. О овим конгресима књижевника постоје
и текстови у Скерлићевим делима. Лепо се види да
су на овим конгресима учествовали представници
она четири народа. Знам како сам се својевремено
чудио Скерлићу: чудио сам се како један тако важан
човек, као што је био Јован Скерлић, није умео да
разликује Бугаре од Југословена. (А ми, његови потомци, то тако јасно видимо!). Ови конгреси су престали
да се организују, јер нису пристали да на њима
учествују Хрвати. Накнадно видимо и зашто: предност
су дали хрватској идеји југословенства.
Испало је, после свега, да су Скерлићеви потомци
ипак били или необавештени, или погрешно обавештени, и о пореклу израза Југословен, и о пореклу идеје југословенства. Чињенице су ове: израз Југословени
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први су почели да употребљавају Срби. То је било
тридесетих година 19. века, када се појавио Илирски покрет са тврдњом да су четири балканска народа, Бугари, Срби, Хрвати и Словенци, у ствари
један народ, Илири, и да говори једним језиком, илирским. Те чињенице руше представу нас који смо школовани у Титовој Југославији не само да је идеја југословенства хрватска већ и да израз Илири и илирски
треба превасходно везивати за Хрвате. Дубља сазнања показала су да је, све до Илирског покрета, израз
Илири и илирски, Аустрија везивала, превасходно,
за Србе. А кад се Илирски покрет појавио (1835)
двојица младих српских првака, челника Матице
српске у Пешти, изнели су став да ова четири словенска народа на Балкану нису никакви Илири, већ
да су Југо-Славјани, да треба да се развијају као посебни народи, да међусобно сарађују, а да сваки
треба да задржи свој индивидуалитет.
Наведени подаци показују и да је са идејом југословенства истина другачија од оне која нам је наметнута. Хрватска идеја југословенства јесте стварно
била наследник Илирског покрета, али у нешто измењеном облику. Родоначелник хрватске (тачније:
аустро-хрватске) идеје југословенства био је бискуп
Јосип Јурај Штросмајер. Он је прихватио израз Југо-Славјани српских првака Павловића и Суботића у
облику Југославени. Али је овом изразу дао и посве
другачији смисао. А да би се тај нови смисао схватио,
важно је знати да је Штросмајер каријеру почео као
аустријски дворски каноник. Двору и Аустрији је био
веран и кад је почео да заступа идеју југословенства,
ма колико његово реторичко истицање ове идеје
давало другачији привид. Као идеолог и политичар
он је градио пројект по којем би Аустрију требало
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федерализовати, тако да би једну њену јединицу
чинила Југославија, заједница само три словенска
народа: Срба, Хрвата и Словенаца, у којој се говори
једним језиком, југословенским. Логика је ова: Бугаре
треба изоставити из ове заједнице, јер Бугари живе
у Турској. Тако је у Штросмајеровој интерпретацији
од српске идеје југословенства остало само име. Али
и оно је довољно да би се стварао привид да се ради
о истој идеји.
Југославија, кад је настала 1918. звала се Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Била је представљана као заједница једног троименог и троплеменог
народа, а званични језик је био српскохрватскословеначки!?
Она је настала тачно по моделу Штросмајерове
идеје југословенства, а не по моделу српске идеје
југословенства, дакле идеје Теодора Павловића,
Јована Суботића, Надежде Петровић. До промене
та два модела дошло је током рата. А да је тако било,
довољно је обратити пажњу на деловање Југословенског одбора током највећег дела рата. У њему није
било Бугара, нити је било говора о идејама за решавање питања Југо-Славјанских народа, тј. словенских
народа на Балкану. Што значи да је овај одбор деловао тачно на линији аустро-хрватске идеје југословенства. А то, даље, значи да је као свој главни задатак
имао да оствари заједницу Срба, Хрвата и Словенаца.
У другом плану је био пројект да ли ту заједницу
остварити у Аустрији или у новој држави.
Ову чињеницу је важно знати да би се дошло
до суштинског одговора на питање о разлозима за
почетак Првог светског рата. Ако имамо у виду да
је идеја о стварању Југославије била на делу од
средине 19. века, лакше ћемо схватити и зашто је
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до Првог светског рата дошло. Сигурно је само да
овај рат није одговарао Краљевини Србији, која је
баш у том тренутку била крајње исцрпљена јер је
управо изашла из два балканска рата. Има зато
разлога да се верује да неповољан тренутак за Србију,
није био и неповољан тренутак за Аустрију. Ратоборне
снаге у Аустрији могле су поверовати да је управо
то прави тренутак да се покори део српског народа
у Краљевини Србији, односно да се Србија прикључи
деловима српског народа у Аустрији. Стварањем Југославије реализовао би се Штросмајеров пројект федерализовања Аустрије. То се могло постићи на основу
идеје југословенства какву је он јавно заговарао.
Овакво тумачење није произвољно. Оно проистиче
из мишљења које се више ослања на логику, него
на архиве, односно које има у виду и стратегију и
тактику у борби за остваривање исте основне идеје.
Историчарима је близак став да одвајају узроке
рата од повода за рат. Они узроке рата обично виде
у сукобљеним интересима зараћених страна. Ни те
интересе не треба занемаривати. Али ти интереси
су могли бити и краткорочни. Хрватско-аустријска
идеја је, међутим, била довољно стара близу осамдесетак година. Тек почетком 20. века склопиле су
се околности да се она оствари. Требало је наћи повод
за отпочињање рата који би укључио Србију у пројектовану Југославију. Повод је нађен. Створена је
атмосфера да повод за рат дȃ неки млади Србин,
присталица Младе Босне, односно хрватске идеје
југословенства, који ће извршити атентат на аустријског надвојводу Франца Фердинанда 28. јуна 1914.
у Сарајеву. Са разумевањем се зато треба односити
према ставовима који се заснивају на нечему што је
логично, али је тешко доказати: да је у самој Аустрији
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било снага које су планирано надвојводу гурнули
под метке неког малолетног и индоктринираног
српског младића у духу југословенства који ће
непланирано одиграти улогу атентатора.
Србистика и сербокроатистика. Више пута сте
писали и говорили о овој теми.
Једно од главних мојих открића јесте уочавање
разлика у ставовима двојице чувених филолога 19.
века: најзначајнијег српског филолога Вука Караџића
и најзначајнијег хрватског филолога Ватрослава Јагића. До мене је важио став, наметнут још у 19. веку,
да је Јагић био један од главних следбеника Вука
Караџића. Моје анализе (у предговору хрестоматије
Срби и њихов језик, 1997, 2002), показале су да ова
два филолога имају посве различите ставове. Разлике
у њиховим ставовима сам представио у седам тачака.
Касније моје анализе, као и радови мојих блискомишљеника, ове налазе су само потврдиле и још
више аргументовале. Оне се најкраће могу овако
представити; Вук Краџић је најрепрезентативнији
заступник оријентације којој је име србистика. Ватрослав Јагић је најзначајнији представник сербокроатистике. Најкраћа историја те две дисциплине је ова:
све битне ставове за које се залагао Вук Караџић
срећемо већ код оснивача славистике Јозефа Добровског, а посебно код Јернеја Копитара. Вук је само
био њихов реализатор. Све до краја Вуковог живота
поштовани су његови ставови. Већ шездесетих година 19. века, Вукове ставове је, у основи, изневерио
Ђуро Даничић, после одласка у Загреб (1867) где је
на позив Штросмајера отишао да ради на Рјечнику
хрватског или српског језика. После Даничићеве
смрти (1882), у врху српске филологије дошло је до
преокрета. Преокрет и није много истицан, па се и
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данас нејасно види. Стојан Новаковић, који је био
Даничићев студент и следбеник, кад се нашао на
челу српске филологије, схватио је штетност Даничићевог потеза, и уопште одступања од Вуковог програма. О његовом заокрету ка Вуковим ставовима
најбоље сведочи његова иницијатива да се у новооснованој Академији почне да ради на Речнику српског
књижевног и народног језика (1888, 1893). И по имену и по садржају није тешко видети да је овај Речник
био грађен на темељима србистике, за разлику од
оног загребачког који је рађен на темељима сербокроатистике.
Нажалост, судбина србистике зависиће од каснијих историјских догађаја. Са стварањем Југославије
1918. победила је и Штросмајерова идеја југословенства, али је победила и са њом комплементарна
Јагићева сербокроатистика. Резултат те победе
било је одступање од европског модела. Уместо
модела једнонационалног језика, који је важио за
Србе пре стварања Југославије, у Краљевини Срба,
Хрвата и Словенаца, језик је добио тронационално
име српскохрватскословеначки, како се звао уставима Прве Југославије из 1921. и 1931. године. Био
је то корак ка победи, такође, хрватске идеје из Југославенске академије знаности и умјетности. Тиме је
учињен корак ка идеји на којој је инсистирала хрватска страна: да је српски језик у ствари хрватски или
српски, односно српскохрватски. Али у том инсистирању већ је било уграђено нешто патолошко. То патолошко се види у односу на друге европске језике:
нигде другде у Европи исти језик нема двонационално
име. А то значи да се свуда у Европи примењују модели какви су у Србији и у српским националним институцијама важили у предјугословенском периоду.
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Оно што се дешава у Хагу резултат је победе хрватске
патолошке идеје. То је лоше за Србе, али је лоше и
за међународно право.
Да ли је стварно толико потребно инсистирати
на моделима?
Био сам млад новинар када је увођен нови правопис, онај који је проистекао из Новосадског договора. Сећам се како су нас лектори стално упозоравали на грешке које смо чинили. Те грешке су биле
отприлике оваквог карактера: не каже се запета, него
зарез; не пише се нека реч великим него малим словом, не пише се претставити, него представити. Разумем те стручњаке. Они су обављали свој посао.
Али, кад данас погледам на ове језикословне проблеме,
морам да кажем да се ту, ипак, радило о ситницама,
ситницама језикословним. Модели о којима говорим,
међутим, тичу се нечег крупног, тичу се судбине нашег народа. Напосе и питања: да ли ће народ опстати.
Није свеједно да ли ће водећи људи српског
народа следити хрватску идеју југословенства, или
ће следити ону идеју истог имена иза које су стајали
Теодор Павловић, Јован Суботић, Надежда Петровић.
Следећи хрватску идеју југословенства Срби су у
Првом светском рату изгубили милион и по људи.
У Другом светском рату изгубили су исто толико.
Да не коментаришем оно што је после тога било;
да не спомињем стање у којем се данас српски
народ налази. Зато и потежем питање модела,
односно идеја које су српски прваци следили. Много
се трагичног десило да бисмо имали право да заобилазимо питање: да ли су добро поступили, да ли су
изабрали добар модел? Сведоци смо да српски политичари, политиколози, историчари, ово питање не
отварају. А ако уопште помињу идеју југословенства,
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обично заузимају став да је сама идеја била добра,
али да је дошло до грешака у њеном остваривању.
Верујем да откриће српске идеје југословенства уноси
ново светло у овај проблем. У ситуацији смо да упоредимо две идеје, односно два модела. Кад се поставе
једна поред друге, онда се виде разлике. Показује
се као убедљив одговор да би за Србе сигурно било
боље да су издржали на својој идеји. Такође, и да су
се доследно држали србистике, а да се нису препуштали туђој идеји, сербокроатистици.
Откуда толика заслепљеност хрватском идејом
југословенства?
Српска историографија, која упорно игнорише
српску идеју југословенства, превиђа отпоре према
Штросмајеру и Јагићу, којих је било. Нажалост, убеђујем се такорећи свакодневно да ова историографија
неће уопште да зна за прилоге осветљењу овог проблема. Другим речима, српски историчари мисле
по утабаним моделима; упорно понављају научене
лекције. Идеја о односима словенских народа на
Балкану, међутим, нешто је што упорно постоји,
упркос настојањима да се превиди или заобиђе. Потребно је само довести у везу неке од чињеница које
су свима познате. Још у току Првог светског рата,
на пример, постојао је један покушај познат под
именом Лондонски договор да се српско питање
реши у складу са оном живом, мада недовољно артикулисаном српском идејом југословенства. После
завршетка Првог светског рата, регент Александар
је послао војводу Мишића да обиђе западне делове
Југославије. Добио је написмени извештај да не треба
олако ступати у заједничку државу, да треба јасно
ограничити српски простор. Александар свог најспособнијег војводу није послушао. Али је од времена
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атентата на Стјепана Радића (1928) и сам Александар почео да се заноси идејом о тзв. ампутацији: тј.
о изостављању од заједничке државе словеначких
и хрватских крајева. У том духу је почео пред Други
светски рат да делује Српски културни клуб Слободана Јовановића. Пред крај живота, у емиграцији,
Јован Дучић је изнео став да Југославију не треба
обнављати. Приликом разбијања Југославије, 90-тих
година опет је била у игри слична идеја. Све се то
зна. Али неће да се зна за саму идеју. А то значи да
неће да се зна за главно. А главно, што треба знати,
јесте: да је српска идеја о словенским народима на
Балкану, у основи филолошка, а не државна. Та чињеница битно мења однос према њој. Да би се државна
идеја могла остварити, потребна је сагласност политичких фактора, другим речима, великих сила. Моћне
државе, познато је, кад се решавања неког сличног
проблема лате, настоје да у ова решења уграде своје
интересе. Посве други је случај са идејама о којима
говоримо. Да би филолошка идеја функционисала
таква сагласност није потребна. Потребно је разумевање филолога; другим речима, потребна је њихова
спремност да се научни проблеми решавају научним
методама и научним аргументима. Иза Покрета за
обнову србистике не стоји ниједна држава, па ни
Република Србија. Стоје само филолози. Обнављајући
србистику, овај Покрет обнавља српску идеју југословенства, тачније: идеју како треба схватити словенске
народе на Балкану и њихове међусобне односе. Авантура са стварањем и разбијањем Југославије довела
нас је у ситуацију да се опет враћамо српској идеји.
На том смеру размишљања и изникао је Покрет за
обнову србистике.
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Ипак, овај Покрет наилази на отпоре.
Треба знати за природу тих отпора. Непосредно,
ови отпори потичу из српске средине, од српских
кругова. Највећим делом ови отпори потичу од немишљења, од инерција, предрасуда. Највеће похвале,
на пример, историчари добијају, ако се за њих каже
да су годинама претраживали по архивама и дошли
до непознатих података. Не треба омаловажавати
тај вид истраживања. Али не треба ни игнорисати
сазнање да се таква истраживања обично не тичу
нечега битнога. Да би се дошло до битнога, до стратешког, радије треба консултовати логику, а не само
архиве. Сећам се како је био примљен мој реферат
о двема идејама југословенства, српској и хрватској,
кад сам ово откриће први пут саопштио на Конгресу
славистичких друштава Југославије 2001. у Нишу.
Имао сам утисак да је то откриће некако чудно примљено. Практично сви виде да говорим истину, да
указујем, само на чињенице које су познате. Али
то је истина пред којом се не може олако прећи.
Ако се она прихвати, у складу са том новом истином
практично све треба променити. Језиком Томаса
Куна речено: треба променити научну парадигму.
А до овакве промене не може да се дође без жестоких
отпора. Опет да поменем Томаса Куна, да употребим
израз: научна заједница, тј. заједница научника која
мисли у основи по истим моделима. И ја сам, као и
моје колеге по струци, учио исте школе, образован
сам по истим програмима, па сам, самим тим, способан да сагледам ту заједницу и изнутра. Али сам,
за разлику од других, предавао методологију, а то
значи бавио се методама, идејама, моделима. Самим
тим, стручно сам предодређен да имам другачији
приступ. Тај приступ је метакритички. А то значи
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да на ставове припадника моје научне заједнице
могу да гледам и споља, а не само изнутра; да знам
природу логике којом се служе. Али да могу да будем и самосталан у односу на ту логику.
Ово што кажем, могу да илуструјем на једном
примеру. Припадници моје научне заједнице, дакле,
они који су прошли исте школе као и ја, знају и за
Вука и за Јагића. Знају и ко је од њих рођењем старији; знају и да се Јагић изјашњавао као следбеник
Вука Караџића. Али су навикли да такве исказе примају здраво за готово, да их не проверавају. Школа
их није научила да учине још један корак, да Вукове
и Јагићеве ставове упореде. А управо тако нешто
методологија као дисциплина од истраживача тражи.
А кад истраживач и тај корак учини, лако ће схватити да се Вуков и Јагићев модел битно разликују.
Такав корак учинио сам ја у духу струке коју предајем.
Не кријем да са становишта моје уже струке постављам
и питања која се обично избегавају. Знам да се Вук
у Србији једнако слави као и некад. А питање на
које тражим јасан одговор јесте: да ли садашња српска филологија држи до Вукових ставова, до његовог
модела? Да ли се уопште пита да ли одступање од
тих ставова има некакве везе са судбином народа.
Заправо, са чињеницом да је српски народ, управо
од тренутка кад је од тих ставова одступио, кренуо
да иде из несреће у несрећу.
Филологија која се бави моделима националног
језика, по правилу се тиче и политике.
Разуме се. Они који то хоће да избегну уплитање
у националну политику, не треба ни да се баве филологијом. На Другом конгресу српских интелектуалаца
1994. имао сам спремљено саопштење под насловом
Националне институције – најслабија тачка српског
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народа. Историјски тренутак је био преломан. Зато
сам ставио себи у задатак да најпре установимо
дијагнозу стања у којем се народ налази. А кад се о
дијагнози усагласимо, лакше ће већ бити неутралисати слабе тачке. Неко се, међутим, потрудио да на
овом скупу никако не добијем реч! А ја сам се потрудио да се тај текст више пута објави. Чинио сам на
основу искуства да треба да чиним оно што ми као
универзитетском професору следује да чиним, без
обзира на саботаже или отпоре. А све што од тада
чиним, чиним у сличном духу. То је борба за обнову
србистике.
Слично оном што сам пре двадесет година покушао да учиним у филологији, видим да наша држава
чини у области привреде и економије. Имам утисак
да су владајући кругови у земљи уочили проблеме
(а они су тако велики да су морали да реагују) и да
предузимају кораке да се стање промени. Нисам
компетентан да оценим да ли су ти потези добри. То
ће се видети тек на основу резултата. Мањкавост те
политике се ипак може већ сада видети, бар са једне
стране. Она је томе што је изоставила из увида нешто
битно, што српском народу, поготово подмлатку,
следује. А то су вредности, сврха постојања, смисао.
Бољи живот, који се младима обећава у земљи, они
ће сигурно моћи да нађу у иностранству, међу богатијим и развијенијим земљама. Али постоји нешто што
им само њихова властита земља може пружити и
ниједна друга. А то што се младима ускраћује јесте оно
што може да им понуди србистика, научна дисциплина о Србима. Ова дисциплина им нуди што нико други не може: да учине своју земљу и свој народ достојним самопоштовања и поштовања. Ова дисциплина им
имплицитно поручује: све могућности овог материјала
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су у вашим рукама. У вашим рукама су и бољи
услови живота, али и његов смисао. Остајте овдје!
Зашто баш србистика?
Постоји много књига које сам више пута прочитао.
Али из области политикологије постоји само једна
књига којој сам се више пута враћао, а која ми упорно
не излази из главе. То је књига Арчибалда Рајса Чујте,
Срби! Ту садржајну књигу о Србима је писао странац
који им се прикључио 1914, на почетку Првог светског
рата, кад им је било најгоре. Рајс је много шта жртвовао да би добио нешто више: да би своје ангажовање
крунисао смислом. Његово опредељење се, са једне
стране, остварило. Рајс је доживео да Срби из рата
изађу као победници. Али је о послератним Србима
имао само горке речи опомене. Најкраће речено:
Рајс је и схватио и доживео да, у новој ситуацији,
Срби више нису били онај народ с којим се здружио,
којем се он судбински прикључио. Горке речи које
је, пред крај живота, оставио у виду тестамента,
своди на његову јасно формулисану поруку: Срби,
чувајте се себе!
Моје анализе, саопштене у више књига, потврђују,
али на други начин, Рајсову констатацију. И по тим
анализама испада сасвим јасно: да у новој историјској
стварности Срби заиста више нису били исти народ
као и онај који је ушао у Први светски рат. Моје анализе, међутим, рађене независно од Рајсове констатације, јасно идентификују у чему је била та промена.
Срби су у Први светски рат ишли са образовним
системом који је био изграђен на темељима србистике и српске идеје. Као победници су изашли из
рата окренути ка другим исходиштима: ка оним
које је нудила сербокроатистика и хрватска идеја
југословенства. Физички иста популација променила
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је, дакле, идеје водиље, променила је дух. Миодраг
Булатовић за такву промену нуди романескну слику:
популација је променила крв. До Првог светског рата
Срби су били народ који је имао једну идеју. Од тада
је народ који има другу идеју. То није добро. Рајс је
ту промену дубоко осетио. Овај лекар по професији
означио је промену, али није могао да је идентификује.
Јер ова битна промена се десила у сфери филологије,
а то већ није била његова област.
Шта чинити?
Треба обновити српску филолошку традицију.
То је она традиција на којој су Срби изградили самопоштовање, али стекли и поштовање других у региону и Европи. На разне начине, у суштини исту поруку
шаљу и моји блискомишљеници које можемо да назовемо присталицама Покрета за обнову србистике.
Сматрам да је овај теоријски проблем решен, па ипак
некако не иде. Не одступам од своје дијагнозе, изречене пре равно 20 година, да су националне институције најслабија тачка српског народа. Ова дијагноза
на неки начин је подупрта сличном дијагнозом коју
је 90-тих година изрекао Драган Недељковић, наш
савременик достојан уважавања. Срби су доспели
у лоше стање јер је, по њему, заказала српска елита.
Уз ту дијагнозу мислим да би требало унети и нешто
више прецизности. Јесте заказала официјелна српска
елита, она која држи српске националне институције.
А да постоји још једна, неофицијелна српска елита,
доказ је постојање и одржавање Покрета за обнову
србистике. Оно што су припадници тог Покрета урадили, самостално или као једна врста научне заједнице, улива наду да снага за промену парадигме
међу Србима још има, па зато и има наде. Треба,
међутим, обратити пажњу на постојање још једног
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чиниоца. Поред те две елите, официјелне и неофицијелне, постоји још једна елита, политичка елита. То
је она која држи власт и располаже националним
средствима. Она, практично, држи главну националну
институцију, државу. Проблем је у томе на коју ће
се страну та елита определити: да ли ће тег ставити
на тас србистике и српске идеје, или на онај други
тас. Показало се да је најбитније ко ту елиту контролише. Има јавних гласова да смо као земља окупирани. По мом сазнању, ако неко данас хоће да влада
Србијом и Србима, није нужно да окупира целу земљу.
Довољно је да контролише политичку елиту. Преко
ње ће контролисати све сегменте српског народа.
За сада ова елита тас на ваги по правилу ставља на
официјелну српску елиту. Дакле, на ону која ради у
корист српске штете.
Може се претпоставити да сте се борили за
подршку политичке елите.
Не кријем да се већ скоро две деценије здушно
борим да се обнови србистика. Покушавао сам, без
успеха, са истим програмом од националног значаја
да обратим пажњу људима из окружења Слободана
Милошевића. Чинио сам то и кад је његово место
заузео Војислав Коштуница. На тај гест су ме наговорили слушаоци мог курса који сам, под насловом
Увод у србистику, држао постдипломцима 2001. у
Новом Саду. Уместо да доспем до председника Коштунице, десило се нешто сасвим друго. Неколико месеци
касније, у Српском народном позоришту организована
је била велика прослава 175-годишњице Матице српске. На овај скуп, у сали која прима хиљаду људи,
нисам ни био позван иако би ми, као сталном члану
Матице српске, такав позив следовао. Тада је председник Матице српске био Божидар Ковачек. Овај
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филолог на челу Матице јавно је заступао став да
је дубровачка књижевност хрватска, а није хтео ни
да зна да је икад постојала Матица српска у Дубровнику. Другим речима, активно је, и то у Матици
српској, радио против њене филолошке традиције.
Организатори прославе успели су да на прослави
присуствују председник Коштуница и патријарх
српски, господин Павле. Да се челни људи српског
народа истовремено нађу у Матици десило се само тада
и никада више у скоро двовековној историји ове значајне институције. Имплицитно је тако подржана
политика Матице коју је репрезентовао Ковачек. А
то је политика игнорисања научне дисциплине о
Србима, србистике, односно изигравања српске филолошке традиције. Покушавао сам да дођем и до премијера Србије Зорана Ђинђића, и Ивице Дачића...
Дачић, вероватно нема појма о томе да постоји неки
др Милосављевић кога би, можда, требало саслушати.
Дачић је министар полиције, дакле главни човек у
оној служби која се некад звала УДБА. Знам понешто
о служби којом он руководи. А главно је сазнање
да су људи из те службе умели да раде и против
интереса српског народа. Били су просто оруђе у
туђим рукама. Такво оруђе могли би бити и данас.
Не треба веровати да су они одједаред нестали. Откако су на власти Николић и Вучић покушавао сам
да дођем бар до неког њиховог саветника. Сусрете
уговарамо, али до стварног сусрета не долази.
Истина је да у Србији није забрањен Покрет за
обнову србистике, али је истина и да се овај Покрет
онемогућава или бар маргинализује. Чињенице које
наводим нису неважне за мисију коју поменути српски
политички лидери треба да обаве. Системом образовања кроз који су прошли, они су квалификовани да
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се развију као партијски активисти, а не као српски
државници. Треба бити свестан стања у којем се налазимо. Србима данас нису потребни само политичари. Има превише оних који су способни да освоје
власт. Србима су данас потребни државници! Они
су потребни у држави као најважнијој институцији
српског народа, али су потребни и у другим националним институцијама, као што су Матица или Академија.
Образовни систем у Србији треба многим људима
који се у нашој земљи рађају да дȃ шансу да то постану људи који ће умети државотворно да мисле. Устројени образовни систем такву шансу не даје никоме.
У најбољем случају припрема младе да буду менаџери
или партијски активисти. Све је препуштено личној
сналажљивости младих, ненегованом највећем богатству нашег народа. Тако није код других, поготово,
развијених народа. Њихова искуства не треба игнорисати.
(Разговарала Биљана Живковић)
Наставак у сљедећем броју
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Ранко Крстајић
НА ПУТОВАЊУ
Кад сам ушао, у купеу је био само неки пијанац.
Седео је на седишту до врата и зурио у једну замишљену тачку. Није одговорио на мој поздрав, није ме
удостојио чак ни погледа. Одмах се видело да му није
ни до чега. Очи су му биле црвене и пуне мрака.
Пошто сам сместио ствари, изабрао сам место
до прозора, у правцу кретања воза, и завалио се у
удобно седиште.
Одмах за мном ушао је крупан човек, весео и
разбарушен; у уским стакленим вратима купеа изгледао је као шифоњер, очигледан примерак оних
људи који кроз живот газе не налазећи у њему ништа
ни чудно, ни необјашњиво.
– Ја сам Густав Вебер – рекао је весело пружајући
ми своју знојаву и маљаву руку, као шапу. Учинило
ми се да му је рука била премала, а глас танак и
помало пискутав за тако крупног човека. Угурао је
и он, некако, огромни кофер и свалио се свом
тежином на седиште наспрам мене. Склопио је своје
шапе у крило смешећи се некако чудно, као човек
који се спрема да запева.
– Кажу да ћемо каснити пола сата – покушао
је да одмах започне разговор, али ја сам ћутао. Из
искуства сам знао да су такви људи по правилу досадни и желео сам у старту да му ставим до знања
да ме разговори у возу уопште не занимају.
– И ви ћете, по свој прилици, до Београда – рекао је опет не марећи за моју мрзовољу.
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Управо тада ушла је у купе млада лепушкаста
девојка. Није се представила, само нас је обојицу,
као да нас добро познаје, осмотрила и почастила
претерано љубазним осмехом. Носила је кратку
кожну сукњу изнад колена и прилично деколтирану
блузу која јој је откривала лепа и нежна рамена и
истицала њен грациозни витки врат...
– Вероватно и ви желите да седите до прозора?
– одмах се снашао Вебер. – Ево, изволите – рекао је
и преместио се за једно место према пијанцу.
– Хвала, господине – рекла је дама окрећући се
око себе, као да тражи свој пртљаг, који је успут
изгубила.
– Дозволите да вам помогнем – рекао је опет
Вебер. Скочио је са свог седишта, изненађујуће лако,
узео њену путну торбу која је лежала испред врата
и сместио је на пртљажник одмах поред његовог
кофера.
– Баш сте љубазни, господине – рекла је дама,
али се њене усне при том мало напућише на начин
који није био леп, који жене често несвесно праве
кад се нађу пред похотљивцем. У тој гримаси крило
се мало уздржаног подсмеха, али је ипак мало помакла блузу како би још више истакла све оно што
јој је ионако било довољно истакнуто.
Била је то млада, необична жена, не превише
лепа, заправо лепушкаста, средњег раста и доброћудног изгледа са крупним зеленим очима пуним
радости. Витка у телу, нежних удова и танких зглобова, пуних и облих груди и малих стопала, изгледала је веома привлачно. На левoј руци носила је
мушки сат.
Онда је у купе ушао неки младић, критичар, како
се касније испоставило, који је одмах, чим се угнездио
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у седишту до мене, почео да чита неку дебелу књижурину чији наслов никако нисам могао да прочитам.
Одмах се видело да ни он није волео разговор у возу,
мада ми је, пре него што се задубио у ту своју књижурину, климнуо главом, као да се познајемо.
И он је био лепушкаст, дуге плаве косе и изразито
црних очију. На бледом лицу, мало упалих образа,
тек је почињала да му расте ретка и мекана брадица и нешто мало, за нијансу, тамнији бркови испод
лепо извајаног носа. По облику наочара и по начину
како их је носио, видело се да је кратковид.
– Ви сте, вероватно, неки уметник? – упитала
је дама која се све време од како је села, врпољила
на свом седишту, као да је нешто жуља.
– А не, ја сам критичар – рекао је младић. Скинуо
је наочари, дунуо у стакла и обрисао их марамицом.
Без наочара очи су му изгледале сањиво.
Онда је ушао још један, такође млад господин,
дотеран, веома отмен и достојанствен...
– Је ли слободно? – упитао је показујући руком
на празно место између Вебера и пијанца.
– Да, да, само изволите – рекао је некако снисходљиво Вебер, искористивши прилику да се још
мало примакне до даме с готово нескривеном дрскошћу. Њему је, очигледно недостајало и васпитања и такта. Дама је нагло измакла руку при додиру
његових прстију, као да ју је дотакло нешто одвратно,
али се Вебер правио да то није приметио. И она се,
такође, правила да није приметила његову дрскост,
али је зато придошлици упутила један заводнички
поглед који он није приметио.
– Ја сам Макс – рекао је млади господин и невољно сео до пијанца.
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– Драго ми је, ја сам Маријета – рекла је дама
наклонивши се мало према Максу. Њен неочекивано
цвркутави кокетни глас деловао је због нечег веома
смешно. Приметио сам да ме Макс посматра, дуго,
дуже него што је то пристојно, те се мало зацрвене
кад поста свестан тога. Онда је климнуо главом и
упитао:
– Извините, да ли се ми познајемо?
– Могло би се рећи не, мада смо се видели једном,
на некој седељци код мог ујака.
– О, да, да. Сада се сећам. Диван је то човек,
прави господин.
– Мора да сте и ви неки уметник, вероватно
сликар? – рече опет Маријета смешећи се неприродно.
– Не, ја сам писац, ако тако могу да кажем ... –
рече Макс.
– Знала сам. То се одмах види – рече Маријета
црвенећи.
– А по чему то?
– Па, тако некако, по свему. То се осећа – покушавала је да се снађе Маријета, а лице јој је горело
као пламен. Заустила је још нешто да каже, али се
тада у вратима појави нека прилика љутито нас проматрајући, двоумећи се да ли да уђе, или не.
– Да ли је ту Сајо? – упита прилика. – Да ли је та
будала уопште у возу?
– Сви смо ми у истом возу, само што не силазимо
сви на истој станици – промрмља као за себе пијанац
који се беше пробудио. – А где ти силазиш, младићу?
– Ја? Ја идем до краја – рече прилика изненађено.
– Ја увек идем до краја!
– До каквог краја? Као да има краја – рече пијанац
сасвим се разбудивши, подижући кажипрст десне
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руке, жут, прљав, са израженим црнилом испод нокта.
– Нема краја овоме мучењу...
Онда је устао и несигурним корацима пошао
према излазу, придржавајући се обема рукама за
врата купеа. Чинило се да ће одмах изаћи, али он
ипак застаде и окрену се. Имао је неку повреду на
лицу, на горњој усни, испод самог носа, па су му уста
била несиметрична. Изгледало је као да му се једна
страна лица смеши, а друга мршти.
– И запамтите шта вам кажем, нема краја овом
мучењу! – рекао је готово крештећи пијанац.
Тада је у купе утрчао неки младић замало се
сударивши са пијанцем. Прогурао се до прозора који
је још увек био отворен, ваљда да би се опростио од
своје девојке која је стајала на перону испред прозора.
Исто као што је ушао, изјурио је напоље извињавајући
се неразговетно на немачком језику.
– Видесте ли овога истетовираног, са брњицом на
носу? – рече Вебер и искези се. – Више је на њему
тетоважа него лишћа на дрвету. Јесте ли приметили
каква нам је ова омладина; девојке све више личе
на Амазонке, а младићи на питбул теријере. Не излазе из теретана, а сваки десети прочита по једну
књигу годишње. Не прочита, него прелиста, и то,
богами, скоро до пола...
– Пустите ви младе на миру, имају они своје бриге и своје проблеме. Мени се чини, господине, да
ни ви у младости нисте много посећивали библиотеке
– рече Макс смешкајући се. Видело се да се он и
Вебер познају, али да нису баш у најбољим односима.
– Ма, друго сам ја – рече Вебер црвенећи. – Ја
сам сељачко дете. Све и да сам имао услова, нисам
имао времена да читам. На селу мора да се ради.
Сада је друкчије. Они имају све, а не користе ништа...
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Вебер је хтео још нешто да каже, али се у вратима појавио Видак, познати сликар и Максов најбољи
пријатељ.
– А, ту си, стари мој. Тражим те свуда по возу.
Је ли слободно ту поред тебе? – рекао је весело и
сео поред Макса не сачекавши његов одговор. Маријета и њему упути један муњевити насмешени поглед
којим се жене често служе кад им се неко допадне.
– Да погађем, и ви сте сигурно уметник? – рекла
је смешећи се кокетно.
– Да, могло би се рећи. Ја сам сликар.
Рекао је то тако самоуверено и јасно да је критичар спустио књигу и погледао га радознало.
Једно време у купеу је завладала тишина; чуло
се само једнолично и досадно клопарање воза који
је у међувремену кренуо.
– Што мрзим возове – рекла је Маријета гледајући с нестрпљењем на свој мушки сат. – Увек имам
осећај да ћемо негде стати, или да ћемо закаснити...
– Не волим их баш ни ја много – рече Вебер и
помилова Маријету по руци својом маљавом шапом.
– Важно је да смо се ми овако лепо сместили па
кад стигнемо, стигнемо. Ја бар никуда не журим.
– Можда има и оних којима се жури – рече Видак
гледајући испод ока у Макса. Одмах се видело да
су добри пријатељи. – Је ли стари, а где је Леона?
– Ту је негде и она – рече Макс. – Сместио сам
је тамо у вагону прве класе. Једва сам пронашао једно
слободно место, али сада, кад је овај пијанац отишао,
поћи ћу да је доведем овамо.
– Можда јој је тамо боље – рече Видак. – Нека се
мало одмори од тебе. Мора да си јој досадио више...
– Ма њој је увек досадно. Знаш ти њу. Не бих
се изненадио да она сама дође. Вероватно нас већ
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тражи по возу. Нека, сачекаћемо још мало па онда
идемо сви у ресторан, да нешто попијемо.
– Боже драги, видесте ли ви ово? – оте се одједном
Веберу. Показао је руком на две прелепе девојке које
су пролазиле ходником испред купеа. – Јесте ли приметили да су нам девојке све дотераније и лепше,
а младићи све запуштенији и глупљи?
– Откуд вам сад то? – рече Маријета увређено.
– А мало пре сте рекли нешто друго. Ви сте недоследни, господине...
– Ма не. Свако кинђурење, а тетовирање поготово, указује на нижи ниво интелигенције – настави
Вебер, као да је није чуо. – Тако је и код жена: оне
често начином свог одевања, да би прикриле, управо
откривају своје недостатке. И то непогрешиво. Тако,
у жељи да се допадну, најчешће привуку управо
оне које су желеле да избегну...
– Мислите на буздоване? – упаде Видак.
– Назовимо их како год хоћете, али управо је тако,
зар не?
– То је, донекле тачно – рече Видак, још увек
се смешећи. – Као што рекосте, девојке све више
прате моду, дотерују се, негују, траже богате спонзоре,
а младићи се не ваде из теретана. На књижевним
вечерима, изложбама и концертима класичне музике
могу се видети само седе главе. Све се улаже у тело
и у сексуалност, а дух и духовне вредности као да
и не постоје...
– То је апсулутно тачно. Данас чак и мушкарци
више воле кад им кажете да изгледају секси, него
да су паметни – рече Маријета.
Одједном, воз нагло поче да кочи. Чула се шкрипа кочница и нечији продорни врисак у даљини. Поред воза трчали су неки људи.
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– Ето, јесам ли вам рекла? – рече Маријета. Прво
је устала, па онда опет села. Била је бледа и уплашена.
– Шта ли је то сад? – упита Вебер и устаде. – Мора
да се десило нешто страшно. Ко зна колико ћемо
сада да чекамо.
Напољу су се чули убрзани кораци, пиштаљке,
неки гласови, дозивање, псовке. Пошто сам био најближи, отворио сам прозор до краја и покушао да
одгонетнем шта се дешава.
Тамо, на крају композиције, била се скупила
велика гомила људи, али са ове удаљености нисам
могао да видим о чему се ради.
– Молим вас, немојте излазити! Останите на својим местима! – викао је кондуктер пробијајући се с
муком кроз масу људи који су већ били закрчили
ходник испред купеа.
– Шта је то било? Шта се десило? – питали су
људи са свих страна.
– Десила се несрећа! Неки младић је скочио из
воза! – рекао је кондуктер. – Молим вас склоните
се да прођем! Још једном вас молим да останете
на својим местима!
Али, наравно, нико га није послушао; људи су
још више почели да се тискају по ходницима и да
коментаришу. Сви, који су то могли, изашли су у
ходник, а они други, који су остали у купеима, отварали су широм прозоре и нагињући се једни преко
других, зурили у даљину.
– Мора да је то онај пијанац што је до малопре
седео ту – рече Маријета. – Од почетка ми је изгледао некако тајанствено.
– Ма какви, он је, вероватно, негде у бифеу. Такви
се не убијају. Пре ће бити да је то онај младић што
је рекао да иде до краја – рече Вебер.
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– А зна ли се бар зашто је скочио? – питала је
нека жена.
– Зашто? Ко ће му га знати зашто. Ваљда због
љубави – одговори јој неко из масе.
– Будала! – рекла је опет она жена.
– Људи, вратите се на своја места, није ништа
страшно! Остаће жив! – викао је неки други кондуктер
који се пробијао кроз масу из супротног правца. Мало-помало и сви се опет вратише у своје купее и
на своја седишта. Залупише се негде нека врата,
зачу се писак локомотиве и воз коначно крену.
– Хвала Богу – рече Маријета, још увек бледа
и уплашена.
– А сад бисмо могли у бифе, да нешто попијемо
– рече Видак. – И да потражимо Леону – додаде намигујући Максу.
Међутим, Леона није чекала да је траже него
је сама дошла и већ са врата почела да виче: – Па
где сте се сакрили вас двојица? Тражим вас свуда
по возу! Зар нисте чули шта се догодило?
Изгледало је као да је лично доживела неку несрећу па сад мора поново да се привикава на стварност око себе. Ушла је са унапред припремљеним
увредљивим изразом на лицу одмеравајући нас све
од главе до пете, третирајући нас као особе ниже
врсте. Одмах се видело да је добра глумица, али та
жеља да се допадне и наметне сада није деловала
нимало природно. Маријета јој је одмах упутила онај
посебни, испитивачки и немилосрдни поглед којим
жена уме да препозна другу жену, ако се уопште
може назвати погледом тај хладни, срачунати блесак
њених очију.
– Управо смо чули од кондуктера, неко је скочио
из воза, али све је испало добро. Хајде, смири се.
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Седи – рекао је Макс. – Ово је моја девојка, Леона
– додао је обраћајући се некако поносно свима нама.
Леона је климнула главом, са изразом незадовољства на лицу, као жена која би била срећнија да
је на неком другом месту. Без поздрава, без смешка
на лицу, не пруживши никоме руку, а познавала нас
је све осим критичара и Маријете, села је на седиште
до мене. Иако смо се и раније видели неколико пута,
углавном на неким изложбама и књижевним вечерима, правила се да ме не познаје.
– Замислите, дечко је покушао да се убије из
љубави. Зар то није дивно? – рекла је Леона, још
увек помало задихана и узбуђена. Али ми смо ћутали,
као да смо били затечени њеном изненадном појавом,
њеном лепотом, њеним гласом, њеним самим присуством. Њен профил, њено ухо, врат, чело, све је
било некако племенито, важно, и истински лепо.
Имала је ону посебну, природну златноплаву косу
за коју су многи мислили да је вештачка.
– Ствари које лоше почну, обично се лоше и
заврше – рекао је Вебер, тихо, као за себе.
Критичар престаде да се претвара да чита, или
да се прави да не слуша. Све време досад, с књигом
у крилу, покушавао је да изгледа веома запослен.
Сада, пак, подиже поглед с књиге, обележавајући
прстом место где је стао, и рече:
– Лоше? Зашто мислите да ће се завршити лоше?
И на које то ствари уопште мислите? – Осмехнуо
се при том некако тужно, а у исто време лажно
самоуверено, као неко ко унапред зна шта ће ко
да каже и као неко ко на свако питање унапред
има спреман одговор.
– Па, тако се каже... Обично је тако... – покушавао
је да објасни Вебер, али се све више запетљавао.
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– Но, ко зна шта ће нам се још десити на овом путовању – упорно је настављао да изиграва пророка
Вебер.
Али, срећом, није нам се десило више ништа
непријатно. Све лоше, што је требало да се деси,
десило се касније, много, много касније.
(Одломак из необјављеног романа)
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Борис Јовановић
ВЛАДИКА
Често је позамашни нос набијао у бурмутицу. Махао је ручердама као зањихани козбаша и кракао
ножурдама као свако лутало и доконик што залудно
премјерава овај шарени свијет.
Памтили су га по добру, разложној памети и осорљивом милосрђу.
Исправљао је накриво насађене, питомио погане
жене и раздражене вуцибатине.
Лудог Вукалицу је на Лазареву суботу распиздио
кандилом по челу тако да му је крв залила оба ува.
Од тога дана лудак је замукао, опитомио се и разбистрио поглед као стидљиви дјечачић.
Причају да је Вукалици о великим празницима,
кад би се крупноглав насмијешио, из ушију као из
кандила клобучао тамјански миомир.
Код Вукалице се понекад ишло за благослов.
Владика је волио скитњу и цвијеће.
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СЕСТРА
Пажљиво бира веш, углавном бијели, понекад
са благоруменом чипком.
Дуго се чешља, ружином водицом испира уста.
Натапа кожу мирисним млијеком.
Четка мараму, пелерину, сукњу.
Гланца ципелице до високог сјаја.
Дланом заглађује препеглану марамицу.
Облачи се без журбе пјевушећи молитвену пјесму.
Сребрна кашичица меда на кришку опутереног
хљеба, чаша хладног млијека.
Кроз отворене прозоре самостана улази јој расањено јутро, понеки цвркут, радосна дозивка и смијех.
Здрава је, млада, лијепа, једра и миришљава.
Као јабука.
Задиркују је и штипкају, она им се стидљиво опире.
Сестрице милоснице у лијепом самостану међу
кипарисима, ушушкане чаролијом између земље и
неба.
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ФУДБАЛ
Два тима, два гола, гумена, пластична, кожната
лопта, једнобојна или шарена.
И игра.
Напријед, назад, лијево, десно.
Средином или ивицом терена.
Укруг, по линијама, ако линија нема, по замишљеним линијама.
По трави, на шљаци, по лединама, на бетону,
збрда, здола.
Трче за лоптом.
Држе се за њу грчевито као непливач на таласавој
пучини.
Лопта их диже до небеса као огромни хелијумски
балон.
С висина чују жагор земље.
Они под њима уживају као и они на висинама.
Кад стане лопта, стао је свијет.
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Бошко Милосављевић
И ОЧАЈ НАИЂЕ, БУДЕ, ПРОЂЕ...
А не може човек знати сутра, зато је човек слаб
путоказ, временска прогноза, или прогноза резултата.
Смрт наиђе да растави, али једним делом и да
повеже. Ту је да опомене срећне да среће је нестабилно ткиво, које мења се. Да их подсети на сузе које
су можда, на тренутак, заборавили. На тескобу.
На празнину што долази.
А опет, онима што изгубише, да пронађу у себи
вечност, борећи се са ништавилом. Наравно да су
речи плитке кад је стварност ту, и ретко ко у случају
смрти у близини потеже за књигом. Али време пролази, и понешто се помери, и промени, па је ономе
што је изгубио лакше.
Када је тренутак за узвишену мисао? Реч? Мора
бити другог света, трећег света. Свет за добре, свет
за лоше. Далеко иза хоризонта, па још даље. Или
је све сан. Или није ништа.
Лепше је замишљати трансформацију душе у
други облик постојања, нефизички можда, него
досаду. Јер шта би одлазак са овог света био ако
иза не постоји нешто боље, или горе. Вероватно досада, опака.
Тескоба је мрак. Свестан си да треба да се помериш, али су ти удови и мисли завезани. И не мора
очај да буде у вези са смрћу. Може, наравно, да
буде у вези и са неимањем пара. Са одласком. Са
растанком. Са пропалим састанком.
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А опет, има толико тога што човек може да нађе
и покрене у себи, макар и на силу. После иде само.
Речи. Логомахија. Слагање. Хармонија. Или само
потрага. За истином и покајањем. Или за знањем,
другачијег типа. Учење нечега што ти се допадне,
а не знаш како да и ти то радиш. Па пробаш, или
ти неко показује. Или тражење само по себи. И по
другима, и по трећима. Упоређивање, самоупоређивање. Рецимо, потрага за Богом је врхунски начин
да се путује. Ко тражи оног другог, наћи ће га без
проблема, и без путовања.
Знатижеља се потпуно успава када је човек придављен тугом. Наравно, опет су то речи. Шта могу
речи, речи су ваздух, рекао би Селимовић. Онда би
опет, кроз ликове своје, одговорио: „Речи су отров, од
њих почиње свако зло”. Одлична теза и контратеза.
За размишљање.
Чаробно је посматрати. Живот не стоји без нас.
Ма колико застали, заспали, кроз тугу, бриге, обневидели... Сви око нас се крећу, и живот иде даље.
Драго, добри мој Драго, професор историје, избегао из једне ратом унакажене земље, мрзне се испред ректората годинама, продајући књиге. Тако је
одлучио. Продаваће књиге на улици. Питом, интелигентан, духовит, добар човек. Неприметан.
Илија игра уместо мене вечерас, на 25. мају.
Добар је колико и ја, можда и бољи. Ја сам малко
повређен, па не могу. Али, болекурција екипе за
то, фудбал мора да се игра средом у осам на 25. крај
Дунава. Фудбал је врста вечности, у малом. Жене
се смеју. И земља опет почиње да плеше.
Ћале слика, задовољан је. Показује ми свежу,
тек готову творевину. У Трскари све пршти од стоног
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фудбала. Менга, Кум, Рујко и Бацко врте шипке и
прате лопту, неко брже, неко и не баш толико брзо.
Десиће се нешто добро, мора бити...
За Игора Николића, нека у миру почива.

О СОПСТВЕНОМ НАРОДУ
Тако, понекад, хоћу нешто да напишем. То онда
изговарам у себи, и звучи одлично. Но, када метнем
на ’артију, ништа, слабо. Нема везе, и велики су се
са тиме борили, што рече један лик у једном филму.
Но, ко се није усудио, тај није победио, рекли би
Енглези. О Енглезима је ипак превише речено, па
бих ја тако овом приликом написао пар речи о сопственом народу.
У принципу, нема се. Али кад се има, има се темељно. Но, прескочићемо и тешку причу о немаштини, да се на њу, тек понекад, вратимо.
Прво, љубав и оданост. Срби генерално воле људе
и све у вези са људима, или скоро све. Фамилијарни
су и држе до родбине. Срдачни су и не скривају шта
осећају, те не робују конвенцијама нарочито. У много
чему су конзервативни (што је данас врлина, чини
ми се), али су и јако знатижељни, љубопитљиви, воле
мистификацију и занимљиве приче. Стога их је лако
преварити. Није их лако уплашити, али понекад устукну пред непознатим или пред нечим што изгледа
озбиљно, а у ствари је трик или опсена.
Воле да су у праву и тешко мењају мишљење и
ставове. Сваки појединац има мишљење које остали
морају да чују, и скоро обавезно усвоје. Пошто има
много појединаца ту понекад настаје проблем.
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Колико год да су у журби и да причају да много
раде, истина је нешто другачија. Неко је једном рекао:
Привилегија је живети на Балкану – због много слободног времена.
Не можемо да се такмичимо са Немцима и Јапанцима у броју радних сати по глави становника. Поред
лењости, има још много разлога за то – Турци, комунизам, буразерска економија, лоша селекција и још
гора организација, жеља да комшији цркне хладњак,
демократија... (Има ту још да се дода, али понешто
и да се оспори. Неко ће рећи да су то све само изговори. Како год. Ако имате шта, напишите.)
У много чему осталом, можемо. И са Немцима
и Јапанцима и Енглезима и Бугарима... и са свима
осталима. Срби јако воле да се такмиче, надмећу и
доказују. На срећу, али и несрећу, јер су то понекад
прилично ружна и глупа такмичења. С друге стране,
тачно је да нам много тога фали. Организација на
бројним нивоима, боље образовање, васпитање, ред,
рад, поштовање, смирење, прочишћење и неусвајање идиотских трендова са запада као што су екстремна прождрљивост (не само кад је храна у питању)
или са њом у вези потрошачки менталитет. Постоје
ти монструозни светски модни хитови као што су
пирсинзи, тетовирање, конзумирање опијата и алкохола, непоштовање светиња, или било каквог ауторитета – такве ствари су се и пре убацивале овде, на
пример, то је био комунизам. То би сад требало објаснити, али то ћемо кад се видимо, питајте ме и ја ћу вам
рећи шта мислим. Неко умнији би све ово боље урадио.
Али умнији одоше умнијима, а ја допадох вас.
Хоћу рећи, без подилажења национу, ни овако
нисмо лоши, тол’ко. Био сам ја на западу, доста пута.
Живео сам и радио тамо, као младић. Па сам опет
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ишао, и опет. Али тамо нема ништа, што реко покојни Флека. (Што сте га заборавили, ви, ви, говнари
са Б92?) Не кажем, многи се снађу, заволе, остану.
Стотине хиљада су отишле деведесетих, а хиљаде
и даље иду. Има тамо много прилика, нарочито за
посао, не може да се пореди са нама. Но и то се проређује. А опет, скући се човек и преко. Али нису исти
људи, небо није исто, киша не пада исто. Ако је човек
млад, све је лако. Међутим, носталгија је једна од
тужнијих речи што их знам, и тежих. Предалеко сам
отишао, сад ми је тешко да се вратим.
И иако је кућа свуда, све ми се нешто чини, после
ратова и комунизма и санкција и преврата (Турке
да не помињем) много смо гори могли да будемо.
Неко би рекао ’ајде бре видиш да смо гола говна.
Тачно је да смо свашта наопако радили, против себе,
а и против других. Није ни Милошевић за све крив
(требало је да га стрељамо ко човека, прим. прев.)
И није да су нам Амери и Немци помагали да очувамо мир. Нарочито Немци, који су отворено подржали
хрватски сецесионизам, као што су га подржали и
педесетак година раније. А Американци тек што су
говна, као појединци. А овако као народ исто су говна.
Шалим се, наравно. Али ово није прича о њима, ко
им јебе матер.
Стога ћемо поменути и домаће квазимајсторе
за приватизацију, лежерне мегаломанске лопове,
бруталне мрачне фаце и наравно Динкића. Белосветске банкарске лихваре и све оне одговорне за
дуплирање, или триплирање, или мултиплицирање
спољног дуга, и то после Милошевића. Узимање кредита да би се купио социјални мир. Пропагирање потрошачког менталитета и лизинга уместо најнормалније
скромности и релативно природног реда.
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A тек тужна и претужна историја наша, прометеји
наде, апостоли јада, на чије смо часове ишли слабо,
или превише заслепљени; тврдоглаво, без жеље или
способности да схватимо ширу слику и коначно нешто
научимо... Ономад ми један Рус каже: „Ми се у Русији
понашамо као да ништа није било. Не памти народ.”
Мислим се, ни ми нисмо шампиони по том питању,
можда смо и гори.
Ово је згодан тренутак за Црњанског, као и сваки
други. У „Другој књизи сеоба” Павле Исакович води
имагинарни разговор са братучедом Ђурђем, због
неправде што се перманентно чини њиховом национу.
Обојица служе Аустроугарској монархији, као српски
официри који командују српским јединицама у оквиру
аустријске војске. Мало, мало, морају да ратују за
туђ интерес, свуда по Европи. Њихова земља, стара
Сервија, окупирана је, Турци су тамо. Ево шта, између
много осталог, каже Павле, српски Одисеј:
„Ми смо, Ђурђе, чудо невиђено! Кажу да нећемо
да се смиримо. Где да се, дебели, смиримо? Па нисмо
то ми, ја и ти, који нећемо да се смиримо, него кости
наше, што из земље искачу. Из Италије и Францеске,
из Прајске и Нидерландије... Не кажем ја да нема
несреће и другде по свету. Али другима је дато да
одахну, да забораве. Нама није дато, ни то.”
Срби воле правду, то им је бар била много лепа
национална карактеристика. И никад нису јахали
црнце и Индијанце. У химни, од Бога не ишту ни паре,
ни земљу, ни срећу – него правду. Којом мером мериш,
оном ће ти и бити мерено. То је рекао неко врло битан.
Било би лепо да не буде само у химни. Дуг је
пут, и неизвестан. Мора пажљиво да се мери.
Да пробамо да урадимо све што можемо, па
полако…
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Милош Фолић
ТРАГОВИ У СНЕГУ
*
Беше то лепо јутро, сунце је лагано треперило
и помагало стварању борица око очију. Светлост је
већ увелико побеђивала таму и доносила радост у
домове својих штоватеља. Мада су јутра и даље била
хладна, земља више није деловала тако сурова. Богови су се смиловали, уделили су своме народу доста
дарова. Дрво је озеленело, земља је омекшала, први
младунци животиња су преживели. Све је полако
дошло на своје место, народ је стрпљиво чекао да
крене с радовима не би ли се припремио за нову
зиму.
Немогуће је проникнути у тајну живота, стварања и брзог краја, а камоли људске душе. Нико
не зна шта је то што нас обликује, због чега неке
ствари радије чинимо но друге. А након свега, неко
прошло време увек нам делује привлачније од
садашњег. Је ли то божји план, или пак масло нечастивог, али нам напредак вазда делује деградирајуће, представља корак уназад, посрнуће у неповрат
и врзино коло људских судбина. Глад за знањем,
материјалним и духовним добрима нас приморава
да градимо нове мостове преко река које смо већ
препливали и аласе поставили. Све нас то чини
људима, али нам нико није рекао да ли нам је и
преко потребно.
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Појединцима у нас, обдаренима проницљивошћу
која је непојмљива маси, па ни многим великашима,
поглед допире далеко у будућност, и њихова данашња лудост објављује нам се попут некадашње истине коју смо можда могли да проживимо. Било да је
истина заиста истина или превара вештог манипулатора, из наше перспективе делује исправно.
*
Лануша, старешину засеока окренутог у правцу
планине Ртањ, затичемо окруженог густом шумом,
плодном земљом (разним зверима које повремено
служе као храна, а понекад се саме хране онима
који би да се њима послуже), у рушевинама паганских храмова и кипова, којег јако грање спречава
да се осети као слободан човек. Притвор није затвор
– тако му макар говоре, али и даље не може да напусти своје тренутно станиште док не дође свештено
лице задужено за његову област. Њихов, кажу, није
надлежан за теже ситуације. А он је досадио и Богу
и људима својим, цитирам, неразумним понашањем.
Стари о њему говоре само најбоље, иако се сви
слажу да стоји на путу благостању и напретку ртањске чељади. И његов отац, и отац његовог оца, колико им далеко сећање досеже, беху вајни људи, змајоликог рода, старога кова, спремни да за свој народ
и живот даду, ако тако ситуација изиште. По богатству осредњи, по моралу увек међу првима. А могли
су да убиру део сваке жетве, свако грло стоке могло
је прво код њих да борави, па, ако тако одлуче – и да
га не врате. Не! – нису то себи никада дозволили,
напротив. Перун и Велес беху благонаклони, жртва
је уродила плодом, имали су и да уделе сиротињи

76

која би их потом славила попут божанства, са омањим манама.
Први хришћанин којем је допустио да упражњава нову веру беше млинар Сава. Авантуриста у духу,
волео је путовања и радо је препричавао своје догодовштине дечурлији која тако нешто није, нити ће
икад, осетила. Говорио би им да се не плаше појава
које муте разум и стимулишу чула, да их доживе,
проживе и прихвате као себи задате, мада то ни
њихови стари нису видели као истину. Једном тако,
на путу кроз јужне земље, наишао је на пастира
који му је саопштио тајну Светога духа. Методичан,
какав јесте, обрео се међу калуђере који су га подучили постању, првом греху и изгону из раја. Јеванђеоску истину о васкрсењу упознао је преко Грка
Алимпија, богатог трговца који је делио Савину
фасцинираност непознатим пределима. Њих двојица
су доста дуго путовали заједно, испробавали нова
јела, трговали када им се укаже прилика. Сави су
библијске представе о Богу и људима деловале
импозантно, пронашао је смисао о животу и природи
које његов истраживачки дух никада до краја није
прихватио као готове док је жртвовао део свог иметка
немилим му боговима. Добио је чврсто обећање од
Алимпија да ће, докле год поштује заповести, вечност
провести у рају каквим га он замишља. Јер, говорио
би му, не може бити рај нешто теби непознато. Скроман прилог цркви био би пожељан.
И тако, мало-помало, Перун постаде Свети
Илија, антропоморфни бог се узвиси у невидљиви
дух. Деца су лакше прихватила нову истину, слика
пакла била је веома узнемирујућа. Прошле су године
док Сава није успео да окупи око себе групу истомишљеника који су сада захтевали своја права. За
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паганске ритуале говорили су да су срамотни и
бласфемични, за богове да су демони. Дајте нам
цркву! – неко рече. Може, али од ваших средстава
– беше одговор. Лануш је дозволио хришћанима да
се организују, под условом да пронађу правог свештеника који ће новим верницима на добар начин
открити мистерију страдања. Село с друге стране
Ртња имало је двојицу црквењака који су желели
да воде своју паству. Избор је пао на једног, други
је био вишак. Искористио је новостворену прилику,
заобишао је Ртањ пешке не би ли постао парохијски
свештеник Мојица. Или, од милоште, поп Мојица.
Мојица беше од амбициозне сорте, није се дао
задовољити маленом групом која је једва успевала
да подигне цркву сопственим снагама. Кренуо је у
потрагу за смислом свога звања кроз редовне обиласке парохије. Плашећи се за властиту безбедност,
дискретно је ширио божју реч уз Савину помоћ. У
нади да ће се паства лагано повећати. С временом
је тако и било. Мојица и Сава покрстише већи део
ртањског живља. Мали део из поглаварског соја
стао је уз Лануша. Народ је, углавном, постао хришћанином.
Прилике су се увелико измениле. Пожељно и
непожељно су заменили значење. Мањина је постала већином, поредак је постао угрожен. Иако у слову
равноправни, малобројни пагани су осећали притисак већине која би да преузме вођство у духовним
пословима. Мојицу су притискале и друге ствари,
од својих поглавара бива проглашен за црну овцу.
У већини села тог поднебља хришћани су преобратили паганске властодршце и тиме обезбедили пун
заокрет народа. Чак и село с друге стране Ртња није
више имало паганске храмове и споменике. Једино
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је Мојица своју цркву саградио поред Перуновог
кипа. Очајање се полако увлачило у његово срце.
Неопрезни Лануш је сада увидео своју грешку.
Окружен хришћанским светом сматрао је својом
дужношћу да испуни захтеве својих земљака. Надао
се да ће моћи да живе у миру и слози, заведен пасивним ставом првобитних хришћана о насиљу и
једнакости под капом небеском. Али варљиво беше
то време, зима и смрт су закуцали на многа врата.
Земља је опустела, животиње поумирале. Неколицина се закуну да је видела Морану како се провлачи
испод врата како би гушила децу. Подави их прилично. Молитве и жртве нису уродиле плодом, вечни
живот никада није изгледао привлачније.
Скромне Ланушеве присталице полако су се
приклањале закону већине. Неки истински преобраћени, већина снагом пасивне агресије. Углавном,
Лануш је постао прилично усамљен испред Перуновог кипа. Једино су жена и син остали уз њега,
жрец је увелико делио савете о моралном животу
правог хришћанина. Али Лануш није попуштао,
узалуд су га молили остали чланови владарског
савета. Народ узвикује да се молите демону место
Богу – рекоше му. Исти онај народ који сам спашавао од глади у толико наврата – тужан беше Лануш.
Ноћ је била дужа од дана. Свако је знао да ће
се ситуација некако разрешити пре краја зиме.
Незадовољство међу људима је расло. Мојица и Сава
су потпиривали народ како би све убрзо било готово.
На овај или онај начин. Пале су и прве претње животима Ланушове породице. Да ли је тада решио,
или је и пре тога осећао дужност према својим
прецима, те Лануш је одлучио да спроводи своје
паганске ритуале упркос свим противљењима. И на

79

опште запрепашћење своје породице. Они нису
више делили његов ентузијазам док се обраћао
Перуну за помоћ. Желeли су да се све сврши, да
претње престану. Али га нису напуштали.
Велика смртност је озбиљно угрозила моралну
снагу осиромашеног људства. Даље се није могло.
Очај је спречавао Лануша да трезвено мисли. Упорно
је покушавао да пронађе излаз из тешког стања у
којем су се нашли. Обећано му је да ће остати вођа
уколико прихвати Христа, упркос ранијим противљењима. Узалуд га је породица убеђивала, остао је
неумољив. Чак је и тврђи став заузео. Претње,
уцене, клевете и подмићивање једноставно нису
утицали на њега. Такав је то човек био.
Нерешено верско питање није никоме давало
мира. Међутим, реакције није било иако је време
пролазило. Обе стране су остале пасивне. Црква
то није желела да трпи. Преузевши власт у готово
свим околним местима, желели су да заокруже
спектар свог деловања и наставе даље. Одлука је
пала – кроз тридесетак дана стићи ће свештеник
Нићифор, првоборац у крсташким походима на
словенску крв.
А чудних прича су се наслушали о Нићифору.
Те је голим рукама задавио змаја, вуку изломио
чељуст, те виле јурио по горама не би ли их преобратио у своје слушкиње. Строг, мрког погледа
од којег се леди крв у жилама и испадају очи. Кажу
да својим гласом може да дозове све звериње из
шуме које на његову команду чине недопустиве
ствари. Оне које би човеку требале бити стране.
Чак је и Мојица задрхтао на помен његовог имена,
осећао је да ће бити једини кривац уколико се ствар не
реши до Нићифоровог доласка. Снег се лагано топио.
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Дође и време доношења одлука. Лануш више
није имао куд. Дуго и предано је мислио како би
донео праву одлуку – за породицу, претке, себе. И
сетио се једног предања, које му је препричао његов
деда, о важности старих богова у општој хијерархији:
кад год би запали у какве тешкоће пошли би на пут
успона и спасења, кроз мрачне шуме и непрегледне
долине до крова света, тамо где пребивају бесмртници и они њима блиски, тамо где се јунаци вину
након херојске смрти. Световидов кип, висок три
метра, једини је на врху купасте планине. Окренут
на све четири стране света давао је увид у стање
духовног и материјалног. Свевидећи је увек помагао
његовом народу, онима који су га поштовали. Моћ
самог кипа је незамислива малом човеку, невидљива
и видљива, долази из дубина прошлог и траје вечно.
Захтева огромно пожртвовање, успон није лак посебно ако се приноси већа жртва, али је награда
непојмљива. Ланушу је он био последња нада. Знао
је шта му је чинити. Искрао се у току ноћи, повео
једног бика из крда и пошао пут врха Ртња.
Његов син га је једини видео када је одлазио.
Покушао је да га заустави. Није успео. Отрчао је
до попа Мојице и рекао му шта се дешава, да његов
отац није при себи. Мојица је осетио божју руку на
свом рамену, беше то знак његове милости. Почео
је да окупља људе не би ли започели потрагу.
Лануш је ишао брже него што је очекивао. Приде, није понео бакљу. Али добро је познавао тај пут.
Осећао је да га срећа прати, ишао је ка врху и био
сигуран да неће промашити пут. Снег је на планини
дуго остајао, белина му је колико-толико указивала
куда да иде. Месечина би помогла, да није густе
шуме. Но, да ли у журби, или услед узбуђења, погре-
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шио је код једног скретања и нашао се испред стена
које га нису даље пропуштале. Оно мало светла је
наједном нестало. Дрвеће се надвило преко њега,
гране су га гребале и гушиле. Хтео је назад, међутим,
укопао се и није мрдао. Звук који је у том тренутку
допирао до њега никада раније није чуо. Није био
ни људски ни животињски. Уто се тргао, спотакао
и пао. Сигурно је Нићифор послао своју жгадију на
мене – помислио је и трком покушао да настави
даље. Звук је био све гласнији и несноснији. Срце
му је озбиљно повредило грудни кош. Вукао је из
све снаге преплашену животињу. Бик се одупирао
колико је могао. Али Лануш змајолики је осетио да
поседује надљудску снагу, богови су били уз њега.
Мојица и Сава окупише доста народа. Уплашени за живот, али ипак поклекли пред страхом од
доласка неког страшнијег и од мрачне шуме. Мојица је свима обећао како ће се све брзо завршити, те
ће моћи да се врате нормалном животу без оскудице. Покупили су оружје и бакље и кренули узбрдо. Пратили су трагове стопала у снегу. Били су
прилично јасни.
Падао је Лануш, клизао се, гурао и вукао бика
како би стигао до Световида. Сада је већ био на
чистини и врх није био далеко. Вукови из шуме су
намирисали свежу храну. Окупљали су се и правили
обруч око Лануша и бика. Дозивали су се међусобно
у симфонији звукова ноћи и планине. Лануш није
поклекао, он је правио још гласније и страшније
звукове неголи вукови. Урлао је, скакао и играо на
месечини. Вукови су се полако удаљавали. Приметио је како му се светлост из шуме приближава.
Помислио је да га виле гоне и још више терао бика
нагоре. Али то не беше обична вила – Варница Скака-
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лица долете, послата од стране Симаргла да припомогне Ланушу и гони зиму. Осветлила му је пут
и топила снег под његовим ногама. И стигли су,
обојица, изнемогли и престрашени. Лануш је стао
пред Световидов кип, раширио израњаване руке и
викао из свег гласа. Његова крв је падала на земљу
која ју је гутала и тражила још. Давно је било када
су се последњи пут ту пели. Планина је одјекнула.
Извадио је нож и заклао бика пред кипом, црвенело
се на све стране. Бик се само стропоштао на земљу,
не покушавајући да побегне. Шикљала је крв и
Лануш се трљао крвавим рукама по лицу и телу. А
онда је опет дохватио нож и касапио непомичну
животињу. Дохватио је срце, појео до пола, а остатак
бацио на Световида. Сео је поред мртвог бика и
тешко дисао. Мојица и скупина су тада стигли.
Посматрали су га неко време. Нису проговарали,
покупили су га и кренули надоле.
*
Прошло је тачно три дана како је Ланушу одузета слобода. И тачно тридесет од најаве Нићифоровог доласка. Сунце је обећавало леп дан. Сви су
чекали тог страшног човека који ће разрешити
све, који ће их вратити на поља и пашњаке место
шума са оружјем и бакљама. Народ понекад захтева
брзу реакцију, превише је живота зима однела.
Лануш није деловао забринуто, напротив, изгледао је потпуно смирено и спремно очекивао
последице. Мојица је тај који је био узнемирен,
сада ће морати да се суочи са консеквенцама своје
млаке природе и неодважног делања. Свестан је био
да је читава ствар око Лануша предуго трајала, много
дуже него у било ком насељу у ближој и даљој
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околини. Тај податак није му ишао на руку. Трудио
се да сакрије панику мирним изразом на лицу,
није знао да ли му је успело.
– Помоз Бог, попе! – прекиде му контемплацију
још увек крвави Лануш.
– Бог ти помогао, Лануше – нервозно ће Мојица.
– А, је ли... хоће ли више тај ваш Нићифор да
дође да ме прегледа?
– Хоће, ништа ти не брини. Хоће...
– Као из раја да долази, нема га нешто.
– Биће, Лануше, биће. Не бери бригу. Теби се
баш жури?
– Жури ми се, Мојице, наравно да ми се жури.
Убијте ме више па да завршимо с тим.
– Полако ти, са убијањем... Нико не мора бити
мртав... Зар не?
– Не знам ја, изгледа да неко мора. Очигледно,
ти или ја?
– А зашто ја?! Што бисмо мене убијали. Нисам
ја ништа крив. Ти си неразуман, не ја!
– Не знам... не знам... Ко зна шта нам носи дан.
– Носи се ти до врага, знаш! Ти увек мораш
бити најпаметнији. Бежи, сотоно!
– Не могу, затворен сам.
– Иди где хоћеш...
Прекиде их топот коња, сви занемеше од призора. Издалека, деловало је као да им змај у пуном
лету иде у сусрет. Мрачан, велик и злокобан. Беше
то војска, добро наоружана, предвођена свештеником. Нису тако нешто до тада видели. Сјахали су и
дошли до масе окупљене око дрвеног кавеза. Ћутању су се придружили и ветрови, гране су мировале,
птице су занемеле. Нико се није усуђивао да прекине пакт. Мојица се прилично узврпољио, тешко
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је подносио притисак и није умео да мирује.
Борице око очију играле су своју игру клисура и
равница. Блажена симфонија. Све док свештеник
коњаник није то и прекинуо.
– Ко је овде Мојица?
– Ја... ја сам.
– Ти! А ово је вероватно побуњеник – показао
је на Лануша.
– Да... јесте... он је.
– Да. Добро. Па... да почнемо са суђењем.
Можемо и овде да наставимо, нема потребе да
идемо игде, претпостављам и да немамо где.
Дакле, да почнемо. Нема нам одмора. Ти си тај
кога зову Лануш?
– Змајолики...
– Молим?
– Лануш змајолики. Да, ја сам.
– Добро. Ево и оптужбе – безбожништво, ђавољи следбеник, црна магија, непријатељ Бога и народа... Прихватате ли оптужбу?
– Не прихватам.
– Свештениче Мојице, молим изложите случај.
– Хм... дакле... овај... Лануш је противу воље
свога народа, а и породице, одбио да прихвати
хришћанску веру као своју, Христа као бога, просипао је крв животињску, а можда и људску, преко
својих идола, овде, и на планини... Дакле, велики
грешник... против заповести. Зар не?
– Велики, свештениче Мојице, велики. Имате
ли шта да додате, Лануше?
– Имам. Ништа од овога није истинито. Поштовао сам веру својих предака, ваших предака, веру
свога оца и његовога оца. Заклетва на посмртном
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одру мога оца, мени је светиња. Чувам и чуваћу
веру Перунову и Световидову.
– Он је и децу клао својим поганским идолима...
Сотона! Видео га је Сава, млинар. Иступи Саво,
реци шта си све видео оне вечери на планини.
– Видео сам... да... заклао је неко чељаде...
тамо... код оног кипа. Сав је био крвав.
– Које чељаде? Неко од ваших, са Ртња? – упита
Нићифор.
– Па не знам, мислим да наши не фале... Мора
да је довукао неко, са стране.
– Где је леш тога детета?
– Не знам, испарио је. Биће да је црна магија.
– Да, биће. Имате ли да кажете нешто у вашу
одбрану?
– Све су то глупости. Какво дете, бик је био...
– И бик и дете – чврст је Сава.
– Нема детета.
– Па, нема... нема...
– Доста! Да чујемо даље.
– Нема даље – преплашен је Мојица.
– Како нема?
– Нема. То је то.
– Тако дакле. У реду, ионако је довољно. Имате
мало времена да припремите последње речи. После
тога ћемо саопштити нашу одлуку.
Предах је добро дошао свима. Заморна беху та
испитивања. Људи обично не функционишу добро
под притиском, зноје се, тресу, очекују најгоре.
Лануш није био од тих, или је макар тако изгледао.
Погледом је тражио своје најмилије. Жена је била
мало даље у гомили, сина није било. Није ни очекивао да ће доћи.
– Него, хоћемо ли, Лануше?
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– Морам најпре да изразим своју дубоку забринутост због овога суђења. Докле је све дошло. Ви
мене теретите за нешто у чему ја нисам учествовао.
Овде је посреди нешто сасвим друго, заправо, наше
виђење исте ствари се доиста разликује. То може
бити названо сукобом мишљења, карактера, нипошто злочином. О томе би требало разговарати, али
на сасвим другом нивоу. Али ви упорно о мени претпостављате неке ужасне ствари које нисам никада
чинио, нити ћу. Ја нисам непријатељ овога народа,
не верујем ни да сте ви. Али, не можете рећи да
сте ви једини у праву, а како то неко уопште и може рећи. Земља је и моја, и твоја, и његова. Ваш Бог
је универзалан, мој није. И не жели бити. Он је мој
и ту је када ми је потребан. Спашавао је моје претке
у небројаним ситуацијама, ми то не можемо заборавити. Можда сте ви у праву, али пустите нас да не
будемо. Зашто желите и ово парче земље, па све
сте остало већ узели под своје. Је ли то људски или
божји план? Коме то доноси добро? Поделили сте
мој народ, начинили их међусобним непријатељима.
Зар брат на брата да удари, син на оца? А све то да
бисте истерали неку своју правду, једнострану.
Мислите да нисам видео шта радите, нудите већ
скупљено поврће и воће, и ко зна кад заклане животиње, док заузврат одузимате земљу људима које
је снашла несрећа. Сада, док је залеђена и не вреди ништа. Ускоро ће се опоравити и ви је нећете
вратити. Дајете мало, много мање него што на крају
покупите. Хоћете ли ми рећи на који начин смо то
исти, једнаки? Па, је ли то хришћански? Која је то
по реду заповест?
Ја знам да сте ви мене већ унапред осудили, и
пре него што сте дошли овде. Чему онда све ово.
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Убијте ме одмах и готово. Немојмо замарати себе
и све остале.
Него, што се тиче саме оптужбе. Да удовољим
вашим захтевима. Безбожник нисам, нити ћу икада
бити. Ја у Бога верујем, само не у вашег. Дивим се
вашем, само ми је мој некако ближи. За ђавољег
следбеника нисам ни чуо, вероватно је нешто ружно
чим се толика дрека дигла око тога. Магија је магија,
није црна или бела. У томе нема ничег лошег, само
ја нисам од људи који су јој дорасли. Као што већ
рекох, непријатељ народа нисам. Свој народ волим
и поштујем. Као и своју веру, али никад на штету
других и њихове вере. Зар то нисам и доказао када
сам испрва и допустио Сави и Мојици да направе
цркву и окупе људе. Сматрао сам, и даље сматрам,
да смо могли живети заједно. Без ометања других
или да им на неки начин штетимо. Ви мени нисте
пружили исту шансу.
И да завршим, ви не судите овде само мени. Судите свима онима који се залажу да свако управља
својом вољом како му духови предака налажу.
Водили су нас кроз векове, сада не ваљају. Али ако
сада мене осудите, то ће утицати и на поколења која
ће доћи, нико више неће бити сигуран. Па ни ви.
Доћи ће некада неко ко ће и вас сматрати ђавољим
следбеницима, непријатељима народа и Бога.
Препуштен сам вашој вољи.
– Ствар је више него јасна, Лануше, за твоје
злочине следи најстрожа казна. Друкчије ни не
може бити.
– Ако је тако, онда удрите.
– Протеран си са ових простора за сва времена
да се никада не вратиш.
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Покупио је нешто ствари и хране и кренуо на
пут. Нико га није погледао у очи. Бацио је последњи
поглед на Ртањ, на ту пирамиду са које се види читав
свет. Отишао је далеко, сретали су га људи који су
повремено доносили вести о њему у старом крају.
Кажу да није одустао, али једино што сада жели
јесте да пронађе макар једног пријатеља.
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Гилберт Кит Честертон
БУЂЕЊЕ ЕНГЛЕСКЕ
Марш Црне Горе – Антисервилна држава – Пруске
припреме – Уснула Енглеска – Буђење Енглеске
У октобру 1912. године, тихе и наизглед ненасељене литице и гудуре у високој западној области
Балкана у бескрај су одјекивале од једног пуцња.
Њега је испалила рука краља – правог краља, који
је седео и слушао свој народ пред својом кућом (пошто то тешко да је била палата) и који је, због тога
што је слушао народ, неретко слао политичаре у
затвор. За њега је речено како је његово велико
поштовање према Гледстону као западњачком заступнику слободе Балкана било донекле засењено чињеницом да Гледстон није успео у спровођењу физичког
хапшења Џека Трбосека. Овај једноставни монарх
је знао да би, ако неки злотвор терорише планинска
сеоца, његови потчињени очекивали од њега као
владара да лично узме оружје и прогони насилника;
а ако би одбио да то уради, врло вероватно би испробали другог краља. А иста примитивна представа
о краљу која је чувана са некаквом сврхом, навела
их је да од њега такође очекују да их предводи у рату
против странаца, и он је сопственом руком испалио
први хитац у рату који је у прашину оборио древну
империју Великог Турчина.
Његово краљевство је било тек нешто мало више
од црне планине по којој је и названо: ми га обично
помињемо у италијанском преводу као Монтенегро.
Вреди се на тренутак зауставити на овој чудној и

95

живописној заједници, јер је то можда најједноставнији радни модел свега онога што је стајало
на путу огромне германске друштвене машинерије
коју сам описао у последњем поглављу – стајало је
на том путу и ускоро ће бити скоро уништено на
самом свом почетку. Био је то изданак српске лозе
који се успео у ово скоро недоступно орловско гнездо,
и отуда се више стотина година подсмевао грабљивачкој империји Турака. Што се Срба тиче, они су
били само један огранак сеоских Словена, којих су
се милиони раширили преко Русије и на многим
странама потчинили другим империјама према
којима су имали мање наклоности; а Словени опет,
у широком смислу који је овде важан, нису само словенски него једноставно европски живаљ. Али појединачна слика је уопште истакнутија и разумљивија
него тенденције које су на другим местима измешане
са неким прикривенијим токовима; а Црна Гора је
изванредан пример ове неизмешане европске једноставности.
Штавише, пример једне мале хришћанске државе
послужиће да нагласи како ово није сукоб између
Енглеске и Немачке, него између Европе и Немачке.
Моја намера уопште није да на овим страницама
браним своју земљу у ономе у чему заслужује критику;
и отворено признајем да је Црна Гора, ако говоримо
о моралу и политици, скоро исто толико поодмакла
од Енглеске колико и од Немачке. У Црној Гори нема
милионера – и стога скоро да нема ни социјалиста.
Што се тиче тога зашто нема милионера, то је тајна,
и најбоље ју је проучавати у склопу тајни средњег
века. Помоћу неких од мрачних вештина тог доба
владавине свештенства откривена је једна занимљива ствар – да ако убијете сваког зеленаша,
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сваког црноберзијанца, шпекуланта, свакога ко мери
погрешно подешеним вагама, свакога ко исцртава
лажне међе, сваког крадљивца земље, сваког крадљивца воде, касније ћете открити помоћу необичног
индиректног чуда, или неповезане истине са небеса,
да код вас нема милионера. Не задржавајући се
више на овом мрачном питању, можемо рећи да ова
велика празнина у црногорском искуству објашњава
једну другу велику празнину – непостојање социјалиста. Занимљиво је да у овој земљи нема класно
освештених пролетера из свих других земаља. Разлог
томе је (како понекад замишљам) што је пролетер
класно освештен не зато што је он из свих земаља,
него зато што је пролетер без земље. Сиротиња из
Црне Горе има земљу – а не земљопоседнике. Они
имају корене; пошто је сељак корен свештенику,
песнику и ратнику. А ово, а не пуке противоптужбе
због чинова насиља, и јесте основ за вековну огорченост Балкана против турског освајача. Црногорци
су родољубиви према Црној Гори; али Турци нису
родољубиви према Турској. Они заправо никада
нису чули за тако нешто. Они су бедуини, бездомни
као сама пустиња. “Погрешан коњ” лорда Солсберија
био је арапски пастув, само смештен у Византију.
Довољно је тешко владати луталачким народом,
као што су Цигани. Бити подвргнут њиховој владавини је сасвим немогуће.
Шта год се називало деветнаестим столећем,
и именовало уз неку врсту безграничне вере (као
у питагорејском обожавању бројева), приближавало
се свом крају уз реакцију на свим странама, а Турчин,
оличење великог реакционара, седео је у седлу чвршћи него икад. Најцивилизованије хришћанске нације на које је падала сенка полумесеца усудиле су
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се да га нападну и биле савладане у катастрофи
која је деловала незаустављиво попут Битке код
Хатина.1 У Енглеској су Гледстон и гледстонијанство
били мртви; а господин Киплинг, мање мистичан
Карлајл, трошио је на британску војску хвале које
би више пристајале пруској војсци. Пруска војска
је владала Пруском; Пруска је владала Немачком;
Немачка је владала скупштином Европе. Она је свуда
постављала уређаје тог свог новог сервилног система
који је био њена тајна; апсолутна идентификација
националне потчињене класе са људима запосленим
у фирмама, тако да је Круп могао да рачуна на кајзера,
а кајзер на Крупа. Сваки други трговачки путник
био је бедно поносан на то што је и роб и шпијун.
Стари и нови тирани су преузели ствар у своје руке.
Газдин “отпуст” био је исто толико миран и погубан
као пустошење Босфора2. А сан о грађанину је био
на свом крају.
Под оловним небом, путем посутим костима,
мала планинска демократија са својим патријархалним кнезом ступила је, прва и пре свих својих
пријатеља, у последњу и наизглед најбезнадежнију
од побуна против Отоманске империје. Само један
од предзнака изгледао је као да није катастрофалан;
а чак и тај је био сумњив. Пошто се успешан медитерански напад на Триполи, иако је доказао витештво
Италијана (ако је то икада било потребно доказивати),
могао схватити на два начина, и многи, вероватно
1

Битка у близини палестинског села Хитин или Хатин која
се водила 1187. године и у којој је Саладин потукао крсташе
из Јерусалима – прим. прев.
2
Непреводива двострука игра речи: „sack” значи отпустити
са посла, али и опустошити, похарати, опљачкати; „boss” –
газда, „Bosphorus” – Босфор – прим. прев.
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њих већина, искрени либерали сматрали су га пуким
продужетком империјалистичке реакције на Босну
и Падерберг3, а не обећањем неких новијих ствари.
Морамо се сетити да се за Италију претпостављало
како је још увек партнер Пруске и Хабзбурга. Данима
који су изгледали као месеци микродржава као да
је покушавала да оствари оно што није постигнуто
крсташким ратовима. И данима су Европа и велике
силе биле затечене, стално изнова, вестима о турским
тврђавама које су падале. Турске кохорте су се рушиле, непобедиви полумесец се окрвављен спуштао.
Срби, Грци, Бугари, окупили су се и устали у својим
земљама; и људи су знали да су ти сељаци урадили
оно што су сви политичари дуго очајнички желели
да ураде, и да је дух првог хришћанског цара већ
стајао над градом који је назван по њему.
За Немачку је овај сасвим неочекиван налет
представљао преокрет у целокупним светским токовима. Било је то као да се сама Рајна вратила из
океана и повукла се у Алпе. Дуго времена уназад,
сваки важан политички процес у Европи произвела
је или извела Пруска. Она је обарала министре у
Француској и заустављала реформе у Русији. Њеног
владара су Енглези попут Роудса, и Американци
попут Рузвелта, називали великим принцем тог доба.
Један од наших најславнијих и најбољих новинара
назвао га је “лордом врховним судијом Европе.” Он
је био најјачи човек у хришћанском свету; а признао
је полумесец и прогласио га светим. А када га је он
признао за светог неколико планинских племена
подигло се на устанак и згазило га у блато. Једна или
3

Paaderberg, на африкансу коњско брдо, место на ком се
одиграла велика битка током Другог енглеско-бурског рата
– прим. прев.
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две ствари, мање важне саме по себи, отприлике у исто
време су привукле Прусима пажњу са истим новим
призвуком упозорења и сумње. Они су покушавали
да стекну малу предност на северозападној обали
Африке; а Енглеска као да је показивала извесну
чудну крутост у инсистирању на напуштању те обале.
У саветовањима у вези са Марокоом, Енглеска је са
Француском постигла споразум који уопште није изгледао као случајан. Али нећемо погрешити ако кажемо
да је главни догађај који је изненадио и разгневио
Немце био напад Балканаца и пад Адрианопоља.
Не само да је то угрожавало кључ уласка у Азију и
читав немачки сан о трговини на истоку; и не само
да је то показало једну слику победничке војске
коју је обучила Француска, и слику друге поражене
војске коју је обучила Немачка. Било је у томе нечег
више од материјалне победе Крезоовог4 над Круповим
топом. Била је то такође победа сељачког поља над
Круповом фабриком. У ово време је у мозгу северног
Немца већ дошло до ужасне инверзије свих легенди
и херојских живота које је људски род волео. Пруска
је мрзела романтику. Витештво није било нешто
што је она занемаривала; било је то нешто што ју
је мучило као што изазов на који није узвраћено
мучи сваког силеџију. Довршен је уврнути процес
о ком сам говорио на претходним страницама, према
ком је душа ових чудних људи увек и свуда била на
страни аждаје у борби против витеза, или џина у
борби против јунака. Све што је неочекивано – изгубљене наде, надахнућа у последњи час, захваљујући
којим је слабији могао да измакне јаком, и која су
бодрила срца срећнијих људи попут зова труба – испуњавало је Пруса хладним бесом, као због неиспуњене
4

Крезо, индустријски градић у Француској – прим. прев.
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судбине. Прус се осећао онако како би се прерађивач
свињетине из Чикага осећао када би свиње не само
одбиле да прођу кроз његову машину, него се претвориле у дивље вепрове надахнуте романтизмом, који
бесне и дивљају, позивају на стари принчевски лов
и прикладни су да буду на грбу краљева.
Прус је видео све ово и донео одлуку. Он је ћутао;
али је вредно радио: вредно је без прекида радио
три дуге године на стварању војне машинерије која
ће из света заувек исећи такве романтичарске догађаје или насумичне авантуре; машинерију која ће
људске свиње заувек излечити од било какве илузије
да имају крила. Да је он сковао ту заверу и припремио
се за напад који ће извести, предвиђајући и надвладавајући сваки отпор, сада је општепозната чињеница, чак и из докумената које је он сам објавио.
Претпоставимо да човек прода сву своју земљу осим
малог дворишта са бунаром; претпоставимо да приликом поделе имовине његовог старог пријатеља
он тражи нарочито његове бријаче; претпоставимо
да је када су му послали пакет умотан конопом он
вратио пакет, али задржао коноп. А онда претпоставимо да чујемо како је његов противник пронађен
увезан конопцем, грла пререзаног, наизглед, бријачем,
и бачен у бунар. Нећемо звати Шерлока Холмса
да открије ко је први осумњичени за ово недело. У
дискусијама које је влада Пруске спровела са лордом
Холденом и сер Едвардом Грејем сада можемо да
видимо подједнако јасно значење онога што је било
изнето и значење онога што је прећутано, ствари
којим је пруски завереник био задовољан и ствари
којим он није био задовољан. Немачки канцелар
је одбио обећање Енглеза да неће бити агресивни
и уместо тога тражио обећање Енглеза да ће бити
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неутрални. У овом раздвајању није било смисла, осим
у свести агресора. Немачка је предложила мировну
нагодбу која је забрањивала Енглеској да склопи
ратни савез са Француском, али омогућавала Немачкој
да задржи свој стари ратни савез са Аустријом. Када
је дошао тренутак за рат, Прус је употребио Аустрију,
употребио стари борбени савез и покушао да употреби нову замисао о енглеској неутралности. Што
ће рећи да је употребио конопац, бријач и бунар.
Али било захваљујући случајности, било дипломатској вештини појединаца, Енглеска је после три
године мировања имала одрешене руке да помогне
у осујећивању немачке завере. Много енглеског
народа није имало представу о таквој завери; и заправо је сматрало њено повремено помињање бесмислицом. Чак ни људи који су највише знали о томе
у ствари нису знали много више. Несумњиво дугујемо
захвалност па чак и извињење онима који су у најдубљој уљуљканости нашег успаваног партнерства
са Пруском на њу гледали не као на партнера него
као на потенцијалног непријатеља; таквим људима
као што су господин Блечфорд, господин Берт Кенеди, или покојни Емил Рајх. Али треба подвући једну
разлику. Чак и међу овим људима су били ретки они,
уз дивљења достојан и заиста скоро чаробан изузетак
доктора Сарлеа, који су видели Немачку онаквом
каква је заиста била; заузету углавном Европом и
тек повремено Енглеском; заправо, у првим фазама
развоја ситуације, она се уопште није бавила Енглеском. Чак су и људи антинемачког расположења
били превише острвски издвојени од ситуације. Чак
и они који су разумели већи део немачког плана,
видели су и превише енглеског удела у њему. Они
су то посматрали као скоро у потпуности колонијални
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и трговачки сукоб; и посматрали су то питање кроз
визуру инвазије на Енглеску, која чак ни сад није
превише вероватна. Овај страх од Немачке био је
заиста веома немачки страх од Немачке. Он је такође подразумевао Енглезе као морске Немце. Подразумевао је да је Немачка у рату са нечим сличним
као што је она – практична, прозаична, капиталистичка, такмичарска Немачка, спремна да нас сасече
у бици као што нас је сасекла у пословима. Још није
било дошло време да ми сагледамо ствари у ширем
смислу, време када ћемо схватити да је Немачка била
у рату са стварима које су јој биле сасвим несличне,
стварима од којих смо се и ми жалосно удаљили.
Тада треба да се сетимо шта смо били и такође увидимо шта смо постали; и да угледамо далеко и високо на оној планини са које је збачен полумесец оно
што је свуда и увек било прави непријатељ гвозденог
крста – сељачки крст, који је од дрвета.
Стога су чак и наши веома слаби дрхтаји страха
били провинцијски, па и плитки; и углавном смо
били обузети миром и убеђени у њега. Тај мир није
био племенит. Ми смо заиста пали на један од најнижих и најбезвољнијих нивоа постојања у читавој
нашој немирној историји; и мора се признати да срамно калкулисање са којим је Немачка рачунала на
наше повиновање и уздржавање није било сасвим без
основа, иако се, Богу хвала, није остварило. Дошло
је време да у пуној мери искусимо плодове нашег ступања у савез против слободе. Смерно прихватање немачке културе у нашим књигама и школама укочило
је земљу, која је некада била слободна, немачким
формализмом и немачким страхом. Чудна је иронија
што је и сам онај исти популарни писац који нас је већ
упозорио на Прусе покушавао да у народу проповеда
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баш тај пруски фатализам, који се вртео око важности шарлатана Хекела.5 Рвање две велике странке
дуго је било утишано и претворено у њихов загрљај.
Ова чињеница је неуверљиво порицана, и странке
су се још увек претварале како међу њима нема
пакта који превазилази размере уобичајеног патриотизма. Али то претварање је било потпуно неуспело;
пошто је било очигледно да су вође на обе стране
далеко од тога да воде у супротним правцима и много ближе једни другима него својим следбеницима.
Моћ ових вођа је у огромној мери нарасла; али удаљеност између њих се смањила, или пре, сасвим
нестала. Кажу да су се негде око 1800. године, у
знак презира према фракцији Фоксових6 присталица,
виговци довезли у парламент у воловским колима.
Буквално се може рећи да су се 1900. године виговци и торијевци довезли у парламент у коњским
кочијама. Овде нису у питању две куле са различитим
крововима или куполама, али са темељима у истој
земљи. Овде је пре у питању лук чији камени темељци
са обе стране можда умишљају да су две различите
зграде; али камење које је ближе стубу носачу зна
да постоји само једна зграда. Ова “дворучна машина”7
још стоји спремна да удари, али заправо не да удари
своју другу половину, него било кога ко би се усудио
да оспори како она ради управо то. Над нама су,
тако рећи, владали краљ и краљица из земље чуда,
5

Ернст Хекел, немачки зоолог и присталица теорије еволуције
из Потсдама у Пруској, који је заступао теорије расне еволуције
и биогенетских закона – прим. прев.
6
Чарлс Џејмс Фокс, вођа странке виговаца у 18. веку – прим.
прев.
7
„Two-handed engine”, Милтонова песничка кованица – прим.
прев.

104

који би нам одсекли главе не зато што смо рекли
како се они свађају него зато што смо рекли да они
то не раде. Закон о клевети је сада искориштен не
да се сузбију лажи о приватном животу него да се
сузбију истине о јавном животу. Представници народа су народ напросто погрешно представљали, и
све се претворило у лавиринт законских пропуста.
Узрок овоме се углавном могао наћи у чудовишном
постојању извесног тајног новчаног фонда, који је
био тако велики да су многи људи могли да победе
на намештеним изборима тог времена, и тај новац
из њега је прилаган и распоређиван уз мању проверу
и евидентирање него и у најлошијој трговини или
клубу. Само су један или двојица људи говорили против ових фондова; нико није говорио у њихов прилог.
Кроз њих су велики капиталисти имали власт у
политици, као и у свему осталом. Сиромашни су
се безнадежно борили против раста цена; а о њиховим
покушајима постизања колективног уговора, преко
колективног одбијања лоше плаћеног посла, расправљало се у штампи, либералној и торијевској, као
о нападима на државу. А то су они и били; напади
на слугерањску државу.
Такво је било стање у Енглеској 1914. године,
када је Пруска, сада најзад наоружана до зуба и сигурна у своју победу, иступила пред свет и свечано,
као кад неко узима причешће, освештала свој поход
злочином. Ушла је кроз забрањена врата, она која
је сама забранила – марширајући на Француску кроз
неутралну Белгију, сваким кораком стајући на своју
прекршену реч. Њени неутрални суседи су се одупрли, пошто су се они заиста, као и ми, били обавезали
на то. Сместа је целокупна инвазија била обасјана
пламеном моралног лудила, због ког су земље што
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никад нису упознале Прусе побледеле посматрајући
све ово. Статистички подаци о броју убијених и мучених цивила до тад су већ били запањујући. Али
двојица мојих пријатеља су били у селима опустошеним током пруског марша. Један је видео кутију
са светим причестом која је била пажљиво изрешетана мноштвом метака. Други је видео коњића за
љуљање и дрвене играчке у обданишту методично
исечене на комаде. Ова два податка узета заједно
довољна су да некима од нас кажу име духа који
је туда прошао.
А онда се догодило нешто чудно. Енглеска, која
није имала уопште никакву војску у модерном смислу те речи, искупила се пред свом својом децом.
Поштоване институције и углед су се заиста љуљале
и рушиле на многим странама: иако је шеф државе
на прави начин одговорио на понуђени мито страног
силеџије, многи други политичари били су сасвим
довољно распуштени и слаби, иако су несумњиво
имали родољубиве намере. Један се упустио у обуздавање новинара, па су морали да обуздавају њега
самог, пошто је био већи сензационалиста од иједног
од њих. Други је прекоревао радничку класу у маниру
пијаног проповедника трезвености. Али Енглеску
је спасила једна заборављена ствар – Енглези. Једноставни људи са једноставним мотивима, од којих је
главни био мржња према неправди која је постајала
све једноставнија што смо дуже гледали у њу, изашли
су из својих оронулих настамби и малих радњи, са
својих поља и из својих предграђа и фабрика и сиротињских насеља, и затражили оружје. У мноштву
од најмање три милиона људи, острвљани су кренули са свог острва, једноставно као што су брђани
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кренули са своје планине, лицем окренути према свитању зоре.
Гилберт Кит Честертон је рођен у Енглескoј, у Лондону,
29. маја 1874. године. Иако је себе сматрао за обичног „живописног новинара”, он је био заправо врло плодан и надарен
писац у скоро свим областима књижевности. Човек јаких
мишљења и са огромном способношћу да их одбрани. Његова
живописна личност омогућила му је да одржава топла пријатељства са људима – као што су Џорџ Бернард Шо и Х. Џ. Велс
– са којима се иначе у много чему није слагао.
Честертону није представљало проблем да заступа оно
у шта је веровао. Он је био један од тек неколицине новинара
који су се противили Бурском рату. Његова књига из 1922.
Еугеника и друга зла била је уперена против, за то доба, једне
од најпрогресивнијих идеја, идеје да људски род може и треба
да изнедри надмоћнију врсту – себе саму. У искуству са нацизмом,
историја је показала сву мудрост његових некада „реакционарних” погледа.
Његова поезија је изузетно широког опсега, од комичне
песме из 1908. „О јурњави за сопственим шеширом” до мрачних
и озбиљних балада. Током ужасних дана 1940. године, када
је Британија била скоро потпуно сама против оружане силе
нацистичке Немачке, често су цитирани следећи стихови из
његове „Баладе о белом коњу” из 1911. године:
Ништа ти нећу рећи за утеху,
Не, и за жељу твоју ништа,
Сем ако још мрачније буде небо,
А плима надође још вишa.
Иако нису писане за стручну јавност, његове биографије
писаца и историјских личности као што су Чарлс Дикенс и
Свети Фрања Асишки често су биле изванредан увод у шире
теме којима су се бавиле. Његове детективске приче о оцу
Брауну, написане између 1911. и 1936. године, и даље се нашироко читају и снимају се њихове филмске и телевизијске
адаптације.
Његова политика је била испуњена дубоким неповерењем
према концентрацији богатства и моћи било какве врсте.
Заједно са својим пријатељем Хилером Белоком и у књигама
као што је Шта не ваља на свету из 1910. године, заступао
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је гледиште названо „дистрибуционизам” које је најбоље описивала његова тврдња да свакоме човеку треба дозволити да
поседује „три јутра земље и краву”. Иако није познат као политички мислилац, његов политички утицај је приметан у читавом свету. Неки у њему виде оца покрета „лепоте у малом”, а
новинарском чланку који је он написао приписује се Гандијева
инспирација о тражењу „правог” национализма за Индију
насупрот оног кога су јој наметнули Британци.
Честертон је умро 14. јуна 1936. године, у Биконсфилду
у Бакингемширу, у Енглеској. Током свог живота издао је 69
књига, а барем још десет заснованих на његовим списима издате су након његове смрти. Многе од тих књига и даље се
штампају. У Србији је објављен већи број његових дела, при
чему су у протекле две године издавачка кућа „Бернар” и
богословско друштво „Отачник” покренули едицију Честертонових изабраних дела.

Са енглеског превео и биљешку сачинио
Мирко Бижић
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Гинтер Ајх
ПОРУКЕ КИШЕ
Вести, мени намењене,
од једне до друге кише добују
од крова каменог до крова с црепом,
као болест уведене
шверцована роба, достављена ономе
који је неће –
С оне стране зида звечи лимени симс,
звецкајућа слова која се уклапају
и киша говори
језиком за којег веровах
да га нико сем мене не разуме –
Згранут разабирам
поруке очајања,
поруке беде
и поруке прекора.
Вређа ме што су упућене мени
јер се не осећам кривим.
Ја ево гласно изговарам
да се не плашим кише и њених оптужби
па ни оног ко их мени посла,
да ћу у добри час
изићи и одговорити јој.
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УВИД
Знају сви
да је Мексико земља пронађена.
Кад отворих креденац,
нађох истину
покривену
у кутијама са натписима.
Пиринчана зрна
одмарају се од векова.
Испред прозора
ветар наставља свој пут.
ВРЕЖЕ МАЛИНА
Шума иза мисли,
кишне капи на њима
и јесен која их боји у жуто –
ах, вреже малина казују,
плодови ти шапућу у уво,
они црвени што у маховину падоше.
Твоје уво то не разуме
моја уста то не изговарају
речи не заустављају своју пропаст.
Руку под руку са незамисливим идејама.
У густишу губи се траг.
Месец отвара своје око,
жуто и заувек.

110

ДАНИ СА КРЕШТАЛИЦОМ
Крешталица ми
не добацује плаво перо.
У зору жирови се
думбарају уз њене крике.
Горко брашно, јело
за цео дан.
Иза црвеног лишћа
она тврдим кљуном кљуцка
преко дана ноћ
из грана и плодова дрвећа,
крпу коју преко мене навлачи.
Њен је лет налик откуцају срца.
Али где она спава
и коме је налик њен сан?
Невиђено у тами
перо је пред мојом ципелом.
КРАЈ АВГУСТА
С белим трбусима мртве рибе висе
између прекрупе за патке и шевара.
Вране имају крила да смрти умакну.
Покаткад знам да се Бог
највише стара о опстанку пужа.
Гради му кућу. Нас не воли.
Бели знак прашине увлачи се увече у аутобус
кад одвози кући фудбалски тим.
Месец се у врбаку пресијава,
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сједињен са звездом Вечерњачом.
Колико си близу, бесмртности, у крилу шишмиша,
у пару фарова
који се низбрдо приближава.
ПУТ ДО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ
Још фабрика ћути
на месечини опустела.
Студен јутра
хтедох да начиним обичном!
Десно у јакни
флашица с кафом,
рука мрзне
у џепу панталона,
тако у полусну одох
до воза који креће у шест,
никаква ме туга не обузе,
сам себи бејах довољан.
Но сад ме топли дах
из пекара дирну
срце ми сушта нежност
и не могу бити спокојан.
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ПРОБУДИТЕ СЕ
Пробудите се, ‒ јер снови су вам лоши!
Останите будни, ‒ јер оно ужасно се ближи.
И до тебе ће доћи, онај што је далеко
од оних места где се крв пролива,
и до тебе и до твог поподневног дремежа,
којег би нерадо да се одрекнеш.
Ако не дође данас, доћи ће сутра,
буди сигуран.
„О, пријатни сну
на јастуку са црвеним цветићима,
божићног поклона од Аните која га је везла,
о пријатни сну
кад печење беше масно а поврће мекано.
У дремежу мислиш на те-ве дневник од синоћ:
ускршња јагњад, природа се буди, отварање казина у
Баден-Бадену,
Кембриџ победио Оксфорд за две и по дужине, ‒
довољно да запослиш мозак.
О, ти меки јастуци, паперје прве класе!
На њему се заборавља све што нас у свету љути, она
вест на пример:
Због побачаја оптужена у својој одбрани каже:
Жена, мајка седморо деце, дошла код мене с бебом
за коју није имала пелене, у новине завијена била.
Па сад, то су надлежности суда, не наше.
Ништа се не може учинити против тога што је неко
окрутнији од другог.
И шта год да дође, наши ће унуци расправити.”
Ах, ти већ спаваш? Пробуди се ваљано, пријатељу!
Река већ тече кроз ограду, а страже су постављене.
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Не, не спавајте док су светски редари у послу!
Будите неповерљиви према њиховој моћи коју они
тобож
за вас морају стећи.
Бдијте над тим да вам срца нису празна
кад на празнину вашег срца рачунају!
Чините оно што је бескорисно, певајте песме
које се из ваших уста не очекују!
Будите неподесни, будите песак, а не уље у механизму
света!
ГИНТЕР АЈХ (Günter Eich) је један од највећих немачких
лиричара 20. века. Рођен је 1. 2. 1907. године у Лебусу на Одри.
У првим годинама детињства породица је често мењала место
боравка. Године 1922. преселили су се у Лајпциг где је похађао
гимназију. По матурирању започео је студије синологије у
Берлину. Прве песме и текстове почео је да објављује од 1927.
године – неке под псеудонимом. Године 1932. прекида студије
и постаје слободни уметник, а од 1933. пише радио-драме за
разне немачке радио-станице. Године 1939. добија позив за
војску и у авијацији је возач и радио-телеграфиста. При једном
ваздушном нападу губи скоро све своје рукописе.
После рата наставио је да објављује песме, прозу, сценарија,
али највише радио-драме. Постао је 1947. члан „Групе 47”
чију прву награду добија 1950. Године 1951. добио је књижевну награду Баварске академије лепих уметности, 1959.
награду Георг Бихнер, 1965. награду града Минхена и 1972.
награду Андреас Грифијус. Оженио се 1953. познатом списатељицом Илзом Ајхингер (Ilse Eichinger). Појављује му се
прва збирка радио-драма и добија прву награду за радио-драму
Удружења ослепелих у рату. Шездесетих година Ајх је као
реномирани писац радио-драма гостовао и читао своје радове
на Блиском истоку, Азији и неким деловима Северне Америке.
Преселио се 1963. у Салцбург. Године 1968. добија Шилерову
награду покрајине Баден-Витенберг, а 1967. присуствује последњем заседању „Групе 47”. Умро је после дуге болести
20. 12. 1972. у Салцбургу.
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„Пишем песме да се у стварности оријентишем. Гледам
на њих као на тригонометријске тачке или као на плутаче које
на некој непознатој површини обележавају курс. Тек писањем
ствари досегну стварност. Стварност није мој предуслов, она
је мој циљ. Тек треба да је произведем.” (Неке опаске на тему
књижевности и стварности, 1956.)
Важнија дела: Побуна у Златном граду (Rebellion in der
Goldstadt, 1940); Возови у магли (Züge im Nebel, 1947); Забачени салаши (abgelegene Gehöfte, 1948); Подземна железница (Untergrundbahn, 1949); Поруке кише (Botschaften des Regens, 1955);
Гласови (Stimmen, 1958); У акта (Zu den Akten, 1964); Поводи
и камени вртови (Anlässe und Steingärten, 1966); Кртице
(Maulwürfe, 1968); Тибетанац у моjoj канцеларији (Ein Tibeter
in meinem Büro, 1970); По Зојминим папирима (Nach Seumes
Papieren, 1972).

Са њемачког превео и биљешку сачинио
Драган Ј. Ристић
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Џек Керуак
ХАИКУ НА ПУТУ
(пролеће, лето, јесен, зима)
Поглавица Луди Коњ
гледа у правцу севера са сузама у очима –
Прва снежна олуја
Слеђен
у бари за птице
Један лист
Данас нема телеграма
само више лишћа по земљи
То је све
Педесет миља од Њујорка
сама у Природи
Веверица обедује
Сутон – птица
на тараби
Је мој савременик
Пада вече – исувише мрачно
да бих прочитао страницу
Исувише хладно
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Пада вече – исувише мрачно
да бих прочитао страницу
Исувише мрачно
Амбар, плива
у мору
Лишћа које разноси ветар
Лепе младе девојке се устрчале
уз степенице библиотеке
Носе шортсеве
Џеронимо, с јесени
каже не мирољубивом
Кочизу – дим се диже
Савршена месечина
коју квари
Породична свађа
Иза Супермаркета,
у дивљој трави,
Љубичасто цвеће
Новембар – тако назални
позив
Пијаног кондуктера
Бацивши око на месец
У јануару, Бодисатва
Крадом пиша
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Сом се борио за живот
и победио
Мокри смо сви
Покушавам да учим сутре,
маче на мом листу
Иште пажњу
Мој кревет у нереду
– Глас жене
Из суседства
Пијан као мајка
Пишем писма
Под грмљавином
Светлији од ноћи,
Снежни кров мог
Амбара
Пробудио се мрзовољан
сањао попа
Који једе пилеће вратове
Реч ХЕНДИКЕПИРАН
клизи по снегу
На новинама
И тихи мачак
који седи крај бандере
Осећа месец
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Мачка која једе рибље главе
– Све те очи
Под светлошћу зведа
Птице
ме изненађују
Са свих страна
Замолио сам Алберта Саихоа
За хаику,
Ништа не рече
Mémère рече: „Планете су
удаљене како би људи
Једни друге остављали на миру.”
Блага пролећна ноћ –
Млада девојка рече
„Добро вече” у мраку
Облаци Ајове
прате једни друге
У вечност
Док читам своје забелешке
мушица скаче
С листа на прст
Железнички тунел, сувише мрачно
да бих написао:
„Људи су незналице”
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Тихо сипам кафу
у поподне,
Како прија!
Зора – необријани
Писац
Се надноси над своје бележнице
Син који жели да се осами
Обавијен
Својом собом
Ах, шта мари?
радим шта хоћу –
Савијам још један џоинт
Чекајући са мном
крај тог ефемерног
Постојања – месец
Издужено острво
на небу
Млечна стаза
Ремети суштину мога духа
сва та храна
Коју треба да скувам
Луд исписах завесе
песама
У пламену
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На сунцу
лептирова крилца
Као црквени витраж
Изненадило би те
колико сам мало тога знао
Све до јуче
Или, ударали ми истом ил’ различитом
стазом
Сваког прати месец
Молим се без престанка
говорим
Сам са собом
Узми чашу воде
из океана
И ето мене
Сутон у светим
шумама –
Прашина на мом прозору
Да ли знаш зашто се зовем Џек?
Зашто?
Ето зашто.
Хаику, шмаику, не успевам
да схватим намеру
Стварности
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Рано јутро у друштву
веселих паса –
Заборавих на Стазу
Пас је зевнуо
и замало прогутао
Моју дхарму
Трава се љуља,
Кокош кокодаче
Ништа се не дешава
Нема Буде
јер
Нема ни мене
ВРЕЛИ ВЕТАР
даје боровима
Дубок говор
Гери Снајдер напушта дашчару
као дим –
Моје усамљене ципеле
Сутон у пролеће
на Петој авенији
Птица
Пшенични силоси су усправни камиони
који допуштају друму
Да им приђе
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Поље у јутро –
поглед ми привлачи
коров
Појео хамбургер
Кони Ајленд
У Ванкуверу, Вашингтону
Трчи за тим
телом – трчи за
Распаљеном ватром
Ничег тамо нема
јер
Ме није брига
Јадно, крхко тело –
Одговора
Нема
Олуја се,
попут Достојевског
Припрема док ослушкује
Оно што промиче
забавља се тиме
Да буде роса
Призвах Хана Шана
Кроз маглу –
Тишина, рече
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Призвах – Дипанкара
Поучи ме
Не рекавши ништа
Птица оде
Док је простор растао
Бео страховито
Стопирао сам хиљаду
миља да бих ти донео
Вина
Звук тишине
је једини наук
Који ћеш добити
Ниједан измишљени суд
о форми,
Облаци
Америка: дозвола за риболов
дозвола
За медитацију
Нирвана, као када киша
угаси малу ватру
Чему објашњавање?
носи свој терет
У тишини
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„Ти и ја”
певах
Гледајући на гробље
Долази пролеће
Да, сва та машинерија
Низашта
Ко мари за посечена стабла
Провансе? –
Пут је пут
Неко ми зазвони на врата
Ко је? Рекох
Ох, зар је то овде уопште битно
Пун је месец у крошњама
с оне стране улице –
Затвор
Грејхаунд аутобус,
јури кроз ноћ,
Вирџинија
Књига
се држи сама од себе
На полици
Талог моје кафе
блиста
На јутарњој светлости
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Сви ти мудраци
спавају
Отворених уста
Гери Снајдер
је хаику
У даљини
На тротоару
мртво птиченце
За мраве
Заувек и заувек
добро је све –
Шуме у поноћ
Ноћ јесења –
моја мати себи сече врат
Ноћ јесења –
моја се мати сећа
мог рођења.
Брига ме
ниски жути месец
Мене воли
Прејаки ветар –
Празно гнездо
У поноћи
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Ноћни пљусак – комшије
Се надвикују
У суседној кући
Одложи оловку –
нема
више мисли, нема олова
Јуни – снег
пупољака
По земљи
Стабло које се њише
на месечини
Прозрело ме је
Стабла не могу да посегну
за чашом
Воде
Пупољак у снегу –
смртоносна борба
Између две птице
Радни сто засут
поштом –
Мој дух је спокојан
Играм кошарку –
сусетка
Ме опет посматра
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Ох, птице
у зору,
моји отац и мајка
Пролећна ноћ –
лупа комшије
У реновираној старој кући
Звезда падалица! – не,
Свитац! –
Ах, јест, јунска ноћ
Мушкарци и жене
Брбљају под
Вечитом празнином
Док ходам по води
сен ми
Тежа од олова
Сам, у
ритама, циркам вино
На месечини
Два аута промичу
низ ауто-пут –
Муж и жена
Ох, испио бих
сву Жуту реку
У својој љубави према Ли Поу!
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Моји се критичари беспрестано
мигоље као
Отровни бршљан на киши
Јесења ноћ
знак Војске спаса
На згради од хладних цигала
Велике журке уз алкохол
и клавир – Божић
Дође и прође –
Што се Кенедија тиче –
он је с јесени спавао
Поред стабала спокојних шуморних
Син се тихо
пакује док
Мати спава
Столар с пролећа
зен
Чавла и чекића
Тиха ноћ јесења
а те будале
Започињу свађу
Бик који Седи намешта
појас: мирис
Димљене рибе
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Киша на Лицу
посматра с брда:
Ено Кастера
Са енглеског превео
Борис Лазић
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Томислав Маринковић
ЧЕТИРИ ЛЕТЊЕ ПЕСМЕ
СУНЦОКРЕТИ
Улазим међу мирисна
мала сунца у висини очију.
Без сувишних мисли,
загледан у сиву траку пута,
замолио сам пријатеља да ту стане.
Неугашен мотор аутомобила
наставља да мрмља испрекидане
похвале времену које, чинило се,
стоји у месту; док су се точкови
предавали брзини и гутали километре.
И страшило у раскораку,
и вране које га надлећу
чврсто су уверени да не постоји прошлост.
После потрошених часова,
дан се стишава, савладан
жестином земље и сунца.
Сунцокрети сада личе на
одећу коју су у ходу одбациле
и брзо поспремиле нечујне сенке.
У међувремену, све што сам био
овде је нашло свој кратки предах.
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Живот није више подељен на
посивеле и нетакнуте странице календара,
на оно пре и оно после –
већ лебди слободан изнад поља, као да каже:
– Погледај, свет је милостив!
Светлост тренутка обасјава
и ситне семенке сунцокрета
и твоје постојање.
КРАЈ АВГУСТА
Кроз разређени ваздух,
већ се назире крај августа.
Дани су близаначки слични,
као тегле на полици
повезане прозирним целофаном.
Пролазе безвољно
и цитирају један другог.
Дрвеће на сунцу,
усредсређено на раст.
Кровови и антене загледани у бескрај.
Сенке повучене у тиху анонимност.
Океан часова почиње да се мршти.
Важећи облици естетике
биће замењени неким другим.
Стигло је, поверљиво шапуће ветрић,
нежно чудовиште – ноћ.
И птицама што су се чудно
умириле на гранама јасно је:
дан се завршио и неће га ни
најизоштреније слике оживети.
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Ни успомене које склопљених
очију читам, ни пулсирање света,
док покушавам да заспим.

У ПАРКУ
На просценијуму градског парка,
траје представа од које,
све мање избирљива,
и поезија живи.
Велика улога пристаје вижљастом бићу,
набијена је гестовима и
задовољством због постојања.
Публика не схвата
крајњи смисао тачке
са безброј пируета.
Јурити славу у игри шишаркама,
чини се узалудно насупрот малаксалости
природе и тромости поподнева.
Но, зарад виших разлога,
следи сечење ваздуха оштрим скоком,
рашчешљавање крзна и укопавање у месту.
Неми посматрач, коме је
свака помисао блиска,
пита се шта је на реду.
Хоће ли љупка главица
шмугнути у жбун
или у песму.
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КОШАВА
Кроз прозор аутобуса,
све видиш брзо и одједном.
Кесу која се подиже и кружи
изнад београдског предграђа,
младе тополе што се хватају
у коштац с ветром,
величајући обичан живот.
Иза тебе, испрекидано, дише град.
Кроз подигнуту рампу,
истискује те из себе
и гура у ноћ,
иако не каже – иди.
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Марјан Чакаревић
ГОСТ У ДОМУ
(Успомени на достојанство Јана Скацела)
У игри се морало учествовати:
живети:
на махове спокојно,
обасјан жижом стиха
или тишином вина,
окружен лавовима и њиховим
организационим способностима,
дивокози ишчупати језик,
требало је писати неприкосновене стихове,
заједно са неколицином
чувати кључ (дома),
иако их је неколицина у сваком случају;
оно битно
увек је пуцало у очи,
потом суспрезање,
искуство искушења,
највише стрепети од тих ситних,
безначајних компромиса,
живети међу жицама,
прошетати градом слободно,
одморити под дрветом,
испишати се у реку,
вратити се дому
као увек нежељени гост,
увек неизрачунљиво жив.
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ДЛАКЕ
(Синиши Туцићу)
Хтео сам да се заљубим
али сметале су длаке.
Проклете длаке
ницале су свуда,
израстале равномерно и пуне самопоуздања.
Начуо сам понешто и о страним језицима:
да њихова је техника као бријач,
учио сам наврат-нанос.
Али длакав простор се ширио унутра:
у трбуху је скакутао миш,
соба је пуштала бркове.
Био је то болан процес,
длаке су урастале у тело зидова,
у моје топле, беле зидове;
на зградама сам видео маљице:
из даљине деловале су безазлено,
али примакавши се схватио сам:
то је она оштра брадица од неколико дана
тзв. робијашка,
на коју жене највише падају.
И на језику сам почео да их осећам,
лепиле су се,
качиле о пљувачку између зуба,
све теже сам изговарао сугласнике.
Ко је тада могао да ми поверује
да сам се заљубио:
нико жив.
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ЈУРОДИВИЈЕ
(БСО-у)
сам себи разумљив, дакле
мислив, једино језиком града –
чији сав простор као запремину,
као попудбину свугде са собом носим –
прошао сам прпошно кроз,
и то нечим налик на подривач,
на тањирачу.
не рилне и музикица за самозаборав:
дубоко орање! као кад се са женом
легне трећи-четврти пут; луђе,
јуродивије сам репродуковао –
ја песник међу младићима –
волшебније сам редистрибуирао.
никако дијачки, дечачки,
већ стваралачкочиталачки, делатно,
али и ситносопственички,
мангупски, н-агонски, истински,
наскакивао сам,
на дубљем плану напредовао;
иако,
испотиха,
вечити
ђак.
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БРКА
(Стјепану Гулину)
једном је један неговао бркове
као песме
као инсталације
али у моди су кредити
и полудисперзија
зграде успијуше
у њима старци живе вечно
као Србија као Југославија
сишу лимунове и грицкају јабуке
бикови еластичне краве и деца телад
али није брка во
није брка веселник
пришао би он на прстима
пљунуо би им у прозор
да се смрзну до зуба
али пред зградама су даске
са ексерима на готовс
пред зградама су лепљиве траке
са длакама од подављених мачака
друга ће хирургија овде да ради
помисли брка и оде доле
право у град
дође брка до сржи па викне
банко, лепојко
спремај мираз
ожени се мноме
или ћу те лицем у лице силовати
а она му се подаде
и ено га сад!
на то присутни грађани повикаше: тако је!
и дадоше се у бег
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Никола Париповић
СЛОВЕНСКОМ ПЕСНИКУ
Нека се Герман надвија
Над своје тамне бездане,
Док твоја песма извија
Красоту ноћи звездане.
Нек галски певач излуди
У жару плотског пламена.
Твој стих ће све да застиди
К бела риза ланена.

ЈУГ
Опет те штедро поје
Борови Илирика
И тако присно зари
Рески вез Динаридā.
И сада цео можеш
Са горјем да се успнеш,
Са борјем да захујиш:
Дубином да забродиш.
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СТЕФАН ДЕСПОТ
Од Дунава до Анадолије
Витез усправан у себи копни.
Ни сузи места да се пролије
У тесној полумесеца опни.
Отац у кивот, сестра у харем,
Он са војскама охолог зета,
Док, тињајући потмулим жарем,
Уморни дамар се не расцвета.
ПОЕТИКА ПРИНЦИПОВА
Због младићког Балкана
У мемлу тромог царства
Због распеваног југа
У замишљени север
Због наше лирике
У вашу логику
Ради битија
У небитије:
Пуцам.
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Милан Милошевић
БИЛА ЈЕДНОМ ПЕТЉА У ЧОВЈЕКА...
(Уз пјесме Горана Гаврића и Милана Ракуља)
Поезија данас? Веома занимљив, али неисплатив
архаизам, рекли би издавачи и менаџери аутора
лијепо укоричених свезака данас познатијих под
брендираним именом бестселер. У ери помахниталог
маркетинга, незаобилазних друштвених мрежа и
исповијести полуписмених естрадних актерки, поезију
не налазимо на попису, по људско образовање, нужних
ствари. Она је постала почетнички гријех, добра само
зато да се с њом кале млади таленти, који ће с њом
на вријеме раскрстити.
Двадесет први вијек је свратио и у наше крајеве
и са собом донио мане и врлине модерног доба. И
код нас су свјетске тенденције, макар у погледу поезије, ухватиле коријена. Махом млађахни корисници
друштвених мрежа бесрамно цитирају туђе умне
ријечи из непрочитаних дјела, а сладуњавим стиховима квазиромантичне дјевојчице покушавају задивити свој виртуелни публикум. Мало се пише, много
преписује.
Такви предуслови за пробој у свијет познатих
и заслужних није обесхрабрио Милана Ракуља и
Горана Гаврића. У борбу с приватним и државним
вјетрењачама улијећу два млада пјесника чија имена
историја српске књижевности неће пренебрегнути
у будућности. Два другара, сличних пјесничких сензибилитета, узора и намјера уз много самопрегора
успјели су објавити своје првенце, које су уздигли у
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бардовске висине својим надахнутим заједничким
наступима на многим поезијским приредбама. Њихово
међусобно допуњавање на сцени није вјешто уиграна
комбинација лажних емотиваца већ природан иступ
двојице истомишљеника који дјелују као један ум.
Кохезиона црта међу њима је толико јака да се горепоменути тешко могу замислити понаособ.
Ракуљев „Глуви путник” и Гаврићев „Тунел” су
хвале вриједне збирке пјесама које су већ овјенчане
разним признањима и похвалама искуснијих пјесника,
а њихови ненадмашни наступи на Стражилову и у
Новом Саду су визуелно забиљежени. Њихов начин
преношења „луче” обичним смртницима је често дјечачки разбарушено безобразан, али зато ненаметљив.
Њихови првенци су поприлично неуједначени јер су
у њих унијели све пјесме које су дотад написали па
се приликом селекције поткрала и нека слабија, али
зна се колико је пјеснику тешко одбацити своје „чедо”.
Већина критичара „прозападњачког” усмјерења
ће заступати суд да је оваква поезија и поред очигледног версификаторског умијећа поменутог двојца,
већ виђена и прежаљена те да треба градити нову,
лијепу, замршенију лирику. Тим „становницима
свијета” неће бити довољни црнохуморни и двосмислени стихови прожети виртуозним поигравањем
с лексиком нашег четвороименског језика, којим
обилују Ракуљеви и Гаврићеви редови. Како смо
напоменули, поезија у свијету је попримила изглед
неразумљивог мрмљања, а женска поезија се насилно
одваја као посебан корпус званично несхватљив
мушком дијелу публике, јер је пубоцентричан, а тематика се своди на vaginalia et alia приче док су версификаторски и смислени дио потпуно непоетични и маргинализовани. И у таквој ситуацији за поезију, написати
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нешто искрено и српски иронично, стандардном
„крајишком” метриком и римом је можда исувише
велик искорак за размажену критику.
Милан Ракуљ и Горан Гаврић као дјеца рата пјевају из искуства. Више пута оспоравани и обесхрабривани у својим наканама, њихови стихови су доказ
да се нису предали, а предаји су били близу. Нема
високопарних говора, нема патетичних бесједа, нема
шлихтања структурама. Само стих до свог брата стиха.

УДК 821.163.41-1
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Милан Ракуљ
ГЛУВИ ПУТНИК
Узалуд ми се уносиш у лице,
обесхрабрујући гласу разума,
ја сам класични модел скитнице,
неименовани чувар локалног друма,
пусти ме да владам улицама
у мом скромном кружном путовању,
да пркосим затвореним границама,
далеком свијету и новом свитању,
да громове хватам зубима,
да ми кишница брише име,
да умрем у сопственим мислима
и да васкрснем у туђим, пусти ме,
немој да причаш, више не чујем
савјете за манипулацију мог хода,
не желим да слушам, сад путујем
гдје год ме може понијети слобода;
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у јефтине љубавне промоције,
у мрачне буџаке влажних соба,
у кафанску буку прљаве провинције,
у паклено тиху атмосферу гроба;
напуштам те моја здрава памети
што би ме коштала обичног живота,
тачке с најмање бодова на мети,
несрећне кугле седмичног лота;
из пробисвијета ограниченог покрета,
из мртваца ког ништа не боли,
из птице скраћеног лета,
изаћи ће дух који путује и воли.
УДК 821.163.41-1
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Горан Гаврић
ТУНЕЛ
Кривицом смо се својом нашли у тунелу
не тражећи спаса у Његовом тијелу.
Не постоје чуда, ни исцјелитељске моћи
да разбију мрак мрачнији од ноћи.
У груд’ма стегло, срце дрхти као кобра,
они што нас хвале не мисле нам добра.
Из пријашњих рана лије па губимо снагу,
нашо нас је крвник по крвавом трагу.
Ово наше оружје, пошаст што се спрема,
рак рана је души и бојеву главу нема.
О, богохулна сјенко, штетоносна грбо
стријепим под тобом кано дијете голотрбо.
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Узимаш ми благо да би ми рђу дала,
завијаш ме њежном свилом неморала.
На прошлост ми увелико бацају прашину,
отимају светиње, прекраћују истину.
Историју ми ките да би напосљетку
злочинство и поганлук свалили мом претку.
Килава ће дјечица подробно да уче
ко је окупатор, шта је било јуче.
Кад с прецима сврше јурнуће на вјеру,
стјераће је у ћошак, узеће јој мјеру,
Без компаса обезглављен моћи ћу да ’одам,
ђедовину и ћаћу будзашто да продам.
Копрена црна на душу ми пашће,
посклизнућу онда у горе бешчашће;
постаћу разбрат, пробисвијет и оцеубица,
кајања неће бити да спере ми љагу с лица.
Куд да се денем пренеражен и јадан,
изнурен злом слутњом, потучен и свладан?
На огњишту моме туђ се барјак вије,
треба л’ да се изнова сјећам Албаније,
да васкрсавам старе патње и страхоте,
и припремам за нове душевне голготе?
Пјано ми чело гори и образи бриде,
видим куд ми народ срљајући иде.
Коме да се молим, ајде, којем Свецу
да уразуми и спасе сву бестидну дјецу,
да опомене и уједини снагом свога гласа,
да у себи пронађемо то острво спаса,
да избави сужње од даљег страдалства,
брат на брата ножем иде због ривалства.
Без постоља и рама жалосна смо слика,
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заморчад за вјежбу, спровод мученика,
без коријена и вјере, љубави и слоге,
каљав смо отирач за свачије ноге.
Зар бездушник бити, дио мрачног царства,
и цркнути ко пас, без трунке достојанства?
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КРИТИКА
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Александар Б. Лаковић
МЕДИТАЦИЈЕ УСРЕД НАРАТИВНЕ
ДЕСКРИПЦИЈЕ
(Петар Матовић: Одакле долазе даброви,
Културни центар Новог Сада, Нови Сад, 2013)
Трећа књига стихова Одакле долазе даброви
песника Петра Матовића (р. 1978) значајно се разликује од претходне (Кофери Џима Џармуша, 2009)
и по садржају и по версификацији. Наиме, песник
своју најновију књигу отвара песмом Завесе, посвећеној Јовану Христићу, и то њеним првим стихом
(„Ноћу, ако на балкон изађеш, звезде нећеш видети”)
успоставља дијалог са блиским стиховима поменутог песника, али и битно одступајући од семантичке
равни стиха-узора. Као да се овим почетним стихом
у књизи и одређује основна нит песничког дискурса,
која негује традицију високомодернистичког певања
(Г. Коруновић) чији су промотери, поред Христића,
и Иван В. Лалић и Бора Радовић. Дакле, у питању
је необично завидан и захтеван поетски поступак,
који песник Матовић заиста вредно наставља по
угледу на поменуте узоре и вредне представнике
висококвалитетног српског песништва друге половине двадесетог века.
Међутим, оно што песника Петра Матовића чини самосвојним и аутентичним песничким гласом
јесте његов неочекиван и специфичан спој дескрипције и медитације у оквиру стишаног и успореног
наративног исказа. Наиме, чешће екфраза, ређе
дескрипција јесу кључни песнички ток песме-реке
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без бујица и ковитлаца, равномерне и истозвучне,
без већих отклона и исклизнућа, без распрскавања
и скокова, али која се значењски и садржајно доврхуњује есејизованим и примереним рефлексијама.
Такве су медитације, у пуном смислу те речи, део
односно саставни стих песме, и то њена стожерна
есенција или разлог стваралаштва. Међутим, емотивно-медитативна компонента, иако смештена у
стиху-два, због продуженог начина исписивања
стихова, пре свега, припада самој песми – целој
песми, а не само издвојеном стиху, што се мора
узети у обзир, при тумачењу како читаве књиге,
тако и изабраних стихова у даљем тексту, који
нису увек потпуни и адекватни репрезенти песме.
На пример, уз сва наведена ограничења, у песми
Кљунови читамо следећа, мада нешто дужа опесмотворена промишљања: „Дисконтинуитет је допустио /
сумњу, тмина није дељена, тако су настали / континенти неповерења, сада су то планете // неразумевања” или, пак у поменутој песми Завесе краћа и
ефектнија медитација: „У варници праска остао је
упамћен шок / почетка”, као и у песми Припадања:
„овостраност само је једно / присуство”. Али, и у
бројним другим песмама, присутне су медитације
које препознајемо и прихватамо, независно од њихових сопота. Иначе, медитације песник, у истој
песми, и дефинише: „рефлексија је неочекивани
инцидент / промене простора”, мада им, можда,
више приличи синтагма-ознака као што је Кантов
„интелектуални опажај”, и то промишљајући и
досмишљавајући.
Често су песникова друштвено-одговорна и оправдана промишљања иронизована до гротеске („Политика коегзистенције избрисаће границе / тела и
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окружења: ми смо један плус” – песма Градско зеленило; “Индустријским пејзажима доминираће црно-бели / храмови златних купола и флуоросцентних
крстова ... Наша потомства спаваће у металним
опиљцима ... Заштитни комбинезони рефлектоваће
језике пламенова / из високих пећи ... Историја ће
остати без депоа. Нафтна испарења, угаљ / и спаљена гума: тако је све почело, тако је мирисало /
детињство” – песма Са крајолика), из којих се наслућује песниково право на камијевски отпор и бунт
против постојеће егзистенцијалне угрожености у
виду планетарне претње и искушења. Читамо и
врло кратке јетке и иронизоване слике: „Свет
долази // из утичнице”. Посебно су емпатичне
синтагме: „михољски смог”, “кредитно ропство”,
“каријерно ћутање”, који одсликавају и песников
и наш тренутак хаоса и апсурда. У прилог том закључку су и поједини наслови песама: Хипермаркет,
Скретничар, Корпоративни номади, Стакло, алуминијум, Меркантилна хирургија.
Нарочито у последња два циклуса (Фронт:
стакло, алуминијум и Путовати у Утрегт) од
њих укупно четири, Матовићеви стихови удомљују
и одређене топониме са песникових путовања, као
и познате песнике и уметнике, због чега се достиже
и њихова метатекстуалност, и њихова надзначењска
екскурзивност, вишепросторност, трансвременост
и доступност, као и њихова садржајна свежина,
тако потребна одабраном песничком обрасцу, који,
у овом примеру, захтева завидну и равномерну организацију стиха.
Затим, стихови песника Матовића су утишани,
спороглагољиви, дугокончасти, мање реторични и
мање згуснути и пренапрегнути од рецимо Лалићевог
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експлозивног стиха, али су пренасељенији у односу
на Радовићев економичан вокабулар, што, све скупа,
нужно прати нешто спорији ток и развој песме, као
и њеног садржаја. Штавише, Матовићева реченица
је необично продужена, која се додатно наставља
у неколико наврата. Као да припада есеју. Затим,
она је стога и статична, иако се учестало прелама
и преноси у наредни стих, али и у следећу строфу,
што су и већ цитирани стихови документовали, а о
чему и сам песник изненађујуће пише: „Спознала
сам / мајсторства: како синтаксу ломити у опкорачењу
/ спонтано као тело у захтевним сценама”. Чак, у
песми Контрасти, песник Матовић прелама и
реч, враћајући је у своју прволикост: „презасићење
боја доноси не- // поверење”.
Дакле, иако су координате модернистичког
Матовићевог дискурса високо постављене, али и
достигнуте у овој пригоди, ипак, уочава се и извесна
уједначеност стиха, понављам, без вртоглавих
измена, што привидно и мотивско-тематску разноликост некако мимикрише и на први поглед, представља је као сродну и компактну, а што Матовићева
књига очито није. Таква ситуираност књиге захтева
и тумачеву упорност у разоткривању значењске и
садржајне вишеслојевитости, мада равномерним
и уравнотеженим песничким језиком изнете на
светло дана. У супротном, тематско-мотивска уједначеност не мора обавезно бити квалитет, већ се лако
може претворити и у једноличност (Б. Самсон),
додуше спорадично песме то чине у Матовићевој
најновијој књизи, која ипак обилује значајним
садржајним захватом и опсегом, на нивоу друштвено-историјских тема и медитативних коментара.
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Наиме, једноличан и равномеран је дискурс, а
никако садржај.
Инсистирање на тематској дисперзији и извесној
динамизацији доноси изненађење код читалаца
(без потребног стрпљења) након првог читања
Матовићеве књиге Одакле долазе даброви, али,
када се сагледају песникова мотивска упоришта, може се уочити животност и емпатичност саме књиге.
У прилог таквом промишљању неопходно је рећи
да су сопоти Матовићевих песама врло различити,
обични, непеснички чак (пад комете, голубар,
скретничар, кондуктер у возу односно његова
црвена капа, доживљај собе, вожња бициклом),
али и литерарни (на пример, песма Пролеће у
Галицији), историјски (песма Нећу о Аушвицу),
затим, бројни путописни утисци, “корпоративни
номади”, што је заиста далеко од садржајне једноличности.
У наставку ће, претпостављам, бити довољно
навести неколико упечатљивих темата који ће
сумарно и у извесном кружном току одредити
песникову тематску преокупираност и свеобухватност,
која се тиче угроженог појединца и колектива,
као што је и поменута иронично-гротескна, али и
апокалиптична и орвеловска песма Са крајолика
детектовала песникову оправдану забринутост
(„Номадске насеобине биомеханичких радника /
усталиће се у крајолицима језера течног метала”)
за статус и будућност усамљеника и заједнице,
који су у општем расапу, безнаду, раскућености
стварној и фиктивној, обешчашћивању, обеспредмећивању, обезначавању и осећању сувишности. Коначно,
ево већ поменутих отргнутих тематских колажних
јединица, као што су, на пример, слике Јасперсовог
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бесмисла („престајем да се бавим значењем”),
одрицања од узвишености („пошаст дилера и ловаца
у мутном”), отуђености овде и свуда, данас и увек
(„Раздељени на неколико језика и тржишта, / између виртуелних мрежа отаџбине и / напорних
сећања”), застрашујуће меркантилности преточене
у морбидност и монструозно зло („Колико стаје
јетра, срце, посебице залисци, / бубрези – млађи,
старији, пушачки-непушачки”), опште и личне
еко-загађености („пливају корозија и мазут у злату
сутона”, “То је мирис гуме, бензина и кромпира /
спаљеног у масти / на ободу / маргини града”), свесност бесповратка као коначности („Ране су / оно
што опомиње да нема стубишта, собе и / повратка”),
умножавајући нихилизам („Широки екран кладионице, / билијар, урамљене црно-беле / Алабаме и
тежине празника: / као капилар, пуца мисао / о
суициду!”), па и оправдана жал за прошлошћу,
емоционално пребогатом и препознатљивом, колико год материјално осиромашеном („мењају се
извори светлости – емотивног / додира; још само
на рубовима остају бербернице и / млечни ресторани патинираног линолеума”). Уз све то и убедљиви и есејизовани доживљаји са бројних путовања,
у потпуности допуњују мотивски распон и утемељење
Матовићеве најновије песничке књиге.
Ипак, симбол човековог пада јесте град, као
место порока и бесмисла (уједно и просторна одредница књиге), док су последице технологије и
индустријализације неоспорни узрочник наметнутих
друштвеноисторијских стега и болести („Органска
промена / светоназора сада се одиграва у шумећој
технологији”), а што сведоче и раније цитирани
стихови.
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Никола Теофиловић
НАДЈЕЗИК КРАЈА ВРЕМЕНА
Мисао о роману „Бестјелесна”, Бранка Брђанина
Бајовића
(Бестјелесна / Пут укруг, Филип Вишњић, Просвета,
Београд, 2013)
Мали је број писаца у српској књижевности који
успевају да се не стиде своје вере и порекла, религије предака; мали је број оних који се упињу да дозову
у књижевну традицију српске књижевности православни сензибилитет и симболику ортодоксне вере.
Разлози због којих тога нема у нашој књижевној
мисли су веома једноставни. Религијска димензија
наше писане речи је дубоко у другом плану, веома
често је и нема и тако је још од Вуковог времена,
тачније од Вуковог сукоба са митрополитом Стратимировићем, када се у најдубљој суштини нашег језичког бића сукобљавају црквени и народни језик.
На мисаоном плану се то одражава губитком мноштва
речи и појмова који бејаху у вези са духовним животом
Срба до деветнаестог века. Духовни живот савремене
српске књиге није успевао да у себе укључи традицију писмености која није вуковска.
Свој живот, српски народни језик који се касније,
после смрти Стратимировићеве, устоличио као књижевни, хтео је да развије своје идеје и мисаоност по
угледу на француске или немачке матрице, како је
своједобно писао Пера Тодоровић. Преко експресионизма, суматраизма, комплетне авангарде, па
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све до партизанског соцреализма и ћосићевског
ламентирања над родом и историјом.
С друге стране, црквена књижевност није налазила начин да уђе у традицију српског језика, вечито
сматрана опијумом за народ, али и сама догматски
везана са својим окошталим истинама, религијска
књижевност није пратила овоземаљско време, и
савремену патњу и муку човекову, већ је остала загледана у вечност.
На тој пукотини српског бића, налази се Бранко
Брђанин Бајовић, који се опредељује за синтезу целокупног књижевног искуства српске писмености.
Такву синтезу је још одавно извршио Његош, сједињујући дух појединца са духом племена кроз ритам
народног десетерца, мирећи појединца са племеном.
Бранко пише Трнов вијенац, своје песме којима се
одређује као синтетичар српског књижевног искуства,
настављајући оно што је Његош радио у деветнаестом
веку. Видећемо међутим, Брђанинова синтеза иде
према апокалипси, иде преко романтичарског поимања нације у свечовештво.
Поред песама, ту је и прозна трилогија, Михаил,
Сила, Бестјелесна, тројединство Бранкове мисли
и демонстрација његовог мајсторства у познавању
језика. Синтеза, никако подела нити анализа. У последњем тому трилогије Бестјелесна, опет налазимо
детективски роман као матрицу или као античку
маску којом се прикрива лице приповедача. Популарним жаргоном и тоном приповедања, као у свеска-романима који су се куповали на трафици, Бранко
нас још једном уводи у Сарајево, осамдесетих година,
у време када се крах Југославије слутио кроз маглу
која се наднела над Титов пут са којег се није смело
скренути.
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И на један нови начин, као и у Сили, оживљава
српски језик са својим лингвистичким правцима.
На пољу семантике, умножавају се значења многих
речи, српска реч и фраза препознаје своје синониме
у туђицама, цитатима из филмова.
Паралелно са детективским заплетом, тече и прича о Ахму и Велаги, андрићевски сиже са мноштвом
гномских сентенци, још једна исповест из Проклете
авлије која се шири кроз времена чувајући у Бранковом
српском језику, оно што се данас назива бошњачки.
И заиста, у једном таквом судару оријента и
запада, два типа приповедања као да су писала, два
различита писца на два различита језика; доима се
као да читамо превод романа Агате Кристи и неки
необјављени Андрићев текст сједињене у целину.
Бранко Брђанин дакле, одлази један корак даље
од Његоша у синтези. Овде функционишу заједно
два супротна света, два супротна схватања живота,
у јединству различитости. И то је ваљда, неопходно,
да би се разумело Сарајево и Босна у својим предратним, ратним и послератним искуствима. Ко је
убица? Ко је изазвао рат и гомилу неразрешених
убистава на обе зараћене стране, колико романа
Агате Кристи би било потребно да се опише свака
смрт, да се изврши анализа, уочи мотив, нађе починилац? Не, не може бити толико романа колико је било
убистава... Може ли се наставити живот, суживот,
егзистенција после неразрешених злочина?
Одговор на ово питање не може стати у једну
реченицу, у једну мисао. Могући одговори су расути
као бисери по страницама романа, смештени у различита времена, додељени мислима различитих ликова.
Унутрашња организација хаоса или како је писао
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Леонид Шејка: Да би се живело у свету потребно
га је поново створити.
Бестјелесна захтева да се чита са оловком у рукама и спремљеном бележницом, ред по ред, како
је то некада подучавао Богдан Поповић, јер из ње
избијају као гејзири ауторове рефлексије. Писац
је све време са читаоцем, заједно на истом трагу,
на истом путу, тражи одговор, поставља нова питања...
Понекад се питам да ли је уопште и могуће кренути напријед; има ли икакве шансе за промјену?
Можда је и мој пјешчаник добник пао на неки
трамвај и сад се возика укуруг?
И бол је добар ако је мали, мали бол штити од
већих и опомиње нас на оно што би нас могло снаћи.
Понекад литература мора бити животнија
од самог живота, да би јој се вјеровало.
Виски... Супстанца? Некад се то звало пиће!
Све се понавља, ако не баш у концентричним
круговима, онда бар у елипсама.
Во се веже за рогове, а човјек за језик.
Ово су само неке од мисли, поука, реторичких
питања, рефлексија, расутих по фабули Бестјелесне,
које овом роману дају класични шмек. Распричани
Бранко Брђанин још увек успева да поентира својим
мислима, без потребе да шокира, иритира и провоцира, а што увелико постаје петпарачки тренд савремене књижевности.
На класичан начин, Бранко је окренут будућности,
наставку живота у Босни и Сарајеву, а да се не угрози
идентитет завађених јужнословенских народа; указујући на речи писца манифеста српског футуризма Димитрија Митриновића, младобосанца, профета: Ако
су религија и морал суштина и начело цивилизације
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и културе, Сарајево треба да смисли и изрече нашу
троверну мистерију...
Али Бранко Брђанин нам казује (у загради) да
добронамерних читалаца више и нема на свету, и
слободна писана реч више нема утицај на живот, а
понор узалудности се све дубље отвара. Више нема
духа који би пробудио успаване народе, оно што је
писао Ниче (натчовечански антипод Велимировићевом свечовеку) у деветнаестом веку, увелико се
остварује данас: Још један век читалаца и сам дух
ће се усмрдети.
Спајајући наслове трилогије Михаил, Сила, Бестјелесна, Бранко поверава кључ арханђелу Михаилу,
(чије име значи питање – ко је као Бог?), победнику
над сатаном и шејтаном, а који је исти у традицији
све три конфесије, заповедник небеске војске. Михаил ће оног тренутка када победи у босанском лонцу,
победити у целом свету, јер то је ваздан исти рат...
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Недељко Зеленовић
О ВРЕМЕНУ ХЕРОЈСТВА И ЉУДСКОСТИ
(Жељко Пржуљ: Рука анђела, Компанија „Новости”,
Београд, 2014)
Круна досадашњег књижевног стварања Жељка
Пржуља роман „Рука анђела” говори о запретеном
времену херојства и људскости којег су се деценијама
многи стидјели, а само малобројни освјетљавали
слабашном лучом, али довољном да оно не падне у
потпуни заборав. И он, одмах се треба рећи, је успио
да баци још један снажан сноп свјетлости разбијајући
још увијек јаку таму садомазохистичке српске самозаборавности и самопотирања. Та иста нас историја,
коју Пржуљ не да забораву, учи и потврђује да Србина
треба добро треснути у главу како би бар почео размишљати, а и дјеловати. Ово није дјело одбране. Ово
је дјело истине.
Можда најважније је то да је ово потресна прича о
малим људима који постају велики у пресудним
историјским временима опстајања (породица Тодора
Вујичића, сарајевски видовдански атентатори...),
али и романсирана прича са стварним историјским
ликовима о којима веома штуро знамо само из школских уџбеника гдје изгледају као нестварни (Апис,
краљ Петар, краљ Никола, војвода Путник, Троцки,
Франц Фердинанд...).
Главни лик овог романа и хронике је, ако се тако
може рећи, Велики рат, а у рату мали људи постају
велики, а „велики” схвате или не схвате да су мали.
Живи људи од крви, костију и меса шетају кроз ово
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штиво, а не историјске личности испраних и препраних биографија. Они су ту само јер се без њих
не може, јер они су у првом плану тог времена о
којем аутор пише. Улогу главног лика успјешно допуњавају појединци који својим дјелима, својим чињењем
постају окосница тог херојског, али погибељног доба.
Начин, на који је писан овај хроника-роман, сличан је филмском сценарију или драмској телевизијској
серији, али оно што је између дијалогā је форма класичног прозног дјела које увијек привлачи вјерног
читаоца и љубитеља књижевности. Да би у потпуности
освијетлио вријеме у којем се радња одвија, Жељко
Пржуљ у кратким секвенцама, најчешће дијалогом
прати своје јунаке у исто вријеме на различитим
мјестима, што употпуњује драматичност штива и
пажљивог и заинтересованог читаоца држи у стању
повишене радозналости.
Кроз своје ликове аутор освјетљава једно херојско
вријеме када су родољубље, људскост и подвижништво
били параметри битисања и живљења, када је пожртвовање за више циљеве и бољитак будућих генерација било врхунац схватања улоге појединца у
друштву.
– Велики догађаји и велике битке временом поједу обичне људе и војнике, а они су их направили
великим. Жртвом, трудом и самим својим постојањем
– пише Пржуљ.
Храбри појединац се бори против силе и осионости ратоборних државних апарата и он тако постаје
жртва (не)времена и интереса велесила. Тај појединац
је свјестан да нема ништа, да нема основну људску
слободу и он се жртвује за њу. Он схвата узвишеност
тренутка који прелама историју и свјесно даје свој
живот за добробит генерација које долазе. Такво
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самопожртвовање у очима осионих ствара завист и
буди зло које неумитно доводи до трагедије, не само
тог појединца већ и читавих народа и нација.
Тако јунак Трифко Грабеж у овом Пржуљевом
роману каже: „Живот није сан у којем имаш своје
жеље и снове, него трка и борба у којој мораш имати
циљеве”. Сушта истина, додао бих.
У таквом контексту читаоцу само остаје да се
саживи са тим храбрим појединцима како би осјетио
самопоштовање и понос. Јер, како не вољети једног
Недељка Чабриновића који на самртној постељи
љекару каже: „Прије него се растанемо желим да
нас схватите, да нас не сматрате злочинцима. Ми
смо вољели наш народ. Девет десетина народа је
тежак. Он пишти, јадикује, нема школе, нема културе.
Нас је то бољело!”.
Романсирани ликови из овог обимног дјела су
прича сами за себе, али треба издвојити праве књижевне јунаке ‒ породицу Тодора Вујичића из села
Унуковића подно Трескавице надомак Сарајева јер
кроз њен живот и судбину је одсликана права и
истинска епопеја српског страдања у Великом рату.
Српски сељак и домаћин из чијих коријена стасава
једна нова генерација младих и образованих људи
спремних на херојство и подвижништво је окосница
ове потресне и надасве веома интересантне приче-епопеје која никога, ко се ње дохвати и прочита,
неће оставити равнодушним.
Ж. Пржуљ је успио у намјери да историјске ликове
приближи читаоцу, да их наслика као људе са својим
врлинама и манама, страховима и надањима, добрим
и лошим особинама, храброшћу или кукавичлуком...
У цијелом дјелу се осјећа паралела између дешавања у Првом и Другом свјетском рату и дешавања
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судбоносних деведесетих година 20. вијека за српски
народ. Логори, избјеглице, жртве, узници, џелати,
издајице, лицемјерство западних земаља...
Посебно треба истаћи до танчина изграђене ликове славних четничких војвода, али и припадника
организације „Црна рука” на челу са Драгутином
Димитријевићем Аписом.
Њему историјски факти и чињенице служе само
да потврди своју књижевну тезу, да скине маску са
лица оних који (не)савјесно хоће и настоје да управљају туђим животима и судбинама.
И кад описује судбоносне битке Великог рата,
аутор настоји да појединца, хероја или кукавицу стави
у први план, јер човјек, ма какав он био, је окосница
сваке приче. Не треба заборавити да он одлично
влада историјским фактима, јер је добро проучио
оно што су историчари записали, али и непосредни
учесници рекли или написали.
Жељко Пржуљ је готово деценију писао ово књижевно-историјско дјело, прочитао на хиљаде и хиљаде
страница историјске литературе, анализирао велике
битке Првог свјетског рата, читао исповијести малих
и великих актера тих судбоносних догађаја, али се
ослањао и на своју породичну и завичајну традицију,
имајући срећу да слуша оне који су знали да слушају
друге, да памте и да, као народно предање, преносе
са кољена на кољено причу о крвавој и славној српској историји од Косовске битке на овамо. Зато што
није учио само „званичну” историју која се код нас
деценијама сервира ђацима, он је успио да сагледа
стварну слику догађаја које описује.
Свјестан чињенице, како сам каже „истина је
једна, ал’ свако од нас је види и помиње на други
начин” аутор износи своје виђење историјских
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догађаја, али то виђење је добро поткрепљено сазнањима других и то, како се каже „из прве руке”, што
не доводи у сумњу ниједан став који је аутор изнио
у овом литерарном дјелу.
У томе му је помогло и лично искуство, односно
његово активно учешће у Отаџбинском рату било
са пушком на првим линијама фронта, било са новинарском биљежницом. Можда му је то помогло да
голготу повлачења српске војске преко албанских
врлети опише на тако упечатљив начин. Смјењују
се језиве сцене умирања и погибије, а у свему томе
аутор не може да одоли а да на саркастичан начин
повремено напише да су Енглези, Французи и Италијани српски савезници, јер истина је, или нису
хтјели или нису могли, али више нису хтјели да на
вријеме пруже руку спаса српској војсци и измученим
избјеглицама. Када је какво-такво спасење дошло
за напаћене, Србија је пјевала и дизала споменике
спасиоцима, иако то, објективно, у толикој мјери и
тако, нису заслужили.
Много је разлога што је ово књижевно дјело (то
се са сигурношћу може рећи) једно од најбољих које
се посљедњих година појавило на српском литерарном
подручју. Да није тако не би га један од најугледних
српских, и не само српских, најуже речено балканских издавача, Компанија „Новости” штампала у
својој едицији.
Послије овог обимног и тематски и литерарно
одлично урађеног књижевног дјела, аутору Жељку
Пржуљу биће веома тешко наставити свој даљи списатељски рад, јер је ово за сада врхунац његовог стваралаштва. Коначно се уписао међу најбоље, а не само
најдаровитије српске прозаисте средњемлађе генерације.
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На крају да кажем да сам настојао бити објективан у сваком погледу, али је то веома тешко, јер смо
Жељко Пржуљ и ја почели интензивно друговати
почетком судбоносних деведесетих година прошлог
вијека, заједно ратовали и почели радити новинарски
и списатељски посао, били критичари један другом
у литератури и животу. Он интензивно прати мој,
а ја његов књижевни рад и могу рећи да један другог
читамо.
Зато на питање: „Пишеш ли?”, одговарамо питањем: „Читаш ли?”
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Мехмед (Меша) Селимовић
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА1
Још од давних времена био је познат систем
телесног васпитања. Али сваки систем имао је нешто
своје, јер се сваки покрет и свака мисао удешавају,
мењају према крајевима и људима који их стварају
или примају. У теловежбу се уноси индивидуално
специфично-народно, нешто што одговара том крају
и тим људима, њиховим животним покретима, њиховој
души и њиховим традицијама. ‒ Тако се по овим законима систем телесног васпитања код Словена развио
у нешто специфично словенско. Словени уносе у
регионалне и милитаристичке системе словенску
ширину.
Телесно васпитање постаје општечовечанско са
специјалним неговањем Свесловенства. Тај наш систем,
Соколства, није више само гимнастичко друштво,
већ васпитни систем којим се стварају јединке, здраве
физички, морално и духовно, корисне заједници.
Тиме он добива шири смисао. ‒ Рекли смо горе да
једино идеја одговара животним захтевима, души
и традицијама једног народа. Овде ћемо да говоримо
баш о традицији која је нашој организацији дала
име, а тиме и смернице.
Наша народна поезија је изванредна естетичка
и етичка уметничка целина, а нарочито етичка. То
је била говорница народа напаћеног и оличеног у
Текст је прештампан из часописа Соколска просвета, Београд, мај 1937, год. 7, бр. 5, стр. 182–185.
1
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патњи, пониженог али достојанственог у понижењу,
који је имао времена да ваја своје узор-јунаке а исто
тако и своја мишљења о свету. Наше народне песме
су велика књига мудрости, поштења, самопрегора,
морала. Оне су доказ величине народне душе и ванредног морала достојног да буде узор.
У народним песмама важан је уметнички елеменат, симбол, знак за неки појам. Симболи су код
нас углавном птице. Гавран је, нпр. симбол жалости,
несреће, злих вести, ластавица – симбол младости,
лабудови – симбол душевне узвишености („дај ми
боже крила лабудова”) итд. Али најраширенији, најлепши, и најразрађенији симбол је – соко. Тој дивној,
поносној птици, што лети високо изнад земље у небеској модрини, дато је посебно место, у народним
песмама. И већ само то што је „високо изнад земље” у
алегоријском смислу, даје му вредност као симболу,
јер се тиме означавају високе способности људске
душе невезане за земљу, уздигнуте над ниско-земаљско, негативно-материјално. Због тог народ и назива
готово све своје јунаке соколима, дакле, створовима
који се подижу изнад своје околине, и својим способностима, душевном величином и моралом уздижу
се као небеске птице у чистоћу узвишености. Због
истих мотива Грци су своје јунаке мистички сматрали
полубоговима. И наши јунаци носе у себи нечег надчовечанског.
Југовићи су оличење братства, братске солидарности и љубави; заједно су и у добру и у злу, па заједно и гину. Песма „Предраг и Ненад” је дивна поема
о жудњи брата за братом.
Марко Краљевић је неустрашив јунак; али он је
и добар син; он слуша мајчине савете и ради оно
што она хоће; он је и заштитник нејаких, он укида
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свадбарину на Косову на коју је сиротиња пропиштала;
он је и праведан, јер се не устручава рећи истину и
када то не иде у прилог његовом оцу; Марко признаје
туђе јунаштво и чак плаче кад је убио бољег од
себе – Мусу Кесеџију.
Стари Вујадин је инкарнација тврдоће наше расе
и поштења наших људи. Бадава га стављају на муке,
он соколи своје синове и моли их да не одају јатаке.
Милош Обилић је јунак и човек од речи: кад је дао
реч да ће убити цара Мурата, он је то и извршио, премда је знао да га у турском табору чека сигурна смрт.
Цар Лазар је оличење идеализма; кад му се нуде
два царства – земаљско и небеско, он бира небеско;
бира часну смрт, умире у борби за своју отаџбину,
јер не жели царства земаљског: срамног живота у
ропству.
Хајдуци су заштитници сиротиње; они су се одрекли удобности обичног живота и одбегли у гору, само
да затиру зулум.
Милош Војновић је добар јунак, али је у исто доба
и врло паметан; он зна да реши и најтеже проблеме
досетљивошћу и умом, проблеме пред којим би снага
остала немоћна. Том својом досетљивошћу он извлачи
из неприлике свога рођака цара Душана и сву војску.
Ни фигуре жена нису занемарене у народним
песмама. И ту су дате величанствене фигуре, прави
споменици материнства, сестринства, пожртвовања,
љубави.
Мајци је дато нарочито место. Њена огромна
љубав за децу, њена жалост због детиње несреће
дивно су описане. Страшан је бол мајке Јанковић
Стојана која: „Косу реже а виноград веже, а сузама
виноград заљева и спомиње свог Стојана сина”. Стојан је у ропству. А кад се Стојан врати и кад га мајка
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види, препуче јој срце од превелике среће. Велики
је бол и Хасанагинице коју удају поред жива мужа
с којим се растала и која мора да остави своју децу.
Из свега до сада наведеног видимо да је песничка
замисао нашла своје практично остварење у Соколству. Тиме је народни гениј још једном доказао своју
вредност, а народна традиција је добила практичну
примену.
Народна традиција је изванредна снага која животу и успесима једног народа доприноси много. Традиција је скуп животног искуства, мисли, навика.
Под утицајем традиције формира се један народ као
такав, његова се физиономија изграђује тим вековним
гледањем на ствари и живот око себе. Сваки појединац
опет може да се изгради самостално, али никад не
може да се отме утицају традиције, јер је ту традицију
апсорбовала крв свих његових предака кроз векове
и није је лако потиснути и уништити. Та традиција
и јест оно што чини народ народом, што доказује
његову вредност и животност. Народи који чувају
своје традиције, ако су оне позитивне, стално ће
показивати напредак, а они који их занемаре, неће
се моћи похвалити успехом.
Поучни су у том погледу примери Грчке и Енглеске. Грци су у новијој историји занемарили своје
сјајне вековне традиције и престали су да воде главну реч у култури људској. ‒ Енглези опет слепо чувају
све своје традиције, како од најважније животне филозофије, тако до најчудноватијих церемониозних гестова. У политици, животу, породици, правном поретку,
они се држе традиција, не дозвољавајући да се игде
оне окрње. Али зато је Енглеска данас светска сила,
сила која влада над морима и над копном. Немци
поштују своје старине, народне мотиве, обичаје;
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под заштитом државе одржавају се празници жита,
бербе итд., у сећању на обичаје старих Германа,
да би се тако очувала веза између прошлости и
садашњости.
Зар онда и ми можемо обићи своје народне традиције? Не, никако, јер то је свест живота, истина о
њему, гледање на свет – наше, специјално. И још
поготову кад је та традиција позитивна и светла
као што је наша народна, онда би она морала да
буде основа свих васпитних система, свих етичких
и моралних учења, јер се ретко где могу наћи такве
моралне и етичке величине као у нашим народним
песмама. То су фигуре у које су поколења упирала
очи и тежила да им се приближе, то су фигуре које
су храбриле да се истраје у борби за слободу и ослобођење од срамног ропства. Та народна традиција
је очувала народну свест будну кроз искушења, а
груди чврсте кроз све напоре.
У тешкој борби за ослобођење народ је гинуо,
али се није предавао јер му је светлела пред очима
слика цара Душана; гинуо је али није издавао друштво. Наша најближа прошлост извире из раније
и давније прошлости. Традиција је утицала на формирање нашег јуче и данас. Она је допринела нашем
гледању на свет. Њоме смо се запајали у моментима
наших епских прегнућа. И она је условила појаву
инспирација за многе гигантске подвиге у нашем
народу. Традиција наша, то је саставни део живота
наших предака. У њој је одсликан њихов живот. У
њој смо садржани и ми сами. Зато она и данас треба
умногоме да буде основица за целокупан наш живот
и рад. Њоме треба и данас да се напајамо. Васпитни
идеали наше данашњице морају да имају везе и с нашом
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традицијом. Велике скокове у васпитању, животу
и раду нашег народа не можемо чинити.
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Горан Михајловић
(НЕДОВРШЕНЕ ПРИЧЕ)
Ниједан мишић да затрепери. Осјећам: да затворим очи, личио бих на мртваца. Слоши ми се, зорли.
А Баба меље; све једно-исто: „Знаш ли ти” – проциједи она кроз смежурана уста – „да су у Босни некада били дивови. Причала ми покојна Симана да јој
је њен ђед Крсто казивô да су они ʼвој живјели по осам
стотина или ʼиљаду година, никад се с душом растат,
Бог да им прости. Кад је један, послије девеʼсто година одлучио мријет, скупио је фамилију да се опросте, док је при памети. Питала га максумчад како
му је прошô живот, како је издржô девеʼсто година.”
Старица се изви као да ће одскочити од клупице
на којој је сједјела, па уз видљив напор загалами:
„А он вели: На једна врата уљегô, на друга изишô”.
Потом, Крезуба Љубица поћута неколико тренутака;
па се огласи, сасвим тихо, испрекиданим шапатом:
„Е, тако и ја. Кô да сам јуче уљегла, а већ чекам да
се отворе ова друга врата.”
– Не моʼш говно натјерат да мирише!
*
Уледенила се ријека што је прије тридесет и три
године – вриштећи од неизвјесности новог живота,
пред којим се нашла – потекла мојим венама. (Кључала
од узбуђења, суновратиће се хридинама мојих разочарења; одмарајући тек понекад у питомини заједничких нада и очекивања.) Како су године пролазиле,
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кањони мојих животних промашаја су постајали
дубљи и стрмији, а стијене преко којих се ваљала та
бујица, све оштрије, суровије; и, хладније. На њима
се хладила и врела вода мога живота. (Разочарања
која је купила у наплавинама безбројних промашаја,
одузела су јој снагу; претворила је у мртвају, што
једва промиче јазом, који је пред њом и иза ње.)
Сада сам ту... илʼ у Завичају... кô пред огледалом:
алʼ, гледам у човјека чије ми лице не говори апсолутно ништа. Одраз у зрцалу прави болне гримасе:
отвара уста, говори, вришти... Равнодушан сам...
Бленем у једну тачку у туђем оку, која ми се на тренутак учинила познатом. Не, онај у огледалу нисам
ја. А овај испред огледала?
ПРИЧА О КАМЕНУ
Кад до покојног дједа Милоша стиже глас да је
Мркоња разбуцао бабу Љубицу, крв му јурну у главу
и као без душе устрча уз Чаир. Даље, до Малетића
кућа је летио, спуштајући отежале ноге на тло тек
кад би му затребао нови залет. Уз грудву врелог ваздуха, из плућа би му излазио застрашујући урлик:
– Мммммууууухххххх!
Потом је начинио три, четири ситна корака и
одлучно и самоувјерено, лименим гласом изговорио:
„Е, саʼ ћу да ти јебем матер!” Очас се нашао на пропланку на коме је пола сата раније његов омиљени
бик насрнуо на његову омиљену жену; оштрим роговима јој поцијепао одјећу, скршио кук и расјекао
раме и дојку. Бацао је побјешњели бик избезумљену
жену по неколико метара увис и удаљ, па би јој поново
прилазио, хроптећи и слинећи: узимао је на рогове као
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на кашику багера, и поново је бацао. Шта је толико
ражестило животињу, нико ни до данас није открио.
„Јелʼ жива?”, промуклим гласом упита дјед унуке,
који – слеђени – и даље гледаху у крваве дијелове
бабине одјеће. „Јесʼ! Сва је крвава.” „Новица Шешлија је стрпô на кола и поћерô коње на ʼРешу. Тамо ће
тражит ауто да је превезе у Сарајʼво”, усплахирено
ће Црнко, један од близанаца којима су, одмах по
рођењу, да би могли да их разликују, дали “колоритне”
надимке.
„Ђе је ОН?”, пита Милош; док му поглед шара
лијево-десно по шуми.
„Отишô према Меднику”, каза Жутко; и бризну
у плач.
Дјед благо помилова по коси најприје једног, па
онда другог дјечака, а опет оним лименим гласом
вели: „Е, саʼ ћу га сравнит са земљом. ʼАјмоте”.
Милош је журним кораком сјекао наквашене
иглице четинара, попадале по уском планинском
путу. За њим су поскакивали престрашени близанци.
(Послије су се свиме клели да се дједу одједном,
као да је с неба пала, у рукама створила сјекира.)
Милош је, вучен неким невидљивим магнетом, из
густе јелове шуме избасао право на пропланак, где
је пасао бик, крваве главусине и рогова. Животиња
одмах узмаче с пропланка, осврћући се према дједу,
који је – без журбе – сигурно корачао напријед.
Како се раздаљина између човјека и животиње
смањивала, тако је бик постајао нервознији, а онда
– као заобадан – ускочи у густу шикару и поче да
крши оштро суво грање. Дође до гомиле камена,
пропе се на задње ноге и предњима ускочи у омању
рупу, са свих страна окружену густом шикаром и стијенама. Врела тјелесина оста располућена на хладном
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камену. Милош потрча према бику, диже сјекиру на
раме и опет реско јаукну: „Мммммууууухххххх!”
Бик забатрга ногама, тарући тјелесином сјечиво
камена и извијајући се час овамо, час онамо, успједе
да се превали у склониште. Големе стијене откотрљаше се са гомиле, уз заглушујућу буку. Дјед се укопа
на средини пропланка. Одонуд – иза гомиле шибља
и камена – промолише се само два ужарена ока.
Животиња и човјек гледаће се дуго, непомични и
потпуно усредсређени један на другога. Три дана
и три ноћи се прометнуше у измаглици тешког ишчекивања. Четвртог дана, с првим сумраком, стигоше
задихани Црнко и Жутко, углас саопштавајући добру
вијест: „Ђеде, ђеде, баба је добро! Била је на операцији.
Саставили јој доктори кости на куку. Изаћ ће из болнице за двајесʼ дана!”
Као ни претходна три дана – када су му доносили
храну, ракију и поруке синова и брата, да се мане
ћорава посла и да се врати кући – Милош Михајловић
их и не погледа; нити каза ни ријеч. Пиљио је у двије
румене тачке што су се промаљале иза хрпе грања
и камена. Одједном, као да рукну земљотрес, та гомила уз заглушујућу буку поче да се руши. Домало
из ње изрони изранављени бик и лагано крену према
Милошу. И даље су се гледали право у очи; обојица
смирени и усредсређени. Животиња приђе на два
корака од Милоша, клекну на предње ноге и обори
главусину на земљу.
Милош замахну сјекиром: „Хххииииијј”, проломи
се Медником.
Мртва тјелесина се изврну на траву; очас пропаде
у земљу, кô кап воде. Милош погледа у сјекиру, па
у мјесто гдје је земља прогутала Мркоњу. Без журбе
и видљивог узбуђења, склони се неколико корака
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уназад; све зурећи у ону исту тачку, одакле изниче
голема, обла стијена.
Док јој поново приђе, отуда пишну цурак ледене,
бистре воде.
Не знам да ли је тачна прича о „ницању” стијене
у Меднику, али знам да сам се са тог извора безброј
пута напио хладне воде. Црнко и Жутко су ћутали
кô заливени, а Бјелогорци су у њиховом ћутању пронашли потврду тачности приче о погибији вола Мркоње и ницању извора у Меднику.
„Једном је Мркоња срушио неку ограду, а Милош
га зауларио купиновом лозом, раздерао му језик и
ноздрве. Тада се Мркоња успиздио и чекô само прилику да му се освети”, вукла се прича блатњавим
путељцима око села. „Има ту неко проклеʼство. Мркоња је био проклет, а да би Милош ишћерô то проклеʼство из њега, морô је ућерат неко друго проклеʼство
у ту стијену. Сад моји волови не смију ни прићи
Меднику, него круже око њега кô ђаво око крста.”
„Неки са Зида ћерали волове кроз Медник и они одједном нестали; а ти људи кажу да су у шуми виђели
неке стијене, којих раније није било”, плеле су се
романијским кршем бапске приче.
Ипак, најважније да је баба Љубица преживјела
и – додуше са дубоком рупом на куку и ожиљцима
по цијелом тијелу – остала витална. Много касније,
када је сахранила и Милоша и троје своје дјеце (и
када је својом дуговјечношћу постала предмет општег
оговарања), село је смислило верзију по којој је Мркоња својим убодима пренио Љубици тајну небеску
снагу. Она сама о том догађају није жељела да прича,
као да заиста крије неку велику тајну. Једном ми је,
дуго послије дједове смрти, рекла да је он забранио
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било какву причу о медничком извору; и да о томе
ћутим и ја, јер: „Сиједи све гледа одозго”.
Милош као да је заиста лебдио над Бјелогорцима
и посматрао не само своју породицу, него и све што
се дешавало у том посном романијском селу, па и
шире, по Пустопољу. И дуго након његове смрти сви
су о њему говорили као да је жив. Када се 1974. године упокојио, многи су вјеровали да је то учинио по
властитој вољи, јер није могао да преболи смрт свога
сина, а мога оца Славка. Од тада Милош добија сва
одличја легенде, а прича о медничком извору постаје
само један од доказа његове сталне присутности и
на овом и на оном свијету.
Два дана након што је сахрањен, у кућу је бануо
амиџа Димшо Самарџић и забрундао колико су га
носиле гргољаве гласне жице: „Сад сам причо са
Миʼајлом са Љеманице. Куне се свим живим и мртвим
да је јутрос видио Милоша у Меднику! Дошô до извора, сагео се, попио неколико гутљаја ледене воде,
и усправио се пред стијеном. Каже, нешто шапʼће,
кô да се моли Богу. Утом се камен располути, дохвати
га и поново се састави! Бог је свједок да ми је то рекô.
А Миʼајло са Љеманице никад не лаже!”
Ми дјеца смо без ријечи зурили у закрвављене,
усплахирене амиџине очи. Баба Љубица нас је оштро
упозорила да не би неко од нас можда нaшао да нешто
каже на ову невјероватну причу: „Нека вас, ђецо!”
А онда се окренула према мојој стрини: „Дајдера
Јоко, наспи Димши ракију!”
*
Први пут сам пожелио да некога претворим у
камен у другом разреду основне школе. Из подеране
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крпице сјећања, што се као сумаглица покаткад
провуче између сивих облака стварности, једна нит
се пара из илиџанске улице Мухамеда Мехмедбашића,
из кошмара моје прве туче.
Истопљен пламеном сазнавања правог значења
чињенице да сам остао без оца, притиснут мајчиним
грчем да она, сестра и ја уопште нећемо моћи да преживимо, преполовљен несигурношћу коју је донијело
пресељење с Кошевског брда на Илиџу, прерано сам
почео да одрастам. Лутао сам мрачним ходницима
новог живота, незадовољан свим и свачим, а понајвише
страшном чињеницом да ми је умро отац; и то ме је
сазнање – како сам тада мислио – обиљежило за цио
живот.
ЗАКЉУЧАНА ДУША
Вијести се споро котрљају од Бјелогораца према
Сарајеву. Приче које се као овчија вуна међу прстима бабе Љубице упредају у легенду, у Дејанли Османбегову стижу као коначна истина; иако одозго, с обронака Романије крећу као нагађања, или тек обичне
гласине. „Дјед Милош закључао Мркоњину душу
у трап, и сад свако мало кô иде по кромпир и лук,
па остане по пȏ сата закључан у мраку”, увукла се
у наш мали стан у Дејанли Османбеговој готова истина, саткана од танких нити трачева рођених из дебеле беспослице. Али, ни истина, ваљда не би била
истина када је неко не би ухватио за гушу, оборио
на земљу и згазио.
„Па, то село стварно није нормално! Шта им је
Милош скривио кад га мећу у сваку изокренуту причу?
Још ће од старог направити неког чудака, мушку
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вјештицу, чудовиште”, љутито је одрезао мој отац
када је чуо причу о закључаној души. Све више га
је нервирала та голема сеоска причаоница, која је
производила разноразне фантазије, гдје редовно главни лик бива покојни ђед Милош. Сутрадан, када ме
је повео у Бјелогорце, озбиљно ми је скренуо пажњу
да не обраћам пажњу на те сеоске лудорије: „Беспослени, па будалешу преко мјере. Него, ти их немој
ни слушати. Нека ти на једно уво уђе, а на друго одмах изађе”, рекао ми је отац.
Ипак, бујици бјелогорачких прича ниси се могао
одупријети тек тако. Цијела ствар ми је постала сумњива када сам схватио да дјед заиста никоме не
даје кључ од трапа.
„Бȃбо, ја данас мислила кромпирушу за ручак”,
рекла би стрина Јока; а Милош би – након што испуши цигарету – без ријечи одлазио до трапа. Враћао
би се након извјесног времена са кантом кромпира
и покојом главицом лука.
„Бáбо кô да има мјеру од тевсија. До трапа израчуна колʼко ће чељади бити за синијом и у кромпир
донесе онолʼко колʼко треба за пите. Никад ми не
остане ниједан, алʼ ми и не зафали”, казивала је
стрина, послије, кад Милоша не би било код куће.
Никада није спомињала кључ од трапа и никада
се није жалила што она нема тамо приступ. Ни остали
укућани нису примјећивали Милошеве честе боравке у трапу. А можда бих и ја заборавио причу о трапу,
да једног дана у кућу није бануо усплахирени амиџа
Димшо: „Ама, људи, ја вам говорим да је он закључô
Мркоњину душу у трап. Ево, сад пролазим онʼда и
лијепо чујем неко стругање, кô кад би Милош на кољенима прешô трипут од зида до зида. Онда сам,
очију ми, чуо како виче: Не чините, што ја учиних”,
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брслао је Димшо. Ми дјеца смо разрогачених очију
зурили у њега, а стрина Јока се правила да га није
ни видјела. Баба Љубица је смакла наочаре с носа:
„Јоко, наспидер Димши једну ракију. И наспи и Сиједом једну, ево саʼ ће он; само што није”, рекла је
тоном који је свима у кући јасно ставио до знања
да је свака даља расправа немогућа.

УДК 821.163.41.09
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Бранко Брђанин
ПРИЧА И ПРИЧАЊЕ
Српска књижевност слабо да је имала сензибилнијег, писменијег и бољег аутора прве књиге ‒
“прозаисту на почетку”: Горан Михајловић (Бугојно,
1965 – Бања Лука, 2013) објавио је само двије књиге
прича – симболичних наслова, Сами против свих
(“Глас српски–Графика”, Бања Лука, 2005) и Да смо
живи (“Завод за уџбенике и наставна средства”, Источно Сарајево, 2007) – врхунске прозе; писца, који
је овјенчан и са неколико првих награда на конкурсима:
издвајамо признање „Младен Ољача” Гласа Српске
за кратку-новинску причу (Трамвај звани суза), и
награду за најбољу ратну причу, Српског борца.
Изгубивши атрибут новог и непознатог – а већ
стекавши репутацију „открића” – Горан Михајловић
је пажљиво конциповао своју другу прозну књигу;
добро знајући древно правило: да се првом књигом
постаје писац, али да се тек другом књигом остаје
писац. И, заиста, нови рукопис је био не само корак
даље (и више) од већ освојеног нивоа, него и врхунска
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литература ‒ књижевност првог реда! Осам тематски
разнородних цјелина, занимљивом и узбудљивом
„радњом” смјештених на географске или духовне
координате везане са БиХ-ом у разнородним временима (од средњег вијека до савремених ратних тема),
на окупу – под заједничком стрехом – чврсто држи
андрићевска вјештина приче и причања.
Необични ликови и (још и више) необични догађаји – који оживљавају на Михајловићевим страницама – чине од ове прозе штиво које се одликује јасном
препознатљивошћу и свједоче истанчан осјећај за
приповиједање; чиме се аутор снажно намеће карактеристичном индивидуалношћу. Стилска и језичка
уједначеност, призвук древности, али и посвемашња
модерност казивања; уз очевидно стрпљив и посвећенички „кабинетски рад”, амалгамисали су се у
јединствену структуру – позлаћену даром за живу
слику, брзу мисао, ефектно поређење и помало зачудна (блиска прозној фантастици) разрјешења –
досежући дах легенде и магичну привлачност поетског реализма.
Проза Горана Михајловића – и када је јасно препознатљива као особена и индивидуализована – наравно, није без литерарних “предака и узора”. Али,
посриједи је дубљи и поетички артикулисан духовни-унутрашњи дијалог са проторукописима, што се не
исцрпљује већ помало излизаном (постмодернистичком) претпоставком о “палимпсесту”. (Већ и сами
– ефектни и привлачни – наслови прича, као што
су Сусрет у Венецији или У цариградској келији,
„призивају” Томаса Мана и Ива Андрића, а – проведено са господственим осјећањем мјере – укључивање изворних записа у интегрално живо ткиво
приповиједања обезбјеђује Михајловићевој прози
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призвук ИСТИНИТОСТИ стварније-од-стварности,
реалности вишег реда.)
Изграђен осјећај за зналачки изведену поенту,
шармантност повремених духовитих и ефектних
епизода, одмјереност у казивању и брижљиво лексичко нијансирање, основни су квалитети Михајловићевих „бајки”, а цијела књига Да смо живи (аутора
који је – не случајно – осјећао како смо Сами против свих), представља блиставу будућност и андрићевских приче и причања.
У животној и литерарној ЗАОСТАВШТИНИ почившег Горана Михајловића није претекло много:
остало је више “дугова” него завршених-неокрњених
цјелина. (Најављивани и “обећани”, аутобиографски
роман о Сарајеву, или никада није ни написан, или
је – нажалост – изгубљен: није претекло ни слова
на бројним “меморијама” компјутера на којима је
Горан Михајловић крваво зарађивао за живот, пишући; иргатујући у новинарству, тој гробници литературе.) Ипак, од заборава је отргнуто – игром Случаја-Комедијанта; ако “случај” постоји – из далеке
Канаде, и стигло је до нас неколико комадића веће
прозне цјелине, који (можда) могу да посвједоче у
ком смјеру се кретала књижевна амбиција и будућа
“продукција” Горана Михајловића. Објављујемо овдје
свих пет “прозних крхотина”, свјесни како би њихов
коначни облик био другачији – свеобухватнији, пунији и убједљивији – да их је Аутор довршио, у “коначној редакцији”. И – ваља имати на уму – давно је
Марк Твен поручио: “Разлика између стварности
и фикције је у томе што фикција мора бити увјерљива!”
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Срђан Мастило
АЛЕКСАНДАР ШМЕМАН: ТРИДЕСЕТ ГОДИНА
ПОСЛИЈЕ
Године 2013. се навршило 1700 година од доношења Миланског едикта, 1640 година од упокојења
Светог Атанасија Александријског и 30 година од
упокојења Александра Шмемана. Благодарност личностима које су Цркву учиниле слободном од нелегитимности – чији узроци заувијек остају узор неприхватања некога другог намјесто Господа – у Ромејском
Царству, како би могла, без државне пресије, узносити
благодарење Њему, Црква је, поред симпосиона, писане ријечи и изложби умјетничких дјела инспирисаним овим цивилизацијским достигнућем, изразила,
прије свега, литургијски. Остаје нада да ћемо се и
епископу Александрије – без обзира на врло сложен
однос између њега и Светога Константина, или управо
упркос њему – одужити на достојан начин. Овај есеј
је покушај да, сјећајући се Александра Шмемана,
скицирамо неке од основних димензија његовог богословља. Свако ко је на елементарном нивоу упознат
са савременим теолошким кретањима наше Цркве
може да наслути какве су размјере његовог доприноса саморазумијевању Цркве и њеном свједочењу
пред свијетом. У низу изузетних богослова, који су,
афирмишући светоотачке изворе и ступајући у дијалог са савременошћу, ослобађали нашу теологију
поробљености вавилонском ропству и, прије свега,
сопственом вјековном поробљавању, личност крествудског презвитера и професора је упечатљива. Блистава ерудиција, горуће теме које је ставио у епицентар
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своје мисли, дар једноставног писања, изостанак
општих мјеста, мартирско старање о повјереној му
Цркви и бескомпромисна аргументација која, ипак,
није брисала могућност другачијег тумачења, учинили
су га незаобилазним богословом.
Преводилачки рад у нашој Цркви до новијих времена, изузимајући ријетке прегаоце, је био врло скроман, међутим, сваку похвалу заслужује чињеница да
је скоро све што је Александар Шмеман написао преведено на наш језик. Од почетка седамдесетих година
прошлог вијека, када се на нашем језику појављују
први радови некадашњег париског студента и професора – уз обавезне напомене преводилаца да се можемо
слагати или не слагати са пишчевим закључцима,
али да их не можемо игнорисати – превођење Шмеманових дјела није престајало, тако да сада имамо и
више превода истог рада, што, збиља, свједочи о зрелости наших преводилачких радионица и издавачких
установа. Међутим, оно што није добро јесте да се
највећи број превода појавио без икаквих увода који
би читаоцу пружили основне податке о аутору, смјестили његов рад у одговарајући историјски, географски,
богословски и културолошки контекст и, како то у
преводилачким подухватима озбиљних дјела бива,
маркирали основне токове пишчеве мисли, његове
доприносе и промашаје, као и исходишта идеја и
евентуалне утицаје. Такође, осјети се недостатак
студија којe би промишљалe о Шмемановом насљеђу,
које, будући да је веома инспиративно и тиче се
егзистенцијалних питања Цркве и свијета, не би
смјело остати без одјека.
Импресија која стоји у основи скоро свих Шмеманових дјела, без обзира на мјесто, вријеме и мотив
њиховог настанка, јесте заборав заборава Цркве.
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Ова синтагма, наиме, значи да Шмеман смјело казује
да је Црква заборавила темељна искуства сопствене
вјере, да би потом, како би комплетирала своју трагедију, заборављајући тај заборав, на мјесто аутентичне
свијести о Царству, свијету и литургији – као реалностима на којима Црква стоји или пада – инаугурисала
учење које је у великој мјери изгубило еклисијални
идентитет. Амбиција ових редова јесте да, без икаквих
реферисања, што једноставније – уз ријетка истицања
савремених западних аутора чија мисао је имала
сродних тема са Шмемановим дјелом, како бисмо
напоменули да се има доста тога пожњети са Запада
– покаже актуелност и провокативност мисли некадашњег становника Београда, што је још једна спона
која нас повезује са овим човјеком.
I
Желе ли се вјерно оцртати основни аспекти Шмеманове теологије, неопходно је почети Посљедњим
Даном, јер основна идеја крествудског презвитера
је била стајање свих и свега у односу ка дарованом
и долазећем Царству. Ако су нам критеријум теолошки
уџбеници и приручници, инспирисани послијесветоотачким системима, чињеница да есеј о нечијем
богословљу почиње есхатолошком димензијом вјере,
Цркве ће изгледати неприхватљиво, јер је у њима
Есхатон не само протјеран на крајеве излагања богословља, него је сваки теолошки факт откинут од њега
и лишен есхатолошке перспективе, тако да би било
очекивано да се представљање било чије перцепције
есхатологије остави за крај. Међутим, Шмеманово
становише је потпуно другачије: цијело богословље
Цркве јесте есхатолошко, јер је Црква есхатолошка
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заједница, будући да је њено дјелање у историји одређено – како је, у различитом контексту, казао Јирген
Молтман – есхатолошким обећањима њеног Господа.
Једно од најважнијих прегнућа Шмемановог тридесетпетогодишњег рада била је рехабилитација есхатологије какву је он држао за истиниту. Треба одмах
казати да је декан академије из Крествуда сматрао
да је аутентична есхатологија Цркве доживјела слом.
Тако смјелу, очајну и скандалозну оцјену су узроковале двије појаве. Прва је радикалан прекид односа
еклисиологије и есхатологије, док би се друга очитовала у разумијевању есхатологије у којем није остао
ни камен на камену од оног који Шмеман сматра
истинитим. Он прекорава историчаре Цркве – којима
и сам припада, јер, као што је познато, своју универзитетску каријеру је почео као асистент Антону Карташеву на париском Институту Светога Сергија Радоњешког – будући да су, педантно пишући о небројеним
трагедијама кроз које је Црква пролазила на свом
досадашњем путу, заборавили да помену највећу од
њих: ишчезавање есхатолошког карактера вјере Цркве.
Од Увода у литургичко богословље (и ранијих дјела)
до (послије упокојења штампаних) Евхаристије и
Дневника, Шмеман је понављао да свакоме ко има
очи да види и уши да чује сасвим је очигледно да се
током историје нешто чудно догодило опитовању Царства Господњег, јер је његова реалност, престајући
да буде одлучујући оријентир Цркве, изгубила своје
средишње мјесто у њој. Поредећи доживљај односа
Цркве и долазећег Царства у раним епохама и актуелно
разумијевање тог односа, крествудски презвитер закључује да је рана Црква – Шмеману се не може приговорити због неодређености ове синтагме, јер је
смјешта у јасне хронолошке оквире – себе кроз своју
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литургију опитовала као излазак из овога свијета,
узношење ка Царству Господњем и заједничарење
око Његове трпезе, док је данас ситуација дијаметрално другачија, јер Црква – да шмемановски оголимо проблем – једноставно нема гдје да се узнесе,
пошто је овакво виђење Цркве, Царства и њиховог
односа ишчезло из њене свијести. Посљедице заборава довођења себе и свијета у однос ка Царству, од
Цркве чине идола. Губљење опита живота у којем
он своју непоновљивост црпи из свог односа према
посљедњем обећању доводи до широм отворених врата
идолопоклонству свих врста.
Заборав Царства је имао катастрофалне посљедице
у богословљу Цркве, у личносном животу припадника
новог Израиља и, коначно, у односу Цркве према
свијету у којем и због којег постоји. Када је ријеч о
богословљу – које је одувијек било словесни израз
искуства Цркве – Шмеман прекорава ауторе старих
и нових теолошких уџбеника који о Царству, будући
да га нису могли игнорисати, говоре на оскудан, нејасан и, чак, замарајући начин, сводећи есхатологију
на излагање о потоњем догађају историје и о Господу
као Ономе који суди. Овдје треба казати да Шмеман,
осјећајући немоћ ријечи, није гајио никакве симпатије
према изражавању еклисијалних реалности у облику
прецизних дефиниција, јер су оне, како је писао, управо својом прецизношћу чиниле груби фалсификат
онога што су се трудиле да дефинишу. У личносном
подвигу лаика, мисао о Есхатону је сужена на питање
сопственог начина постојања послије упокојења, док
је и свијет доживио трагичне посљедице изгнанства
Царства из ума Цркве: творевина, чији смисао би
требао бити у пројави долазећег Царства, задобија
аутономну вриједност и постојање независно од
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Царства, чиме се – што је крупна тема Шмеманове
мисли, која би се опширно дала дисертовати – поплочава пут процесу секуларизације. Шмеман неће да
каже ништа друго до сљедећег: ако је Царство које
је већ овдје, али не још у својој пуноћи – како се
језгровито изразио Оскар Кулман – средишњи садржај
и основна инспирација вјере Цркве, онда је неприхватљиво сакаћење есхатологије на посљедњу димензију излагања вјере у којој стојимо, јер тиме лишавамо
смисла све остале димензије, смисла који је превасходно есхатолошки. Намјесто, у литургији Цркве већ
дарованог и на крају историје у пуноћи обећаног, Царства смо почели градити нешто што чини низ врло
клизавих појмова као што су, на примјер, (бе)смртна
душа, загробни живот, посебни суд или митарства.
Не само да ови појмови – који, треба отворено рећи,
ни највећим светоотачким ауторитетима нису били
страни, али никада нису заузимали доминантно мјесто
у њиховој мисли – замагљују свијест о Царству и чине
га непотребним, него је врло упитна њихова конзистентност са темељним искуством Цркве: егзистенцијалним посљедицама које за човјека има Васкрсење
Бога Логоса и исповиједањем чекања васкрсења
мртвих и живота будућег вијека. У том случају, Црква
у својој литургији престаје бити предокус будућега
Царства и постаје шта је коме воља: нешто што служи
етичком напретку својих чланова, нешто што чува
етику друштва, нешто што раздаје обичаје старих,
нешто што предводи заштиту државних интереса,
нешто што промовише етничке циљеве... У овом контексту важно је истаћи да индивидуализација смрти
јесте израз који је Шмеман користио када би желио
да одреди узрок магле од које се није видјело васкрсење
мртвих и Царство које долази. Данас, када је чекање
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Царства и његово кушање у литургији постала тема
на коју нико не рачуна озбиљно, непримјерено могу
звучати Шмеманови дневнички записи у којима се
казује да се не бисмо требали занимати за начин на
који се Господ стара о души упокојеног човјека до
посљедњег дана – о чему се многи, како он пише, радознало питају више него о било чему другом – јер се
на тај начин обесмишљава есхатологија Цркве. Напротив, потребно је да као Црква у својој литургији
непрестано васкрсавамо своје упокојене, јер у Цркви
и живот и смрт, и здравље и болест јесу усхођење у
Царство, што је, коначно, и сȃм крествудски професор
показао када га распадање усљед опаке болести није
спријечило да, у свој својој немоћи, блиставо свједочи
Нови Еон.
У дјелима Александра Шмемана, као што се да
видјети у претходним редовима, говор о Царству као
реалности коју пројављује Црква условљава говор о
Цркви као његовој икони, и обрнуто, тако да не може
бити ријечи о било каквој диоби између еклисиологије
и есхатологије. Студије у којима би се излагало исповиједање Цркве без синтезе есхатолошких, космолошких, антрополошких и историјских димензија
вјере наилазиле су на његов велики прекор и горку
иронију. Јер, говорити о литургији одвојено од Цркве,
или говорити о Цркви одвојено од Царства је сигуран
начин да се заврши у безизлазу. Ако кажемо да је
Цркву разумијевао као учествовање у долазећем
Царству, тако да је превасходни смисао литургије
свједочење есхатолошке реалности – о чему је свједочио Георгије Флоровски и, још убједљивије, ученик
му Јован Зизјулас – онда ће нам бити очигледно колико се Шмеманово виђење Цркве и њене литургије
разликује од тумачења на која смо навикли: Црква
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посједује средства – тешко се може објаснити широка
употреба овог израза упркос свој његовој рогобатности
– за освјештање својих чланова, односно за задовољавање њихових религијских потреба. Та средства
јесу Свете Тајне, које у овом раду нећемо одређивати
тим изразом, јер он данас апсолутно ништа не казује
о њиховом садржају, смислу и циљу, него ћемо их
називати, у духу Шмеманове мисли, Догађајима Цркве.
Ако бисмо овако одређивали Света Тајинства било
би нам очигледно колико њихово доминантно разумијевање нема ништа заједничко са њиховим аутентичним логосом. Наиме, послијесветоотачка епоха је
донијела своје учење о Догађајима Цркве, примјењујући га на сваки Догађај појединачно. Основни промашај тог учења се манифестује у прекиду било каквог
односа Цркве као народа Господњег и човјека због
којег се одређени Догађај чини, као и у краху било
каквог односа тог Догађаја према литургији, односно
у превиђању одношења литургије као превасходног
Догађаја Цркве према самој Цркви. Наиме, Догађаји
Цркве нису никаква средства помоћу којих човјек
постаје припадник народа Господњег, предстојатељ
сабрања, причасник Тијела Богочовјековог и Крви
Његове, мири се са Црквом или оснива брачну заједницу, него у њима и кроз њих – ово је поента Шмеманове
еклисиологије – Црква се самосаздава. Познато је
да је крествудски професор писао врло једноставно,
тако да у шали можемо казати да у његовим списима
нећемо пронаћи ни једну простопроширену реченицу,
јер свака је проста. С обзиром на ту чињеницу, ваља
понудити што једноставнију разлику између Шмемановог виђења Догађајā Цркве и оног који је он сматрао погрешним: у неистинитој еклисиологији Догађаје Цркве чини Црква, док у истинитој еклисиологији
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Догађаји Цркве чине Цркву. Овдје треба напоменути
да Александар Шмеман није први који је писао о изгубљеном доживљају Догађајā Цркве. На примјер,
његов учитељ Георгије Флоровски ће 1929. године,
када је Шмеман имао осам година, у студији која је
публикована у чувеном париском часопису Пут –
који је уређивао Николај Берђајев, са којим, да напоменемо, тада млади професор патрологије није био,
упркос интимном пријатељству, у блиском богословском сродству – написати да су Догађаји Цркве и даље
били присутни у њој, али су се престали доживљавати
као сачињујући и конституишући за саму Цркву. Ако
ову перцепцију примијенимо на литургију као средишњи догађај Цркве, то би значило да Црква не рађа
литургију, него да литургија рађа Цркву, чинећи је
оним што она јесте – иконом Царства које долази. У
овим мислима, без обзира на све разлике међу њима,
толико је препознатљив утицај Николаја Афанасјева,
тако да све оптужбе за свођење реалности Цркве
на Догађај евхаристијског сабрања које је старија и
новија критика упутила париском професору падају
и на плећа његовог ученика. Иако овај рад није апологија Шмеманових ставова, треба казати да његов опит
Евхаристије – што, уосталом, није случај ни у еклисиологији аутора неких од најупечатљивијих дјел нашег
богословља прошлог вијека попут докторске дисертације Црква Духа Светога или инспиративне студије
карактеристичног наслова Трпеза Господња – никада
не лебди мимо неупитног еклисијалног контекста
у којем је једино могућа, што даје сигурност од било
какве стрепње за превласт литургије над Црквом,
чиме је упитник над канонском, или било којом другом, истинитошћу Евхаристије учињен нерелевантним.
Такође, иако ови редови не разматрају оправданост
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критика Шмеманове еклисиологије, вољели бисмо
када би нам неко објаснио приговоре – у првом реду
Јована Зизјуласа, чије богословско прегнуће, без икакве
сумње, заслужује дивљење, али, који је, слободни смо
написати, једноставно промашио у овој критици – да
Шмеманова виђења о односу Евхаристије и епископа
у потпуности лишавају Цркву епископоцентричног
карактера и представљају епископа небитним условом
католичности локалне Цркве.
Основни метод који је Александар Шмеман примјењивао у свом тумачењу литургије и других Догађаја Цркве је био врло једноставан: обзнањивање смисла садржаја њихових чинова и отклањање наноса
који су нанијели тридентски и други утицаји. Због
тога, у контексту вриједности коју сȃм садржај
литургије има за њега, ваља подвући да, упркос томе
што се Шмеман образовао у средини која је нудила
обиље изванредних достигнућа на пољу литургијске
обнове и афирмације светоотачке књижевности, ниједно велико име није имало снажнији утицај на њега
од литургијског поретка, његове структуре, садржаја
молитви и поруке аката. То јесте необично с обзиром
да имена и дјела париских презвитера и професора
Георгија Флоровског, Николаја Афанасјева, Сергија
Булгакова, Кипријана Керна или Василија Зјењковског,
уз које је одрастао, изазивају страхопоштовање. Нарочито треба нагласити незаобилазне резултате који
су чекали младог Парижанина (које је он обилно
користио и(ли) оштро им се супротстављао) до којих
су у својим истраживањима стигли корифеји неопатристичког и литургијског препорода на Западу као што
су Анри де Лубак, Грегори Дикс, Мигуел Аранц, Јозеф
Јунгман, Луј Бује, Жан Даниелу или Карл Барт. Међутим, без обзира на интелектуалне колосе уз које се
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образовао и њихова дјела која и данас уживају озбиљан
кредибилитет, ниједан од њих није имао доминантнији
утицај на Александра Шмемана од Поретка евхаристијског сабрања, иако је, разумије се, дуг његове мисли
према њима велики. Дакле, његов метод полази од
елементарне претпоставке да се литургија не може
(про)тумачити тако што ће се претходно раскомадати
– што је постало толико својствено постпатристичкој
евхаристиологији – односно не могу се из ње апстраховати битни акти у односу на оне који то нису, јер
је ријеч о цјеловитом Догађају у којем сваки претходни
чин узводи сљедећем чину, представљајући његово
испуњење. О међузависности свих чинова у евхаристијском сабрању, Шмеманов сликовити примјер кључале
воде се показао као веома упечатљив. У процесу који
доводи до кључале воде неизоставан је сваки корак:
уливање воде у суд, његово полагање на пећ, стављање
пећи у погон, раст температуре, постепено загријевање воде... Ниједан од ових корака се не може прескочити, ако се жели доћи до жељеног циља. Са друге
стране, (још увијек) владајућа евхаристиологија полази
са потпуно другачијих позиција: превиђајући јединственост евхаристијског сабрања (или, као што рекосмо, било ког Догађаја Цркве) она их сведе на низ
неколико чинова, на које се, потом, примјењују претпоставке и закони који немају ништа заједничко са
садржајем самих чинова, садржајем којем припада
искључиви легитимитет тумачења самога себе.
Као илустрацију Шмеманове ерминевтике евхаристијског поретка, навешћемо два чина која су коментаторима били омиљени. Ријеч је о Малом Входу и Великом
Входу. Намучићемо се у потрази за (касно)византијским тумачењем Малог Входа који неће овај чин
разумијевати као изображавање или символизовање
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изласка Господа Исуса Христа ка Својој творевини,
Његово ступање на проповијед или Његов долазак
на Јордан. Међутим, у евхаристијским молитвама
које прате овај чин и које, стога, изражавају његов
смисао, нигдје нећемо наћи ни најмањи наговјештај
наведеног изобразитељног тумачења. Да не говоримо
о томе да се још очигледнији сукоб очитава између
свештенорадње Малог Уласка – која је недвосмислена
када епископ служи литургију – и њеног тумачења
као изласка логоса ка човјеку, односно Његовог изласка на проповијед. Када је ријеч о молитвама, све
оне говоре не о јављању Богочовјека, него о нама,
о новом Израиљу, који са ангелима Господњим, узноси
непрестено славословље свом Господу: Владико
Господе, Боже наш, који си на небесима установио
чинове и војске ангела и архангела, да служе слави
Твојој, учини да са нашим уласком буде улазак светих
ангела, који са нама служе и са нама славослове
благост Твоју. Дакле, у својим молитвама и у својој
свештенорадњи, Мали Улазак јесте узлазак Цркве
ка трпези Господњој око које предокушавамо долазеће
Царство. Наведени смисао је још уочљивији у молитви
Малог Уласка која је некада – док њено мјесто није
заузела молитва Малог Входа из поретка Литургије
Светог Василија Великог – била дио поретка Литургије
Светог Јована Златоустог: Дародавче и Творче све
твари, прими Цркву која Ти прилази, и свакога (од
нас) корисно испуни, и све доведи у савршенство
и достојнима нас учини Царства Твога, благодаћу
и милосрђем и човјекољубљем Јединородног Сина
Твога, са којим си благословен... Биће занимљиво да
овдје направимо кратку дигресију и обратимо се Мистагогији Светога Максима Исповједника, у чијој
мисли Мали Улазак символизује долазак Логоса у
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своју творевину, настављајући да узлазак предстојатеља у олтар јесте символ Богочовјековог васпостављања на небо и наднебески Престо, око којег се
Црква сабира: Први Улазак Архијереја у Свету Цркву
током Свештеног Сабрања јесте образац и слика
Првога Доласка у телу Сина Божијег и Спаситеља
нашег Христа у овај свет, којим је људску природу,
поробљену пропадљивости и кроз грех саму собом
потпалу под смрт, и тирански господарену од ђавола, ослободио и искупио, и отплативши за њу сав
дуг, као кривац, будући Сȃм без кривице и безгрешан,
опет (ју) је вратио ка првобитној благодати Царства,
давши Себе у откуп и замену за нас; и за наше погубне страсти дао је Своје животворно Страдање
– тај исцелитељни и свега света спаситељни лек.
После којег Доласка, символички се изображава
Његов Узлазак и васпостављање на Небо и Наднебески
Престо – уласком Архијереја у Светилиште и узиласком на Свештенички Престо. Иако на први поглед
не изгледа сродно Шмемановом тумачењу, Исповједников коментар му је врло близак, јер требамо да
знамо да је сабирање народа Господњег у храму, као
први чин евхаристијског поретка, претходило уласку
предстојатеља, тако да Светог Максима не смијемо
оптужити за нееклисијални символизам – на шта
се усудио и сȃм Шмеман, чији однос према Максимовим ерминевтичким подухватима је вишеслојан и
не може ни у најмањем обиму бити предмет овог
сажетог есеја, тако да ћемо само казати да је крествудски презвитер од свих византијских коментатора најпозитивнији однос имао управо према Исповједнику –
јер он предстојатеља литургијског сабрања, у сагласју са искуством Цркве, посвједоченим још од
Посланица Светога Игњатија Антиохијског, види као
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икону Исуса Христа, тако да његов улазак међу сабране сутјелеснике новог Израиља доживљава као
долазак самог Господа, као што узлазак у олтар поима као Богочовјеково усхођење у небо, ка којем
ходи и Црква, као Његово Тијело, предвођена предстојатељем, сједајући око трпезе Господње, гдје сваког
члана Цркве очекује његово мјесто. Напоменимо и
да ће Хуан Матеос, Шмеманов савременик и сатрудник,
написати да наведена молитва Малог Входа из Барберинијевог кодекса, иначе најстаријег сачуваног
поретка литургијског чина, на изванредан начин
изражава смисао Малог Уласка, какав срећемо у
тумачењу светога Максима Исповједника, јер Црква
која приступа, очигледно је сабрани народ Господњи
предвођен предстојатељем. Александар Шмемен је,
у апсолутној сагласности са наведеним Максимовим
тумачењем, написао да је трпеза символ Исуса Христа
и Његовог Царства, да нас око трпезе сабира Господ,
који сједињује првосвештеника и жртву.
Када је ријеч о Великом Входу, сукоб изобразитељског символизма и евхаристијског чина који покушава бити на тај начин читан је очигледан. Општепознато је да изобразитељни символизам у чину
преношења евхаристијских дарова са жртвеника
на престо види символ погребења нашег Господа –
иако постоје и друга тумачења, као, на примјер, оно
које даје Свети Николај Кавасила, који пише да овај
чин може представљати и путовање Господа из земље
својих предака у Јерусалим – чему доприносе одређени
елементи као што су тропар Дана Страдања Господњег
и изображење погребења Његовог на платнима.
Међутим, управо под утицајем оваквих тумачења –
како је показао Роберт Тафт – ови елементи се касније
јављају у литургијском поретку и оно што је још важније
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они уводе другу тему у, крествудски презвитер ће
написати, цјеловити слијед молитава и свештенорадњи
које чине Велики Улазак. Истинити смисао овог чина
је, како Шмеман пише, изражен двјема молитвама
вјерних које претходе Входу са евхаристијским даровима и у молитви Приношења, која завршава Вход.
Ни у једној од тих молитава, наглашава Шмеман, нећемо срести ни најмањи наговјештај о погребењу
Господа Исуса Христа. У свакој од њих се преношење
и постављање дарова на трпезу изражава у појмовима
жртве, али наше жртве, наше жртве хвале за коју
се молимо да буде прихваћена из руку нас грешних.
У том свечаном и царском Уласку, наш принос постаје
принос нашег Господа, који приноси и који се приноси,
у том кретању дарова открива се свеобухватни смисао
приношења, које сједињује земљу и небо – што је
велика тема управо Максимове теологије – и узводи
наш живот у Царство. И овдје ћемо напоменути да
свети Максим Исповједник, у свом тумачењу овог
литургијског чина, наводи јеванђелске ријечи о трпези
у обећаном Царству, чиме је недвосмислено посвједочено његово разумијевање Великог Уласка као незаобилазног акта у оприсутњењу и предокушавању долазећег Царства.
Није тешко стећи утисак да је Александар Шмеман сматрао – послужићемо се метафором Мухамеда
Филиповића о Иви Андрићу – да је изобразитељни
символизам нанио више невоље Цркви и њеној литургији од свих јереси које су (кроз) њу газиле, јер овакав
метод тумачења сабрања није био редукција његовог
аутентичног разумијевања него груби отклон од било
какве ерминевтике утемељене у ономе што Црква
чини и што Црква говори у литургији. Човјек чији
цијели богословски опус јесте блистава афирмација
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древне истовјетности закона молитве и закона вјере,
није могао да прихвати тумачења литургијских чинова
која су стајала у дубокој колизији са садржајем самих
чинова. Одважност која одликује Шмеманов протест
против изобразитељне ерминевтике Евхаристије је
огромна: он се не устручава да, када се, како каже,
спусти са светоотачких висина, интелектуалну климу
Византије назива загушљивом или да тумачење литургијског поретка једног од најпоштованијих писаца
иконоборачког периода означава као духовну пустош.
II
Однос Цркве према свијету је једна од најфреквентнијих тема Шмеманове мисли. Два библијска навода
која су у његовим радовима најчешће навођена када
је ријеч о новозавјетном разумијевању свијета јесу
из Јеванђеља по Јовану и из Прве посланице истог
новозавјетног аутора. Јер Бог тако завоље свијет
да је Сина Својега Јединороднога дао, да сваки који
вјерује у Њега не погине, него да има живот вјечни
(Јн. 3,16). Не љубите свијета ни што је у свијету...
Јер све што је у свијету: похота тјелесна, и похота
очију, и гордост живљења, није од Оца, него је од
свијета (1. Јн. 2, 15–16). Интересантно је примијетити
да ће Шмеман на једном мјесту написати да је вијековима Црква ова два аспекта односа према творевини
чувала нераздвојно као двије суштинске карактеристике
исте реалности, док ће, у другом раду, изрећи став
да је још у раном раздобљу историјског хода Цркве
дошло до напуштања есхатолошког опита наше вјере,
чиме су све њене димензије, укључујући и однос према свијету, лишене есхатолошког смисла, да би коначно, на трећем мјесту, врло смјело, казао да ни
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Свети Оци ту антиномију не само да нису претворили
у егзистенцијални опит, него су од ње одустали. Он
ће, без оклијевања, истаћи да су чланови Цркве, предвођени својим предстојатељима, у свом историјском
ходу учинили промашај у оба аспекта, јер су толико
љубили оно у свијету што им је заповијеђено да не
љубе, док су истовремено – игноришући љубав Бога
према свијету – позивали друге да не љубе свијет.
Како њујоршки професор разумијева напетост
између наведених новозавјетних исказа? Доживљај
односā Црква – свијет – Царство у Шмемановој теологији рехабилитује, на маргине истиснуту, есхатолошку усмјереност Цркве, која у творевини види начин
општења са Господом и неопходну конституанту пројаве Царства. У основи визије свијета Александра
Шмемана стоји, како је он назива, триједна интуиција
– треба напоменути да је идентичне погледе, у истом
времену и на истом континенту, износио Пол Тилих
– која у нашој творевини види створену, отпалу и
спашену реалност. Стварање свијета од стране Бога
подразумијева добро биће сваке твари, јер све што
је Господ привео у биће јесте добро. Шмеман нас подсјећа да у библијском искуству одсуствује дихотомија
духовног и материјалног, свештеног и профаног, јер
је читава творевина дар Господа човјеку. Она постоји
да би човјек могао да позна Бога, који благосиља све
што саздаје, што на библијском језику значи да је
цијели свијет знамење Његовог присуства, мудрости,
љубави и откривења: Окусите и видите да је добар
Господ (Пс. 33, 8). Опште мјесто космолошке димензије
искуства Цркве, које у Шмемановој мисли налази
одговарајуће мјесто, јесте да човјеково узношење
творевине ка Господу – што је при прародитељском
гријеху изостало – бива неопходно да би твар остала
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у благословеном поретку. Међутим, Шмеман не превиђа – и цијенимо да је ријеч о једном од највећих
доприноса овог богослова разумијевању творевине
као дара Господњег и као реалности без које нема
односа, у којем се достиже назначење твари, са нествореним – да творевина отпада од Бога не (само)
зато што је човјек, сурвавши се у амбис, повукао и
њу, него превасходно због тога што је човјек творевину
престао да доживљава као начин општења са Богом,
као простор ступања у однос са Њим. Чувена је његова
мисао да је човјек почео да живи неевхаристијским
животом у неевхаристијском свијету. Не смијемо
испустити из вида да су у његовој мисли човјек и остала творевина упућени једно на друго на сљедећи начин:
човјек усходећи ка Господу приноси Му цијелу твар,
која представља простор и вријеме у којем човјек ступа
у општење са Богом, што значи да ми немамо никакву
могућност односа са Творцем мимо свијета у којем
егзистирамо и мимо твари које нас окружују. Ако не
постоји никаква могућност општења са Богом мимо
творевине, то би значило да деградација човјековог
односа са Господом не може да се не одрази на цијелу
твар, која и стоји у средишту егзистенцијалног промашаја првог човјека. Човјеков евхаристијски однос
према Господу је немогућ без приношења сваке твари
Творцу, као што његов неблагодарствени однос према
Богу подразумијева делогосирање свијета, што коначно
значи да творевина престајући да буде начин општења
створеног и нествореног постаје очитовање човјековог
промашаја, промашаја у којем Шмеман види узрок
искуства Цркве о творевини као реалности отпалој
од Господа. Ако смо констатовали Шмеманово виђење творевине као створене реалности која пројављује
нестворену реалност и даје човјеку прилику да живи
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благодарствено, онда нас неће изненадити Шмеманова
оцјена секуларизма – са којим он, како ствари стоје,
рвање никада није престајао и који представља још
једну велику тему његове мисли, чија компарација
са секуларизацијом и секуларизмом у дјелу Фридриха
Гогартена би била врло занимљива – као порицања
твари, јер секуларизам, сходно свом фундаменталном
негирању постојања било каквог извора и смисла
свијета мимо њега самог, негира разумијевање твари
као пројављивања славе Господње и као начина општења са Господом, у чему се и састоји непремостиви
јаз библијске ктисиологије и космолошких погледа
секуларизма. Разумије се да космолошка визија крествудског богослова, инспирисана библијском историјом
и евхаристијским искуством, није ограничена на ове
двије димензије творевине, јер је, како он пише, у
Исусу Христу живот у свој његовој пуноћи враћен
човјеку. Трећа димензија Шмемановог искуства свијета јесте спасење творевине у Исусу Христу, чији
Домострој је твар учинио исцијељеним, омогућивши
јој да поново постане начин општења човјека са својим
Богом. Међутим, историја спасења није завршена,
јер творевина, поред искупљења од гријеха, у Домостроју Господњем добија циљ – космичку побједу Царства које се већ јавило у логосу, јер се вријеме и историја настављају, хитајући ка своме испуњењу. На који
начин Црква, у тварима без којих нема њеног сабрања,
пред свијетом, којег призива к себи, оставарује назначени јој циљ – објављивање у личности Исуса Христа
пројављеног Царства, које ће на крају историје у истој
личности доћи у својој пуноћи – видјећемо на примјеру
Шмеманове теологије времена, које је искуство свих
нас и неизоставни дио творевине, јер – како је писао
Свети Василије Велики – настаје заједно са њом.
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Разумије се да смо могли скицирати тему неопходности
творевине у Цркви на примјеру хљеба, вина, воде или
уља, али нам се вријеме и његов значај чини посебним,
јер му се, будући да га сматрамо нечим подразумијевајућим, поклања недовољно пажње. Послије Шмемановог разумијевања односа Цркве и творевине на
примјеру времена, оцртаћемо приказ његовог инсистирања на односу Цркве према феноменима друштва
и етноса, који су, такође, свеприсутани у свијету. Наша
намјера је да не пропустимо прилику да прикажемо
Шмеманов однос и према творевини која је изашла
из руке Господње и према структурама које су у историјском процесу формирале, поставши тешко заобилазана стварност свијета у којем живимо, посебно
ако имамо у виду врло комплексан начин саодношења
Цркве и етноса (без обзира што је овај појам кроз
историју доживио немалу еволуцију) данас.
Први дан седмице је од почетка историјског хода
Цркве – разлог је једноставан: у први дан седмичног
круга је васкрсао Исус Христос – било вријеме у којем
се нови Израиљ окупљао у свом сабрању. Слиједећи
искуство Цркве о васкрсењу Богочовјековом, које
подиже, искупљује и спашава гријехом униженог
човјека и цијелу творевину, и пројављује долазећи
Есхатон у којем смрти бити неће, први дан, дан евхаристијског сабора Цркве је био догађај којег су одликовале двије особености – историјска и есхатолошка:
благодарност према Господу због Његовог Домостроја
у којем смо избављени од пропадљивости, и исповиједање вјере у Његов поновни долазак, када ће
Царство – које окушамо већ овдје и сада – доћи у својој
пуноћи. Да бисмо скицирали Шмеманову теологију
времена, приказаћемо како Црква, са једне стране,
кроз творевину општи са Господом, и како, са друге
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стране, од творевине чине символ Царства, символ
који је, подвуцимо, у богословљу крествудског декана,
на трагу светоотачких ауторитета, у потпуности испуњен реалношћу коју символизује, неопходно је да,
поред наведеног историјског и есхатолошког аспекта
свете литургије, уочимо и однос према садашњости,
према конкретном времену у којем се збива евхаристијски чин. Шмеман ће написати да дан Господњи
као дио круга седмице чини да вријеме постане вријеме
Цркве, вријеме спасења. Вријеме у дану Господњем,
као дану евхаристијског сабрања, досеже своје назначење, јер се испуњава благодарењем Господу. Ако
смо добро разумјели Шмеманову намјеру, он је хтио
да истакне двосмјеран однос Цркве и творевине – у
овом случају времена, првог дана од Светих Отаца
названог Осмим даном – који се одвија на сљедећи
начин: Црква од првог седмичног дана чини дан
Господњи у који се сабира око трпезе Господње пројављујући долазеће Царство, док први дан седмичног
циклуса омогућује Цркви да у њему пројави Царство
Вијека који долази. Црква од првог дана чини Осми
дан, док творевина, односно вријеме чини могућим
приопштавање трпези Господњој, у којој усходимо
како у смисао догађајā Домостроја Господњег тако
и у град који очекујемо, када ће се – како је писао
Николај Берђајев – обзнанити смисао времена.
На тај начин, Црква искупљује вријеме, јер оно
у њој достиже своје назначење, чији садржај јесте
символизовање незалазног дана, као што се вријеме
даје Цркви како би била у могућности да постане
предокушавање Царства. Уочавамо на који начин
је, на тако значајном примјеру какав је дан Господњи
и вријеме уопште, Александар Шмеман разумијевао
еклисијални доживљај преображаја старог у ново,
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који је толико својствен библијској, особито новозавјетној поруци. Први дан седмице је, као и сваки
други дан, дио времена, али је непобитно да је Црква
од тог, првог дана чинила осми дан, символ долазећег
Царства, јер се својим сабрањем на тај дан приопштавала трпези Господњој и тако сваку реалност, дакле
и вријеме, са којим је њено сабрање било у нераскидивом односу, чинило не само учесником Царства
него и конституантом која свједочи Онога који долази,
проналазећи у Њему своје назначење и свој смисао.
Разумије се да не постоји никакав осми дан у времену
овога свијета, које се, као и прије васкрсења Господњег,
мјери бројем седам – бројем чији је значај у старозавјетној историји свима добро познат, о чему је бесједио и Свети Григорије Богослов – бројем који опит
Цркве доживљава као символ творевине која је као
добра изашла из руке Господње, али и као символ
свијета који је, због (не)дјелā човјекових руку, отпао
од Бога – као што се разумије да осми дан постоји
у Цркви, у њеном доживљавању времена, у њеном
искуству пројаве Царства у твари, са једне, и приопштавања твари Царству, са друге стране.
Када је ријеч о односу Цркве и социолошког појма
народа, позиције Александара Шмемана су, у највећем
дијелу, недвосмислене и, наше је мишљење, пријеко
потребно данашњим богословским разматрањима
овог немалог проблема, посебно на трусним балканским просторима. Он пише да јеванђеље Царства није
упућено народима или расама, него човјеку, сваком
човјеку, без обзира на тло и крв. Шмеман је стајао
на сљедећим позицијама: постоји народ Господњи
и постоје народи чије образовање јесте плод различитих историјских процеса. Чланови народа Господњег
јесу све личности које су сапогребене и саваскрсле
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са Господом како би учествовале у Његовој трпези,
док припадници народā то јесу на основу стварности
биолошке или културне природе, које као такве никада
не могу бити прецизно одређене, што ће казати да
је сама идеја етноса нестабилна и промјенљива. Њујоршком богослову није било тешко да закључи да
ове двије реалности – народ окупљен око Господа и
народи окупљени на основу социолошких датости –
имају мало тога заједничког. Не одустајући од сопственог доживљаја народа, Црква ће свједочити своју космичност и свеобухватност, која је очигледна у њеној
литургији, у којој сваког човјека чини неизоставним
чланом народа Господњег. Шмеманово противљење
национализму је било такво да нећемо погријешти
ако напишемо да је он сматрао да национализам може
постати легитиман феномен у Цркви једино у случају
да Исус Христос престане бити њен Бог, да Домострој
Господњи више не буде истинито искуство првих
чланова Цркве које је родило и усмјерило Цркву ка
царству Господњем, које би у тим околностима престало бити циљ ка којем Црква иде. Александар Шмеман ће храбро иступити казавши да национализам
јесте истинска јерес, која не само да сакати доживљај
Цркве, како је он писао, него га поништава из једноставног разлога: национализам је одређен идејом
раздробљености која нема ниједан заједнички именитељ са јеванђељем Господа који основа Цркву у
којој не само да се сабира сваки човјек и свака твар,
него бива неразрушиво јединство створеног и нествореног. Декан крествудске академије је писао да већ
вековима и наизглед са чистом савешћу не само поједини лаици, него и целе Цркве тврде да хришћанска
љубав у ствари треба да буде усмерена на своје, на
оно што природно и очигледно треба волети: на
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ближње и родбину, на свој народ, на своју отаџбину,
на све оне и на све оно што се обично воли и без Исуса Христа и Његовог јеванђеља. Све наведене реалности – ближњи, народ, отаџбина – захтијевају тумачење
које неће бити оптерећено социолошким или било
којим дискурсом овога свијета, него их је потребно
разумијевати под лупом јеванђеља, односно искуства
Цркве. Када је ријеч о ближњима, чини се да олако
заобилазимо ријечи Исуса Христа: Ако неко дође
мени и не мрзи оца свога, и матер, и жену, и дјецу,
и браћу, и сестре... не може бити мој ученик (Лк.
14, 26). Посланица Диогнету, на примјер, јесте изванредан споменик јеванђелског и апостолског разумијевања неопходности постојања дистанце у односу на
реалности које настају и нестају у историји. У овом
древном спису, инспирисаним аутентичним односом
припадника народа Господњег социјалним структурама
у којима егзистирају, стоји да чланови Цркве живе
у отаџбинама својим, али као пролазници. Као грађани
учествују у свему, али све подносе као странци. Свака туђина њима је отаџбина, и свака отаџбина туђина. Ехо ових ријечи одзвања и у наше вријеме у захтјеву
Томаса Хопка, у којем се очитује утицај (родбински
му блиског) Александра Шмемана, да се чланови
Цркве морају једном за свагда отарасити лажи која
каже да Црква може живјети по јеванђељу и истовремено задржати сва богатства и сву славу наших посебних националних култура, чак користећи Цркву
у ту сврху. Дубоко гријеше они који мисле да се национализам може преобразити у Цркви, да је могуће
његово искупљење у њој. Не, из једноставног разлога:
национализам човјекову личност перцепира другачије
од начина на који то чини новозавјетна благовијест,
као што се и феномен народа другачије види из
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перспектива ове двије непомирљиве реланости.
Александар Шмеман је недвосмислен када пише
да све док не научимо да свако зло мјеримо искључиво
мјером Исуса Христа, да у њему препознајемо само
једно и исто зло, једно и исто издавање Исуса Христа,
једно и исто робовање тијелу и крви, сама наша борба
против зла ће изнутра остати отрована истим тим
злом, његовим лукавим образложењима и оправдањима. Ствар је у томе, пише он, што љубави Господње
има довољно, јер нема ничега изнад љубави Господње,
и једино нам љубав Господња открива да је свако гоњење у име тијела и крви, као и свако преузношење тијелом и крвљу – гријех против Духа и истине. Говор о
Цркви не смије бити омеђен категоријама било каквог
колективитета – нарочито националног – јер смо у
уласком у Цркву умрли свим ограничењима и припадностима, које, иако постоје као категорије и одређења овог раздробљеног свијета, не детерминишу наш
доживљај Цркве и свијета, нити наш однос према
другом, јер, како вели древни спис, као што је овај
хлеб (који ломимо) био расејан по горама, и сабран
постаде један, тако нека се сабере Црква Твоја са
крајева земље у Царство Твоје.
Какве далекосежне рефлексије национализам
може имати на пољу еклисиологије, можемо видјети
и у аналогији, неријетко истицаној и од стране најрелевантнијих богослова данас – треба рећи да су
такве паралеле повлачене још у средњем вијеку –
између народа Израиља и народā данас, која нам
покушава казати да сваки народ може постати оно
што су били потомци Аврама, Исака и Јакова у старозавјетној историји – изабрани народ. Међутим, на
снази је двоструки неспоразум, узрокован отклоном
од еклисијалног разумијевања реалности народа и
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његовим идентификовањем са социолошком перцепцијом овог феномена: прво, зато што је јединственост народа Израиља таквих размјера да је његово
поређење са било којим народом данас илузорно, и,
друго, још значајније, јесте да од очовјечења логоса
постоји само један изабрани народ, тако да не може
бити ријечи о могућности постојања више изабраних
народа мимо једног јединог – Цркве. Дакле, као што
је у старозавјетној повијести, која је била усмјерена
ка доласку Спаситеља, живио један изабрани народ,
тако и у новозавјетном ходу ка крају историје на
којем ће се збити долазак Господа у слави, постоји
не више од једног изабраног народа – Цркве, јер њу
чине личности које су се обукле у Богочовјека, умријевши (сваком одређењу које неће постојати у будућем
Царству, а етничка заједница, ако ћемо вјеровати
Апостолу Павлу у I вијеку и Георгију Флоровском
два миленијума касније – континуитет аутентичне
еклисиологије, дакле, постоји – сасвим сигурно неће)
и васкрснувши (у живот у којем је припадност новом
Израиљу једино релевантно омеђење које артикулише
нас и наш однос према Богу и творевини). О неупитној
вјери да је управо Црква изабрани народ – а не било
какви народи – свједочи низ општепознатих термина
изашлих из пера аутора новозавјетних списа, како
би се изразило искуство апостолске Цркве – свети
(Дап 9,32–41; 26,10; Рим 1,7; 8,27; 12,13; 15,25; 16,15;
1 Кор 1,2), Израиљ Божији (Гал 6,16), изабрани (Рим
8,33; Кол 3,12), род изабрани (1 Петр 2,9), царско
свештенство (1. Петр 2,9), који нам казују да народ
у еклисијалном смислу није исто што и народ у социолошкој равни, јер народ Господњи су – како би казао
Томислав Шаги-Бунић – личности окупљене око трпезе Онога који долази, гдје Црква прославља своје
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образовање у нови Израиљ, тако да се Црква као
заједница Духа Светога не може редуковати на
социолошки феномен народа, формиран на магловитим родовско-језичко-обичајним стварностима,
који се, при томе, што је врхунац апсурда, жели
видјети као потенцијални изабрани народ. Да закључимо: не може се пронаћи никакво оправдање за
маргинализовање сопственог, еклисијалног доживљаја
заједнице и замјењивања истог социолошким одредницама дефинисаног колективитета од кога смо начинили
идола, који глође новозавјетну еклисиологију.
Александар Шмеман није имао велике симпатије
према, на Западу толико присутним, политичком богословљу и теологији ослобођења – иако у својим дневничким записима даје опширне анализе политичких
кретања – али постоје невелики фрагменти његове
мисли које дјелују озарујуће при промишљању друштвене и политичке збиље. У једном од њих он даје
разлоге настанка и дијагнозу болести два основна
политичка тока у модерној историји: оне који (насилно)
желе сачувати постојећи друштвени, привредни и
културни поредак и оне који теже да га (у крви) промјене. Шмеман бриљантном анализом доказује да
су и једни и други били утемељени у библијским
идејама које су у њиховим политичким програмима
полудјеле. И једни и други су били на истинитом путу
– изузимајући, разумије се, насиља – који није имао
никакве могућности да остане истинит, јер су у свом
дјеловању узимали у обзир само једну димензију библијске синтезе, на којој крествудски писац толико
инсистира: свијет је добар, свијет је отпао, свијет је
искупљен. Они који су се борили за постојећи поредак
су заборавили искуство свијета који је отпао од
Господа, а они који су јуришали у револуције су
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превидјели опит доброг свијета сазданог руком Господњом. Црква се у протекла два стољећа, што је сасвим
очекивано због својих тијесних односа са монархијом,
због културе коју је (и) она градила и због привилегија
које је уживала, налазила на страни првих, док се
данас, све више, због борбе за понижене и потлачене,
налази на страни других. Шмеман суди због прве
одлуке, јер смо се тада нашли насупрот оних који су
као свој темељни принцип истакли борбу за слободу
личности, што јесте издаја сопствене вјере, будући
да је идеја личности и њене слободе као иконе Господње у човјеку библијска, новозавјетна идеја. Шмеман,
међутим, упозорава и због друге одлуке, јер не смијемо изгубити из вида да ми никада не помажемо
потребитом због било којег политичког програма и
циља, него искључиво јер га љубимо. У том случају,
насиље, толико својствено револуционарној пракси,
неће бити могуће и, што је од пресудног значаја,
нећемо због друштвене ангажованости заборавити
свог Господа, него ћемо Га управо препознавати у
лику потребитог брата.
На крају, послије низа хвалоспјева, изнијећемо
једну примједбу. Када је ријеч о односу Цркве према
држави и друштву, постоји једно становиште – које
је, захваљујући познатом Шмемановом антивизантизму
остало назапажено – о византијском друштву и модерном етницизму које, слободни смо казати, не заслужује
некритичко прихватање. Тако, Шмеман не сумња
да, без обзира на нетрпељивост огромних размјера
и крваву прогоњеност од стране Римског царства у
великом дијелу прва три вијека њеног постојања, Црква
није престајала да свједочи своје космолошко призвање. Он наводећи Павлове ријечи – у раду који представља један од посљедњих излагања већ обољелог
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њујоршког презвитера – у којима се заповиједа Тимотеју да се узносе молитве за цареве и за све који су
на власти (1. Тим. 2, 2), казује да је Црква, упркос
непријатељској империји, на наведени начин дјелала
захваљујући вјерности новозавјетној поруци која јој
је казивала да она није форум за социјалне реформе,
него једина могућност живота творевине. Међутим,
компарација његовог вредновања односа Цркве према
Римском царству у новим околностима, насталим
након епохалних догађаја четвртог стољећа, који из
фундамента мијењају однос државних структура према
Цркви, и нововјековног вида национализма може нам
открити одређену недослиједност Шмеманове мисли.
Тридесет година прије наведене напомене о космолошком призиву Цркве, који одређује њен однос према
држави, млади париски историчар ће својим студентима говорити да су Римско царство, као и средњовјековна царства која су настојала да се представе његовим
легитимним насљедницима чинила бројна непочинства
у свом друштву и сањала (и реализовала, када им се
указала прилика) брутална територијална освајања,
али су живјели прожети јединственом културом, која
се напајала на извору Цркве, док су балкански народи,
на почетку XIX вијека, у борби против Османлија,
заборављајући свој византијски идеал и проналазећи
узоре на западној страни Старог континента, огрезли
у феномену национализма. Недосљедност Александара
Шмемана – иако је крествудски богослов посљедњи
човјек коме се може приговорити због било какве
очараности Византијом – у овом раном, париском
периоду, је очигледна: могуће је оправдати било које
(крваво) дјело византијског, српског или бугарског царства све док оно не напушта сан о, како Шмеман пише,
као да не види апсурдност тог израза, немогућност
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те реалности и, треба казати, јеретичност такве мисли,
васељенском православном Царству, док је, његово
је мишњење, крајње недопустиво да социјалне структуре некадашњег Истока мотив свог дјеловања проналазе у западном национализму. Тешко се Шмемановој критици националног заноса остатака византијског
и словенских царстава може изнијети озбиљна примједба – напротив, његово дјело представља један
од блиставих приказа национализма као распадања
опита Цркве – али је зачуђујуће да париски историчар
не примјећује да космополичност византијске и других империја не лишава исте њихове колизије са
вјером Цркве, која је била ништа мања од промашаја
националне ускогрудости и парцијалности њихових
потоњих остатака. Разлог је једноставан: космополичност – о ускогрудости да не говоримо – није гаранција вјерности новозавјетној поруци, јер, како нас
уче бројни историјски примјери, Црква је и у једном
и у другом раздобљу била увучена у раздробљеност
која је предалеко од њеног искуства предатог јој у
Домостроју Господњем. Несхватљиво нам је да париски
историчар не ставља знак једнакости између идеје
византијског космополитизма – која са новозавјетном
космичком визијом има онолико додирних тачака
колико их има и национална ускогрудост – и национализма, јер оба феномена представљају, наше је мишљење, негацију аутентичног односа Цркве према
друштву (византизам) и према нацији (национализам).
Византизам историјским процесом подјармљује Царство будућег вијека, настојећи да га реализује у свом
друштву пренебрегавајући вјеру Цркве која казује
да ће Богочовјек у Себи и са Собом на крају историје
донијети Своје Царство, којег, што Шмеман није престајао да истиче, постајемо причасници и учесници
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већ овдје и сада у евхаристији Цркве, бивајући позвани да га свједочимо сваким актом свог дјелања, будући свјесни да никаква империја, нити друштво не
само да не могу оваплотити Царство Господње, него
нису ни позвани да чине дјело које (је) (у)чини(о)
Господ у Својој Цркви, што свакако не значи да, као
што написасмо, сваки сутјелесник Цркве није дужан
да у својој личности и у свом дјелању пројављује есхатон. И сȃм Шмеман ће касније у својим дневничким
биљешкама подвући да је тај и такав византизам
узрок тешког прихватања чињенице да је империја,
која је перципирана као непромјенљива и (бар до
Есхатона) коначна стварност, престала да постоји,
што је проузроковало игнорисање њеног пада и покушај постојања у непостојећим свјетовима, као да
смо заборавили да овдје немамо постојана града,
него тражимо онај који ће доћи (Јевр. 13, 14), јер
пролази обличје овога свијета (1. Кор. 7, 31). Такође,
национализам – о чему је Шмеман изванредно писао
– историјским реалностима, које немају удјела у долазећем Царству, те им због тога Црква не смије робовати, дроби њен опит, јер даљина њеног, еклисијалног
призвања од идентитета утемељеног у етносу је једнака
близини раздробљености овога свијета и цјеловитости
Вијека који долази.
Западни професори говоре својим студентима
да је немогуће да све прочитају, али да би изостављање
Посланице Римљанима Карла Барта значило да су
узалуд живјели. Разумије се да не можемо казати
да је неко узалуд живио ако није читао било чије
радове, али је јасно да се, ако немамо Шмемана за
саговорника, лишавамо велике помоћи у подвигу
нашег познању Господа. Такође, било какав увид у
најзрелију теологију наше Цркве у стољећу које је
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за нама је немогућ без библиотеке Шмеманових дјела.
Не постоји прикладнији начин да завршимо оцртавање
основних обриса теолошког прегнућа овог аутентичног
свједока Распетог и Васкрслог, од његове посљедње
литургијске проповиједи. Док му се организам усљед
претешке болести распада, двадесет дана прије упокојења, он служи Евхаристију и, у свој својој муци,
радосно се обраћа својој Цркви ријечима, пред којима
свака наша ријеч остаје, збиља, немоћна. Иако је ова
проповијед давно преведена, доносимо је на језику
на којем ју је овај презвитер и професор изговорио,
jeзику на којем је у прошлом вијеку настао низ епохалних богословских списа њега, његових учитеља
и ученика, јер се и на овом примјеру показује, кроз
вјерног предстојатеља Цркве, да је сваки језик признао
да је Исус Христос Господ на славу Бога Оца (Фил.
2, 11).
Everyone capable of thanksgiving is capable of
salvation and eternal joy.
Thank You, O Lord, for having accepted this Eucharist,
which we offered to the Holy Trinity, Father, Son and
Holy Spirit, and which filled our hearts with the joy,
peace and righteousness of the Holy Spirit.
Thank You, O Lord, for having fevealed Yourself unto
us and given us the foretaste of Your Kingdom.
Thank You, O Lord, for having united us to one another
in serving You and Your Holy Church.
Thank You, O Lord, for havinh helped us to overcome
all difficulties, tensions, passions, temptations and restored
peace, mutual love and joy in sharing the communion
of the Holy Spirit.
Thank You, O Lord, for the sufferings You bestowed
upon us, for they are purifying us from selfishness and
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reminding us of the „one thing needed“ – Your eternal
Kingdom.
Thank You, O Lord, for having given us this country
where we are free to Worship You.
Thank You, O Lord, for this school, where the name
of God is proclaimed.
Thank You, O Lord, for our families: husbands, wives
and, especially, children who teach us how to celebrate
Your holy Name in joy, movement and holy noise.
Thank You, O Lord, for everyone and everything.
Great are You, O Lord, and marvelous are Your deeds,
and no word is sufficient to celebrate Your miracles.
Lord, it is good to be here! Amen.
Бијељина, 2014.
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Борис Радаковић
ДОБРИ БОШЊАНИ
Повеље настале у оквирима средњовјековне
босанске државе садрже помен једног одређеног
слоја босанског становништва, познатим под називом
„добри Бошњани”. До данас у историографији овај
термин супротставља различита гледишта и тезе којe
настоје да дефинишу и објаснe помен ових „добрих”
босанских људи. Овдје ћемо се дотаћи овога питања,
у покушају да одредимо мјесто и значење „добрих
Бошњана” у средњовјековној Босни.
Гледано ван оквира средњовјекове Босне, у осталим крајевима средњовјековног Балкана и цијеле
Европе, сусрећемо у повељама и другим изворима
изразе „boni homines” или „добри људи”, „племенити
људи”, „добри власи”, „добри мужи” и сличне термине.
У средњем вијеку људи су били подијељени на
класе и човјек је вреднован по томе којој класи припада.
Тако су племићи у Западној Европи називани „boni
homines – добри људи”, а маленима и сиромашнима
се одрицао квалитет „boni – добри”. Они су били само
„homines populi – пучани .1 На јужнословенском простору за племиће су се користили термини „племенити људи”2 или „добри људи”3 итд.

1

http://www.franjevci-split.hr/index.php?option=com_content&view=
article&id=2702&Itemid=49
2
Р. Поповић, Повеља војводе Сандаља и браће му Вукца и Вука
којом уступају Дубровчанима свој део Конавала, 24. јун 1419,
Грађа о прошлости Босне, Бања Лука, 2011, бр. 4, стр. 97‒108.
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Цар Душан у свом Законику налаже да се за игумане поставе добри људи „који ће дом божји подизати”.4 За разлику од раније наведених примјера, у
којим се „добри људи” односе на световњаке, у Душановом законику се говори о црквеним лицима. Ипак,
на висока црквена мјеста постављани су највише
припадници властеле који су се добровољно одлучили за то или били одређени од својих родитеља
за црквену службу.
На супротној обали Јадрана, у италијанским државама раног и развијеног средњег вијека, „boni homines”
су били угледни људи, који су обављали јавне службе
попут судија, писара и многих других. Такође, у овај
сталеж су спадали и власници земљишних посједа
или људи који су на неки други начин били богати.5
На јужнословенској јадранској обали имамо италијанску варијанту као што је „bony omeni de Clisa”,
коју спомиње клишки трговац Радич у свом писму,
које је почетком новембра 1377. године из Подвисоког упутио Дубровчанима.6 Овим примјерима је показан историјски контекст значења појмова „добри
људи”, „добри мужи” и „добри Бошњани”.
Први пут се термин „добри Бошњани” јавља у
повељама бана Стјепана II (1322–1353) и то од 1326.
године. Те године у повељи којом кнезу Вукославу
Хрватинићу даје жупе Бањицу и Врбању, као свједоци

3

Н. Исаиловић, Повеља херцега Хрвоја Вукчића Хрватинића жени Јелени, Стари српски архив, Београд, 2011, бр. 10, стр. 165‒180.
4
Н. Селаковић, Душанов законик и правни транспланти, Београд, 2007, стр. 29.
5
S. M. Đžaja, „Dobri Bošnjani” i „Boni Homines”, Dijalog 1-2, Sarajevo, 2006, str. 108.
6
Исто, стр. 108.
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први пут се наводе „добри Бошњани”.7 Такође, ово
је прва сачувана повеља на основу које се може
пратити развој владарске интитулације Котроманића под утицајем канцеларије Немањића.
Од ове прве сачуване повеље, почиње такође
дипломатички обичај да се наводе представници
свих земаља и појединих жупа којима су Котроманићи
управљали, набрајани према важности и према извјесном географскoм редосљеду. Послије земље Босне, слиједи жупа Загорје која се налази југоисточно
у односу на Босну. Даље се ређају територије ка
западу – жупа Рама, затим ка сјеверу – жупа Ускопље,
као једини представник „земље” Доњи Краји итд.8
Бан Стјепан II у повељи коју је издао Дубровнику
15. августа 1332. године, спомиње као своје поданике
Бошњане и трговце из Дубровника „ако ли говори
Бошњанин против Дубровчанина...”.9 У истој повељи
бан када говори о односу Дубровника и Хума, каже
да „Дубровчани живе у Хумској земљи у њиховом
закону у првом”. Ово проистиче из тога, што је Хумска
земља била, како раније под влашћу Немањића, тако
и у вријеме власти Котроманића, једна велика и јака
аутономна област са својом домаћом властелом. Тако
се војвода Радич Санковић у једној својој повељи позива на традиције „господе српске и босанске и хум-

7

Ј. Мргић, Повеља бана Стјепана II Котроманића којом даје
кнезу Вукославу Хрватинићу жупе Бањицу и Врбању, Грађа о
прошлости Босне, Бања Лука, 2008, бр. 1, стр. 11‒22.
8
Ј. Мргић, Повеља босанског бана Стјепана II Котроманића
којом кнезу Вукославу Хрватинићу даје жупе Бањицу и Врбању са градовима, Грађа о прошлости Босне, Бања Лука, 2008,
бр. 1, стр. 14‒16.
9
http://matica-bih.org/projekti/poveljebosanskihvladara.html
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ском”10. Према географским регијама се понекад
идентификују и њихови становници, Бошњани су из
Босне, из Хума су Хумљани, из Приморја Приморјани,
из Усоре су Усорани. Приморјане и Хумљане у своме
писму Дубровчанима (1359‒1361) спомиње жупан
Санко Милтеновић.11
Дубровчани су са хумском властелом још од најранијих времена имали уређене односе, а своје спорове су рјешавали на мјешовитом суду – станку, који
12
се одржавао код Светог Стефана у Затону вањском.
Поред тога Хумљани су уживали и право да им врховни господар, у овом случају краљ из династије
Котроманића, суди по њиховом обичају. То је „питаније хумско” које указује на посебан статус Хумске
земље у оквирима средњовјековне босанске државе.13
Повеља бана Стјепана II из 1351. упућена кнежевима Вуку и Павлу Вукославићу, пружа јаснију
слику о „добрим Бошњанима”. Наиме, у тој повељи
се као свједоци јављају људи из Босне и Усоре, чиме
је јасно истакнута управна и политичка особеност
и граница ове двије области.
У повељи се о свједоцима каже: „А томе су пристави и сведоци добри Бошњани и Усорани: први пристав и сведок Владислав Дабић са братијом, други
сведок и пристав Ратко Шанта са братијом, Мркоје
Шћитовљанин пристав и сведок са братијом; од Усоре пристав и сведок Прибислав Хлапотић са братијом, Стипоје Челничић сведок са братијом, Поручен
10

А. Смиљанић, Повеља војводе Радича Санковића Дубровчанима,
Грађа о прошлости Босне, Бања Лука, 2008, бр. 1, стр. 75‒86.
11
А. Смиљанић, Писмо жупана Санка Милтеновића Дубровчанима, Грађа о прошлости Босне, Бања Лука, 2009, бр. 2, стр. 35‒44.
12
С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, Београд, 1996, стр. 119.
13
Исто, стр. 120.
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Прибиславић сведок томе са братијом; од Доњих Краја Ратко Лужац сведок и пристав и његова пратња”.14
Поред Босне и Усоре, као трећа политичка јединица истакнути су и Доњи Краји, са њиховим свједоком.
Истицање других управних јединица поред саме
Босне није било риједак случај у босанским повељама, а можемо га видјети и у самој титули бана
Стјепана II која је гласила „господин свим земљама
босанским и Соли и Усоре и Доњима Крајима и Хумске земље господин”.
Главни суд који је судио у међусобним споровима
великаша босанске државе био је станак „све земље
Босне и Доњих Краја и Загорја и Хумске земље”.15
Овим набрајањем управних области у титулама Котроманића и у повељама које третирају судске спорове босанске властеле и „вјеру” краљеву, показано
је из колико се историјско-политичких цјелина састојала босанска држава. Свака ова област имала
је и своју домаћу властелу, на коју су Котроманићи
морали да рачунају као битан политички фактор.
Најважнија и најмоћнија властела била је из саме
средишње области Босне, и то су „добри Бошњани”
који се спомињу у повељама.
Насљедник Стјепана II, Стефан Твртко I Котроманић у вријеме док је још био бан, издаје 1367. године повељу кнезу Павлу Вукославићу којом га враћа
у своју службу, након што се Павле био одметнуо
од њега. Као свједоци у повељи се опет наводе посебно свједоци „од Босне”, а посебно свједоци „од
14

Ј. Мргић-Радојчић, Повеља бана Стјепана II Котроманића
кнежевима Вуку и Павлу Вукославићу, Стари српски архив, Београд, бр. 1, стр. 79‒92.
15
М. Ј. Динић, Из српске историје средњег века, Београд, 2003,
стр. 246.
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Усоре”. У случају да убудуће изневјери, Павла не
смије нико да гони док га „не огледа Босна и Усора,
његова дружина, племенити људи”.16
На мјесту гдје је у повељи Стјепана II за свједоке
писало „добри Бошњани”, у повељи његовог насљедника
пише „од Босне”, тако да је ван сваке сумње да „добри
Бошњани” представљају босанску властелу поријеклом
из њених средишњих крајева односно „boni homines”.
Дубровчани су знали колики је утицај те крупне
босанске властеле, па су понекад тражили поред
заклетве босанског краља и краљице да се закуну
и босански „барони” – „cum sagramento so et de la
reina et dei soi baroni”.17 У латинским и италијанским
споменицима, станак босанске властеле је, такође,
означаван као „sboro tra lo re et baroni de Bossina”.18
Сви остали владари из куће Котроманића, своју
крупну властелу поријеклом из Босне наводили су
у повељама као „добре Бошњане” или „Бошњане”,
а тако су их знали ословљавати и Дубровчани. У писму кнезу Павлу Раденовићу, након босанско-дубровачког рата (јун 1403 – мај 1404), захваљујући
му се због заузимања за њих код новоизабраног
краља Твртка II и херцега Хрвоја, Дубровчани га
хвале као припадника „старе босанске властеле”.
Такође га обавјештавају да су и са осталим босанским
великашима направили договор: „А са Бошњанима
ти направисмо други договор, како ваша љубав зна.”19
16

Д. Јечменица, Повеља бана Твртка кнезу Павлу Вукославићу,
Грађа о прошлости Босне, Бања Лука, 2011, бр. 4, стр. 21‒29.
17
М. Ј. Динић, наведено дјело, стр. 243.
18
Исто, стр. 235.
19
Т. Вуковић, Два писма Дубровачке Општине кнезу Павлу Раденовићу из 1405. године, Грађа о прошлости Босне, Бања Лука,
2011, бр. 4, стр. 67‒74.
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Краљ Стефан Твртко II Твртковић (1404–1409,
1421–1443) јуна 1405, у повељи Дубровчанима насталој у послијератним околностима као документ
о помирењу Босне и Дубровника, пише: „А што су
војвода Сандаљ, кнез Павле Раденовић, или други
Бошњанин краљевства босанског, узели коме год
Дубровчанину иметак [...] томе плену да је судија
кнез Вукац Хранић...”.20
Властела у босанској средњовјековној држави,
имала је себи подређене ситније племиће. Они се
јављају у повељама које је издавала велика босанска
господа, просто као „добри људи” „наши добри људи”
или „слугама, племенитим људима”.
Позни средњи вијек у напуљско-угарској пракси
познаје термин „familiaris” (фамилијар, слуга), а у
босанској „добар човек” (углавном у множини као
„добри људи”), односно „чељадин“ (мађ. cseled). Ови
фамилијари били су ситно племство које је признавало
примат неког господара вишег ранга. Они су дјеловали као његови службеници, били су чланови његове
свите и непосредно су га служили, вршећи дужности
углавном војне и административне природе.21
Војвода Сандаљ Хранић, у повљи из 1419, говори
и о својим подчињенима „удељујући својим слугама,
племенитим људима, по својој вољи дајем и записујем
у баштину и у племенито”.22 На основу овога видимо
20

Р. Михаљчић, Повеља краља Стефана Твртка Твртковића
којом Дубровчанима потврђује сланско приморје, Грађа о прошлости Босне, Бања Лука, 2011, бр. 4, стр. 75‒88.
21
N. Isailovć, Fragmenti o familijarima Hrvatinića u Dalmaciji i Hrvatskoj krajem XIV i početkom XV veka, Spomenica Akademika Marka
Šunića (1927‒1998), Sarajevo, 2010, стр. 311.
22
Р. Поповић, Повеља војводе Сандаља и браће му Вукца и Вука
којом уступају Дубровчанима свој део Конавала, Грађа о прошлости Босне, Бања Лука, 2011, бр. 4, стр. 97‒109.
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да су „добри Бошњани” били толико моћни да су „по
својој вољи” могли да награђују своје људе, и они су
били према својим људима у положају у којем је био
босански краљ према њима.
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Технолошки развој који је основна ознака текућег
вијека, условио је и умјетности. Једна од њих, она девета, такође проживљава преображај и губи своју класичну препознатљивост. Подрезaвши крила умјетничком роду, свеукупна транзиција потребује и другачији
стрип, модернији. Ако заграбимо у цјеловјековну
историју стрипа, спознаћемо велико удаљавање стрип
радника од коријена.
Овај медиј, својевремено настао као шаљиво
новинско штиво пропраћено карикатуром, изобразио
се веома брзо тако да је већ првих деценија 20. вијека
у рани стрип ушла новина, која је све до данашњих
дана остала његов незамјенљив елемент ‒ облачић.
Велики искорак ка умјетности је направљен истих
година. Издавачи, цртачи и текстописци су заузели
озбиљнији приступ и почели проговарати о свакодневним темама, забрањеним стварима, те лицима
и наличјима свијета око нас и све то су пропраћали
чистијим цртежом (који је све мање личио на карикатуру) и филмским кадрирањем. Ипак, превагу над
озбиљнијим стрипом су у међуратном периоду однијели научнофантастични каишеви новинског стрипа
(Бак Роџерс, Супермен, Флаш Гордон, Брик Брадфорд)
и бајковити блазирани подобни дјечијем нараштају
из Дизнијевог студија, али и они други (Морнар Попај,
Бим и Бум, Породица Тарана). Да ће стрип једном
имати и другачији изглед, доказивали су „изроди”
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попут сад већ легендарног Принца Валијанта Харолда Фостера.
Да је ова у коријену бенигна забава са шаљивих
страна новина постала озбиљнија ствар, доказује нам
и тешка злоупотреба истог која се често дешавала
током Другог свјетског рата. Многе земље су стрипом
покушавале исказати своја политичка начела која
се данас не би могла назвати хришћанским. Док су
Американци стрипом позивали на линч Јапанаца и
осталих Азијата због бомбардовања Перл Харбура,
Усташе су у оближњој НДХ подучавали младеж љубави према владајућем клеру и поглавнику за чије
су се здравље узорна дјеца свако вече требала молити.
Било је и похвалних покушаја који су стрипом покушали мотивисати војнике на ратиштима или им барем уљепшати тешке тренутке. Ипак, ова настојања
су остала покопана под насртајем ратних стрипова
који су пропагирали покоље и крвопролића за добро
само једног народа.
Послије Великог рата, ситуација се у погледу
стрипа поправила, али само у неким државама. У
већини комунистичких земаља, стрип се сматрао
само капиталистичким замајавањем социјалистичке
омладине тако да је био скоро забрањен или озбиљно
цензурисан. У Југославији, у периоду од 1945. до
1952, стрип је био непожељан због свог „лошег утицаја на социјалистичку омладину”. Покретањем листова Плави вјесник и Политикин забавник стрип
добија на промоцији и почиње освајати пространства
од Вардара до Триглава. У том периоду, у свијету још
увијек доминира новински стрип који са новим ‒ старим јунацима (Рип Кирби, Џеф Хок, Гарт, Бен Болт,
Фантом) и темама (махом научнофантастичним и
авантуристичким) очарава чопоре дјеце у више зема-
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ља. На нашим просторима се врши пресија стриповима који пропагирају социјалистички подобне теме,
углавном из НОБ-а (серијал Никад робом и касније
Поручник Тара), али они нису могли побиједити обичан стрип шаљивог карактера.
Деценија која је услиједила била је по стрип изузетно иновативна. Шездесете су поред андерграунд-стрипа (који се код нас није запатио добрих 15 година)
донијеле јачање италијанске сцене која ће имати
много утицаја на југословенске цртаче и још више
на омладину која је била омађијана стриповима из
мајсторске радионице Ђанлуиђија и Серђа Бонелија.
Ова издања (у првом реду Текс Вилер, Загор, Мали
ренџер и Командант Марк) су заживјела у сада већ
митолошким едицијама новосадског Дневника: Златној серији и Лунов Магнус стрипу, који су почели
излазити почетком 1968. године. Иако су имали промјенљиву политику објављивања и лошу концепцију,
ова издања ће остати упамћена као предводници
плимног таласа који се изливао на киоске широм
бивше државе јер су имали, за данашње услове, вртоглав седмични тираж између 100 000 и 150 000 примјерака, у зависности од тога да ли се у свескама
налазио мегапопуларни Загор или неки други стрип
јунак. Није згорег поменути и „кривца” за покретање
овог успјешног пројекта ‒ Митра Милошевића, тадашњег уредника новосадске фирме који је убрзо постао
један од најбогатијих Југовића јер су се његови пустоловни романи о Луну Краљу Поноћи, које је писао
под псеудонимом Фредерик Ештон, продавали у баснословним тиражима.
Хипи покрети, експанзија психоделије у популарној музици, али и образованија и захтјевнија омладина
понукали су издаваче да у вјечној трци за примат
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на тржишту, траже нове ауторе са мало савременијим замислима. Суперхеројски стрип шездесетих
(Човјек-паук, тј. Спајдермен, Дардевил, Икс људи,
тј. Х-мен, Хулк) су продавани у високим тиражима,
али нису имали шмек нових осјећаја и расположења
јер су својим темама превише одударали од „вијетнамске” стварности. Док се у Америци почиње рециклирати стара замисао већ заборављеног писца Роберта
И. Хауарда и на основу његових списа покрећу едиције
„Моћ и магија” жанра (Конан, Црвена Соња, Соломон
Кејн, Краљ Кул) у Европи се све више издваја тзв.
француско-белгијска школа. Она је приступала
озбиљније стрипу па су седамдесете донијеле процват
реализма у овом медију. Све више се бјежи од каишевског „новинског” цртања. Могули (Жан Жиро
Мебијус, Херман Хупен, Андре Франкин, Андре Гошини, Уго Прат, Мило Манара) постављају нове
стандарде и самим тим начињу нову епоху у европском стрипу, који је већ до краја ове деценије постао
озбиљан медиј и добио звање умјетности.
Ни наши родитељи нису остали ускраћени за тада
модерне стрипове, а сада већ класике. Најбоље радове
поменуте школе објављивали су многи издавачи из
бивше Југославије, али највећи дистрибутер фра-бел.
класика био је новосадски Маркетпринт са својом
чувеном Стрипотеком и гигант из Горњег Милановца,
Дечје новине. Астерикс, Талични Том, Поручник Блубери, Модести Блејз и многи други јунаци су били
најчешћи посјетиоци унутрашњих страна разних
едиција. Седамдесете су, на нашим просторима, упамћене и по изузетној популарности једног италијанског
стрипа који није одговарао дотадашњим „узусима”,
које су до прије пар година поставили Бонелијеви
и ауторке крими стрипа Дијаболик. Описани преседан
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је стрип Алан Форд који је са својом сатирично-ироничном нотом опчинио наше читаоце, а потпомогнут
умјешним преводом, недовољно оствареног писца
крими романа, Ненада Бриксија (Ноћне игре), достигао неслућене размјере. Феноменални дует Лучано
Секи (Макс Бункер) и Роберто Равиола (Магнус)
су са саркастично осмишљеним члановима супертајне
Групе ТНТ доказали да стрипу није стран било који
елемент књижевног дјела и да је у предности над
њим за визуелну компоненту.
Осамдесете значе одређену позитивну стагнацију
у стрипу. Старе замисли се црпе до изнемоглости,
нових има, али су оне у сјенци „провјерених” формула.
Свијет филма и анимације све више екранизује стрип
серијале, али са упитним успјехом. У овој деценији
смо одрастали уз филмске и анимиране верзије
Конана, Супермена, Бетмена, Астерикса, Таличног
Тома, Гарфилда, Штрум(п)фова и многих других.
Сарадња стрипаџија и филмаџија је многе навела
на помисао да је стрип у кризи, али то ипак није био
случај. Најутицајније европске оводеценијске креације
су сигурно XIII (Тринаестица), Џеремаја, Торпедо
1936, Друна, Торгал и Дилан Дог. Стрип осамдесетих
старијим читаоцима је збуњујућ, понајвише због сложене и на тренутке чак надреалне радње тада изузетно популарних „херметичних” стрипова (Мебијус).
Ипак, ова деценија ће остати битна по историју стрипа и због интернационализације истог. Језик стрипа
постаје језгровит, налик књижевном, теме се продубљују, а текстописци одлучно одбацују устаљене
шаблоне и стварају разноврсне сценарије заобилазећи
патетику и укалупљеност. Цензура је испарила, а
стрип је постао индустрија, својеврсни комуникацијски
језик и универзално добро.
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У Југославији је стрип још увијек омиљена занимација тзв. средње класе. Тиражи су били задовољавајући
иако су издавачи често водили борбу с несташицом
папира. Домаћи производи су се објављивали и у страним часописима, а наши аутори су били цијењени
у иностранству. У бившој држави су се радили и лиценцирани стрипови (Велики Блек, Тарзан, Космо). Од
наших аутора са оригиналним радовима треба издвојити све оне који су израсли у сјенци чувене групе
Нови квадрат (Пахек, Кордеј, Керац, Девлић и др.)
Сваке године су ницале нове едиције, али и дотада
ријетки фанзини (Патак). Тираж и заинтересованост
публике нису обећавали оно што ће услиједити у
деведесетима.
У декади коју ће ови простори упамтити по помрачењу плама југословенских буктиња, свјетски стрип
је био у благом назадовању. Почетну безидејност
издавача с тек понеким новитетом (Ларго Винч, Трансметрополитен, Хелблејзер) смијенио је нови хит у
свијету. Јапанска манга била је нови ресурс који ће
спасити стрип у овој деценији. Другачије опхођење
према овом медију, читање с десна на лијево, начин
цртања и другачије теме су потакле занимање код
млађих читалаца.
Сцене отвореног секса, насиља, патолошких
иживљавања и крвопролића у деведестима су постале
нешто потпуно нормално. Тако су се и стрипови почели дијелити по узрасту публике. Натуралистичка
деградација стрипа уз познату жељу да се увијек
проналазе нове замисли отјерали су стрипаџије на
странпутицу. Губећи васпитнопоучну ноту, стрип
се маргинализовао. Иако је то било неминовно (тај
прелаз су филм и књижевност поднијели десетак
година раније), драконско мијењање концепције
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нових стрипова није резултирало повећањем тиража.
Оваква ситуација се није промијенила до данашњих
дана.
Важан период у еволуцији је прескочен на територији бивше државе. Стрипофили су узели пушке
у руке или су бјежећи од ратних страхота у иностранство, (гдје су имали паметнија посла од културног
уздизања), изгубили додир са свјетским трендовима.
Почетком рата стрип је нестао с наших киоска и
обитавао је још само у пиратском облику (Стрип
разонода, ЋАО алманах). Наша стрип сцена је нестала, а њени сарадници су се опробавали код свјетских издавача (Гленат, Марвел, Дупуа, Магнум).
Какав-такав контакт са свјетским издаваштвом су
наши читаоци имали преко Политикиног забавника
и његових средишњих страница.
Болесно лудило рата није мимоишло ни стрип.
И у то вријеме се нашло људи који ће свој цртачки
таленат искористити за хушкачку пропаганду те тако
затровати и оне најмлађе, којима су ови стрипови
изузетно слабог квалитета и били намијењени (Супер
Хрвоје, Босмен, Книнџе, Сви Вождови људи). Разлоге за кршење неутралности стрипа од дотичних аутора треба тражити у тадашњој обијести која је испуњавала брдовити Балкан.
Обновити некадашње тржиште је била јавна жеља
сваког стрипофила. Хвале вриједни покушаји многих
издавача завршили су неславно (Хорус, Ванини) иако
је било и нових идеја, допадљивих млађој публици
(српски суперхероји Луксор комикса ‒ Генерација
Тесла, Борци сумрака). Нови миленијум је донио
изобиље преведених наслова. Иако је издаваштво
у великој мјери уважавало жеље читалаца, праћење
свјетских трендова је потребовало и свјетски квалитет
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па су издања за хронично потплаћеног балканског
стрипофила постала прескупа. Стрипови, због малог
тиража и плаћања ауторских права, штампани на
квалитетном папиру, нису више били „забава за рају”
већ луксуз који су себи могли допустити само они
имућнији. Повлачење стрипова у књижарску продају,
знатно их је поскупило, а и размаженост доброг дијела читалаштва које је захтијевало коричена и интегрална издања. Стрип овим темпом постаје жељена,
а недостижна роба, што му сигурно неће донијети
рехабилитацију на нашим просторима па нека ово
буде апел на издаваче да покрену више едиција за
„рају”.
У закључном дијелу, пар ријечи о данашњем
стрипу. На свјетској сцени нема много помака. Класични цртачи (махом фра-бел. школе) стварају озбиљне стрипове са реалистичким темама и тек понекад
се усуде на неки експеримент (Блексад). Амерички
стрип, сведен на подмлађивање истрошених суперхероја зарад придобијања млађе публике и насилно
настављање завршених серијала, не заслужују дубљу
анализу. Манга је и даље популарнија у свијету него
у матичној земљи. Домаћи стрип има стабилну подршку и гомилу изложби, али нема јединственост
у издавању па је сведен на објављивање у прескупим
или малотиражним фанзинима (Ендем, Q стрип,
Стрип Пресинг, Сергеј). Наши цртачи отварањем
граница све више раде за инострано тржиште (Кордеј,
Суџука, Гера, Перовић, Гето, Пахек, Гајић, Парлов).
Е-стрипови (нештампани) полако освајају тржиште, цртачи све мање раде ручно или у спрези са
помоћницима већ се окрећу рачунарском цртању
и колорисању, а ни три-де стрип није више новост.
Немогуће је забранити кршење традиције умјетности,
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а модерни вијек нам одузима природност која је
зрачила из стрипова. Савремена дјеца (поготово у
САД) не подносе црно-бијели стрип па се зарад „прође” колоришу кадрови који нису уопште планирани
за то, те се тиме додатно губи на оригиналности.
Модерном клању стрипа придружујемо и немаштовите режисере блокбастера који својим свирепим
сецирањем стрипа чине неопростиво светогрђе
(екранизације Поручника Блуберија, Дилан Дога,
Панишера, Астерикса, Конана и осталих).
Будућност стрипа је неизвјесна. Оригиналних
замисли нема већ неко вријеме (нпр. једна од новијих
јесте стварање суперхеројке муслиманке што је више
жалосно него оригинално). Стрип је мутирао и све
више живи као самодовољни организам. Цртачки
је и даље умјетност, али текстуално све мање јер се
сценаристи приклањају дневним темама и потребама
(антиполитички памфлет Блиц стрип Марка Сомборца). У оваквој ускомешаности и прећутној борби између традиционалиста и модерниста, ми, обични уживаоци шарених страница, чекамо дане у којима ћемо
читати боље нове стрипове и бити мање ниподаштавани због избора штива.

Слика 1. Првобитна облик стрипа ‒ шала „Претоварено”
(Невен бр. 20 из 1881. године)
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Слика 2. Жути дјечак ‒ маско- Слика 3. Принц Валијант ‒

та стрипа као умјетности

претеча графичке новеле

Слика 4. Мирко и Славко, мали хероји НОБ-стрипа Никад робом

Слика 5. „Тајно оружје” Далеког истока ‒ наоко њежна и
дјетињаста, али деструктивна манга
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гомиле (2002), Око у око (2002), Немогућа мисија
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Луку, гдје и данас живи. Дипломирао је на Пољопривредном факултету, на Одсјеку за анималну
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Добитник је награде „Залога” (1995) и награде
„Бранко Ћопић” Српске академије наука и уметности (2007). Са својим колегама, професорима српског
језика из Никшића, добио је Вукову награду 2005.
године. Живи у Никшићу и у Врњачкој Бањи.
КЕРУАК, ЏЕК, рођен 1922. у америчкој држави Масачусец у досељеничкој породици из Канаде. Био је
амерички пјесник и романсијер, један од најпознатијих писаца бит-генерације. Сматра се веома важним
и утицајним аутором који је инспирисао бројне умјетнике, писце и музичаре. У младости је био спортиста
и добио је стипендију за Колумбија Универзитет.
Након лома ноге и свађе са тренером напушта фудбалски тим и колеџ. Прекинувши студије одаје се
пороцима, алкохолу и наркотицима. Умро је 1969.
на Флориди, у 47. години живота од цирозе јетре.
Његово најзначајније дјело је роман На путу (On the
Road), објављен 1957, неколико година након што је
написан. Од осталих дјела издвајамо: The Town and
the City (1950), The Dharma Bums (1958), The Subterraneas (1958), Dr. Sax (1959), Mexico City Blues
(1959), Maggie Cassidy (1959), Visions of Cody (1960),
Book of Dreams (1961), Big Sur (1962), Visions of Gerard
(1963), Vanity of Duluoz (1968).
КРСТАЈИЋ, РАНКО, рођен 1952. године у Жабљаку
под Дурмитором. Гимназију је завршио у Никшићу,
а Филолошки факултет у Београду. Објавио је сљедеће
књиге приповијетки: Ноћи црног месеца (1988, 1997),
Мирис дивље руже (2008), Одабране приче (2009).
Романи: Случај господина Асимова (1984, 1996),
Сенка у магли (1994), Мартинов грех (2000), Илузија
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(2012). Приредио је Антологију светске фантастике (1989, друго допуњено издање, 2000). Романи
су му превођени на македонски и бугарски језик,
а приче су му превођене на осам језика. Поред
писања бави се и сликарством. До сада је имао
двадесет самосталних изложби у земљи и иностранству. Живи и ради у Београду.
ЛАЗИЋ, БОРИС, рођен 1967. године у Паризу. Пише
поезију, прозу, есеје и критику, преводи са француског и на француски. Књиге пјесама: Посрнуће
(1994), Океанија (1997), Запис о бескрају (1999),
Псалми иноверног (2002), Песме лутања и сете
(2008), Орфеј на лимесу (2012), Капи сласти (2013).
Књиге путописне прозе и есеја: Белешке о Аркадији
(2000), Турски диван (2005), Врт заточеника –
упоредне студије из девете уметности (2010).
Романи: Губилиште (2007), Панк умире – геопоетичка хроника (2013). Приредио је и превео на
француски књигу Петра Петровића Његоша Луча
Микрокозма (2001, 2002, 2010) и антологију савремене српске поезије Anthologie de la pesie serbe
contemproraine (2011). Ради као лектор за српски
језик и књижевност на Универзитету Сорбона у
Паризу, те као уредник електронског сајта-лексикона
serbica.fr Универзитета у Бордоу. Живи у Паризу.
ЛАКОВИЋ, Б. АЛЕКСАНДАР, рођен 1955. године
у Пећи. Дипломирао је на Медицинском факултету
у Приштини (1980). Пише поезију, есеје, студије и
књижевну критику. Књиге поезије: Ноћи (1992),
Заседа (1994), Повратак у Хиландар (1996), Дрво
слепог гаврана (1997), Док нам кров прокишњава
(1999), Ко да нам врати лица успут изгубљена

261

(избор, 2004), Нећеш у песму (2011). Студије: Од
тотема до сродника: митолошки свет Словена у
српској књижевности (2000), Хиландарски путописи
(2002), Токови ван токова – аутентични поступци
у савременој српској поезији (2004), Језикотворци
– гонгризам у српској поезији (2006), Дневник речи
– есеји и прикази српске песничке продукције 2006
– 2007 (2008); Дневник гласова – есеји и прикази
српске песничке продукције 2008 – 2009 (2011),
Ђорђе Марковић Кодер – језик и мит (2013). Објавио
је књигу путописне прозе: Хиландарски путокази.
Приредио је за штампу Кодеров митолошки речник
Божа Вукадиновића и антологију пјесама о Хиландару
– Хиландарје. Главни је и одговорни уредник „часописа за књижевност, уметност и културу” – Кораци.
Живи и ради у Крагујевцу.
МАРИНКОВИЋ, ТОМИСЛАВ, рођен 1949. године
у Липолисту код Шапца. Објавио је књиге пјесама:
Двојник (1983), Извесно време (1986), Сумња у
огледало (1996), Школа трајања (2003, Награда
„Бранко Миљковић”), Свет на кожи (2007), Обичан
живот (2011), Путовања кроз близине (2013, одабране песме). Пјесме су му превођане на руски, јапански и шпански језик. Као самостални умјетник, живи
и ради у Липолисту.
МАСТИЛО, СРЂАН, рођен 1986. у Сарајеву. Окончао
основне студије теологије на Богословском факултету
у Фочи. Похађа мастер студије на истом факултету.
Службеник је Епархије зворничко-тузланске.
МИЛИЋЕВИЋ, ВЛАДИСЛАВ, рођен 1938. године
код Андријевице, у Црној Гори. Цртањем се бави од
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своје 15. године, када је уписао умјетничку школу
у Херцег Новом, у којој је стекао прва и права ликовна сазнања. У Београду је завршио Архитектонски
факултет. Бавио се паралелно архитектуром и сликарством. Од 1990. године бави се само сликарством.
До сада је самостално излагао 20 пута и више пута
колективно. О сликарству Владимира Милићевића
писали су: историчар умјетности и ликовни критичар
Михајло Бошњаковић, књижевници Бранко Брђанин
и Добрашин Јелић, филмски режисер и историчар
умјетности Мића Милошевић, сликарка Марина
Вешовић и други. Сада живи и слика у свом атељеу
у Савамали у Београду.
МИЛОСАВЉЕВИЋ, БОШКО, рођен у Београду 1977.
године, од оца Слободана и мајке Анђелке. Има брата
Милана и сестру Катарину. Матурирао је у Трећој
београдској гимназији, а дипломирао на Филолошком
факултету у Београду, на смjеру Српска књижевност
и језик. Предаје у земунској гимназији, снима документарне филмове, упознаје занимљиве људе. Ожењен Јеленом, имају двоје дјеце. Живи и ради.
МИЛОСАВЉЕВИЋ, ПЕТАР, рођен 1937. године у
Доњој Сврачи код Блаца. Професор Филозофског
факултета у Новом Саду, у пензији. Објавио је сљедеће књиге: Традиција и авангардизам (1968), Поетика
Момчила Настасијевића (1978), Живот песме
Лазе Костића „Santa Maria della Salute” (1981), Реч
и корелатив (1983), Методологија проучавања
књижевности (1985), Теорија белетристике (1993),
Теорија књижевности (1997), Теоријска мисао о
књижевности (1991), Књижевнотеоријска мисао
Срба 1, 2, Наратолошка истраживања 1, 2, Теоријски
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проблеми, Други ток српске књижевности (2012),
Логос и парадигма (2000), Обнова логоцентризма
(2009), Српски национални програм и српска књижевност (1995), Систем српске књижевности
(1996), Срби и њихов језик (1997), Српски филолошки
програм (2000), Увод у србистику (2002, 2003), Српска писма (2006, 2009), Српско питање и србистика
(2007), Идеје југословенства и српска мисао (2007),
Обнова српског националног програма (2010), Титаник (2013), Блокада (песме, 1967, 2009), Нови Сад
на ватри (роман, 1989), Драме (1991). Био је главни
уредник часописа Поља (1965–68), уредник Летописа Матице српске (1969–1979) и главни уредник
Србистике/Serbice. Објављена су му Сабрана дела
у 25 књига. Живи у Новом Саду.
МИЛОШЕВИЋ, МИЛАН, рођен 26. децембра 1985.
године у Приједору. Послије завршене средње школе
у родном граду, постаје студент Филолошког факултета у Бањој Луци, на Одсјеку за српски језик и књижевност. Дипломирао је 2009. године. Живи и ради
у Приједору.
МИХАЈЛОВИЋ, ГОРАН, рођен 1965. године у Бугојну.
Прозни писац и новинар. Објавио двије књиге прича:
Сами против свих (2005) и Да смо живи (2007).
Преминуо 2013. године у Бањој Луци.
ПАРИПОВИЋ, НИКОЛА, рођен 1988. године у Ливну.
Живио је у Гламочу, а од 1995. године живи у Бањој
Луци, гдје је завршио гимназију и дипломирао на
Одсјеку за српски језик и књижевност Филолошког
факултета. Објавио је књиге пјесама: Под древним
дубом (2007) и Ведрине (2013).
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РАДАКОВИЋ, БОРИС, рођен у Приједору. У родном
граду је завршио основну и средњу школу. Тренутно
је апсолвент општих историјских студија на Универзитету у Бањој Луци. Стручно се највише бави средњовјековном историјом са акцентом на босанску средњовјековну државу.
РАКУЉ, МИЛАН, рођен у Ливну 5. децембра 1985.
године. Боравио у Гламочу до 1995. године. Након
тога живи у Бањој Луци. Дипломирао је на Филолошком факултету у Бањој Луци, на Одсјеку за српски
језик и књижевност. Објавио је збирке пјесама:
Глуви путник и Поезија у костима.
РИСТИЋ, Ј. ДРАГАН, рођен 1984. године у Нишу,
гдје је завршио гимназију и Вишу педагошку школу,
основне и постдипломске студије германистике
завршио је на Филолошком факултету у Београду.
Живи у Нишу, професор је њемачког језика, књижевни преводилац, антологичар и књижевник. Главни је уредник Хаику новина. Објавио је више књига
превода са њемачког (Елијас Канети, Бертолд Брехт,
Ерих Фрид...) и на њемачки. Приредио је антологију
Најкраће немачке приче (1993). Хаику преводи са
енглеског, италијанског, француског и бугарског.
Објавио је 9 књига поезије и хаику поезије, 5 књига
кратких прича и 2 књиге афоризама. Награђиван
за хаику поезију (52 награде), заступљен у многобројним антологијама, зборницима, часописима и
превођен је на 15 језика. Предсједник је Друштва
књижевника и преводилаца Ниша.
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СЕЛИМОВИЋ, МЕША, истакнути српски књижевник,
рођен 1910. у Тузли, умро 1982. у Београду. У родном
мјесту је завршио основну школу и гимназију. Студирао је на Филозофском факултету у Београду. По
завршетку студија предаје у Грађанској школи трговачког смјера, да би затим био постављен за професора гимназије у Тузли. Послије Другог свјетског
рата постаје професор Више педагошке школе у
Сарајеву, а потом је био изабран за доцента Филозофског факултета у Сарајеву. Године 1953. остаје
без посла пошто стручна комисија на Факултету
даје предност дугом кандидату. (Према ријечима
М. Егерића посриједи је био политички обрачун
са писцем, чији носиоци нису идентификовани).
Добитник је значајних књижевних награда (Нинова
награда, Његошева награда). Како сам истиче у
Сјећањима, прво је изабран за члана Српске академије наука и уметности, а потом и Академије
наука и умјетности Босне и Херцеговине. Између
осталих дјела, објавио је: Прва чета, збирка приповиједака (1950); Туђа земља, раније приповијетке
и кратак роман Магла и мјесечина (1962), Дјевојка
црвене косе, збирка приповиједака (1970); романи:
Тишине (1961), Дервиш и смрт (1966), Тврђава
(1970), Острво (1974), Круг, објављен постхумно
(1983); За и против Вука, студија (1967); Сјећања,
аутобиографско дјело (1976).
ТЕОФИЛОВИЋ, НИКОЛА, рођен у Крагујевцу 1977.
године. Пише прозу, поезију и књижевну критику.
Дипломирао је на Одсеку за српски језик и књижевност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Један је од оснивача радио-позоришта „Џртле
Фртле за Србију”. Објавио је књигу приповиједака:
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Јесте ли читали Заратустру у оригиналу (2011).
Живи у Крагујевцу.
ФОЛИЋ, МИЛОШ, рођен 1984. године у Зајечару,
одрастао у Бољевцу. Оперативни уредник Српског
књижевног листа је пет година. Технички уредник
је годину дана. Објавио је двије књиге приповиједака:
Сумрак човечанства (2011) и Људи који не плачу
(2013). Приче је објављивао у готово свим периодичним
публикацијама, као и у Политици и НИН-у. Био је
један од тројице српских представника међународног
књижевног фестивала дунавских земаља Literature
in Flux (2011). У издавачкој кући „Танеси” из Београда уредник је домаћих издања (двије књиге). На прошлогодишњем сајму књига уредио је и водио Удружене књижевне часописе Београда. Члан је Удружења
књижевника Србије и Српског књижевног друштва.
ЧАКАРЕВИЋ, МАРЈАН, рођен 1978. године у Чачку.
Пјесник и књижевни критичар. Дипломирао је и завршио мастер студије на Катедри за српску и светску
књижевност на Филолошком факултету у Београду.
Објавио је сљедеће књиге: Исечци (1997), Рад на малом
простору (1998, група аутора), Параград (1999), Систем (2011), Језик (2014). Поезију објављује од друге
половине деведесетих година у српским и регионалним часописима, а заступљен је и у неколико антологијских избора српске поезије. Књижевну критику
је објављивао у Београдском књижевном часопису
(стални сарадник), Бетону, Пољима, а чланке и полемичке текстове у Е-новинама. Живи и ради у Београду.
ЧЕСТЕРТОН, ГИЛБЕРТ КИТ, в. биљешку на стр.
107‒108.
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Претплатници
Бања Лука: Дубравка Миловановић, Здравко Миовчић,
Милош Лукић, Предраг Тимотић;
Београд: Илија Тошић, Јана Алексић, Владимир
Табашевић;
Бијељина: Александар Ђукановић, Жико Живић, Лало
Перић, Милан Лакић, Мирко Бабић, Предраг Ћеранић,
Ранко Божић, Слободан Станојловић;
Источно Сарајево: Борислав Влачић, Недељко Зеленовић;
Котор Варош: Бранимир Кршић;
Крагујевац: Никола Теофиловић;
Лопаре: Алекса Лазаревић, Александар Симић,
Анђелко Јеремић, Дејан Зековић, Драган Пепић,
Миливоје
Лујић,
Милош
Давидовић,
Младен
Миловановић, Младен Радовановић, Миладин Јовић,
Милена Миловановић, Никола Радовановић, Пајо
Томић, Саво Цвијетиновић, Сања Радовановић, Тања
Пантић;
Милићи: Недељко Бабић;
Невесиње: Александар Цуца;
Приједор: Милан Милошевић;
Тузла: Игор Јукић;
Угљевик: Александар Крстић, Горан Лазић, Далибор
Којић, Драгана Томић, Милован Перић, Невен Рикић,
Перо Ђокић, Петар Лукић, Раденко Седларевић,
Славољуб Пајкановић;
Челинац: Бобан Спасојевић, Младен Радојчић;
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Установе
Музеј Семберије,
Општина Лопаре,
Општина Угљевик,
Основна школа „Вељко Чубриловић”, Прибој,
Основна школа „Свети Сава”, Лопаре,
Средњошколски центар „Вук Караџић”, Лопаре,
Средњошколски центар „Михаило Петровић Алас”,
Угљевик;

Организације
Удружење грађана „ПУЛ” (10 примјерака);
Удружење Мајевичана у Швајцарској (50 примјерака);

Поштовани, уколико желите да купите наредну
свеску часописа Бокатин Дијак, можете уплатити
10 КМ на текући рачун број: 554-303-001664-03-77
(Pavlovic internacional bank a.d. Slobomir, Bijeljina).
Tиме ћете помоћи излажење часописа у будућности.
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