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ПЈЕСМА НАС ЈЕ ОДРЖАЛА  
ЊОЈЗИ ХВАЛА

Од када човјек биљежи своје мисли у логичким 
операцијама биће је дијелио на дух и материју, на идеју 
и твар, форму и садржај. На исти начин је од постанка 
цивилизације дијелио и људе  на оне који дају предност 
духу (идеалисте) и на оне који дају предност материји 
(материјалисте). Први су били посвећени љепоти, љубави, 
вјери, слободи, правди, истини... а други истраживању при-
роде и њеном  освајању, потчињавању, стицању, чувању и 
увећању посједа, новца, власти... они су цивилизацију заду-
жили за прогрес, али и за многа разарања која могу дове-
сти до опште катаклизме. Први су увијек били у мањини, 
али је човјечанство у смислу човјечости опстајало баш 
захваљујући њима. Достојевски је записао ,,Љепота ће спа-
сити свијет”  употребљавајући ријеч љепота као синоним 
и за умјетност и, наравно, и  за поезију као њен исконски 
дио.  Ова сентенца једног од највећих мислиоца и ствараоца 
православне Русије неодољиво подсјећа на стихове великог 
српског пјесничког барда Чика  Јову Јовановића Змаја ,,Пес-
ма нас је одржала – њојзи хвала!”  и на његову програмску 
,,Песму о песми”:

,,Где је бола, где је јада,
-Песма блажи;
Где се клоне, где се пада,
-Песма снажи;
Где су људи добре ћуди,
-Песма с’ ори;
Што не можеш другче рећи,
-Песма збори;
Где утехе нема друге,
-Песма стиже;
А где сумља све обара,
-Песма диже.”
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Ако је вјеровати Достојевском и Змају, а тешко им је 
не вјеровати, онда ће цивилизацију, односно човјечност у 
њој, спасити пјесма и пјесници. И то не само они посвећени 
који су ушли у  историје књижевности, енциклопедије, 
хрестоматије, читанке, елитне антологије него  хиљаде 
оних знаних и незнаних који стварају за свој грош и за своју 
душу и милиони оних који никада нису написали ни један 
једини стих, али су истински поклоници љепоте коју они 
носе и верници истина које они шире. Управо зато, ради 
будућности цивилизације, је изузетно важно да се број 
таквих ствараоца и поклоника стално шири јер, на крају,  и 
стваралаштво оних првих –посвећених пјесничких бардова 
који премошћују вријеме, било би бесмислено без ових дру-
гих. Стога никада не може бити превише ни пјесника ни 
пјесничких књига, ни књига што нас уводе у свијет поезије. 
Што их буде више, бићемо ближе човјеку у себи, или боље 
речено, бићемо ближе божанству и божанствености. 
Уосталом, не смијемо заборавити да  је ријеч богатство 
само изведеница од именице Бог што свједочи да  изворно 
значење ријечи богатство није у сфери материјалног него 
духовног, у снази и ширини духа. А о снази пјесме постоје 
безбројна свједочанства. Српски епски десетерац је скоро 
пет вјекова у тами ропства чувао историјску  и државот-
ворну свијест народа,  јачао вјеру и будио наду да би то све 
распламсао у  ослобидалачком духу Првог српског устанка у 
коме је поема ,,Почетак буне против дахија” слијепог гусла-
ра из Међаша Филипа Вишњића била најважнији мобилиза-
торски фактор. Народна књижевност (пјесме, бајке, приче, 
пословице...) је Србима пет вјекова замјењивала успјешно 
цјелокупан школски систем - часове историје, језика, 
књижевности, географије;  а пословице, басне и загонет-
ке часове природних наука.  Његошев ,,Горски вијенац” је 
био најснажније оружје у рукама Црногораца у борби за 
национално ослобођење и  изградњу витешког моралног ко-
декса. Српске солунце у ослобођење отаџбине нису водили 
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само прослављени комаданти и војводе него и носталгични 
стихови пјесме  Тамо далеко . ,,Реч нас је Савина   кроз Тур-
ке  провела /  сигурније  него мач”, написа Брана Црнчевић, 
подразумијеваћу под појмом реч Савино духовно, књижевно 
и просветитељско дјело.

Због свега реченог изузетно је важно да пјесничка ријеч 
уђе у наше животе и да нас обликује као сасвим слобод-
не стваралачке личности широко отворене према љепоти 
и хуманизму. Но, пјесничка ријеч често је загонетна и ви-
шезначна па ју је потребно протумачити, смјестити у 
одговарајући простор и вријеме, књижевнотеоријске и 
књижевноисторијске токове и на тај начин помоћи онима 
који улазе у свијет поезије  и онима који нас воде кроз њега да 
истински доживе љепоту пјесме и поруке пјесника. То је био 
основни циљ аутора ове књиге, изабрати најљепше јабуке 
из наше литературе, показати њихову љепоту и дарива-
ти је првенствено својим ђацима као путоказ у књижевно 
дјело и својим колегама наставницима као подсјетник. 

Ако је пјесма првенствено ствар срца, а јесте, онда је и 
сваки суд о њој неминовно субјективан, али и такав битно 
вредоносан. Најбољи судија  срцу је срце. Ко зна због чега 
се неком баш у датом  тренутку нека метафора  љепше 
расцвјетала или рима  складније  зазвучала од осталих?! 
Можда је кривац  неки баш тада опали лист, изненадни 
цвркут птице, шум вјетра, необичан мирис, трептај  неке 
у души  давно заборављене струне... тек ти стихови су у 
том трену у читаоцу пронашли сродну душу. Не знам да 
ли сам изабрао најбоље јер још нико није пронашао  (и по-
ред силног труда естетичара, теоретичара и историчара 
књижевности) ни вагу ни  метар који би прецизно измјерили 
вриједност пјесме, али сам сигуран да ће изабрани пјесници 
и пјесме наћи  међу  читаоцима велики број сродних душа. 

Текстови објављени у овој књизи су настајали различи-
тим углавном пригодним поводима као осврти, предгово-
ри, поговори, чланци, прикази, есеји, бесједе... Значај број 
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њих је већ објављен у појединим часописима, а неки се први 
пут појављују у овој књизи. Без обзира на пригодан повод 
настанка и захтјеве појединих редакција аутор је увијек 
настајао задржати аналитички приступ материји и дати 
објективну слику предмета анализе.    

Највише до сада необјављених текстова има у поглављу 
Из историје српске лирике у коме се тежило пратити 
развојни пут српске умјетничке лирске пјесме од Светог 
Саве до краја двадесетог вијека, истаћи значај појединих 
аутора и њихов допринос у развоју наше лирике и тиме 
помоћи у њеном проучавању и анализи. Већина текстова у 
овоме поглављу је настала као помоћ у анализи књижевних 
дјела средњошколцима и студентима.

Поглавља Из српске епске поезије, Огледи из српске 
прозе и Записи из духовне баштине претежно чине тек-
стови који су објављени у Звону православља. Настајали су 
углавном пригодно поводом неких годишњица или у оквиру 
одређене теме коју је покретала редакција, но без обзира 
на то у њима је увијек кориштен метод књижевне анализе 
тако да осим информација о конкретној теми могу послу-
жити и као узорак како се врши анализа књижевне пробле-
матике, пише приказ, осврт или есеј или како се доказују 
поједине хипотезе.

Текстови у поглављу У име истине тематски не припа-
дају овој књизи, али аутор их је уистину због ширења ис-
тине и у име истине морао из часописа Савовање и Видов-
дански годишњак пренијети и овдје. Политичка пропаганда 
је толико оцрнила Требаву, попа Саву Божића и стварање 
Републике Српске да је стварну истину о њима потребно 
упорно понављати све док се пропаганда не повуче пред ис-
тином.

      Аутор
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ИЗ ИСТОРИЈЕ СРПСКЕ 
ЛИРИКЕ
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РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА

Чудо од принца

У Расу, у земљи Рашкој, на двору великог жупана свих 
српских земаља Стефана Немање, међу витезовима и вла-
стелинима, роди се најмлађи принц, трећи Немањин син. 
Дадоше му име Растко. У имену му бјеше и име државе 
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(Рашка) и њене престонице (Рас), и име моравског кнеза 
Растислава који је први рекао:,, Хришћанство да, али на сло-
венском, а не на латинском језику.” Дијете рођено из љубави 
стасавало је у младића окружена поштовањем и пажњом. 
Но, бјеше то необичан принц. Умјесто на узбудљивим ло-
виштима вријеме је проводио у библиотеци, витешке игре је 
замијенио молитвом, гозбе и забаве учењем. Чудно је и вла-
дао повјереном му Хумском земљом. Умјесто са дворском 
свитом  земљу је обилазио сам и пјешке, мач је замијенио 
пастирским штапом, а закон савјетом. Разговарао је са ора-
чима и копачима, зидарима и тесарима, рибарима и воде-
ничарима, дрвосјечама и пастирима, ткаљама и прељама 
- учио њих и учио од њих. Већ тада су народно предање, 
легенда и пјесма о њему ишли и испред и иза њега. Иако је 
страсно љубио народ свој, чеда своја - како их је звао, млади 
принц је свом снагом срца свога тежио искушењу душе и 
вјере своје тамо, на једном грчком острву, гдје се окупљају, 
они који се завјетују Богу, а предају молитви и књизи.

Принц међу монасима

Крену једне ноћи кришом за својом звијездом водиљом. 
Као монах Сава роди се на Светој Гори, а гдје би друго. Тако 
постаде први принц који је богатство  владарског двора 
замијенио испосничком ћелијом, златом везену одежду мо-
нашком стригом, сјај витешког оклопа и оружја књигом, моћ 
владања снагом молитве, заводничку чар европских прин-
цеза тајном моћи икона и фрески. И Сава по снази вјере, по 
преданости испосништву и молитви, по способности учења, 
брзини и дубини ума, а чистоћи  срца постаде узор монах 
међу монасима.

У тишини Свете Горе, у Врту Богомајке, надахнут мо-
литвом и очврснуо у посту, принц монах је учио теологију, 
филозофију, право, језике... Учио је у миру испосничких и 
манастирских ћелија из књига које су на ово свето мјесто 
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стизале  из свих хришћанских земаља, учио од људи који 
су ношени снагом вјере из разних крајева свијета стизали 
овдје.

Ту се родила визија колијевке српског духа, српског из-
воришта и саборништва. Уз очеву помоћ са монасима из до-
мовине подиже Хиландар и усели у њега дух молитве на 
језику отаца. Уз молитву се учило, писало, сликало. Хилан-
дар постаде прва и за све вјекове највећа српска школа, и 
библиотека, и галерија, и музеј - српска академија наука и 
умјетности, српски молитвеник пред Богом, без прекида 
и без краја. Српска мисао се у слово обликовала, из књига 
проговори српски језик, са фрески прогледаше рашке очи 
светитеља.

Тај стваралачки дух, занос и полет Сава је одлучио 
пренијети у Рашку. Стигао је са очевим моштима да на 
њима измири завађену браћу. Симеон Мироточив је за-
иста одатле, из Студенице - своје задужбине, моштима 
својим точио и мир, и миро (мирис) и мирове (свјетове) - 
мир у људима и међу људима, миро болесним и немоћним, 
а мирове вјерујућим и пјесницима. Његово љубљено чедо 
је одатле повезивало покидане конце у цркви и држави. Од 
најтананијих нити исплео је вијенац канона, систем прав-
них норми о организацији заједнице људи повезаних у Хри-
сту, и цијела земља поче хармонично цвјетати. Како би се и 
другачије могла развијати када је у њеном темељу био обо-
жени човјек и служба цркве и државе Богу и човјеку?!

Из Студенице су стизала упутства монасима и калуђерима 
да њихови храмови постану и молитвенице и учионице ис-
товремено, да се у њима чувају и светиње и књиге, да опсјене 
љепотом и градње и слике, да буду дом и велможи и себру, 
и силном и болном - али да у њима важи један исти закон 
за све, закон Божије правде и истине. Поручује им Сава да 
уче народ да више може крст него мач, љубав него мржња, 
златна ријеч него оклопници, богоугодно дјело него новац. 
Обавезује их да просвјећују народ и земљу. Сама сложени-
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ца просвета је чудно грађена - од префикса про (прођи кроз 
нешто) и ријечи света која истовремено значи и светост, и 
свјетлост, и свијет. Тако је Савина Србија била прожета и 
светошћу, и свјетлошћу, и свјетским знањем и умјетношћу.

Источник српског духа и језика

У Студеници су се окупљали византијски градитељи, 
иконописци, зографи... и латински клесари, зидари, дрво-
резбари...Срели се у Савиној Србији Византијци и Латини, 
Исток и Запад, одлично се разумјели у стваралачком зано-
су и истинској побожности и прихватили се стваралашт-
ва умјесто мачева. Одатле су ти неимари одлазили широм 
државе да сију свој раскошни таленат. Озвјезда се рашка 
земља светим храмовима. Међу њима, по Савиној замисли и 
прегнућу, расцвјета се попут булке крстоносна и крунонос-
на Жича у којој ће се крунисати сви српски краљеви.

На обали ријеке Студенице зажуборио је први запамћени 
стих српског пјесништва у Служби светом Симеону да 
би шумио до данас човјекову љубав, тугу, радост, вјеру и 
наду у хиљадама тонова и боја. Низ Студеницу је потекла 
и прва сачувана српска приповијест у Житију светог Си-
меона. Ту бјеше записана и Немањина биографија и Сави-
на аутобиографија и историја народа писане лирски топло, 
епски надахнуто, драмски узбудљиво, научно објективно. 
Преплетоше се у један поетски вијенац у том житију сви 
књижевни радови и врсте, а његов аутор постаде почетак 
свих наших почетака, свих наших духовних и стваралач-
ких прегнућа и надахнућа - први списатељ српског духа и 
језика. 

 
Први српски патријарх

Саву су чекала још многа света мјеста, храмови и цар-
ски дворови које је требао посјетити по вољи срца свога 
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или по потреби српске цркве и државе. Опет је кренуо на 
пут највећи путник српског рода свих времена. Гдје год је 
стизао, доносио је мир - мир у људима и међу људима, мир 
међу браћом и властелом, међу државама и народима, међу 
војскама и континентима - мирио је човјека и Бога. Постао 
је и остао највећи миротворац који је икада ходао балкан-
ским врлетима и азијским пустињама, а бити миротворац 
Србији никада није било лако, Србији коју је одувијек Ис-
ток сматрао Западом, а Запад Истоком, Сјевер Југом, а Југ 
Сјевером. Сава је једини до данашњег дана  знао начин како 
да их све измири у својој земљи,  да од свих узме за земљу 
и народ  оно најбоље и да опет  остану препознатљиви по 
себи и своме, а да њихову похлепу за туђом земљом и њеним 
богаством  обузда без мача. Сава их је прво измирио у себи 
самом: по знању језика, познавању науке и рационализму 
у политици био је западњак, по практичности у акцији 
сјеверњак, по снази осјећања јужњак, по ширини мисли  и 
снази вјере источњак. То је  први истински  космополита 
кога је одњихала српска колијевка, космополита по знању, 
Србин срцем и душом.

Отуда, са истока, одакле нам долази свјетлост сунца и 
свјетло вјере и наде, дође Сава у земљу својих отаца и донесе 
Номоканон, темељ српској цркви на коме почива до данас, 
пастирски штап српским патријарсима и круну српским 
владарима. Та три најскупља дара која је српски народ ика-
да добио у својој историји многи су хтјели узети, много је 
крви проливено у њихову одбрану што је стално повећавало 
њихову вриједност. Сава је за сва времена овјерио самостал-
ност држави и аутокефалност цркви. Први је понио пастир-
ски штап српских патријарха, а његов брат круну српских 
краљева.

Гдје год да је био и куд год да је ишао, Сава је увијек био 
у Србији јер она је истовремено ишла са њим и за њим и у 
њему. Она је била у његовој мисли, мисији и молитви - он 
је био њена со, квасац и хљеб тијелу и души. Док је кле-
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чао пред светињама у Христовој земљи, он је истовремено 
дан и ноћ ходао српским земљама - њиховим друмовима и 
беспућима, богомољама и дворовима, пастирским колибама 
и воденицама, пољима и планинама, изворима и ријекама. И 
тамо гдје му земна нога никада није стала остале су Савине 
стопе, потекао је Савин извор, освануло Савино језеро, и Са-
вин врх, и Савина пећина, и Савино Село... и цијела земља 
поста Савина земља. То је једини Србин који је ушао у сваку 
српску кућу. Свугдје је могао стићи јер је ишао са вјером, 
пјесмом и причом - а и он, и пјесма, и прича су изван време-
на и простора.

Патријарх међу светитељима

Постао је светитељ у народу још за земног живота. Када 
се упокојио у Трнову, он је већ био светац и на небу и на 
земљи. Никада Србија није била јединственија у болу и по-
носу и никада није била усправнија него када је клечећи до-
чекивала његове мошти да их положи у Милешеву. Рушена и 
паљена, распињана и убијана, раскрштавана и расрбљивана 
- Србија се окупљала око њих да покаже да је још има, да је 
још има у њему, а он је вјечан.

Опсједнут болесном мржњом и испуњен бијесом немоћи 
Синан паша је одлучио да спали његове мошти, да саго-
ри вјечност. Заслијепљен властитом охолошћу, није ни 
примјећивао да то он не носи Савине мошти, већ да то 
светитељ води њега. Бирао је Свети мјесто за престоницу 
будуће обновљене српске државе и центар те престонице 
и изабрао бели град и Врачар у њему. Пепелом спаљених 
моштију ношеним балканским вјетровима и водама вели-
ких ријека омеђивао је српске просторе, мирисом паљевине 
одређивао висине купола будућег храма и као светитељ се 
по други пут роди међу светима из пламена властитих мош-
ти. 
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Светитељ међу нама и у нама

Постадосмо од њега, опстасмо захваљујући њему, а да-
нас нам је потребнији него икада. Требамо пронаћи у себи 
његову вјеру, мудрост, љубав, миротворство, саборност и 
стваралачку енергију. Онолико колико Светог Саве имамо 
у себи, толико и вриједимо. Мјера је тешка, али једина пра-
ва. Високо је поставио границе светости и људскости - ваља 
нама према њима, јер Срба, српских земаља  и њихове сло-
боде неће бити онолико колико је у географским картама 
нацртано,  међунардоним уговорима овјерено,  уставима 
прописано ( све су то промјенљиве категорије)  већ  онолико 
колико  истинског светосавља оног градитељског и ствара-
лачког буде у нама, само нам је оно граница  трајања у овоме 
свијету сталних промјена.

Свети оче Саво, опрости ми грешном и недостојном Тво-
га лика што се усудих зборити о Теби, али прими ово као 
покушај да нађемо бар једну једину трунку врачарског пе-
пела, бар једну једину искру врачарског пламена, бар један 
једини немјерљиви дјелић  Твоје стваралачке енергије, му-
дрости, вјере и љубави према Богу, човјеку и народу у нама 
смртним и грешним, и заборавним.
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ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ 
- ДРЖАВНИК И ПЈЕСНИК

Ниједан српски владар није власт у својој земљи прихва-
тио у тежим условима од малољетног Стефана Лазаревића. 
У Косовском боју изгинуо је цвијет српске властеле и вите-
зова, а Србија је завијена у црно. Турци, охрабрени новим 
успјехом, журили су да наставе свој поход на сјевер. Сусједи 
Мађари и Млечани су тежили да се окористе овом српском 
несрећом. Требало је имати снаге па у име спаса народа 
клекнути пред оцеубицом, пољубити му крвави мач, дати 
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му сестру Оливеру у харем, учествовати у његовим ратним 
походима... У таквим условима Стефан је улазио у нацио-
налну и културну историју свог народа.

Стефан Лазаревић –  
државник и војсковођа

Захваљујући мудрости своје мајке и подршци патријарха 
и свештенства, Стефан је одмах на почетку знао шта му је 
чинити. Требало је по сваку цијену Србији обезбиједити ка-
кав-такав мир, омогућити јој предах да обнови снагу и учвр-
сти се на унутрашњем плану. Било му је јасно да земља нема 
снагу да се супростави још једном снажном турском налету. 
Зато је прихватио вазални однос и да би стекао повјерење 
нових господара ревносно испуњавао све уговорене оба-
везе. Српски одреди предвођени Стефаном имали су пре-
судну улогу у биткама на Ровинама (1395), код Никопоља 
(1396), код Ангоре (1402). У њима је Стефан показао ратнич-
ку вјештину и личну храброст коју су респектовали и про-
тивници и султан Бајазит. Када је процијенио да су Турци 
ослабљени династичким борбама и заузети нападом Мон-
гола, прави нагли заокрет у државној политици - прихвата 
од византијског цара титулу деспота и склапа савез са Угар-
ском од које добија Београд и Мачву. Истовремено је прво 
оружјем а потом договором ријешио унутрашњи сукоб са 
сестрићем Ђурађом Бранковићем и братом Вуком. Србија 
је добила времена да економски ојача, а Стефан да пресе-
ли престоницу у Београд, на ушће двију великих ријека 
(положај какав може имати само мали број градова) да га 
утврди и изгради као прави град - први српски град у том 
смислу. У педесетој години живота, када је изненада умро, 
Србија је била територијално већа и економски и војно мно-
го снажнија него што је била у најбољем периоду Лазареве 
владавине. Успио је да је као птицу феникс подигне из вла-
ститог пепела.
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Стефан Лазаревић – 
реформатор културе

         Неимарски дух и склоност ка књизи Стефан је преко 
своје мајке наслиједио од Немањића. Љубав према књизи и 
читању улила му је Јефимија, удовица деспота Угљеше која 
се на Лазаревом двору бринула о поучавању дјеце. У време-
ну од 1407. до 1418. године Стефан подиже своју задужбину 
манастир Манасију на рјечици Ресави коју утврђује пра-
вим бедемима у оквиру којих изграђује цијели мали град. 
Ту је смјестио најученије калуђере и прихватио калуђере 
избјегле из Бугарсске, међу њима и Константина Филозофа 
који организује рад на преписивању богослужбених књига 
и подстиче књижевну активност. Та активност у деспотовој 
задужбини позната је под називом ресавска школа. Ту је 
написана прва словенска граматика. Деспот је подржа-
вао и помагао њихов рад, а и сам је доста читао и писао па 
су га савременици звали “нови Птолемеј”. Тако је Стефан 
обнављајући државу обнављао и неимарски дух и ствара-
лачку културну енергију народа.

Књижевно дјело 
деспота Стефана

Главно књижевно дјело деспота Стефана Слово љубве 
показује широко образовање, добро познавање не само 
средњовјековне него и античке књижевности, раскошан 
језички израз и стилско савршенство тако да је тешко 
прихватити могућност да је ово прво и једино деспотово 
дјело. Но, да је то и тако, својим умјетничким квалитетима 
оно би свом аутору обезбиједило достојно мјесто у нашој 
средњовјековној књижевности. Речи на мраморном сту-
бу на Косову су сачуване као дио преписа из 16. вијека. То 
је поетски запис у славу кнеза Лазара и његових витезова 
уклесан на мраморном стубу на мјесту велике битке по 
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угледу на старе Грке. И он свједочи о широкој књижевној 
култури и даровитости његовог аутора, о језичком богат-
ству и стилској вјештини.

Речи на мраморном стубу на Косову

      Увод у речи на мраморном стубу на Косову је персо-
нифицирана слика споменика који се директно обраћа сва-
ком човјеку који ступи на српску земљу и позива га да му 
се приближи и прочита натпис. Стуб је изображен као крст, 
као стег који право и поносно стоји. Таквим обликом он при-
зива свакога, био он “дошљак или становник ту”.

Стуб намјернику прво говори о Лазару, великоме кне-
зу. Он је „побожношћу непоколебива кула, пучина доброг 
разума, дубина мудрости, огњени ум, заштитник стра-
наца, хранитељ гладних, миловање ништих, скрбник и 
утјешитељ”. Очигледна тежња аутора је да истакне Лазаре-
ве хришћанске особине, оно на чему ће се касније градити 
његов култ. Тешко је и замислити да би неко са мање ријечи 
могао некоме приписати више хришћанских врлина.    

Приповиједање стуб наставља о косовским јунацима. На 
њиховој слици могао би и Хомер позавидјети. Они су “као 
сјајне звезде, као земља шароликим цвећем, одевени златом 
и драгим камењем”. Овакву слику могао је да направи само 
неко ко је и сам витез и ратник. Занос кратко траје па се 
писац одмах враћа главном циљу натписа - стварању култа 
мучеништва Лазару и његовим витезовима па се кнез по-
реди са добрим пастиром да са умним јагањцима у Христу 
сврше, и приме вијенац мучеништва.

Следећа слика је у потпуном контрасту са претходном. 
То је слика непријатеља који се пореди са змијом, дивљом 
звјери, неситим адом, свепрождрљивцем, змијским и 
гујиним породом, лављим штенетом. Циљ ове слике је да 
покаже са каквим се злом овдје Лазар срео у Христово име.
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Посљедња слика је поново посвећена Лазару - тренутку 
када је он ухваћен и посјечен, кад прима вијенац мученишт-
ва и постаје мученик за Христа. Овом сликом отвара се 
простор да Лазар од витеза постане мученик и да се на том 
мучеништву гради и његов култ. Приповиједање мраморног 
стуба завршава се тачним лоцирањем догађаја у времену и 
призивањем Бога за свједока.

Речи на мраморном стубу на Косову поред задатка да по-
могну изградњи Лазаревог култа, имале су за циљ да буду 
трајна опомена с каквом се опасношћу Србија суочава и 
надахнуће њеним браниоцима за жртвовање. Својим обли-
ком (приповиједање мраморног стуба), љепотом пјесничких 
слика, снагом поређења и специфичним ритмом она је била 
новина у нашој књижевности тог времена.

Слово љубве

Слово љубве је по форми и садржају оргинално дјело у 
нашој средњовјековној књижевности. По форми је еписто-
ларног карактера (дјела каква су била популарна у римској 
књижевности), пјесма у прози са првим акростихом у нашој 
поезији. По садржају је химна љубави према Богу, човјеку, 
природи и међу људима.

Текст није писан у стиховима, али би се захваљујући 
унутрашњем ритму реченице лако могао претворити у њих, 
поготову што је по лирском тону и пјесничком језику ово 
чиста поезија. ( У теорији књижевности одавно је напуш-
тено схватање да се поезија идентификује са остварењима 
у стиху. Уосталом, Момчило Настасијевић је и извршио 
препјев у стихове овог деспотовог дјела.) Строфе су овдје 
јасно препознатљиве по почетним словима из акростиха али 
и по мотивској цјеловитости пјесничких слика. Зато је мето-
долошки најлакше интерпретацију организовати по слиједу 
мотива пјесничких слика - строфа.
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1. У уводном мотиву је назначено ко и коме пише писмо. 
Аутор је познат именом и титулом (Стефан деспот), а онај 
коме је писмо намијењено остаје скривен иза ријечи “име 
рекав”. Откривање ко и да ли ко стоји иза “име рекав” оста-
ло је на нивоу хипотеза. Једни историчари књижевности 
сматрају да би то могла бити Стефанова сестра Оливера 
дата у Бајазитов харем као један од знакова признавања 
вазалних односа. Други су мишљења да је текст посвећен 
брату Вуку против кога је и сестрића Ђурђа деспот ратовао 
око подјеле земље па пошто их је у борби поразио, са њима 
се измирио. Трећи опет сматрају да је ријеч о деспотовој 
вјереници, грчкој принцези, која га је чекала три године. 
Није искључена ни могућност да су све ово само мотиви за 
настанак дјела, а да је оно упућено сваком читаоцу у свим 
временима пошто је ријеч о љубави као општем принципу 
и смислу живљења. Но, ово ће остати тајна, а нама је једино 
јасно да је тај коме је писмо намијењено окићен барокним 
епитетима: најслађи, најљубезнији, од срца нераздвојни, 
двогубо жељени, у премудрости обилни.

2. Први мотив главног дијела (друга строфа) је љепота 
природе (“лета и пролећа”) као божијег саздања. Иако 
нас пјесник ријечима “као што и певац рече” упућује на 
библијски опис, он нам више личи на раскошну ренесансну 
слику љепота природе, а сложенице дароносе и травонос-
не на Хомера. У заносу брзим ритмом у градацију се слажу 
слике брзог и веселог прелијетања птица, врхова гора, про-
страних лугова, широких поља, чистог ваздуха, мирисних 
цвјетова. Сва та раскош љепоте је дјело Господа и она служи 
да нас уведе у следећи мотив, у још једно дјело Бога које 
превазилази све ове красоте.

3. Све што је у Космосу створено, створено је из љубави 
“јер Бог се љубав зове” цитира пјесник Јована Громова то 
јест апостола Јована Богослова за кога се у Јеванђељу каже 
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да је син грома. Дакле, све је из љубави и љубав је изнад 
свега па зато у сљедећим мотивима слиједе кратка и јасна 
упозорења.

4. У четвртом мотиву опомена да “Варка у љубави нема 
места”. Ова сентенца је потврђена парафразом библијског 
стиха: „Али кад бејаху у пољу, скочи Каин на Авеља, брата 
својега, и уби га.” Ово је један од главних аргумената онима 
који тврде да је посланица упућена Стефановом брату Вуку. 
У Каину они препознају Вука који са сестрићем Ђурађом и 
уз помоћ Турака ратује са братом. Ово може бити истина, 
али и само алузија на опште познату библијску легенду коју 
употребљавамо да њом означимо издају и одсутство сваке 
врсте љубави а не само братске.

          
5. Следећи мотив је утјеха, али и увјерење да дјело љубави 

може превазићи све, чак и братску издају, да је љубав врлина 
над врлинама.

6. Ову тврдњу пјесник поткрепљује цитатом из 133. псал-
ма Давидова о љубави: „ Као миро с главе на браду Аронову, 
и као роса аермонска, каја слази на Горе сионске.”

7. Послије химни љепоти и снази љубави и доказа о 
њеном божанском порјеклу слиједи         позив младићима 
и дјевојкама да „изљубе љубав”  и то „право и незазорно”, 
али да „божанствено узнегодују”. Ово је у суштини нешто 
измјењен стих  из Друге књиге Самуилове који пјесник 
вјешто уклапа у конпозициону структуру своје посланице.

8. Осма строфа је истовремено позив и на праштање  и на 
сусрет, позив некоме с ким је пјесник био близак и тијелом и 
духом, а онда их раставиле горе и ријеке. Опет се писац по-
служио алузијом на библијску легенду по којој Давид праш-
та Саулу за издају. И овде би могли препознати однос браће 



29

Лазаревића уколико би горе и ријеке које стоје између њих 
схватили као хиперболисану слику дубине раздора међу 
браћом, али ако би је прихватили у правом значењу она би 
се могла односити и на Стефанову вјереницу, њену простор-
ну удаљеност и Стефанов гријех што је дозволио да га чека 
три године.

9. У претпоследњем мотиву писац призива божанску 
моћ да савлада све препреке које стоје на путу љубави и да 
помогне као што је некад помагао Мојсију да пређе преко 
Црвеног мора, а Исусу Навину ријеку Јордан.

10. Завршни мотив је отворена нада у сједињење у 
љубави, у сједињење у Христу „ коме слава са оцем и сином 
и Светим Духом у бескрајне веке. Амин!”

Посланица је складно организована и композицијски 
чврсто повезано пјесничко дјело. Све слике повезује исти 
мотив љубави и исти лирски тон химне. Захваљујући томе 
она оставља утисак  праве пјесничке  минијатуре у прози. 
Између прозног и поетског облика овде само стоји графички 
начин писања од почетка до краја стрнице.

 Стефаново дјело у 
историји књижевности     

(резиме)

1. Књижевно дјело деспота Стефана Лазаревића иако 
мало по обиму, по умјетничким, првенствено стилским, 
вриједностима претставља круну нашег средњовјековног 
стваралаштва. Оба сачувана дјела су пјесничке творевине, 
сликовите и емоционалне са лирским тоном химне – једно 
химне љубави, а друго химне косовским јунацима.
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2. Осим по садржају ова дјела су у склопу наше 
средњовјековне књижевности  оргинална и по своме об-
лику. Слово љубве има епистоларни облик некад развијен 
у римској књижевности, а Речи на мраморном стубу на Ко-
сову облик натписа из античке грчке књижевности. Све ово 
свједочи о широком образовању и великој књижевној култу-
ри њиховог аутора.

            
3. По хришћанском осјећању љубави у Слову љубве, а по 

ореолу мучеништва у Речи на мраморном стубу на Косову 
и по библијским алузијама и цитатима и у једном и у другом 
дјелу, она су дубоко укорјењена у српску средњовјековну 
књижевну трдицију.

4. По античким мотивима у Речи на мраморном сту-
бу на Косову, по снази љубави и описима пејзажа у Слову 
љубве Стефаново дјело је наговјештај ренесансе у нашој 
књижевности. И заиста Стефаново дјело и у градњи Бео-
града као града, и у организацији књижевног и сликарског 
живота у Манасији, и у књижевном стварању представља 
српску ренесансу прије ренесансе.
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БРАНКО РАДИЧЕВИЋ  (1824 – 1853)

Европски дух крајем 18. и у првој половини 19. вијека 
захватило је дубоко осјећање резигнације изневјереним 
илузијама о слободи, братству и правди из Францу-
ске револуције 1789. године, немоћи рационализма и 
просветитељизма да разумом донесу срећу човјеку и строгим 
клишеима класицизма у умјетности. Из те резигнације раз-
вио се снажан духовни покрет за слободу човјека и његових 
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осјећања, народа и његове културе и традиције, народног 
језика и његових изражајних могућности у умјетности на-
зван романтизмом.

Романтизам је посебно плодно тле нашао на простори-
ма на којима су живјели Срби. Снажан подстицај дао му 
је Први српски устанак (српска револуција за национално, 
социјално и духовно ослобођење) и у Војводини револуција 
из 1848. године. За исто, колективну и индвидуалну сло-
боду, су се борили устаници и револуционари оружјем, а 
књижевни ствараоци пером.    

Српски романтизам је имао два тока:
-лирски и драмски у Војводини (простор под аустро-угар-

ском доминацијом отворен европским утицајима) обиљежен 
личном исповијешћу лирског субјекта и драматичном суд-
бином народа (Бранко Радичевић, Јован Јовановић Змај, 
Ђура Јакшић, Лаза Костић...)

-епски, херојско-патријархални, на просторима  јужно од 
Саве и Дунава (простор под турском доминацијом) снаж-
но надахнут борбом за слободу и дубоко укоријењен у ус-
меном предању и народном језику (Вук Караџић, Сима 
Милутиновић, Петар Петровић Његош, Прота Матеја 
Ненадовић...)

Спој ова два тока најљепше се огледа у сарадњи Вука 
Караџића и Бранка Радичевића. Караџић је основни по-
кретач и идејни носилац културне револуције код Срба, а 
Радичевић први његов сљедбеник. Оно што Вук ради на ре-
форми језика и писма, Бранко ради на реформи књижевног 
стварања. И један и други полазе од истог, од народног језика 
и усмене књижевности откривајући њихове неслућене ства-
ралачке могућности. Ако Вука сматрамо творцем основне 
норме савременог српског језика, онда Бранка можемо сма-
трати зачетником умјетничке књижевности на томе језику.

Бранко Радичевић је рођен 1824. године у Славон-
ском Броду. На крштењу је добио име Алексије које ће 
он замијенити српским именом Бранко. Отац му Тодор је 



33

био ситан држани чиновник који се често селио и бавио 
књижевним стварањем и превођењем. Бранко се школовао

у Земуну, Сремским Карловцима и Темишвару, а право и 
медицину студирао у Бечу, а желио да студира сликарство. 
Мајка, сестра и брат су му умрли од у то вријеме неизљечиве 
туберкулозе која ће њега однијети у двадесет деветој годи-
ни. Умро је 1853. године у Бечу гдје је и сахрањен. Посмртни 
остаци су му 1883. пренешени и сахрањени на Фрушкој 
гори, на Стражилову изнад Сремских Карловаца. На спо-
менику као епитаф урезани су Бранкови стихови: „Млого 
хтео, млого започео, / час умрли њега је помео.“

Управо тај епитаф најљепше одређује Бранково мјесто 
у српској књижевности. Он је заиста много и хтио и запо-
чео – започео је нови ток српске књижевности на чистом 
народном језику и традицији усмене књижевности, слобо-
дан и животан, ослобођен од крутих класицистичких сте-
га, просветитељске дидактичности и раноромантичарског 
сентиментализма. То је био заокрет у српској поезији од 
књишког ка народном, од ученог ка животном, од колек-
тивног ка индвидуалном, од строгих форми и облика ка 
слободи израза и ритма. Такав радикалан заокрет у српској 
књижевности није извео нико ни прије ни послије њега.

Бранко је почео да пише веома рано под очевим утицајем, 
а касније под утицајем њемачких романтичара и посебно 
енглеског пјесника Џорџа Гордона Бајрона. Међутим, на 
његов пјеснички развој пресудно је утицало познанство са 
Вуком Караџићем, Ђуром Даничићем и српском омладином 
која се окупљала око њих у Бечу. Ту је открио сву љепоту 
народног језика и богатство мотива и слика, облика и из-
раза, мелодија и ритмова усмене књижевности. Понесен тим 
открићем свој лични доживљај младости и љубави, природе 
и љепоте, животне радости и полета претварао је у поетски 
свијет до тада непознат у српској умјетничкој књижевности. 
За живота је објавио двије збирке пјесама под истим на-
словом Песме – прву 1847, а другу 1851, док је његов отац 
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постхумно из пјесникове заоставштине објавио неколико 
пјесама 1862. године.

Збирка Песме из 1847. године садржи лирске пјесме 
и двије поеме - Ђачки растанак и Пут. Лирске пјесме су 
пјесме љепоте природе, животне радости и полета, љубави и 
ведрине. Међу најљепше спадају: Девојка на студенцу, Пут-
ник на уранку, Циц, Нека сунца... Оно по чему се издвајају од 
осталих пјесама је оригиналност мотива и склад пјесничке 
слике, осјећања и ритма. Бранковим лирским пјесмама у 
српску умјетничку поезију улазе романтичарски слике при-
роде и љубави, чист народни језик, мотиви и ритам из усме-
не књижевности.

Поема Ђачи растанак је круна Бранковог ствара-
лаштва. Она је нешто сасвим ново и оригинално у српској 
поезији тога доба и по мотивима, и по форми, и по ритму, 
и по језику. Тематски је везана за ђачко доба, најљепши дио 
пјесниковог живота проведен у Сремским Карловцима, на 
ријеци Дунав и на Фрушкој гори. У седам поетских цјелина 
пјесник се опрашта oд: гробља на бријегу, Карловаца, Ду-
нава, винограда и берби, белила (мјеста на коме дјевојке 
бијеле – перу платно) и дјевојака, Стражилова и на крају 
у посљедњој седмој пјесничкој цјелини која заузима више 
од половине поеме је опраштај од ђачког живота уз пјесму, 
коло и вино. Свака поетска цјелина се састоји од широке и 
раскошне пјесничке слике пејзажа и двије врсте асоцијација 
– на доживљаје из ђаковања и славне догађаје и личности из 
српске историје што цијелој поеми даје типично романти-
чарски карактер. То је најочигледније у посљедњој поетској 
цјелини у којој је дата пјесничка слика ђачког кола са снаж-
ним полетом и заносом младости, радости, весеља и љубави 
и са патриотским позивом да се нађу у истом колу свим 
јужнословенским народима дајући сваком од њих неку бит-
ну историјску националну или регионалну карактеристику. 
Ту се преплићу мотиви љубавних, родољубивих и винских 
пјесама, дитирамба, поскочица и здравица, а стих се креће 
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од плаховитог четверца, преко динамичног седмерца и ос-
мерца до некад смиреног епског, а некад топлог лирског 
десетерца. Тако је Ђачки растанак у 737 стихова постао ве-
лики почетак различитих мотива, лирских врста и стихова 
српске умјетничке поезије на народном језику.

Поема Пут је пјесничка слика  тридесетогодишње борбе 
Вука Караџића за реформу српског писма и језика. Пут је 
алегоријска прича о путовању лирског субјекта на Пегазу 
(крилатом коњу из грчке митологије) кроз различите српске 
крајеве. У тој причи се слави  Вук Караџић као човјек који 
је духовно ослободио и ујединио српски народ и открио 
његову стваралачку снагу и енергију, а осуђују и исмијавају 
Вукови противници. Посебно су се на удару Бранкове са-
тире нашли пјесници класицизма које он назива одаџијама, 
њиховог Пегаза кљусином, а музе деклицама. Поема има 
више историјски значај него умјетничку вриједност.

Збирка Песме из 1851. године  су првенствено еп-
ске пјесме настале под снажним утицајем Џорџа Гордона 
Бајрона и наше народне епике. Ту спадају херојске поеме 
Гојко, Хајдуков гроб, Урош и Стојан, затим приповијетке 
у стиху Утопљеница и Освета и незавршени покушај ро-
мана у стиховима Безимена. Бранко је изразити лирик, 
а епска поезија му је остала на опонашању епске народне 
пјесме, веома лабаве композиционе структуре, неувјерљиве 
мотивације поступака и карактеризације ликова.

Збирку Песме из 1862. године  објавио је Бранков отац 
постхумно из пјесникове заоставштине. Међу овим пјесмама 
умјетнички највредније су поема  Туга и опомена и елегија 
Кад млидијах умрети. Туга и опомена је љубавна прича са 
пасторалним елементима. Љубавна идила почиње у рас-
кошном храму природе уз чаробну музику шумских звуко-
ва. Идила се прекида одласком младића у другу покрајину 
гдје проналази нову љубав и наставља уживање у бујној 
љепоти природе. У тренутку умирања природе младић се 
сјећа остављене драге и у њему се јавља сумња у њену смрт. 
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Када се природа поново буди, умрала драга младићу се у 
сну јавља у облику оживјеле природе. Тако се изједначава 
природни циклус рађања, умирања и рађања са рађањем, 
умирањем и рађањем љубави у животу човјека. Поема је 
компонована од контрастних идиличних и елегичних еле-
мената што јој даје одређену динамику, али ни приближно 
онакву каква је остварена у Ђачком растанку.

Елегија Кад млидијах умрети је по складу пјесничке сли-
ке, осјећања и ритма вјероватно најљепша Бранкова пјесма. 
Пјесник је дуго радио на њој па је од 156 свео на само 31 стих. 
У уводном мотиву дата је упородна слика умирања у приро-
ди и пјесниковог боловања, средишњи мотив је опроштај од 
љепоте живљења, а завршни опроштај од љепоте стварања и 
пјесама. Сви мотиви су грађени од контрастних пјесничких 
слика у којима је у првом дијелу поређењима и хиперболама 
које су сложене у  градације дата слика љепоте живљења и 
стварања, а у другом дијелу само у по једном стиху је сна-
жан контраст цијелој градацији: „ Дође доба да идем у гро-
ба.“ „ Мог живота вир је на увиру!“ „ У траљама отац 
вас оставља.“ Пјесма Кад млидијах умрети је елегија, 
али елегија која слави љепоту живљења и стварања. Жи-
вот је лијеп, поручује пјесник, зато је растанак са њим 
тежак и болан. Овакву елегију могао је да напише само 
неко ко је силно волио живот и пјесму.

Бранко Радичевић је велики почетак новије српске 
књижевности, књижевности која је стварана на народ-
ном језику који је нормирао Вук Караџић. Он је први 
почео на том језику скоро све врсте лирског пјевања од 
љубавне преко дескриптивне, рефлексивне и сатирич-
не до родољубиве пјесме, од дитирамба преко идиле до 
елегије. Љепшег и разноврснијег новог почетка српска 
лирика није ни могла пожељети.
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ЂУРА ЈАКШИЋ (1832 – 1878)

Од свих српских писаца епохе романтизма највише рома-
нитичар ( и животом и дјелом) и најближе европском типу 
овога покрета био је Ђура Јакшић. Цијелог живота усамљен 
и несхваћен, често и прогањан и осуђиван, живећи у крајњој 
оскудици, сам против свих, своју судбину је повјерио пјесми 
и подијелио је са судбином народа. Та лична и колективна 
исповијест је искрена и дубока, болна и горка, али и пркосна 
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и поносна. Јакшић је изразити лирик и на платнима које је 
сликао, у историјским поетским драмама и приповијеткама 
- свугдје се може срести његов крик очаја, али и пркоса ис-
товремено.

           
Премда по обиму најмањи дио стваралачког опуса, лири-

ка је најзначајнији и највреднији дио његовог умјетничког из-
раза. Објавио је само једну књигу пјесама, али пјесме у њој те-
матском разноврсношћу, богатством мотива, разноврсношћу 
ритмова и снагом језичког израза представљају цијели поет-
ски космос који у себи садржи сав бол и очај, крик и пркос 
европских романитичара. Иако дубоко српске и балканске, 
те пјесме су истовремено и бајроновске, и Петафијеве, и 
Хајнеове - у њима грца свјетска бол и усамљеност. Главне 
теме ове збирке, као и цјелокупне романтичарске поезије су 
пјесниково ја, љубав, природа и отаџбина.

          
Пјесниково ја је најсликовитије изражено у пјесми 

Ја сам стена. Усамљена морска хридина која одолијева и 
пркоси снази морских таласа је персонификација самог 
пјесника који крвари борећи се прометејском снагом про-
тив животних недаћа. Та титанска снага не тражи помоћ 
и разумијевање од људи, јер од њих и долазе све увреде, 
понижења и прогони, већ у пјесми На Липару од птица. 
Њима се повјерио да му срце и груди:

„ леденом су злобом разбијали људи, 
па се, место срца, ухватио лед.” 

У фиктивном дијалогу са птицама једино налази утјеху 
и разумијевање, али животним ранама лијека нема, ожиљци 
остају „ко тужан мирис увелог босиљка”. У још једној 
елегији Поноћ исповиједа горку судбину духу своје мајке. 
Дух му долази у глуво доба ноћи када „звезде плачу, небо 
тугује”. Њему се с болом повјерава да у животу:

„под руку са злобом пакост путује, 
а с њима се завист братски рукује.” 



39

Пјесма се завршава без утјехе:
„О, мајко, мајко, свет је пакостан, 
живот је, мајко, врло жалостан...”

 То је тај романтичарски бол кристалисан у очај и крик.
         
Љубав је друга велика тема романтичара. И она је код 

Јакшића специфична - прате је стрепње, притајане пријетње, 
нагомилана бол, црне слутње. У пјесми Поток жубори и 
у тренутку радосног предавања природи и љубавној срећи 
„срце дршће ко вити клас” наговјештавајући болну устрепта-
лост у тренуцима највећег задовољства. Исто расположење 
изражено је и у пјесми Кроз поноћ. У наговјештају испуњења 
жеље има више стрепње него истинске радости. Радост и 
топлина љубави не могу растопити хладноћу која се у срцу 
накупила јер растапањем хладноће растапа се и срце.У 
винској пјесми Мила своју љубавну тугу пјесник утапа у 
вину. Јакшићева љубав је љубав бола и стрепње без имало 
разиграности, свјетлости и животне радости.

            
Природа је пјеснику мјесто самовања и боловања, али 

она је и рефлексија његових осјећања и пркоса. То нису 
предјели мирне љепоте, свијетли и осунчани, већ простори 
врлетни и каменити, дивљих планина и пролома, оштрих 
хридина и усамљених караула насликани, баш као и на 
његовим сликарским платнима , најчешће црним и црве-
ним тоновима. Вријеме у коме се слика пејзаж је најчешће 
ноћ о чему свједоче и наслови пјесама: Вече, Поноћ, Кроз 
поноћ, Ноћ у Горњаку... У тишини ноћи сва су чула отво-
рена и њима пјесник не само да доживљава природу него и 
природи отвара срце које крвари. У пјесми Вече цијело му 
је небо крвава пољана, сунце погинули витез, мјесец све-
тачка преобразба погинулог витеза, хладне стијене плачу, а 
поток жури „гробу своме - мору хлађаноме”. Ово је типич-
но јакшићевски пејзаж, пејзаж који крвари и у коме пјесник 
крвари своју бол у мраку и тајанствености.
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Отаџбина је Јакшићу и испред и изнад свега, за њу се тре-
ба борити и жртвовати и никаква жртва за њу није велика. О 
њој пјева снажно, заносно, полетно. Тај снажан занос и позив 
на жртву најљепше је исказан у пјесми Падајте, браћо. Тај 
ратни поклич и позив на јуриш могао би да дјелује као ре-
торички занос романтичара да га није испјевао пјесник који 
је са само шеснаест година учествовао у српском покрету за 
слободу у Војводини 1848. и који, иако исцрпљен прогонима 
и болешћу, одлази у рат са Турцима 1876. године. Његова 
најљепша и најснажнија родољубива пјесма је Отаџбина у 
којој отаџбину симболише стијена, која сва у ожиљцима од 
силних муња и громова стоји  пркосно и несаломиво:

„И овај камен земље Србије,
Што, претећ сунцу, дере кроз облак,
Суморног чела мрачним борама
О вековечности прича далекој,
Показујући немом мимикпм
Образа свога бразде дубоке.“

Чврстину и издржљивост тој каменој громади даје 
материјал од кога је саздана - кости за слободу палих пре-
дака лијепљене њиховом крвљу. На таквој стијени у поен-
ти пјесме стоји поносан и пркосан запис „Отаџбина је ово 
Србина!”

           
Јакшићева лирика је снажна, емотивна, дубоко дожи-

вљена, испјевана цијелим срцем без резерве и задршке. Нико 
није ни прије ни послије њега пјевао тако дубоко, снажно 
и пркосно. Српска му поезија дугује искреност осјећања, 
упечатљивост пјесничке слике и разноврсност ритмова, а то 
могу да дају само истински пјесници. Јакшић је то био и у 
свом времену и данас, и у лирици, и у драми, и у прози, и на 
сликарском платну.
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ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ (1833 – 1904)

Нико у историји српске књижевности осим Јована 
Јовановића Змаја није успио да својим стваралаштвом 
испуни цијелих пола вијека (другу половину деветнае-
стог стољећа), а да при томе остане у позиву за који се 
школовао (био љекар). Нико од српских пјесника није 
био тако страствен преводилац, а да je при том у свом 
стваралаштву остаo вјеран традицији лирског пјевања коју 
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је почео Бранко Радичевић на основама народног језика и 
усмене књижевности. Нико од српских пјесника као он није 
доживио толико дубоку личну трагедију, а да је и даље 
стварао поезију пуну животне снаге (родољубиве пјесме) и 
топлине и животне радости (дјечије пјесме). По свему томе 
Змај је јединствен  у нашој књижевности.

Јован Јовановић је рођен у Новом Саду у угледној 
грађанској породици 1833. године. Школовао се у родном 
граду, права студирао у Бечу, Пешти и Прагу, а медицину 
завршио у Пешти. Радећи као љекар, често се селио из 
мјеста у мјесто (Нови Сад, Панчево, Карловци, Футог, 
Београд, Загреб, Беч). Оженио се Ружом Личанин и живио 
у породичној љубави и срећи све док му туберкулозa, у то 
вријеме неизљечива болест, није однијела све петеро дјеце 
и супругу Ружу. Посљедње тридесет три године живота 
провео је сам, али стваралачки изузетно активан. Умро је 
1904. године у Сремској Каменици гдје је и сахрањен.

Змајево књижевно стваралаштво обухвата: лирску 
поезију (збирке пјесама: Ђулићи, Ђулићи увеоци,  Певанија, 
Снохватице, Чика-Јова српској деци, Девесиље, Чика-
Јова српској омладини), преводилачки рад (са седам језика 
из дванаест страних књижевности, преко сто пјесника) 
и уређење и издавање  часописа ( Јавор, Змај, Жижа, 
Илустрована ратна кроника, Стармали, Невен). Змај је 
првенствено лирски пјесник који је оставио најзначајнија 
и најоргиналнија дјела у интимистичкој и дјечијој, затим у 
родољубивој и сатиричној поезији.

У интимистичкој поезији најзначајније су двије књиге 
лирских пјесама Ђулићи и Ђулићи увеоци, које представљају 
лирску породичну хронику пјесника или пјесников 
породични дневник у стиховима.  Име су  добиле по имену 
пјесникове жене Руже (  турцизам ђул – ружа, ђулићи - 
ружице). 

Ђулићи су лирски циклус од 73 пјесме које су веома 
разноврсне по облику, обиму и стиху (строфе од два до 
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дванаест стихова, а стихови од три до дванаест слогова). У 
једну цјелину повезује их исто основно осјећање породичне 
љубави, среће и хармоније, а настајале су у времену 
док болест није почела да доноси несрећу и сије смрт у 
пјесникову породицу. То су пјесме чисте и свијетле, топле 
и чедне,  дубоке и искрене,  али суздржане, породичне 
и патријархалне љубави. То су срећа и радост, жеље и 
чежње, наде и снови увијек далеко од било какве похоте 
или еротике. Међу најљепшим пјесмама у овом циклусу 
су: Кажи ми, кажи, Тијо ноћи, Љубим ли те... ил’ ме санак 
вара... У пјесми Кажи ми, кажи, тражећи најљепше име за 
своју драгу, пјесник слаже у градацију цијели низ метафора 
(дико, снаго, лане, моје благо, душо, моје драго...) и њима на 
најљепши начин показује свој однос према вољеној особи 
и истовремено најбитније особине свих пјесама ове збирке.

Ђулићи увеоци су и тематски и по основном осјећању 
циклус супротан Ђулићима. То је 69 пјесама бола и туге, 
беспомоћи и самоће, безнађа и очаја. Настао је у времену 
умирања и послије смрти све петеро дјеце и жене Руже. 
Асиндетски наслов пјесме Пођем, клецнем, идем, застајавам 
и компарација из исте пјесме „Јурим, бежим к’о очајник 
клети / зборим речи, речи без памети...“ најљепше показују 
основна осјећања која доминирају у цијелом циклусу и 
психолошко стање лирског субјекта. То су стихови у којима 
се пјесник сусреће са смрћу и живи са умрлим, са успоменама 
на њих. У пјесми Мртво небо, мртва земља епитет мртво 
се понавља десет пута у само шеснаест стихова што нам  
хиперболично сугерише пјесничко осјећање космичког 
мртвила које се потврђује у поенти пјесме „Изумрло што је 
могло, / само боли још не могу.“ У тренутку очаја у пјесми 
Преврћући прашне књиге  пјесник спаљује пјесме које су 
му биле једина утјеха, али се пјесма не да спалити и не 
дозвољава му да потоне у апсулутни песимизам: „Хартија 
је изгорела, / ал’ остала слова бела, / песма моја нечитана 
/ још се види са пепела.“ Тако пјесма уз отаџбину, српски 
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народ и српску дјецу остаје једина утјеха која пјеснику даје 
снагу да издржи и да настави да ствара. Умјесто умрле драге 
загрлио је отаџбину, умјесто помрле своје дјеце пригрлио је 
чика-Јова сву српску дјецу као своју.

У родољубивој поезији Змај није пјесник јакшићевског 
заноса и полета, већ одмјерен, рационалан и дидактичан. 
Његова поезија тражи одговоре на питања слободе и 
правде, али и на актуелне проблеме просвете, књиге и 
српства. Међу најпознатијим Змајевим родољубивим 
пјесмама су:  Три хајдука, Вила, Ја бих био песник мира, 
Дед и унук, Дижимо школе, Светли гробови... Пјесме Три 
хајдука и Вила сажимају ток српске историје из времена 
робовања под Турцима и откривају у чему се крила народна 
снага да издржи страхоте петовјековног ропства - то су 
изузетна чврстина, моћ трпљења, снажна воља и силна 
жеља за слободом. Пјесме Дед и унук и Дижимо школе 
имају педагошку функцију да укажу на национални значај 
васпитања и образовања младих и да опомену шта нас чека 
ако запоставимо васпитну и образовну функцију друштва. 
Пјесму Светли гробови Змај је посветио свом побратиму и 
пјеснику Ђури Јакшићу. Рецитована је први пут на поселу 
25. јануара 1879. године у једној београдској гимназији, а у 
корист породице умрлог пјесника. Основна порука пјесме 
је да творци великих дјела и носиоци значајних идеја и 
идеала никада не умиру, да њихова дјела вјечно трају и 
свијетле свим нараштајима, да њихове идеје и идеали 
покрећу стваралачке снаге у прогрес. Светли гробови су 
истовремено и рефлексивна и родољубива пјесма са јасном 
педагошком функцијом што је и основна тежња цјелокупне 
Змајеве родољубиве поезије.

У сатиричној поезији Змај извргава подсмјеху и осуди 
све друштвене мане свог времена: лажно родољубље, 
помодарство, уображеност, глупост, полтронство... Међу 
његове најпознатије сатиричне пјесме спадају: Билдунг 
(опонашање странаца у васпитању дјеце), Песма једног 
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најлојалнијег грађанина (полтронство самовољи власти), 
Патак и жабе (опонашање демократије), затим пјесме у 
којима критикује и исмијава уображеност и отуђеност од 
народа монархије и оних који јој служе: Мајушни Брцко, 
Јуен-Јуен-Мен-Јуен, кинески цар, Песма при рођењу једног 
принца, Јутутунска јухахаха, Јутутунска народна химна...  
Јутутунска народна химна је најоргиналнија међу 
Змајевим сатиричним пјесмама. То је пародија на химну у 
којој се слави монарх који славу ничим не заслужује. Народ 
и земља су ту само због тога да служе монарху и моле Бога 
за његово здравље и славу. Змај је изванредно уочавао све 
друштвене аномалије свог времена и указивао на њих са 
мјером и укусом, без пакости и мржње, а то и јест задатак 
истинске сатире.

Песме за децу су свој почетак у српској књижевности 
нашле у Змајевом пјевању и одмах на почетку достигле 
изузетан квалитет по избору мотива, пјесничких слика и 
ритмова прихватљивих дјеци. Предмет његовог пјевања је 
цјеловит дјечији свијет – дијете у природи, породици, међу 
дјецом, у школи и у игри, дјечија машта и снови, њихове 
жеље и наде, врлине и мане. Змај је изванредно познавао 
психологију дјетета и на основу ње стварао посебне ликове 
Лењог Гаше, Малог Јове, Материне Мазе, Пура Моце... 
Свака његова пјесма служи да укаже на врлине и мане и на 
тај начин поучи и уведе дијете у живот.

У интимистичкој поезији Змај је наставио суптилније 
и дубље тамо гдје је Бранко Радичевић стао, родољубивој 
пјесми Ђуре Јакшића додао рефлексију и дубљи смисао, 
избрусио оштрицу сатиричне пјесме коју је почео Јован 
Стерија Поповић и први, и то одмах на почетку, широко 
отворио врата поезије за дјецу. Ако овоме додамо да је био 
свијест и савјест своје епохе у којој се слушало и уважавало  
оно што Змај каже, онда нам је јасно да ниједна историја 
ни антологија српске књижевности не може заобићи Јована 
Јовановића Змаја ни његово стваралаштво.
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ЛАЗА КОСТИЋ (1841 – 1910)

Бранко Радичевић је уводећи у српску умјетничку 
поезију народни језик, слике, мотиве и ритмове из народне 
лирике и дајући јој европски инитимистички тон снажно и 
широко отворио врата српске романтичарске поезије. Лаза 
Костић је та врата исто тако маестрално затворио, али и от-
ворио нова још једне велике епохе српског пјесништва -епо-
хе модерне, уводећи у српску умјетничку лирику античке 
и хришћанске мотиве и легенде, повезујући срце и разум, 
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откривајући нове ритмове и изражајне могућности језика. 
Као круна романтичарског и сјајан почетак модерно пјевања 
стоји његова посљедња пјесма, његова пјесма над пјесмама – 
Santa Marija della salute.

Костић је био један од најсвестраније образованих људи 
деветнаестог вијека - доктор правних наука, филозоф, по-
лиглота и преводилац, изванредан познавалац античке 
књижевности и Шекспира, а уз све то романтичарски осо-
бен, емотиван, пркосан и несхваћен у својој средини и вре-
мену. Програмске Костићеве пјесме Међу јавом и мед сном 
и Међу зеездама одредиле су цијели његов пјеснички 
опус. Прва је заснована на античкој легенди о Пенелопи 
која је, чекајући Одисеја да се врати из рата, просце у не-
доглед одбијала тако што је дању срцем плела, а ноћу па-
рала исплетено мијешајући сан и јаву, срце и разум. То је 
пјесничка слика стваралачког процеса, процеса у коме се 
у тишини и самоћи срце и душа претачу у снове, а они се 
дуго, пажљиво и мукотрпно везу у стихове. Друга, Међу 
звездама, је предговор Костићевој књизи Основно начело: 
Критички увод у општу филозофију. И у пјесми и у Основ-
ном начелу постављена је теорија лијепог која почива на 
хармонији симетрије супротности: разума и маште, јаве 
и сна, свјесног и подсвјесног, разумног и ирационалног, 
свјетлости и таме, радости и туге, ведрог и суморног.

Сви ови елементи се најскладније рефлектују у пјесми 
Santa Marija della salute. По обиму и наративном елементу 
у њој то је поема, али по пјесничком изразу она је у сва-
ком стиху пјесничка слика у којој је снажно сублимирана 
емоција, она је у сваком стиху чиста лирика. 

За боље разумијевање, тумачење и анализу неопходно 
је познавати и историјски контекст њеног настанка. Између 
педесетогодишњег Лазе Костића, екстравагантног мар-
кантног и особеног, и деветнаестогодишње лијепе Ленке 
Дунђерски, кћерке пјесниковог пријатеља Лазе Дунђерског, 
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планула је снажна љубав. Бјежећи од те љубави, Лаза одлази 
у манастир Крушедол и ту се пет година боре његово срце 
и разум. По наговору пријатеља, Ленкиног оца, жени се бо-
гатом удовицом. Исте године Ленка умире, а Лаза тражи 
утјеху у путовању у Венецију и у молитви у цркви Госпе од 
Спаса чију је градњу од српских борова из Далмације осу-
дио у двије своје пјесме Беседа и Дужде се жени. Баш ту и 
тада, ношена годинама, рађа се Santa Marija della salute.

У пјесми се у тринаест октава и двије ноне преплићу 
молитва и покајање, исповједна и љубавна пјесма, елегија 
и химна, тако да дјелује као симфонија лирских врста 
- јединство супротности које својом симетријом даје 
хармонију. Тој хармонији доприноси и ритам грађен опет 
на јединству супротности - наизмјеничној смјени лирских 
десетераца (непарни стихови) и деветераца (парни стихо-
ви), укрштених рима ( у непарним стиховима двослож-
не, а у парним једносложне) и наслов као рефрен. Тако је 
Лаза Костић доследно провео своје начело о лијепом и у 
садржајној композицији пјесме и у њеној музичкој основи.

Пјесма почиње молитвом и покајањем. Задивљен хра-
мом, пјесник тражи опрост за гријех што је починио жалећи 
српске борове уграђене у његову љепоту. Љепота цркве асо-
цира на љепоту умрле драге и гријех почињен према њој 
— двије љепоте и два гријеха или је то, можда, само један 
исти велики гријех према лијепом. Због тога се и свака стро-
фа, осим четрнаесте, завршава рефреном у облику анафоре 
Santa Maria della salute који представља страствену молитву 
за опроштај великог гријеха. С обзиром на Костићев роман-
тичарски бунт и пркос његово покорно и понизно признање 
гријеха је једино и могло бити учињено за гријех почињен 
према љепоти, љубави и пјесми.

Лична исповјест, имајући у виду пјесников темперамент, 
једино се могла догодити у барокном храму чудесне љепоте 
којом је пјесник опчињен и пред Госпом од Спаса, Богороди-
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цом. Њој скрушено повјерава своје чежње и наде, страдања 
и гријехове не кривећи никога за њих јер „све је то с ове 
главе,са луде” и „све је то давно пепео и пра“.  То је дубока 
резигнација над властитом судбином у којој се више ништа 
не може поправити, али се могу признати личне заблуде и 
недостатак храбрости да се уздигне изнад устаљених норми 
и правила. То није ни романтичарска бол дубока и разорна 
која крвари него бол светачки чиста и узвишена.

Љубавна пјесма почиње увођењем у исповјест своје дра-
ге. Она невиђеном љепотом лијечи сваку рану, доноси срећу 
и свијетлост у живот до тада испуњен јадом и чемером. 
Пјесник је у екстази па се у заносу ређају реторска питања 
једно за другим „ Зар мени ... “ ( три пута ). Пјесникова вила 
је таква да је „ лепше је овај не виде вид “ , она је „ ко песма 
славља у зорин свит “ , то је златна воћка танталска рода. 
Унијела је она у пјесников живот цијелу буру, сукобили су 
се „ мозак и срце, памет и сласт . “ Пјесник бјежи „ од среће 
луд”, „ а она свисну .” Ово је цијела љубавна прича исказана 
само пјесничким сликама.

Елегија почиње у тренутку не нестанка драге него њеног 
пресељења у вјечност из које се пјеснику у сну јавља. То 
су његови најсрећнији тренуци. То су тренуци заноса и 
усхићења, милине и среће, тренуци кад настају пјесме - 
чеда њихове љубави. Тако умрла драга вјечно живи у души 
и пјесми .

Santa Maria della salute се завршава химном љубави и 
љепоти. То је визија космичке љубави и вјечности у којој „ од 
милине дуси полуде “ и чијом снагом се звијездама помјерају 
путеви. Љепшим хиперболама се ова химна љубави и 
љепоти није могла завршити. Љепшег завршетка није ни 
могла имати велика поезија српског романтизма од ово-
га у Костићевој пјесми. Ово је лабудова пјесма Костићеве 
поезије, али и лабудова пјесма цијелог српског романтичар-
ског пјевања.
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ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ (1860 – 1894)

Поезија Војислав Илића стоји на размеђу двије вели-
ке епохе у српском пјесништву. Епоха романтизма,  која је 
пјеснички исказ ослободила од класицистичких стега, от-
крила изражајне могућности народног језика и народне 
књижевности и ослободила снагу емоције,  била је на из-
маку, а долазио је нови период трагања за индвидуалношћу 
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у избору мотива, израза и форми, снажног отварања према 
западноевропским утицајима, посебно француског симбо-
лизма, ларпурлартизма и парнаса – период познат под име-
ном модерна. 

Илић се пјеснички развијао у познатој београдској 
књижевној породици Јове Илића у којој се састајала и по-
лемисала скоро сва српска интелектуална елита тог вре-
мена различитих књижевних и политичких увјерења - од 
старих романтичара (Змај, Јакшић, Костић...), преко афир-
мисаних реалиста (Глишић, Лазаревић, Веселиновић, Сре-
мац, Матавуљ, Домановић...) до  зачетника модерне (Матош, 
Скерлић...) У тој пјесничкој школи и раскошним талентом 
Илић је надокнађивао оно што је због ране болести пропу-
стио у редовном школовању. Отац Јово, пјесник класици-
стичког периода,  задојио је сина античким мотивима, стари 
романтичари мотивима из националне прошлости,  реали-
сти сликама објективне стварности, а пјесников таленат от-
крио је  самоникло у српском стиху идеале  европских пар-
насоваца и симболиста. Када је највећи европејац српског 
стиха Јован Дучић у  Женеви и Паризу отврио поезију 
парнаса, задивио се  како је Илић пјевао у њиховим сти-
лу премда за њих можда „није никада ни знао.“ Тако су се 
различити књижевни утицаји и лични таленат преплитали 
у јединствен  поетски свијет три збирке пјесма, колико је 
успио да објави за само тридесет четири године живота, у 
којима су ипак препознатљиве три етапе Илићевог пјевања 
– објективно реалистичка, парнасовска и симболистичка.

         
Дескриптивна поезија Војислава Илића је најбољи 

дио његовог пјесничког опуса. Јован Деретић га сматра за 
најбољег пејзажисту у српској поезији. Његове слике приро-
де су објективне,  састављене од зналачи изабраних  мотива 
који су повезани наративним током. На основу лирског тона 
његове дескриптивне пјесме би могли подијелити у двије 
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групе -  елегије (У позну јесен,  Сиво, суморно небо, Зимско 
јутро...) и идиле (Вече, Јесен, Зимска идила...). У елегијама 
слике су мрачне, тешке и убоге. Тако у пјесми У позну јесен 
наративно се  редају  фијук вјетра,  пусте пољане, густа 
магла, влажни до, крик гаврана, мутно небо... Све је сиво, 
суморно, пусто, али без јасно исказане емоције лирског 
субјекта, она је скривена у угођају који изазивају пјесничке 
слике које се смјењују као на филмској траци хронолошким 
редоследом. У томе декору увијек је дата и нека слика из 
живота која се потпуно утапа у сивило пејзажа.  У пјесми 
У позну јесен то су старица, убоги дом, покисла живина, а у 
пјесми Сиво, суморно небо су убоги спровод, мршаво кљусе, 
таљиге... Цијела једна људска животна драма одвија се у 
суморној слици природе. 

            
У идилама истим пјесничким поступком, наративним 

током и хронолошким редом, редају се слике мира, спокоја, 
склада и хармоније живота на селу.  У пјесми Вече смјењују 
се слике: румене пруге, мирна поља, шарена доља,  пастир 
млад, звучне двојнице... Пјеснички поступак је исти као у 
елегијама, само је угођај који изазивају пјесничке слике су-
протан.

          
Послије реалистичке фазе у дескриптивној поезији 

слиједили су мотиви из прошлости и митологије многих 
европских и источних народа. И по мотивима и по форми 
Илић је у овом периоду свог стваралаштва широм отворио 
врата парнасизма у српској поезији. Најзначајније пјесме 
из овога опуса су Коринтска хетера,  Јулија, Са Форума, 
Словенски кнез, Химна векова, Последњи дани, Тибуло...  Све 
ове пјесме (као и дескриптивне) у својој основи имају на-
ративни ток, неку легенду испричану у пјесничким слика-
ма. У пјесми Тибуло садржана је легенда о младом римском 
пјеснику из првог вијека прије нове ере Тибулу Албијеу 
који је очаран љепотом мермерног кипа Венере, богиње 
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љепоте и љубави. Млади пјесник данима и ноћима стоји 
пред мермерним кипом и диви се складу линија и облика, 
игри свјетлости и таме, застављеним покретима у мерме-
ру... Нем и одесутан за све око себе води нечујан дијалог 
са умјетничким дјелом и његовим творцем о мукама и ра-
достима стварања. Грађани Рима су зачуђени, не разумију 
тај однос умјетника и умјетничког дјела па га сажалијевају:  
„несрећни Тибуло наш“ -  „љуби хладан кам“ – „богови нека 
га штите“. У пјесми је садржан цијели програм парнаса – 
презир према свијету стварности и бјежање из њега у свијет 
историје и митологије и у окриље умјетности која треба да 
служи само сама себи и љепоти и у којој је форма доведена 
до савршенства.  

           
Последњу етапу Илићевог пјевања одликује снажан за-

окрет од објективне према субјективној лирици, у којој 
је слика пејзажа субјективизирана у симбол пјесниковог 
унурашњег живота чиме наговјештава симболизам, 
књижевни правац који ће дати значајна остварења у српској 
књижевности. Овом периоду припадају пјесме Клеон и 
његов ученик, Елегија на развалинама куле Северове, Запуш-
тени источник, Кад се сунце угаси... У пјесми Клеон и његов 
ученик први пут се помиње ријеч симбол у српској поезији  
„Све је само симбол што ти види око“, али најтипичнија 
му је пјесма Запуштени источник (извор). Цијела пјесма 
грађена је на лирским паралелизмима некад и сад, источник 
и пјесник, живот и смрт. Некад је извовор красио бисерни 
талас, бистра вода, свјежина вјетрића,  велики хлад оли-
стале крушке и састајалиште младих, а пјесника младост и 
срећа, милина и љубав. Сада је источник усамљен, пресах-
нуо, зарастао у траву и крушка сува и кржљава, а пјесник 
усамљен, оронуо и болестан. Индетификација је потпуна – 
источник са крушком симболише пјесника, оличава живот 
и смрт, трајање и нестајање.
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Ни Илић, као ни други српски пјесници тога доба,  није 
остао дужник родољубивој и интимистичкој поезији свог 
времена. У родољубивим пјесмама  кретао се у већ  традици-
оналним тематским оквирима и националним тежњама (На 
Вардару, Родољубу, Косовским соколовима, Муратово тул-
бе, На Тичару...) У интимној лирици смирено и ненаметљиво 
износи тужна расположења и слутње смрти. Чак пет пјесама 
са овом тематиком носи наслов Елегија. У истом елегич-
ном тону написане су и Исповест, Посланица пријатељу и 
Госпођици Н.

             
Војислав Илић је први напустио велику традицију ро-

мантичарског пјевања у српској књижевности, српску ли-
рику подигао на виши умјетнички ниво, увео нове форме 
стиха и открио путеве симболизма. Извршио је значајан 
утицај на све српске пјеснике свога доба и оставио значајан 
број пјесама које ниједна антологија српског пјесништва не 
може заобићи.
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АЛЕКСА ШАНТИЋ (1868 – 1924)

Најтипичнији примјер споја традиционалног и модер-
ног је поезија Алексе Шантића. Рођен је у Мостару у 
патријахалној трговачкој породици у којој су чуване тра-
диционалне друштвене вриједности - хришћански морал и 
слободарски дух. Скоро цијели живот је проживио у таквој 
средини и њене вриједности су постале основни мотиви 
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његовог пјевања. Под снажним утицајем српског романтиз-
ма, посебно Јована Јовановића Змаја и Ђуре Јакшића, усмене 
традиције и локалног менталитета настајале су његове пјесма 
бескрајне вјере у народ и човјека, породичне слоге и топли-
не и чедне љепоте и љубави. Писао је брзо и много (објавио 
је седам збирки пјесама) не обраћајући довољно пажње на 
прецизност и сликовитост израза, савршенство стиха и фор-
ме. На ове недостатке указао му је Богдан Поповић, највећи 
ауторитет у естетској критици тога времена. Шантић је ове 
примједбе озбиљно схватио и почео трагати за савршенијим 
изразом и ритмом, облачити традиционалне мотиве у мо-
дерну форму. Тако је настала, по складу слике, експресије, 
израза и ритма једна од најљепших  пјесама испјеваних на 
српском језику Вече на шкољу, послије које му и сам Богдан 
Поповић одаје признање.

           
Шантић је живио у вријеме буна и устанак, балканских 

ратова и аустроугарске окупације Босне и Херцеговине. То 
је било вријеме великих надања и разочарања, страдања 
и прогона  српског народа. Све је то нашло свој израз у 
Шантићевој родољубивој поезији посебно у збирци пјесама 
На старим огњиштима. Народну трагедију, бол и страдање 
пјесник доживљава као властити усуд, све се то рефлектује 
у његовој души. Та рефлексија је најуочљивија у пјесми 
Моја отаџбина: 

„Не плачем само с болом срца свога
рад’ земље ове убоге и голе;
мене све ране мога рода боле,
и моја душа с њим пати и грца..“

У тој земљи убогој и голој сред патњи и мука пјесника 
не напушта вјера у снагу и одлучност свог народа у његовој 
борби за слободу. У сонету Ми знамо судбу запјеваће 
Јакшићевски чврсто и одлучно: 

„Снага је наша планинска ријека,
Њу неће нигда уставити нико!
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Народ је овај умирати свико –
У својој смрти да нађе лијека.“

Сонет се завршава снажном поруком у персонифицираној 
хиперболи „Гробови наши бориће се с вама!“

            
Иако потиче из имућне трговачке породице, Шантић је 

био изузетно социјално осјетљив пјесник. Посебне пјесме 
је посветио тежацима, рибарима, ковачима, кириџијама. .. 
Међу социјалним пјесмама најпознатије су О, класје моје 
и Вече на шкољу. Прва пјесма је протест против ропског 
положаја сељака којима пијана господа од сељачке муке 
и зноја остављају само мрвице и бацају им их као псу у 
синџиру. Друга пјесма је слика убогог пука који беспомоћно 
клечи и моли пред безосјећајном природом и немоћним 
распетим Богом. Све је у овој пјесми - слика, емоција, 
звук и ритам доведено до савршеног склада у приказу 
човјекове остављености од Бога и од људи. За Шантићево 
патријархално хришћанско васпитање пјесма дјелује на 
први поглед јеретички, али у својој суштини она је дубоко 
хришћанско саосјећање са онима који страдају и пате. 

   
Шантићева љубавна поезија настала је под снажним 

утицајем патријархалних норми у љубави младих и народне 
севдалинке. Неке од његових најбољих љубавних пјесама су 
и прихваћене као народне пјесме и живе и данас у музичкој 
обради. Пјесникова је љубав чиста и чедна, али дубока и ис-
крена. Женска љепота је скривена, али неодољива. Све је 
у складу са патријархалним нормама љубави које су учи-
ниле да многе љубавне жеље и снови остану неостварени 
па отуда скоро у свакој љубавној пјесми је присутан елеги-
чан тон ( Емина, Пахуље, Не вјеруј, Сећање, Једна суза...) У 
пјесми Једна суза садржане су све те особине Шантићевог 
чистог и чедног љубавног пјевања. Двије контрастне слике – 
патријахалне породичне среће и усамљености због неоства-
рене љубави и овој пјесми дају елегичан тон:
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„Поноћ је. Лежим, а све мислим на те
У твојој башти ја те видјех јуче
Гдје береш крупне распукле гранате.

Мила као златно небо посље туче,
У тиху хладу старе крушке оне,
Сједе ти дјеца и задаћу уче.“

Иако омиљен и поштован у породици и свом граду, 
цијењен међу младима и пјесницима, Шантић је старост до-
чекао остављен и сам. Ту своју трагичну судбину пјесник је 
претакао у елегије међу којима му је најљепша и најпознатија 
Претпразничко вече. У претпразничкој ноћи у породичној 
кући пред усамљеним пјесником ређају се идиличне сли-
ке дјетињства, родитеља, дјеце и сусједа. Све је то вријеме 
дало и однијело,  а остао је само стари пјесник са својим 
пјесмама које су му једина породица и утјеха. Пјесма дјелује 
као тиха елегија туге и сјете, али са надом да ће пјесме про-
ширити његово трајање у времену.

То Шантићево пророчанство се и обистинило. Он и да-
нас траје као народни пјесник етичких вриједности које су 
модерна времена потиснула негдје у страну, али оне и даље 
свјетлуцају као најљепши драгуљи народног духа. Шантић 
их је знао препознати, уобличити у пјесничку слику и дати 
јој модерну форму и ритам. Тиме је он обезбједио себи 
значајно мјесто у српском пјесништву 20. вијека.
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ЈОВАН ДУЧИЋ (1874 – 1943)

Јован Дучић је најдоследније у српску поезију 20. вијека 
увео мотиве, облике и форме западноевропске поезије, 
прије свих француског парнаса, ларпурлартизма и симбо-
лизма. Јован Деретић га је назвао „највећим западњаком у 
нашој поезији“. Рођен је у Требињу, школовао се у Мостару, 
Сарајеву и Сомбору, учитељовао у Бијељини и Мостару и 
почео врло рано да пише под снажним утицајем Војислава 
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Илића. Школовање је наставио у Женеви и Паризу гдје 
се упознаје са француском модерном поезијом под чијим 
утицајем ће развити властиту поетику и остати јој вјеран 
цијелог живота. Радећи у дипломатској служби, обишао је 
све значајније европске престонице, а живот је окончао у 
Сједињеним Америчким Државама. Тако је постао један од 
највећих путника и познавалаца западноевропске културе и 
цивилизације међу српским пјесницима.

          Своју поетику Дучић је најпотпуније изразио 
још 1904. године у пјесми Моја поезија. Од своје пјесме он 
тражи да буде мирна, хладна, лепа, горда, тужна, чедна, 
равнодушна... да буде сама себи циљ, да буде изнад сва-
кодневнице и да служи само љепоти, да буде пјесма ради 
пјесме. Она не смије да буде обична, приземна, животна – 
„пусти песма других нека буде жена / што по нечистијем 
улицама пева“.  Ово је цјеловит пјеснички програм  исказан 
пјесничким средствима, у суштини поетика ларпурлартиз-
ма у стиху изречена. Тај програм је одредио  и мотивску 
структуру Дучићеве поезије. То су жена и љубав, природа и 
рефлексија. Ти мотиви се најчеше преплићу у истој пјесми 
и тешко је повући јасну границу између њих, а још теже 
их је издвојити као посебне лирске, мотивске или тематске 
цјелине.

           Дучићева  жена и љубав су као и његова поезија у 
цјелини изван свакодневног живота и чулности, изван и из-
над реалног живота,  у свијету умјетничке фикције. Оне су 
свевременске и универзалне, ближе божанству него човјеку 
„више закон света него закон срца“. Као што је у пјесми Моја 
поезија изложио свој цјеловит пјеснички програм у коме се 
може рефлектовати скоро свака његова пјесма тако је Песма 
жени огледало његовог цјелокупног љубавног пјесништва. 
Жена је ту тренутак и сан, тајна и блудња, недостижна, нема 
и далека, од привиђења „цела ткана“, мисао очарана и сим-
бол. Задња строфа у којој је садржана поента пјесме открива 
сву ту тајну умјетничке фикције жене и љубави:
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„А ти не постојиш нит си постојала;
Рођена у мојој тишини и чами,
На сунцу мог срца ти си само сјала:
Јер све што љубимо створили смо сами.“

Дучићевски спој пејзажа, љубави и жене је најљепше 
дат у пјесми Залазак сунца.  Смјештени у два различита 
амбијента ( пјесник на обали ријеке, а жена на обали мора) 
растављени са три мора, искуствено непознати једно другом 
доживљавају залазак сунца на скоро исти начин. Вечерњи 
пејзаж у њима, међусобно непознатим и далеким, а по срцу 
и души тако блиским,  буди исте љубавне чежње, снове и 
патње. Њихова љубав је изван времена и простора, она је 
сан о љубави, човјекова вјечита тежња према њеној чистоти, 
љепоти и савршенству.

Дескриптивна поезија заузима централно мјесто у 
Дучићевом књижевном опусу. То су посебни циклуси 
Јадрански сонети,  Сенке на води, Јутарње песме, Вечерње 
песме и Сунчане песме.  Пјесник у њима није тежио да на-
слика конкретан пејзаж, већ да се кроз пејзаж прикаже 
стање душе или да се сликама из природе као симболима 
саопште важне мисли о животу и човјеку. Његов пејзаж је 
као и жена чиста апстракција.  Чак и онда када се сликају 
у наслову пјесме тачно означена мјеста, пјесник избором 
мотива и њиховом језичком обрадом ствара умјетничку 
фикцију новог поетског предјела који у себи носи нешто по-
себно, изузетно, узвишено, артистичко. Дучићеви просто-
ри  су тихи, усамљени, мелахолични – они су више одраз 
стања пјесникове душе него кокретне слике из природе, као 
да увијек изнова жели потврдити тезу да су ствари онакве 
какву им боју и облик даје наша душа. У пјесми Подне дат 
је типичан Дучићев пејзаж -  мирно море, шум валова, сре-
брени галеб,  олеандри и чемпреси и њихова рефлексија у 
пјесниковој души „И у мојој души/ продужено видим ово 
мирно море...“
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Историчари књижевности по богатству и снази 
рефлексије Дучићеву поезију стављају на друго мјесто 
у српском пјесништву,  одмах послије Петра Петровића 
Његоша. Сматрају га једним од највећих пјесника међу 
филозофима и филозофа међу пјесницима. Скоро да нема 
ни једне његове пјесме из које не извире снага и оштри-
на мисли, било да је пјесма љубавна, дескриптивна или 
родољубива. Двије његове по наслову типично дескрип-
тивне пјесме (Сунцокрети и Јабланови) су у својој суштини 
типично рефлексивне. Мотив сунцокрета искориштен је да 
се да слика вјечите човјекове тежње према свјетлости и ви-
синама, сталне борбе свјетлости и таме, ведрине и неспокоја 
у души. У пјесми Јабланови дата је слика човјекове мален-
кости (пјесник се осјећа као потоњи човјек сведен само на 
своју сјенку) пред бескрајном тајном природе. Тешко да ће 
ико икада одговорити на питања:

„Зашто ноћас тако шуме јабланови, 
Тако страсно, чудно? Зашто тако шуме?“

 Питање је филозофско, а слика пјесничка – то је Дучићев 
начин пјевања и мишљења. 

Дучић је живио у историјски тешким временима за 
срспски народ  (аустроугарска окупација Босне и Херцего-
вине, Балкански ратови, 1. и 2. свјетски рат) па ни он није мо-
гао одољети изазовима националног заноса ни  родољубиве 
поезије. Но, и овдје је он остао досљедан себи – то није 
позија националне патње и страдања, то су узвишени Цар-
ски сонети, пјесме славе и побједе, кликтаја и застава, цара 
и царства или раскошни сјај барокног Дубровника у Дубро-
вачким поемама. То је узвишено поетско родољубље дато у 
савршеној форми умјетничке фикције.

Дучић је своју поезију ослободи земног праха и светач-
ки чисту, са аристократским манирима,  као дуго брушене 
драгуље који служе само љепоти,  унио у златан ковчежић 
српске поезије 20. вијека у коме она свјетлуца бестјелесна, 
изван времена и простора, довољна сама себи.
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МИЛАН РАКИЋ ( 1876 – 1938)

На почетку развоја српске поезије у двадесетом вијеку 
пјесничко дјело Милана Ракића стоји као мост између 
Шантићевог традиционалистичког и Дучићевог ларпурла-
ристичког пјевања на једној и Пандуревићевог интелекту-
алног песимизма и Дисовог нирванизма на другој страни. 
Оно у себи чува Шантићево родољубље и  Дучићев симбо-
лизам и савршенство форме, али и отвара врата песимиз-
му Пандуревића и Диса. По поријеклу унук књижевника 
Милана Ђ. Милићевића и син Мите Ракића, преводиоца на 
српски језик Јадника Виктора Игоа, по рођењу Београђанин,  
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по образовању француски правник, по занимању цијелог 
живота дипломата у књижевно стварање унио је широку 
европску културу и образовање и тежњу ка савршенству у 
умјетничком стварању. Ваљда, због те тежње ка савршенс-
ву за живота је написао само шездесет четири пјесме, али 
зато се свака од њих одлукује савршенством израза и форме, 
дјелује као од мермера исклесана и дуго и пажљиво бруше-
на.  За разлику од Дучића гдје се у истој пјесми преплићу 
дескриптивни, љубавни и рефлексивни мотиви код Ракића  
јасно распознајемо три мотивске цјелине – љубавну,  реф-
лексивну и родољубиву лирику.

         
Љубавној поезији код Милана Ракића и по квантитету 

и по квалитету припада централно мјесто. То је за разлику 
од Дучића љубав земаљска, љубав од овога свијета, чулна 
и страсна. По лирском тону могу се препознати двије групе 
пјесама међусобно супротне по основном осјећању – пјесме 
узавреле страсти и заноса и пјесме туге и бола за пролазношћу 
живота и љубави. И једним и другим је заједничка дубока 
доживљеност и искреност. У првој групи пјесама се са зано-
сом и  усхићењем пјева о чарима женске љепоте о конкретној, 
стварној жени (Лепота) и  о љубавној чежњи, страсти и зано-
су (Серенада). У другој групи пјесама (које су знатно бројније) 
доминирају стрепње од пролазности живота, страх од 
замирања снаге чула и страсти, бол због обмана у љубавима 
које нестају који се у Очајној пјесми завршава криком 

„Вриснуо бих, драга, рикнуо бих тада 
Као бик погођен зрном посред чела...“ 

Најтипичнија Ракићева љубавна пјесма је Искрена 
пјесма. У њој се срећу лице и наличје љубави, осјећање и 
разум, њежност и цинизам, занос и лицемјерје и по томе 
она заслужно носи атрибут искрена који би без имало 
претјеривања могли ставити испред комплектног Ракићевог 
пјевања. Најтрагичнија је у овој љубавној причи спознаја су-
ровог егоизма у љубави „да ја у теби волим себе сама.“ 
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Ипак, и поред неоспорног квантитета и квалите-
та љубавних пјесама, Ракић је мјесто у историји српске 
књижевности заслужио рефлексивном поезијом. Њена 
основна карактеристика је песимистичко поимање живота, 
трагична спознаја његове краткоће, узалудности,  пролаз-
ности, нестајања и заборава. Тај песимизам није ни фило-
зофски ни књишки, ни метафизички ни позерски – он је 
животни, искуствени, доживљени. Ракића живот није ма-
зио. Поред успјеха у диполоматији и књижевности, он 
је преживио прерану смрт оца, болове и туге, немашти-
ну, слабо здравље и тешку болест.  У томе треба тражити 
коријене трагичног поимања живота. Уосталом, Ракић је 
претпосљедњу пјесму (Опраштајна песма) написао пово-
дом сестрине смрти, девет година прије властитог краја, 
закључивши у њој да се против пролазности живота и не-
миновне смрти и  заборава ни пјесмом не може борити, то 
је био пораз пјесника који је искрено, дубоко и стрсно волио 
живот. Најтипичнија Ракићева рефлексивна пјесма је Долап. 
То је алегоријска прича у пјесничким сликама о судбини 
старог вранца који под пријетњом бича  вуче у круг долап, 
стару справу за наводњавање. Бјеше вранац некад млад, пун 
снаге, наде и снова о бољем животу да би се претворио у 
старо,  тромо, малаксало, сипљиво и биједно кљусе које вуче 
долап  укруг увијек по истој стази. Лирски субјекат се пот-
пуно индетификује са вранцем чим вранац израста у сим-
бол људске судбине, а долап и бич у симболе окрутности 
живота. Трагичност човјекове животне судбине је затворена  
иронијом која прераста у сарказам у посљедњој строфи: 

„Пусти снови! Напред, вранче, немој стати,
Не мириши траву, не осјећај вир;
Награду за труде небо ће ти дати:
Мрачну,  добру раку, и вечити мир!“

Да Ракићев песимизам не прераста у нихилизам, 
најљепши примјер је његова посљедња пјесма Јасика. 
Јасика својом виткошћу, тежњом према висинама и стал-
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ним треперењем листова симболише вјечност живота, неки 
његов унутрашњи нагон, човјеку непознат, за вјечношћу 
трајања. Зато се у рефрену  с чежњом и тугом, али са нада-
ом у обновљивост и трајање живота понавља стих: „Трепери 
само, о јасико!“

Највише оптимизма има у Ракићевој родољубивој 
поезији. То је само седам пјесама у циклусу На Косову 
(Минаре, На Газиместану,Симонида, Јефимија, Божури, 
Насљеђе и Напуштена црква) које су настале у вријеме док 
је пјесник био конзул у неослобођеној Приштини. Свака од 
њих има антологијску вриједност. Заједничке особине су им 
понос на славну, али мученичку прошлост и претке, јунаке 
и мученике који „умираху ћутке на страшноме кољу“, и 
осјећање да и у њиховим потомцима струји  јуначка крв 
и живи спремност за одбрану части и отаџбине. По својој 
љепоти посебно се издвајају пјесме Симонида, Јефимија и 
Напуштена црква у којима је елегичним тоном приказан 
раскош и сјај средњовјековне Србије и њено страдалаштво и 
мучеништво. У контрасту тих слика је снага и љепота ових 
пјесама.

Ракићева поезија је снагом и дубином осјећања, 
искреношћу и оштрином мисли, савршенством израза и 
форме обезбиједила трајно и лако препознатљиво мјесто у 
српској поезији двадесетог вијека. Њој се увијек враћамо 
кад се нађемо изгубљени у шуми симбола, тајанственим 
ритмовима и херметичкој затворености савремене поезије, 
кад се пожелимо искрености стиха и његове музике, 
разумљивости пјесничке слике и симбола. Зато су јој сви 
историчари књижевности одали дужно признање, а аноло-
гичари обезбиједили значајно мјесто. 
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ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 
ДИС (1880 – 1917)

У српској поезији 20. вијека  Владислав Петковић Дис 
је једна од најособенијих појава и по личном животу и по 
начину пјевања. Његово дјело је особено и  по начину како 
га је прихватала читалачка публика, књижевна критика и 
књижевна историја – од негације до признања, од забора-
ва до антологија. По једнима се нашао на крају једне, а по 
другима је назначио долазак друге велике епохе српског 
пјесништва 20. стољећа. Највјероватније је да су у праву и 
једни и други.
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          Сиромаштво, слабо здравље и кратковидост су га пра-
тили скоро цио живот. Рођен је у Заблаћу код Чачка, рано је 
остао без оца, никада није матурирао па је радио обичне чи-
новничке послове. Доласком у Београд београдска боемија 
га је прихватила као једног од својих најомиљенијих члано-
ва.  У Првом балканском рату учествује као ратни извјештач, 
а  у Првом свјетском рату се са српским избјеглицама по-
влачи преко Албаније и одлази за Париз гдје се разболио 
од  туберкулозе.  На  повратку из Француске  за Крф утопио 
се у Јонском мору када је брод којим се враћао торпедовала 
њемачка подморница.  Живот кратак и тежак, али динами-
чан и драматичан и на крају трагичан.

Прву збирку пјесама Утопљене душе објавио је 1911. 
године. Њеним насловом као да је предсказао свој траги-
чан крај. По савршенству форме, музикалности стиха и 
симболици израза то је поезија парнаса коју је почео Јован 
Дучић, а по доживљају живота и свијета то је песимистичка 
поезија коју је почео Милан Ракић, а наставио уношењем 
рационалистичких елемената у спознају трагичности живо-
та Сима Пандуровић.  Међутим, Дисов песимизам није ни 
рационалистички ни метафизички, он је чисто пјеснички, 
дубоко доживљен и лирски. То су пјесничке слике чудних 
сновиђења, мутних слутњи и ирационалних визија.

Тамница је прва пјесма у Утопљеним душама и служи 
као истински пролог цијелој збирци, али и као програм-
ска пјесма у којој су садржани основни мотиви, осјећања 
и расположења и особине лирског исказа цјелокупног 
Дисовог пјевања.  Стала је у ту пјесму цијела филозофија 
егзистенцијализма дата у лирским сликама, цијели људски 
живот од рођења преко буђења чула и спознавања свијета 
до буђења свијести и трагичне спознаје живота закованог 
за земљу као тамницу. У живот долазимо без наше воље 
„са сузом у оку“, невини и чисти „са очима звезда“, а онда 
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се буде чула и „бегају звезде из очију“  и осјећамо да смо у 
свијету јада кроз који носимо ону невину сузу у оку коју 
смо са рођењем донијели и спознајемо да све више и више 
губимо снове и да  смо све даље и даље од заспалих виси-
на – утамничени смо за навијек. Слика живота као тамни-
це симболички је представљена и формом – свака од десет 
строфа почиње и завршава се истим стихом, круг се затвара 
у тамницу. 

Као што у пјесми Тамници оно најбоље, најчистије и 
најљепше доносимо из предегзистенције у трајање које зо-
вемо животом и у њему то губимо до непрепознавања тако 
и у пјесми Можда спава љубав као најдубље, најљепше и 
најплеменитије осјећање доносимо из праегзистенције, гу-
бимо га у трајању, нејасно га наслућујемо и узалудно га бу-
димо. Драга се јавља у сну као пјесма, као музика, као сан, 
као савршена љепота која се отима чулима. На јави пјесник 
настоји да пробуди сан да, ако већ не може да види, бар да 
слути ту нестварно чисту љепоту. Све те слутње и визије 
су нестварне, лелујаве, неухватљиве чулима, посебно оку. 
Из грозничавих слутњи и тражења ипак се на крају пјесме 
рађа нада: 

„Можда спава са очима изван сваког зла,
Изван ствари, илузија, изван живота,
И с њом спава, невиђена, њена лепота;
Можда живи и доћи ће после овог сна. 
Можда спава са очима изван сваког зла.“

       
У просторе ирационалног, недокучивог и космичког, 

у простор ништавила и бесмисла живота Дис је најдубље 
закорачио пјесмом  Нирвана. Ма колико живота било на 
земљи, неупоредиво је више смрти и са њом пјесник живи. 
Походе га мртви вјетар, душе, руже, прољећа, мириси, 
љубави, успомене, облаци, вријеме, зраци... Епитет мртви се 
понавља једанаест пута у пјесми. Све је обиљежено смрћу, 
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нестајањем и пролазноћу, она је једино извјесна и сигурна у 
људском животу. Лирски субјекат све то прима са чудним 
миром, без уздаха и бола, као космичку вољу ванвременску 
или свевременску са којом је он помирен у извјесности и 
вјечности смрти. Пјесник је овдје само један мали дио про-
лазности ствари. Ова пјесма највише је допринијела да Јован 
Скерлић, највећи ауторитет у српској критици тога времена, 
у приказу Лажни модернизам у српској књижевности сар-
кастично напише да је Дисово пјевање „поезија не бола ду-
шевног но болести душевне.“

Ни Дис, као ни остали српски пјесници тога доба,  није 
остао дужан историјским изазовима своје епохе па је дру-
га његова збирка Ми чекамо цара плаћање дуга национал-
ном заносу, полету и патриотизму. Међутим, и овдје је Дис 
остао вјеран себи па у пјесмама Распадање и Наши дани 
даје оштру критику савременог друштва и обрачунава се 
са његовим манама и пороцима. Слике из тих пјесама и 
данас су актуелне. По оцјени Јована Деретића то је сатира 
која се по оштрини може мјерити са оном у алегоријским 
приповијеткама Радоја Домановића.

Иако је важио за непогрешивог процјенитеља књижевних 
вриједности, Скерлићева оцјена Дисове поезије никада није 
била широко прихваћена. Његов суд су убрзо демантовали 
Антон Густав Матош и Исидора Секулић, а најпотпунију 
и најобјективнију анализу је дао Миодраг Павловић који је 
његове пјесме оцијенио као филозофију слутњи, а за пјесму 
Можда спава написао да је  „ремек-дело музикалности на-
шег стиха“.  Савршенство стиха епохе модерне и није могло 
добити бољи израз него у пјесми  Можда спава, а епоха ек-
спресионизма није могла добити љепши почетак од пјесме 
Нирвана. Тако Дис стоји као међаш између двије велике епо-
хе српског пјесништва двадесетог вијека  не припадајући ни 
једној ни другој у цјелости, већ једнако и једној и другој.
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СИМА ПАНДУРОВИЋ  (1883 – 1960)

Епоху модерне у српској књижевности коју је најавио 
Војислав Илић, а врата јој широко отворио Јован Дучић, за-
творили су Сима Пандуровић и Владислав Петковић Дис. 
Животни песимизам Милана Ракића Дис је развио у поет-
ски, а Пандуровић у рационалистички и филозофски да би и 
један и други отворили врата експресионизму и надреализ-
му у српској поезији послије Првог свјетског рата.
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Сима Пандуровић је рођен у Београду у коме је про-
вео цио живот. Стекао је широко филозофско, књижевно 
и језичко образовање па његово дјело поред поезије обу-
хвата радове из филозофије, естетике и књижевне теорије 
и велики број превода са француског и енглеског језика 
међу којима су најуспјешнији преводи Шекспирових дјела. 
Најзначајнија дјела су му: Посмртне почасти (1908), Дани 
и ноћи (1912), Оковани слогови (1918), Огледи из естетике 
(1920), Стихови (1921), Разговори о књижевности (1927), 
Богдан Поповић (1931),  Дворана младости (1955). Симину 
лирику претежно чине исповједне, љубавне и родољубиве 
пјесме.

Исповједна лирика је најдоминантнији вид његове 
поезије. Она је скоро увијек филозофска, али јасна и отво-
рена. Основни мотиви су јој порушени идеали и угашене 
амбиције, пролазност и отуђеност, очајање и смрт. Овакав 
избор мотива води пјесму у, по основном осјећању, песи-
мизам, а по књижевном методу, у експресионизам. О томе 
свједоче већ сами наслови пјесама: Песма таме, Потрес, 
Смрти, Алилуја, Резигнација,  На смрт једног с ума сишав-
шег, Немир мртвих, Мртви пламенови,  Ноћ слутње, Удес, 
Сумрачне тежње...  У пјесми Ми, по милости божијој, деца 
овога столећа пјесниково доба је приказано као дубока 
мрачна тамница пуна мемле и влаге из које лирски субјекат 
не покушава изаћи и пронаћи свјетлост, већ се мири са њом 
гутајући њену влагу помијешану са својим горким сузама. 
Слику пјесниковог свијета можда најпотпуније дају стихо-
ви из пјесме Сумрачне тежње:

„Јер, верујте ми, свет је мрак ћелије
Где чашу нада отров прелије
У трци дана, у лутању том;
И свет је греха и разврата дом,
Где влада лупеж или блудница,
И свет је тешка, страшна лудница,
И болница, и тамница за робље,
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И тужно, вечно, прекопано гробље.“
У овом и оваквом свијету нема трунке свјетлости ни ра-

дости, ни једног јединог ваљаног разлога за наду и живот. 
Све води у апсолутни песимизам, песимизам несхваћених 
и потпуно неприхваћених интелектуалаца на почетку два-
десетог стољећа. На овакво песимистичко поимање свијета 
и живота реаговао је Јован Скерлић, неприкосновени ауто-
ритет у књижевној историји и критици тога доба. Поводом 
Симине књиге Посмртне почасти објавио је текст Једна 
књижевна зараза у коме констатује да је ријеч „о једној 
опасној књижевној болести, која код нас почиње чинити 
много зла“. У тој поезији Скерлић види само смрт, сахра-
не и гробља „болесни и болеснички песимизам“ не тражећи 
друштвену условљеност ове књижевне појаве, не уочавајући 
да је она само реакција на политичку, економску, друштве-
ну и моралну кризу тога времена и предсказање крупних 
историјских догађаја који слиједе и у којима ће свијет по-
тонути у страхотама свјетског рата. 

Ни љубавна поезија Симина није се отела дубоком пе-
симизму. Најчешћи су мотиви умирање, смрт, мртва драга, 
гробље...  па пјесника прозваше „гробаром љубави“. Међутим, 
пажљива анализа ипак ће открити да пјесник љубав чува 
као најчистије, најсветлије и најсветије човјеково осјећање. 
У пјесми Светковина само нам се на први поглед може учи-
нити да је љубав упоређена са болешћу -  са лудилом, али 
пажљива анализа ће открити да је овдје љубав одвојена од 
приземне свакодневнице и од устаљених конвенција, да је 
побјегла у један нови свијет који је за оне који чисту љубав 
не схватају и не разумију лудило, а у суштини то је оно за 
шта у жаргону кажемо да се „лудо воле“.  Тако одвојена 
љубав светкује своју љепоту и слободу:

„И светковасмо отцепљење то
Од мука, сумње, временa и сто
Рана, што крваве вређао их свет.“
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Очигледна је супростављеност и неразумијевање 
два свијета – на једној страни свијет љубави, њежности, 
вјерности, невиности и разумијевања, а на другој практич-
ност, рационалност, конвенције и груба свакодневница. Та 
два свијета на крају пјесме помирила је суза у очима пука за 
коју не знамо да ли је сажаљење над двоје одметнутих мла-
дих или над властитом судбином. У сваком случају љубав је 
сачувала своју чистоту и чедност.

Родољубиве пјесме су се најуспјешније отргле 
пјесниковом песимизму. Велики, судбоносни догађаји које 
је преживљавала отаџбина у два балканска и два свјетска 
рата су тражили од пјесника да охрабри, да подстакне, да 
пружи наду... И Сима је то радио, али опет на свој начин. У 
пјесми Родна груда јасно се распознају два супростављена 
дијела. У првом је слика човјековог безнађа, усамљености и  
отуђености, а у другом слика родне груде као наде, уточиш-
та и смисла живота. Тако се отаџбина појављује као једина 
свјетлост за коју вриједи живјети, борити се и жртвовати 
се. На тај начин је пјесник остао и доследан себи и вјеран 
домовини. Више вјере и наде струји из пјесама: Стари 
ратник, Београд у ропству, Син народа, На кумановском 
разбојишту, Зора надања...

Песимизам као основно обиљежје поезије Симе 
Пандуровића је крајње рационално и филозофско поимање 
живота, а не књишко помодарство и болест једног времена. 
Пјесник је јасније, дубље и пророчки даље видио поједине 
друштвене токове, политичке, економске и моралне кризе и 
то све поетски изразио, не пристајући да сије лажне наде и 
илузије, јер пјесник као свијест и савјест свога времена има 
право само на истину и мора је проносити ма колико она 
била тешка и мрачна.
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ЛИРИКА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ 

Послије периода модерне којим је почела српска 
поезија двадесетог вијека најзначајнији заокрет у избору 
пјесничких мотива и форми и лирском тону извршио је 
Милош Црњански. Када се 1920. године појавила његова 
збирка пјесама Лирика Итаке и исте године у Српском 
књижевном гласнику пјесма Суматра и Објашњење Су-
матре, то је значило појаву новог пјесничког програма у 
српској књижевности.  У Објашњењу Суматре српски ек-
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спресионизам  је добио теоријско-програмску основу, а Ми-
лош Црњански свој пјеснички манифест кога ће се дослед-
но држати цијелог живота у свим видовима стваралаштва. 
Црњански је веома рано престао писати пјесме, послије 1929. 
године написао је само поему Ламент над Београдом, тако 
да његов цијели пјеснички опус обухвата  свега педесетак 
пјесама. Но, Црњански је остао пјесник и лирик, вјеран свом 
пјесничком програму и у романима (Дневник о Чарнојевићу, 
Сеобе I, Друга књига Сеоба,  Роман о Лондону) и у драма-
ма (Маска, Конак, Тесла), и у путописима (Љубав у Тоскани, 
Књига о Њемачкој, Писма из Париза) и у мемоарима (Код 
Хиперборејаца, Ембахаде), тако да се цијело његово дјело, 
иако жанровски веома разноврсно, може назвати поетским 
или лирским дјелом, а на поезију и прозу га растављамо 
само за потребе књижевне анализе и то и тада само на осно-
ву формалне опозиције: стих – реченица, сажето – разграна-
то, наративно –асоцијативно.

          
О свом пјесничком програму Црњански је често писао 

у посебним чланцима (Послератна књижевност, О слобод-
ном стиху) и есејима о појединим књижевницима (Његошу, 
Костићу, Андрићу), али га је најцјеловитије дао у Објашњењу 
Суматре које је постало не само објашњење једне пјесме 
или поезије једног пјесника, већ тумачење суштине цијелог 
његовог књижевног опуса и још шире књижевни мани-
фест једне генерације пјесника која се појавила између два 
свјетска рата. То је одлучан раскид са традиционалним по-
етским мотивима, изразом и формом, раскид са традици-
оналним друштвеним вриједностима које су довеле, или у 
најмању руку нису успјеле да спријече, ужасе свјетског рата. 
Људи који су преживјели све страхоте велике свјетске кла-
нице стварају нове поетске свјетове саткане од чистих снова 
и слутњи, свјетове космички далеке, а тако блиске, свјетове 
усамљене и хладне, а људски топле. Тај слободан свијет, 
прозрачан и етеричан, тражио је и слободан стих који ће 
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пратити ток и емоцију имагинација и слободан израз који ће 
синестезијом спојити чулне утиске у јединствен доживљај. 
Тако Суматра спаја далеке сњежне врхове Урала са неким 
блиједим изгубљеним ликом жене, румени поток са црве-
ним коралима и завичајним трешњама, блиједи Мјесец са 
леденим горама у један нови свијет космички јединствен, 
пјеснику близак и драг, свијет који нуди нову наду и излаз 
из свакодневног безизлаза, свијет слободе имагинације и из-
раза, слободе стварања.

          
Лирика Итаке је поезија човјека који је преживио све 

страхоте рата и који се из њега враћа кући  као некад Одисеј 
послије Тројанског рата у своју родну Итаку. Рат је сру-
шио све наде, обесмислио све идеале, поразио пјесника и 
као пјесника и као човјека, испунио га разочарењем и де-
фетизмом, иронијом и цинизмом, али ипак оставио му моћ 
љубави и снагу да се бори за неки нови љепши, праведнији и 
људскији свијет. Јаз између та два свијета – свијета прошло-
сти и пјесникове визије будућности је непремостив.  Лирика 
Итаке се састоји од три циклуса: Видовданске песме, Нове 
сенке и Стихови улице.

Видовданске песме писац је назвао политичким циклу-
сом. То је антиратни револт против свега онога што је донио 
сарајевски Видовдан, слике смрти, расутих гробаља, тамни-
ца и вјешала и народа који је остао „гладан и крвав“, народа 
који нема ништа, ни наде ни хљеба “ Ни Бога ни господа-
ра“. То је обрачун са националним митовима, традицијом 
и светињама, али и са патриотском поезијом која у  нацио-
налном заносу не види човјека, његово страдање и жртву, не 
види себра „што на точку цвили“.  

По мотивима и осјећањима Нове сенке су циклус сас-
вим супротан претходном. То је интимистичка поезија 
љубави коју смрт или мисао о смрти прати као тамна 
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сјенка. Преплитање та два осјећања најљепше је исказано 
у пјесми Серената у којој љепоту љубави прати тиха му-
зика нестајања, умирања и смрти на крају.  Љубав је чул-
на, страсна, еротска и тјелесна,  али је жена у њој свемоћна 
са натприродном моћи и чарима,  што доприноси трагич-
ном положају мушкарца пред женом која често остаје не-
докучива флуидна  и нестварна у својој женствености и 
тајанствености.  

Стихови улице су по мотивима наставак претходног ци-
клуса, али по лирском тону су снажније обојени тугом због 
пролазности и нестајања свега у вјечитом миру и забораву 
коме и сам пјесник тежи да би се на тај начин стопио са 
вјечношћу космоса  - „ја имам неба безграничну моћ, / све 
боли света скупе се у мени.“ (На улици) Урбана средина, ма 
колико била позната, пјеснику космичких простора је ису-
више скучена и он жели побјећи далеко, далеко из ње.

         
Поеме Милоша Црњанског (Стражилово, Сербиа и 

Ламент над Београдом) посматрано са чисто књижевно-
теоријског аспекта и нису поеме, недостаје им наративни 
ток у повезивању пјесничких мотива, оне су у самој сушти-
ни необично дуге лирске пјесме (Стражилово има 216 сти-
хова) у којима се мотиви повезују асоцијацијама по слично-
сти или супротности. Заједничка им је тематска основа – то 
је носталгија за завичајем и домовином пјесника путника и 
прогнаника изгубљеног у туђем свијету. 

Стражилово је настало у Фијезоли код Фиренце. Тамо 
пјесник, као некад Бранко у Бечу, чезне за својим завичајем 
као Бранко у Ђачком растанку за Стражиловом. И код 
једног и код другог пјесника преплићу се мотиви љепоте 
завичаја, младости и љубави са болним слутњама ско-
ре смрти, преплиће се прошлост у завичају, садашњост 
у туђини и будућност са слутњама болести, нестајања, 
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умирања и смрти  „тишина ће стићи, кад све ово свене, / и 
мене, и мене.“ Цијела поема је саткана од пјесничких слика 
које буде тугу и чежњу носталгије, љубавне наде и стрепње, 
бол пролазности и слутње нестајања и смрти. Све то из 
личног и локалног израста у општељудско и универзално. 
Ову пјесму контраста и по осјећањима, и по простору, и по 
времену прати складна организација ритма остварена пра-
вилном смјеном дугих и кратких стихова, дужих и краћих 
строфа, истог распореда рима и тематских, синтаксичких и 
лексичких паралелизама. На тај начин се сједињује слика, 
емоција и музика у јединствену поетску цијелину коју неки 
назваше симфонијом српског пјесништва.

Сербиа је пјесников дуг према отаџбини из које је често 
био одсутан,  нешто због свог луталаштва и суматризма, не-
што због дипломатских дужности, а нешто због прогонства. 
Даљина је учинила да Србија постане дивна рајска земља, 
домовина чија се вриједност диже изнад и испред свега.

Ламент над Београдом је чежња лондонског прогнани-
ка за повратком у завичај. Композицију поеме чине два кон-
трастна тока који се међусобно наизмјенично преплићу у 
цијелој поеми. На једном полу овог контраста је слика ниш-
тавила  пјесникових лутања и опсесија, а на другом слика 
Београда вјечног,неуништивог и звјезданог града, града у 
коме се пјесник нада коначном миру и гробу.

          
Поезија Милоша Црњанскога обиљежила је цјелокупан 

пишчев књижевни опус: Итака и Стражилово - лирски ро-
ман Дневник о Чарнојевићу, поема Сербиа - поетски роман 
Сеобе и путописе,  Ламент над Београдом -  Роман о Лондо-
ну, тако да се цијело његово дијело може сматрати изразито 
лирским и поетским по чему је јединствено и оргинално у 
цјелокупној српској књижевности двадесетог вијека.
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   МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ 
(1894 – 1938) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    Особености српске поезије двадесетог вијека у европском 
контексту највише је допринио Момчило Настасијевић. По-
тиче из породице која је дала композитора Светомира, сликара 
Живорада и писца историјских романа Славомира. Момчило 
је био професор француског језика и књижевности, солидног 
музичког образовања и врстан познавалац сликарства. Од 



81

такве врсте интелектуалца очекивало се да ће се заједно са 
осталим писцима периода авангарде послије Првог свјетског 
рата кренути према западноевропским, првенствено францу-
ским, узорима умјетничког стварања. Међутим, Настасијевић 
се окреће српској средњовјековној и народној књижевности и 
из њих црпи стваралачку снагу, мотиве и језички израз. То 
је препознатљиво у свом књижевним жанровима у којима се 
огледао: лирици (Пет лирских кругова), приповијеткама (Из 
тамног вилајета и Хроника моје вароши), музичким драма-
ма (Међулушко благо и Ђурађ Бранковић) и драмама у прози 
(Недозвани, Господар Младенова кћи и  Код Вечите славине). 
Свуда ћемо без тешкоћа пронаћи теме, мотиве и пјесничке 
слике из српске националне прошлости, вјеровања и обичаја, 
фантастике и фолклора сликане упечатљиво и језгровито 
древном лексиком и језичким конструкцијама.

               
Суштину цјелокупне поетике Момчила Настасијевића 

најпотпуније изражава његова синтагма „родна“ или 
„матерња мелодија“. Главни члан синтагме - мелодија упућује 
нас на јединство музике и поезије, на схватање музике као бића 
поезије, на звуковни слој пјесме као недјељев од значењског 
што пјесника повезује са симболистима или тачније неосимбо-
листима. Лирска пјесма се у свим народима од искона пјевала, 
имала своју музичку матрицу која је пратила основна осјећања 
и мисли ријечју казане, само је у различитим народима,  вре-
менима и околностима мијењала своје мотиве, мелодије и 
ритмове да би их ускладила са значењским слојем и власти-
тим бићем. Зависни члан синтагме – родна или матерња нас 
упућује да изворе пјесничког израза треба тражити у духов-
ном насљеђу народа и да је што се дубље и даље зарони у про-
шлост умјетнички израз све изворнији и снажнији, све ближе 
истини о нама и у овоме времену чиме се Настасијевић везује 
за поезију фолклорног модернизма. Модернизам је сâм и при-
родно израстао из трагања за матерњом мелодијом. У потрази 
за њом пјеснички израз је постајао све сажетији, елиптичнији, 



82

лапидарнији и загонетнији што је пјесму одводило у парадокс 
и херметчку затвореност чиме је тражила мисаони и истра-
живачки напор читаоца и уводила га у сâм стваралачки про-
цес. У пјесниковој заоставштини пронађене су пјесме које су 
преписиване по пет-шест пута и свака наредна варијанта је 
била сажетија од претходне  као да се пјесник придржавао оне 
Андрићеве максиме: „Збијај, збијај то боље! Не ткаш сито!“ 
или сопственог начела : „Гдје није неопходна реч, ћути; где је 
неопходно ћутање, на изглед и по свему,  тек ту проговори.“ 
Тако неосимболизам у музичкој организацији пјесме, фол-
клорни елементи у избору мотива и лексике и модренизам у 
херметичкој затворености пјесме постају три главна обиљежја 
поетике  Момчила Настасијевића. 

Пет лирских кругова је суштински збирка пјесама од се-
дам циклуса од којих је пет објављено за пјесниковог живо-
та (Јутарње, Вечерње, Бдења, Глухоте и Речи у камену), а два 
(Магновења и Одјеци) постхумно. Цијела збирка дјелује као 
једна пјесма која прати животни ток симболично сажет у два-
десет четири часа и пет животних циклуса од јутарње преко 
вечерње и ноћног бдења до дубоке глухоте ноћи и ријечи за-
писане у камену као епитаф и напокон магновења и одјека, 
записа у неком ирациналном времену које не припада човјеку 
већ природи и вјечности па се стиче утисак да их је пјесник 
намјерно оставио да буду постхумно објављени. Циклуси су 
распоређени у облику концетричних кругова у којима се може 
кретати од језгра ка периферији или обратно. Сваки круг је 
појединачно затворен, али се истовремено прелијева у већи 
или сажима у мањи. Све их повезује пјесникова упитаност 
пред смислом живота и нека праисконска туга пред његовом 
краткоћом и тајновитошћу. Та туга није резултат интелекту-
алног ни поетског песимизма, већ лични доживљај пјесника 
кога је цијелог живота пратила болест и умирање и који непо-
грешиво слути властиту прерану смрт – умро је у четердесет 
четвртој години живота. 
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Јутарње је уводни циклус који цијелој збирци даје лир-
ски тон и одређује мотиве. Фрула  оглашава пјесму што се 
„жално у дољи разлеже“, Јасике „дршћу наге“ и саме, а у 
Извору се огледају самоћа и пролазност. Лако је у њима као 
основним мотивима и симболима препознати пјесникову 
усамљеност, тугу и бол пред пролазношћу живота и упита-
ност пред његовим смислом.

Из Јутарње улази се у циклус Вечерње као да дана, 
свјетлости и сунца, животне радости и полета није ни било. 
Цијели циклус је у знаку смрти и умирања -  Љиљани што су 
„прецветали лане“ и Биљкама што „топло ли умирете“ пре-
ко Чесми крај пута гдје женик сахрањује невјесту и Трубе 
која објављује смрт војника до пјесме опела Сестри у покоју. 

У Бдењима је садржан сав неспокој и немоћ пјесника пред 
питањима живота и смрти, настајања и нестајања, сазнања 
и тајне, трајања и ништавила, туге и усамљености... То су 
најчешће монолошка обраћања пјесника Госпи, Јединој, 
дрвећу, Брату, Родитељу. У њима се откривају сумње и 
слутње и постављају питања, али не нуде одговори, већ све 
остаје под велом вјечите недокучиве тајне. 

              
Глухоте су десет пјесама без наслова  означене бројевима. 

Свака је пјесма за себе и све заједно једна пјесма. У глухој, 
дубокој тишини ноћи пјесник долази до трагичних спознаја 
(три од десет пјесама почињу стихом „Знам“ или „И знам“) о 
извјесности краја коме ни пјесма није лијек „Лек си, / дубље 
тим лека ми не.“

Речи у камену су циклус од четрнаест кратких пјесама 
које могу функционисати и самостално и као цјелина, свака 
од њих је затворен круг у већем кругу као да сугеришу да 
изласка из круга нема осим у још већи или још мањи круг. У 
њима је сублимирана, окамењена горчина трагичне спознаје 
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живота исказана гномски као у епитафу. Те истине су дате 
са јетком иронијом најчешће парадоксом или оксимором: 
„Лове, / а уловљени. // С вечери, туго, / ко коме плен?“ или  
„Сина не распесте ви, / распео се сам.“ 

Магновења су грозничава тражења пута у беспућу, смис-
ла у бесмислу, ријечи у осами, истине у тајни, дна у бездану, 
краја у бескрају, свјетлости у тами... Сва су та тражења уза-
лудна, остаје да је смисао једино у њима самима, јер: „Ни 
реч, ни стих, ни звук / тугу моју не каза.“  Једино је туга 
извјесна, вјечно записана овдје, у камену, вјечна пратиља 
човјека овог поднебља и пјесника.

Одјеци, посљедњи циклус у збирци, нас уводе у посљедњи 
и највећи круг, круг природе и сталних промјена у њој у 
којима се огледа вјечност и смисао постојања: „Остани где 
си, / и теци као река, / и као дрво расти, / и олујом захуји, 
/ ил’ цветај као цвет.“ Највише свјетлости, љепоте и мира 
пружа посљедња пјесма Прича у којој као да је пјесник по-
мирен са својим неспокојима и тражењима и живи у складу 
са природом и у сталној чаробној промјени годишњих доба 
у њој, као да је у тој вјечној промјени нашао коначан смисао 
и вјечни мир.

Иако су Настасијевићеве теме, мотиви и језик везани за 
одређено тло, народ и језик, он није остао уско национални 
пјесник једне епохе, он је својом мишљу премостио простор 
и вријеме и ушао у вјечне дилеме човјекове егзистенције 
налазећи за њих упечатљиве пјесничке слике и симболе. 
За мисао и слику пажљиво је бирао језички израз и му-
зичку мелодију и све то пропуштао кроз филтер осјетљиве 
пјесничке душе. Тако је он остао српски традиционалиста 
европских пјесничких манира двадесетог вијека.
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ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ (1898 – 1993)
                                
Скоро кроз цијело српско пјесништво 20. вијека 

провлаче се као златне нити традиционалног пјевања  
пјесме Десанке Максимовић - топле и меке, блиске и 
разумљиве, са цијелим срцем у сваком стиху, музички 
префињене и складне. Тако је пјевала  скори цијели 
вијек од првих пјесама објављених 1920. до посљедње 
збирке Зовина свирала објављене 1992. године па се 
стиче утисак да је цијелог живота писала исту пјесму 
са увијек новим сликама и мотивима и зато ће сваки 
просјечан познавалац поезије лако препознати сваку 
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пјесму која је изашла из њеног пера. Мијењали су 
се пјеснички стилови, програми и школе, а она је 
увијек остајала иста, посебна и јединствена,  доследна 
свом оригиналном пјесничком бићу, неухватљива у 
књижевнотеоријске подјеле на стилске формације и 
правце.

Поетику Десанке Максимовић лако можемо 
реконструисати из њених стихова. Пјесма се рађа из 
природе, из живота и срца, то су „речи отете са кљуна 
птици... / речи испретане на огњишту / које тајну ватре 
и пепела знају...“ Пјесма је онолико пјесма колико је 
доживљена и искрена, ако се „само за себе пише“. Она 
је пјесма само у грозничавом процесу рађања и „не мора 
да се каже ни једно слово“, а када се напише постаје 
„речи стихом оковане.“ Ова стваралачка искреност, 
преданост стваралачком процесу и његовом заносу,  
је препознатљива у свакој њеној пјесми и зато лако 
комуницира са читаоцем и осваја његове симпатије. 
Пјесник је вјечити усамљеник и сањар, човјек који 
нема „рода, века ни порекла“, који је стар са двадесет и 
млад са стотину љета, човјек који ствара управо на тим 
противречностима и из њих црпи стваралачку енергију.

          
Мотивска структура Десанкине поезије је врло разнов-

рсна. Чине је интимне, љубавне, дескриптивне, социјалне, 
родољубиве и рефлексивне пјесме. Међутим, скоро свака 
пјесма се отима строгој класификацији на лирске врсте. 
Интимне и љубавне пјесме су најчешће везане за одређени 
пејзаж, дескриптивне пјесничком сликом увијек буде 
снажну емоцију и носе дубоку рефлексију, а социјални 
и родољубиви мотиви се међусобно преплићу, тако да је 



87

подјела на пјесничке врсте само условна и неопходна нуж-
ност за потребе књижевне анализе.

Интимна поезија је према њеном признању Десанки 
најближа.  Пјесникиња нам открива лирска расположења: 
радости и туге, заносе и стрепње, наде и слутње, љубави 
и боли... Сва та противрјечна осјећања нам казује искрено 
и топло, открива нам срце као на длану и дјечије отворе-
но га „показује сваком“. Зато се у њену искреност не може 
сумњати и зато њене стихове доживљавамо као личну 
исповијест. Ту мјешавину дијаметрално супротних осјећања 
доживљавамо као властите животне тренутке казане у на-
ступу најдубље искрености. Интимни пјесникињин свијет 
најљепше је исказан у циклусу пјесама Таква сам ја, посеб-
но у пјесми из тог циклуса  Ја и ја у којој се огледа сва сло-
женост и подијељност душе лирског субјекта. 

Највећу антологијску вриједност имају Десанкине 
љубавне пјесме. Ни једна антологија српског љубавног 
пјесништва не може заобићи њене пјесме Стрепња, Чежња, 
Предосећање, Опомена, Пролећна песма... То су пјесме чи-
стих, дубоких и њежних емоција. Нема у њима ништа што 
би прекорачило норме  патријахалне етике и суздржаности. 
„Код мене је љубав увек била неко чекање...“ каже пјесникиња, 
али је зато срца имала да би га могла „поклањати свима“ и 
да му „цело једно небо среће /  и пакао бола не би доста 
било“. Сва дубина и снага љубавног заноса само се може да 
слути из њених стихова и као да се из сваке пјесме чује ехо 
рефрена из пјесме Стрепња „Не, немој ми прићи“ и порука 
да је „срећа лепа само док се чека.“

Најснажнију емотивну везу Десанка је остварила са при-
родом. „Ја сам, признајем, роб природе“, записала је она. То 
је пасторални доживљај природе понешен из најранијег 
дјетињста из родне Рађевине. Све те пјесме су поетске слике 
пејзажа обојене душом пјесника. Шуме и потоци, ливаде и 
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њиве, птице и лептири, пастири и стада, воћњаци и цвјетови 
– њихове боје и мириси, звукови и покрети сливају се у једну 
огромну Дубраву створену божијом вољом да у њој човјек 
ужива, да јој се препусти и буде дио ње, да се у њој радује 
и тугује, да са њом другује и истражује тајне везе којима је 
нераскидиво повезан са њом. Све у пејзажу је блиско, драго 
и топло, чак ни смрт у њему није страшна већ је природна 
промјена једног у други облик.

И Десанкина социјална поезија је излив њене љубави, 
топлоте и саосјећања према слабим и угроженим, старим и 
немоћним, заборављеним и неуким, радницима и сељацима 
– свима онима који путују њеним вагонима треће класе. От-
крива нам она љепоту њихове душе, људскости и присно-
сти и тиме нас подсјећа на наш друштвени немар и заборав, 
на нашу људску одговорност за човјека брата свога. То није 
поезија класних подјела,  социјалног бунта и пркоса, већ ду-
боко хуманог односа човјека према човјеку.

Пјесма Крвава бајка као да је одредила лирски тон свим 
Десанкиним родољубивим пјесмама. Мотив пјесме је 
најсвирепији и најокрутнији злочин који човјек може учи-
нити – стријељање ђака, а у пјесми ни трага јауку и крику, 
мржњи и позиву на освету, чак ни сузе нема. Бол се скупио 
у кристал, смрт прерасла у бајку, дјеца се узнела на небо, 
жртва је на тај начин побиједила џелата и ушла у свијет 
вјечне свјетлости и поезије. На сличан начин су интониране 
и пјесме о устанцима и устаницима, поема Отаџбино, ту 
сам и историјски спјев Летопис Перунових потомака. 

На самом врху Десанкиног пјевања стоји збирка рефлек-
сивних пјесама Тражим помиловање. У поднаслову збирке 
пјесникиња је написала: „Лирске дискусије са Душановим 
закоником, / а има дискусија и са савременицима.“ У складу 
с тим мотом композицију збирке чине пјесме у два гласа.  
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Први је глас цара који доноси закон. То је глас норме, про-
писа, догме, глас беспоговорног ауторитета . Све пјесме које 
припадају томе гласу почињу на О (О меропаху, О царској 
милости, О праштању...) Други глас је глас пјесника. 
Пјесме које припадају овоме гласу почињу са За (За себра, 
За Пепељугу, За завиднике, За нероткиње, За важне, За 
свргнуте...) То је глас разумијевања и саосјећања  са сваким 
и свим, глас  који туђе боли доживљава као своје личне, глас 
праштања.  Тако се сучељавају власт и закон у првом гласу 
наспрам пјесника и човјека у другом гласу. То сучељавање  
је вјечити печат човјекове судбине.

Тако је Десанка остала јединствена и препознатљива у 
свим жанровима свог лирског казивања, али и у цјелокупној 
нашој поезији двдесетог вијека. Није она припадала ни 
једном књижевном покрету или правцу, ни једној пјесничкој 
школи, она је припадала себи и читаоцима. Вјероватно ће 
јој више пажње поклањати антологичари од историчара 
књижевности и читаоци од књижевних критичара, а она је 
то и хтјела, писала је за себе и сличне себи, али и за оне сас-
вим другачије од ње ако је хоће чути и читати.
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ВАСКО ПОПА (1922 – 1991)

Један од најзначајнијих заокрета у српској поезији два-
десетог вијека је извршио Васко Попа средином стољећа. 
У то вријеме доминирала је соцреалистичка књижевност 
социјалистичке револиције и колективизације чије моти-
ве, идеје, осјећања и ритмове најљепше могу илустровати 
стихови из тада популарних корачница „Пјевају машинке 
љепше него птице“ и „Другарска се пјесма ори, / пјесма која 
слави рад“. У томе опшем заносу и доминацији пјесника 
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пругаша и кубикаша 1953. године појављује се Попина збир-
ка Кора која се од од програмских идеја социјализма окреће 
према промишљању човјекове судбине у интеракцији са 
окружењем, од свијета хероја и ударника свијету обич-
них ствари и појава које израстају у симболе човјековог 
трајања у простору и времену, од колективног усхићења 
према индвидуалним доживљајима, од револуционарне 
реторике и патетике једноставном, колоквијалном језику 
који је обојен хумором и благом иронијом, од ритмова ко-
рачница према ритму народне лирике, пословица, изрека и 
загонетки. Збирку је дочекала оркестрирана критика идо-
лошких правовјерника као стихове бесмисленог бунцања 
понављајући догматски  као изразити примјер тог бунцања 
и апсурда  стих из пјесме Коњ „Обично има осам ногу“ не 
схватајући алегоријско значење ове пјесничке слике. Попу 
то није поколебало и зауставило. Збирка Кора му је постала 
програмска основа за нове збирке: Непочин-поље, Споредно 
небо, Усправна земља, Кућа на сред друма, Живо месо, Вучја 
со и Рез. У свакој од њих лако је препознати метафизичност, 
фантастику, алегоричност,  симболику, гномичност и хумор 
пјесника Коре. И Попин антологијски рад има коријене у 
првој збирци његових пјесама, у њиховој везаности за на-
родну књижевност и склоности ка хумору и фантастици о 
чему свједоче и сами наслови: Од злата јабука - антологија 
народних умотворина, Урнебесник - антологија поетског 
хумора и Поноћно сунце - антологија песничких сновиђења.
Тако је збирка пјесама Кора постала не само програмска ос-
нова већ и експозиција и основ разумијевања и тумачења 
цјелокупној пјесниковог дјела.

Кора је омотач који раздваја унутрашњост и спољашњост, 
који штити и чува лични субјективитет, али и преко кога 
он успостаља однос према објективној стварности, мјесто 
гдје се успостаља интеракција индвидуе и окружења, гдје 
се одиграва сусретање и сукобљавања два свијета у стал-
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ном дијалектичком јединству супротности. На симболици 
те лексеме темељи се јединство цијеле пјесничке збирке 
састављене од четири циклуса: Опседнута ведрина, Преде-
ли, Списак и Далеко у нама. Пјесме из циклуса Опседнута 
ведрина су настајале у периоду од 1943. до 1945. године и 
представљају метафоричке слике времена зла и насиља, 
ропства и мрака, али и отпора и наде. Циклус има драм-
ску композицију у којој је пјесма Познанства експозиција, 
спознаја времена у коме се осјећа „дах зверке... удар зуба 
о зубе... мрак чељусти...“  пјесма Одјекивање кулминација 
у којој се из празне собе чују само животињски урлици, а 
пјесма Опседнута ведрина расплет који нуди наду да ће 
опседнута ведрина отворити капије. И циклус Предели за-
снован је на драмском сукобу, али сада материјалног (длан, 
зид, чивилук, стол) и духовног (уздах, јаук, заборав, осмјех) 
свијета. Драматика тога сукоба пријети празнином пусто-
ши и бесмисла у којима нестају друмови, њиве и поља (На 
чивилуку) да би се у расплету  (У осмеху) назрела нада и 
оптимизам „подне мирно сазрева / у самом срцу поноћи“.  
Циклус Списак носи драматику сукобљавања човјека са 
окружењем, даје слику тежње те „трске која мисли“ да по-
роби,  да потчини себи предмете, биљке и животиње. Пат-
ку је из воде смјестио у прашину, коња зауздао, маслачак у 
плочник, а кестен у дрворед заточио. Но, ни овдје будућност 
није остављена без наде, ропству се супростављају как-
тус „ножевима љубави“, пузавица, маховина, бјелутак... 
Положај човјека је трагикомичан, поробљивач постаје роб 
поробљених и самих својих прохтјева и незајажљивости. 
Посљедњи циклус Далеко у нама проналази излаз из тра-
гичности човјекове егзистенције у љубави. Циклус, у коме 
су пјесме означене бројевима, је у својој суштини поема 
или лирски роман са унутрашњом драмском структуром. У 
експозицији, пјесма Дижемо руке, је слика рађања љубавних 
чежњи, нада и боли које у наредним пјесмама пролазе кроз 
сва искушења која љубав и живот носе да би кулминацију 
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среће доживјела у пјесми „Очију твојих да није / не би било 
неба / у слепом нашем стану.“ Послије ове химне љубави и 
љепоти долази перипетија у пјесмама раздвојености „Наш 
дан је зелена јабука / на двоје пресечена“ да би у распле-
ту тријумфовала љубав и свјетлост „Дан ми је нашао лице“. 
Љепшег епилога циклус, а ни цијела збирка,  није могао 
имати.

Кора је основ и исходиште цјелокупног Попиног дјела, она 
је основ његовог разумијевања и тумачења. Остале збирке 
пјесама грађене су на истој композиционој структури епоса 
састављеној од циклуса који су повезани драмским током, 
говоре о истим или сличним егзистенцијалним проблемима 
трајања човјека у простору и времену, али новим алегоријским 
сликама из свијета народне фантастике и митологије и но-
вим симболима из колоквијалног језика. Непочин-поље је 
слика свијета као вјечитог сукобишта, као непочин-поља на 
коме се одиграва драма сукоба са спољашњим силама (ци-
клус Кости) или са унутрашњим супротностима (циклус 
Белутак). То сукобљавање најпотпуније је исказано у ци-
клусу Игре, оно је у играма вјечно и неуништиво, мијењају 
се само актери и вријеме. И овдје пјесник тражи излаз из 
трагичне судбине која је намијењена човјеку и налази га у 
непристајању на игру у којој се губе снови, осмјеси, наде, 
слутње, жеље, погледи... (Циклус Врати ми моје крпице). 
Споредно небо је космогонијски еп заснован на српској 
паганској митологији у коме су супростављене снаге добра 
и зла, свјетлости и таме, живота и смрти, невиног и греш-
ног... Злу, тами, смрти и грешности у циклусу Зев над зево-
вима човјек се супроставља стваралачим духом и надом у 
циклусу Подражавање сунца. У збиркама пјесама Вучија 
со, Усправна земља и Кућа насред друма Попа, спајајући 
митско и историјско, легенде и чињенице, трага за дубљим 
смислом историјских догађаја и личности, вјеровања и ми-
това, споменика и грађевина из српске прошлости. Посебно 
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су по оригиналности слике и дубини доживљаја и мисли 
карактеристични циклуси Ходочашћа и Ћеле-кула из збир-
ке Усправна земља. У двије посљедње збирке пјесама Живо 
месо и Рез Попа се од метафизике и фантастике, митологије 
и историје окреће обичном животу стварајући топле иди-
личне слике свакодневнице у којима налази уточиште и 
спас од дехуманизоване стварности и космичке трагично-
сти човјекове судбине.

Књижевни историчари и критичари су из чисто практич-
них потреба покушавали да Попу вежу за неки од књижевних 
покрета у српској поезији двадесетог вијека. Једни су га због 
његове језгровитости,  гномичности и ослоњености на на-
родну књижевност везали за фолклорни модернизам Мом-
чила Настасијевића, други због његове склоности ка фан-
тастици, сновиђењима и хумору за поезију надреалиста, 
трећи због савршенства форме, симбола и алегорије за не-
осимболисте... Међутим, Попа остаје особен у цјелокупном 
српском пјесништву двадесетог вијека, остаје као пјесник 
који је средином стољећа извршио снажан заокрет од соц-
реализма према модерној тематици и изразу, пјесник који 
је отворио врата у нове свјетове поетског стваралаштва 
цијелом низу младих пјесника. По томе му припада мјесто 
једног од граничника у нашој књижевној историји.
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МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ ( 1928)

Миодраг Павловић је рођен у Новом Саду 1928. године. 
Основну и средњу школу и медицински факултет завршио 
је у Београду. Радио је као драматург у Народном позориш-
ту и уредник у Издавачком предузећу „Просвета“. Испунио 
је цијелу другу половину двадесетог вијека различитим 
облицима књижевног стварања. Најдоминантнији облик 
у његовом књижевном опусу је поезија, затим есејистика, 
приповједна проза, драме и антологије.  Добитник је цијелог 
низа пјесничких признања и награда. Дописни члан Српске 
академије наука је од 1978, а редовни од 1985. године.
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У лирици је појавом прве своје збирке извршио сна-
жан заокрет од соцреалистичке поезије ка поезији модер-
ног садржаја, форме и језичког израза, поезији која трага 
за одговорима на питања савремене цивилизације, новим 
формама у облику и лапидарности у језичком изразу. Тој 
орјентацији ће остати вјеран у цијелом свом поетском опусу 
у коме се јасно тематски и мотивски распознају четири пе-
риода стваралаштва.

Шесту деценију двадесетог вијека Павловићева лирика 
је обиљежила побуном против пријетњи новим ратовима 
и дехуманизацијом човјека и друштва, (87  песама – 1952, 
Стуб сећања – 1953. и Октаве – 1957). Пјесник који је до-
живио страхоте Другог свјетског рата и сву деструкцију 
хуманизма коју је он донио нашао се суочен са пријетњама 
новим ратовима. Оживјеле су слике масовне смрти и не-
прегледних рушевина, логора и гробаља, мрака и хаоса и  
човјека који је у том и таквом времену изгубљен,  усамљен 
и отуђен, све даље од брата свога човјека. Ту стрепњу пред 
пријетњом новим још страшнијим злом, забринутост за 
судбину човјека одрођеног од самог себе, мрачне сумње и 
слутње, да не би потонуо у таму песимизма, Павловић по-
кушава да превазиђе тражећи нову наду у хуманизму, при-
роди и поезији.

Седма деценија двадесетог вијека у Павловићевој ли-
рици је препознатљива по трагању за коријенима савреме-
ности у историји и култури (Млеко искони – 1963, Велика 
Скитија – 1968, Нова Скитија – 1970, Хододарје – 1971. и  
Светли и тамни празници – 1971). Пет збирки поезије су 
међусобно тематски повезане у један велики епос који пра-
ти историјски ток развоја културе и цивилизације од про-
пасти античког свијета преко појаве Словена на историјској 
позорници до српских успона и падова. И поетским изразом 
пјесник прати историјске токове па у рухо модерне поезије 
облачи облике класичне, средњовјековне и народне пјесме, 
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у пјесми мири наизглед непомирљиво класично, фолклорно 
и модерно.

Осме деценије двадесетог вијека пјесник дубоко понире 
у далеку прошлост у потрази за надом савременог човјека 
(Заветине – 1976, Карике – 1977, Певање на виру – 1977, 
Бекство по Србији – 1979. и Видовница – 1979). Овдје се 
суочавају не само историја него и археологија неолита са 
савременим урбаним грађевинама потрошачког друштва. 
Нашли су се једано наспрам другог неолитско насеље као 
симбол изгубљене наде, ведрине, мира и спокоја и урбани 
велеград као симбол потрошачког друштава, човјековог не-
мира, неспокоја, отуђености и изгубљености.  Ово сусретање 
прати благи хумор који често преко пародије прераста у 
иронију да би се њом одредио пјесников став и гномски по-
слала порука. 

Посљедње двије деценије другог миленијума су 
обиљежиле рефлексије из српске националне историје и 
културе (Златна завада – 1982, Дивно чудо – 1982, Следство 
– 1985. и Светогорски дани и ноћи – 1987, Улазак у Кремо-
ну – 1989, Књига старословна – 1989). Нико као Павловић 
није знао да у нашој традицији и митологији, обичајима и 
вјеровањима, култури и историји открије и прикаже истин-
ске и хуманистичке вриједности, али и да укаже на заблу-
де и националне, друштвене и културне промашаје. Нема 
за њега недодирљивих тотема и безгрешних светиња – све 
се мјери количином истинског хуманизма и прогреса у 
себи, мјери се по стпену колико истински служи човјековој 
индвидуалној срећи и нади.

Особине лирике Миодрага  Павловића  по садржини, 
форми и језику су јасно назначене у првој  његовој збир-
ци 87 песама која је постала његов пјеснички манифест. По 
садржају то је изразито рефлексивна поезија, рационална 
и филозофска, заснована на широкој лепези асоцијација 
по сличности или супротности пјесничких слика. По фор-
ми то је поезија слободног стиха и риме која зна да кори-
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сти и традиционалне форме када су оне у функцији поет-
ског садржаја. По језичком изразу то је метафорична слика, 
елиптичан исказ, гномска порука често произашла из пара-
докса и  херметична синтакса. Збирка 87 песама састоји се 
од три цјелине: Слободни стихови, У прози, Риме. 

Поетску цјелину Слободни стихови чине три циклуса: 
Шума проклетства, Љубави и Призори.  Шума проклет-
ства је испуњена сликама страхота које доноси рат: крв, 
смрт, лешеви, гробови, свијеће, мрак и трулеж. Већ прва 
пјесма Пробудим се наговјештава садржај цијелог циклуса: 

Пробудим се  Вихор
над креветом олуја. злурадних ноктију
    дави мртваце.
Падају зреле вишње
у блато.   Ускоро
    о томе
У чамцу   ништа се неће знати.
запомажу
рашчупане жене.

Други циклус Љубави није идеализација ни 
глорификације љубави, већ слике неразумијевања, равно-
душности и пролазности: „Низ ветар на пустом пољу / 
одлећу наши загрљаји / колути дима у сумраку.“ Циклус 
Призори понавља атмосферу из првог циклуса и тиме затва-
ра круг око и оно мало љубави садржане у другом циклусу: 
„Шуште зидови / шкрипе снови / ломе се црепови / свирају 
крикови.“

Поетска цјелина У прози од претходне се разликује само 
по томе што је у форми прозног текста који има поетске мо-
тиве, језгровитост и ритам. И овдје срећемо исте мотиве из  
Шуме проклетства само изражене сажетије са наглашеном 
рефлексијом: „Распете су планине, људи, птице, небеса...“

Посљедња поетска цјелина Риме враћа се традиционалној 
форми лирске пјесме да покаже да се модеран садржај може 
исказати класичним облицима лирског пјевања. Пјесник 



99

је пошао у потрагу за ведрином и оптимизмом. Посљедња 
пјесма у књизи Треба поново пронаћи наду је оптимистичка 
порука да нада постоји, али и опомена да се за њу треба бо-
рити и жртвовати:

„Утехе нема без врха од копља,
ни јутра без кремена који се лактом туче,
ни жетве док се не оплачу снопља,
ни ваздуха док се мехом не повуче.
Нема утехе без дршке од копља.“

За дубље спознавање Павловићеве лирике велики 
значај имају његови есеји у којима је садржана комплет-
на пјесникова поетика. Међу њима су најзначајнији: Роко-
ви поезије,  Поезија и култура, Поетика модерног, Есеји 
о српским песницима, Огледи о народној и старој српској 
поезији...  О пјесниковој естетици много говоре и његове 
антологије српског пјесништва, лирске народне поезије, 
модерног енглеског пјесништва и пјесништва европског 
романтизма. Павловић је дао значајан прилог и развоју мо-
дерне српске прозе (Мост без обала и Битни људи), драме 
(Игра безимених, Кораци у подземљу) и путописи по Кини и 
Светој гори.

Немогуће је пратити цјеловит развој српске духовности, 
посебно књижевности и у њој поезије, у другој половини 
двадесетог вијека без темељитог познавања књижевног опу-
са Миодрага Павловића. Он је нашој духовности отворио 
нове видике, али и нашим традиционалним вриједностима, 
критички их преиспитујући,  дао нове димензије. У његовој 
поезији ћемо јасно спознати наше историјске и култур-
не вриједности, али и промашаје, схватити како се учи из 
историје и како се мири традиционално и модерно, како се 
критички испитује садашњости и промишља будућност. 
Због свега тога Павловић је за живота постао класик српске 
књижевности друге половине двадесетог вијека.
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БРАНКО МИЉКОВИЋ (1934 – 1961)

Пјесничко дјело Бранка Миљковића је најљепши примјер 
споја традиционалних вриједности српског и европског 
пјесништва у пјесничкој форми и изразу на једној и тражења 
савремених мотива и пјесничких порука на другој страни. 
Његова пјесничка звијезда снагом оригиналног талента 
бљеснула је изненада и снажно, али се исто тако нагло и  
угасила оставивши на српском поетском небу свијетао траг. 
У двадесет седмој години живота нађен је објешен у шуми 
на загребачкој периферији. Свој трагичан крај наговијестио 
је у Песми за мој 27. рођендан („Време је да цвет проговори, 
а уста занеме“)  и у допису часопису Дуга у коме се одриче 
своје поезије. Његово пјевање трајало је само седам годи-
на, али је успио да иза себе остави четири пјесничке збирке 
(Узалуд је будим, Смрћу против смрти, Порекло наде и Ва-
тра и ништа) и велики број есеја, критичких приказа и пре-
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вода. Стварао је грозничаво, брзо и много, као да је слутио 
кратак живот и хтио да из њега узме, а од смрти отме што 
више.

Већ првом збирком пјесама Узалуд је будим покушао 
је, према сопственом признању, измирити симболистичку 
и надреалистичку поетику и у поезију унијети трагање за 
смислом свијета и живота. Нема у тим пјесмама традици-
оналних мотива (љубав, жена, пејзаж, домовина...), већ у 
њих као основни мотиви улазе Хераклитове филозофске 
категорије ватра, вода, земља и ваздух. По образовању фи-
лозоф Бранко је вјеровао да се филозофски системи могу 
успјешније исказати пјесничким сликама и симболима и да 
поезија није ствар срца и душевних расположења, него сли-
ка стања ума и логичких операција. Измјештањем поетског 
средишта из срца у рацио, помјерена су и језичка изражајна 
средства од емотивних слика и исказа према метфорично-
сти и симоличности што поезију води у неразумљивост и 
херметичност чиме пред читаоца поставља посебан изазов 
у трагању између вишезначности за основним смислом и 
пјесничком поруком. Тако већ у уводној пјесми Узалуд је 
будим,  по којој је цијела збирка добила име, читалац може 
само да слути шта је предмет пјесниковог обраћања -  мртва 
или уснула драга, скривена пјесма или њено биће, тајна 
љепоте или истине, смисао живота или вјечности...  Само 
„поезија зна тајну, али је никад не каже,“ или  „поезија је 
истинита по ономе што није рекла“ или „песма не казује 
истину, она је слути“ су нека од објашњења вишезначности 
стиха из Бранкових есеја Неразумљивост поезије и Херме-
тичка песма. Најпотпунију карактеристику цијеле збирке 
Узалуд је будим могли би означити насловима двије пјесме 
из циклуса  Трагични сонети – Почетак трагања за бићем 
и Поистовећивање бића и речи.

Смрћу против смрти је збирка родољубивих пјесама 
објављена заједно са црногорским пјесником Блажом 
Шћепановићем који је такође у трагичним околностима 



102

прерано отишао из живота. И овдје је Миљковић извршио 
значајан заокрет у српском патриотском пјевању. Он не 
пјева о историји, народу и слободи, већ мисли историју и 
слободу, отаџбину и жртве за њу. У пјесми Одбрана земље 
трага за снагом патриотизма и налази је у љубави и мисли, 
у земљи и мртвима у њој, у пјесми, љепоти и свјетлости. 
Requiem је у својој суштини поетска и музичка композиција 
састављена од осам пјесама, то је опело за оне који су својом 
смрћу бранили живот и слободу. Основна порука пјесме је 
садржана у само наизглед логичким парадоксима: „Ту нико 
није умро ко је умро“, „Смрт тако потребна против смрти“ 
и „Прошлост која не прође је будућност и будност“. Тако 
Миљковић и у родољубивој поезији остаје вјеран себи -  
пјесма није патетика и реторика, већ првенствено мисао, а 
он рефлексивни пјесник.

Пјесма је најчешћа тема Бранковог пјевања. У збирци 
пјесама Порекло наде њој је посвећен и посебан циклус Кри-
тика поезије. Она је основни мотив и у пјесмама у којима се 
као синоними за пјесму узимају ријеч и пјесници (циклус 
Седам мртвих пјесника) и у којима се ватра утотребљава 
као симбол стваралачког процеса,  и у којима срећемо мит-
ског пјевача Орфеја и охридке трубадуре, и у којима су пти-
ца и цвјет метафоре за њу. Пјесма је све – она је живот, за 
њу се живи и у њој се живи, она је тајна и истина, она је 
љубав и нада...  Пјесма је огањ у коме се сагоријева и уми-
ре („јер исто је пјевати и умирати“), а пјесник је позван 
„покажи своје срце и умри“ јер „ нико два пута није био 
песник“. Пјесма је на крају у Епитафу и окрутни убица „Уби 
ме прејака реч.“ Пјему Бранко не пише и не пјева, пјесму он 
живи.

Ватра и ништа је посљедња и најзрелија Бранкова 
збирка пјесама у којој је он заокружио свој поетски фило-
зофски поглед на свијет и живот, на стваралачки процес, 
пјесму и пјесника у томе процесу. Ватра је централни мотив 
који све циклусе повезује у јединствену цјелину, она је оз-
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нака за живот, за постојање и стварање, она је неуништива и 
вјечна: „Пепео није настао из ватре, / већ из нашег додира 
са њом / и дели нашу природу.“ (Из посвете књиге Петру 
Џаџићу) Збирка се састоји из шест цјелина: пјесма Свест о 
песми, поема Ариљски анђео и четири циклуса (Утва злато-
крила, Похвале, Патетика ватре и Лауда). Свест о песми 
је уводна пјесма у збирку и истовремено програмска пјесма 
цјелокупне Бранкове поетике. У њој се поистовјећује жи-
вот и пјесма која настаје као плод пјесникове стваралачке 
моћи и његов аутетичан израз јер „нема песме без песника,“ 
па пјесник, ако је истински пјесник,  не припда пјесничким 
правцима и школама, већ је израз властите личности. Свест 
о песми је триптихон од два дијела по пет катрена  и један 
од  шест са укрштеним римама. Тиме је Миљковић спојио 
модерни садржај и израз са традиционалном формом  чиме 
је потврдио свој став из есеја Поезија и облик да „Нема ве-
лике поезије без строге и одређене форме.“ Поема Ариљски 
анђео полази од основног мотива из пјесме Калинић Васка 
Попе у којој пјесник своје лице, презир и пркос препознаје на 
лицу фреске с тим што Миљковић уводи цијели низ нових 
мотива: смисао вјечности и пролазности, однос између ства-
ралаштва и љепоте, сукоб између појединачног и општег, 
привида и суштине, пјесме и празнине – цијели један систем 
дијалектичких супротности. Код Васка Попе пред фреском је 
стајао пјесник, а код Бранка филозоф и пјесник истовремено 
и у истој личности. Циклус Утва златокрила је пјесников 
дијалог са националном историјом и митом, културом и 
традицијом. Иако наслови упућују на одређене личности 
(Гојковица, Болани Дојчин, Слуга Милутин, Равијојла...), мо-
тиви у њима су жеље и наде, празнина и смисао, пјесма и 
љепота... Наслови из народног предања послужили су само 
као покретачки мотив за отварање тема и дилема човјека 
у двадесетом вијеку. У циклусу Похвале издвајају се по-
хвале трима елементима Хераклитове филозофије – земљи, 
ваздуху и ватри. У њима се одржава животворна сушти-
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на и покретачка енергија живота и свијета. Тим елемен-
тима пјесник додаје и биље (Похвала биљу) које је једино 
у стању да из земље произведе живот и дарује га човјеку. 
Патетика ватре је посебан циклус, то је до сада најљепше 
испјевана апотеоза ватри као носиоцу енергије живота, као 
жару стваралачког чина, као вјечном обновитељу живота, 
као побједнику над празнином, нестајањем и заборавом... У 
основи цијелог циклуса  је мит о Фениксу, жар-птици, која 
се сваких пет стотина година спали у свом гнијезду и поно-
во се из пепела рађа подмлађена да настави живот и пјевање 
наредних пет вјекова. Ватра, пјесма и пјесник су мотиви 
и завршног циклуса Лауда. Пјесма из овога завршног ци-
клуса Балада охридским трубадурима дјелује као синтеза 
цјелокупне Бранкове поетике. Тешко је, а можда и немогуће, 
открити основни подстицај за настанак пјесме – да ли је 
то била музичка група Охридски трубадури или Струшке 
вечери поезије у Охриду или трубадури - средњовјековни 
пјесници и пјевачи, али је сигурно да је тема пјесме сама 
пјесма и пјесници, њихов међусобни однос и судбина, 
њихова функција у животу и свијету, њихова прошлост и 
будућност.

Бранко Миљковић је у српској поезији двадесетог вијека 
помирио филозофију и поезију, традиционалну форму и 
модеран израз, емоцију и рацио, пјесничку слику као сим-
бол и појам као логичку категорију. Он је пјесму истовре-
мено и затворио у симболе и метафоре, оксимороне и па-
радоксе и отворио је за цијели низ различитих асоцијација 
и интерпретација. Зато је свако поновно читање сваке 
његове пјесме увијек ново и другачије. По свему овоме он 
је јединствен, оригиналан и непоновљив, увијек савремен и 
модеран.



105

СТЕВАН РАИЧКОВИЋ ( 1928)

У чувању традиционалних вриједности лирске пјесме, 
првенствено лирског субјективизма и музикалности, које су 
суштинске особине лирског пјевања од његових прапоче-
така, од свих српских пјесника друге половине двадесетог 
стољећа најдоследнији је био Стеван Раичковић. Таквих ве-
ликих пјесника који су чували лирску интиму, романтичар-
ску осјећајност и музикалност стиха бивало је у свим стил-
ским епохама. Остајали су сами и своји изван свих стилских 
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преокрета, трансформација и експеримената доказујући да 
прави, истински пјесник у оквиру традиционалних мотива 
и форми може изразити стања човјекове душе у сваком вре-
мену. Звали су их традиционалистима, а они су истински 
по осјећању и мисли били људи свог времена. Знали су да 
егзистенцијалне проблеме и моралне дилеме човјека свога 
доба, а „свако вријеме носи своје бреме“, јасно и разумљиво 
кажу у класичним оквирима, да храм поезије чувају од раз-
личитих експеримената као узвишено, најсветије мјесто 
у коме се пјесма уистину пјева. Такав је Раичковић био 
од првог до задњег стиха и таквим пјевањем је заслужио 
мјесто у књижевној историји и свим антологијама српског 
пјесништва двадесетог вијека.

Оно што прати сваку пјесму Стевана Раичковића је ин-
тимистички тон. У свакој од њих се огледа душа лирског 
субјекта. Сви мотиви се јасно рефлектују у њему и остављају 
дубок траг. Баш зато ова поезија не трпи класификације на 
лирске књижевне врсте,  но, само за потребе књижевне 
анализе, у обимном књижевном опусу (објавио преко петна-
ест збирки пјесама) можемо издвојити три етапе пјесничког 
сазријевања. Прву чине дескриптивно-интимистичке 
пјесме (Детињство, Песме тишине, Балада о предвечерју, 
Касно лето, Тиса), другу рефлексивно-интимистичку (Ка-
мена успаванка, Пролази реком лађа) и трећу социјално-
интимистичке (Записи о црном Владимиру, Записи, Случајни 
мемоари, Точак за мучење, Свет око мене). Уз сваку лир-
ску књижевну врсту постоји одредница интимистичка што 
упућује на лиричност као основни сегмент Раичковићевог 
пјевања, на константу да све мотиве пропусти кроз филтер 
душе, кроз свој субјективитет. Он је стално у дијалогу са 
самим собом, са својим слутњама, стрепњама и сумњама, 
неспокојима и надањима.
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Већ првим збиркама пјесама дескриптивно-инти-
мистичког круга Раичковић нас је повео изван зиди-
на града, изван његове буке и вреве, отуђености и опште 
дехуманизације у свијет пасторалне тишине и хармоније, 
зеленила и плаветнила, у тајнствени и зачарани свијет трава 
и лишћа, вода и дрвећа, инсеката и цвијећа, на обале ријека, 
мочвара и ритова... Сви путеви воде из града, а ниједан у 
њега. То је побуна против бетонског урбанизма који је заро-
био и дрво, и цвијет, и гуштера, и човјека на крају, одвојио их 
од њихове природне средине и затворио их у усамљеност. Та 
побуна нигдје није прерасла у отворени бунт нити је ексци-
плитно речена, али она је стално присутна у пјесниковим 
тежњама за самоћом и тишином у природи, у потреби да се 
индетификује са водом, травом, цвијетом, птицом, вјетром, 
плаветнилом неба... да у њима тражи смисао живљења 
и љепоту, утјеху и мир души. Своју градску усамљеност, 
изгубљеност и отуђеност утапе у тајанствене дубине ријеке 
Тисе, у њену тишину и мир и као да се у свакој пјесми 
понавља рефрен „Тако је добро бити сам“.

Док се у првом кругу пјесама пјесничка слика рефлектује 
у срцу и души, дотле у дргом кругу, рефлексивно-инти-
мистчком, пјесничка слика изазива мисао опору, горку 
и тешку, мисао о пролазности живота и смрти, о смислу 
живљења и стварања. Збирка пјесама Камена успаванка 
је по јединственој оцјени критике највредније дјело Сте-
вана Раичковића. Настајала је дуго, преко двадесет годи-
на, и од четердесет у првом (1963) дошла до седамдесет 
сонета у четвртом издању (1989. године). Сваки сонет је 
пјесма за себе, али су сви они повезани, без обзира што их 
дијели двадесетогодишњи период настанка, у јединствену 
пјесничку поему, лирски роман у коме пјесник води дијалог 
са самим собом, са пјесмом и смрћу. У синтагми камена 
успаванка која је наслов једном сонету и цијелој збирци 
спојена су два опречна појма камен као симбол хладноће, 
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чврстине, безосјећајности, тежине, ћутања ... и успаван-
ка која асоцира на топлоту, њежност, љубав, лепршавост, 
распјеваност... Спојена заједно ова два симбола траже одго-
вор на питање како оно што симболише камен преточити 
у пјесму – успаванку, како га претворити у љепоту и како 
оно што симболише успаванка претворити у вјечност, дати 
му постојаност камена. Неспојиво ипак постаје спојиво у 
човјековој жељи и његовом стваралачком чину. Тако дола-
зимо до посебног циклуса пјесама у збирци Стихови. То су 
дијалози пјесме и пјесника, дијалози у којима пјесник гово-
ри, а пјесма ћути, то су питања без одговора о пјесничкој 
инспирацији, чину стварања, смислу и судбини пјесме. Ако 
се на неко питање и појави одговор, то није одговор пјесме 
већ пјесника и он не открива већ потврђује вјечне тајне 
стваралачког процеса, сумњи и дилема. У збирци Пролази 
реком лађа пролазност живота и извјесност смрти су ос-
новне преокупације пјесника. Оне су све јасније и болније 
како се иде према крају збирке и најснажније су изражене у 
посљедњим пјесмама Метаморфозе, Понорница, Монолог и  
Post scriptum. Смрт је извјесна, то је природан крај живих 
бића, али то није и крај свијета па зато и није толико тра-
гична. То су пјесме о смрти које славе љепоту живота па 
пјесник из замишљеног ништавила у коме труне и нестаје 
све чезне да му остане бар једно око или једно уху да само 
њима прати трептаје и звукове живота. 

У првој и другој етапи пјесничког развоја пјесник је био 
довољан сам себи, истраживао је свој доживљај смисла 
живота, постојања и стварања, а у трећој фази, социјално-
интимистичкој, уводи и друге људе, своју сабраћу, с којима 
дијели своју усамљеност, немире и неспокоје, то су њему 
сродне душе, најупечитљивије дате у Записима о Црном 
Владимиру. Поезија овог круга није пјесма социјалног про-
теста, бунта и пркоса друштено маргинализованих људи, 
већ пјесма усамљеног човјека двадесетог вијека који грозни-
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чаво трага за смислом свог постојања у отуђеном и дубоко 
дехуманизованом друштву, па зато она и не може припадати 
класичној социјалној поезији. 

У пјесмама за дјецу потпуно нестане оног усамљеног 
пјесника који своју тугу и бол скрива у природу и пјесми 
повјерава. У пјесмама за дјецу пред нама се откривају не-
обичне љепоте пејзажа, дјечија разиграност, њихове 
враголије и безбрижност и све то обојено ведрим хумором. 
Посебно су значајне пјесме о особењацима који привла-
че дјечију пажњу, особењацима који живе своје необичне 
али дубоко људске животе. Њихови портрети дати су са-
жето, али упечатљиво издвајајући једну битну карактери-
стику њихове особености, „настраности“, тако да се лако и 
дуго памте Гурије, Вучина, Ананије, Пантелија, Јездимир, 
Лукијан, Захарије, Немања, Микајило...

Стеван Раичковић је посљедњи велики српски ро-
мантичар двадесетог вијека, посљедњи чувар истинских 
вриједности традиционалног лирског пјевања у коме се 
пјесничка слика и музика стиха хармонично сливају у 
јединствену емоцију. Његове највредније пјесме су испјеване 
у облику сонета који складно повезују садржај - дилема мо-
дерног човјека и класичну форму, чиме показује да тради-
ционални мотиви и форме лирског пјевања могу бити израз 
човјековог духа и у двадесет првом стољећу.
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Филип Вишњић, народни пјесник устаничке Србије, 
са гуслама које симболишу нашу народну епику 

и народну књижевност уопште 

Пергамент и перо, симболи најстаријих 
облика писане књижевности
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ИЗ СРПСКЕ ЕПСКЕ 
ПОЕЗИЈЕ
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ГУСЛЕ У ИСТОРИЈИ СРБА

Нема ни данас српске куће (нарочито не у појасу Динари-
да гдје сви тражимо коријене) која држи до вјере, национал-
ног поноса и традиције на чијем источном зиду не стоји ико-
на крсне славе, кандило и гусле. Откуда да се гусле издигну 
на пиједастал светости? У вријеме најтежег петовјековног 
ропства на овим просторима оне су биле чувар вјере, жива 
историја, учитељ истине. Оне су најчешће биле једина књига 
у српским домовима, али књига која много памти и далеко 
види. Уз њих су сачуване хришћанске вриједности у једном 
народу, његова историја, култура и традиција. Зато би стих 
Јована Јовановића Змаја  “Пјесма нас је одржала, њојзи хва-
ла! “ могли с правом парафразирати у “Гусле су нас одржа-
ле, њима хвала”, а да се ни сам пјесник не би противио.

Поријекло
Тешко је поуздано одредити поријекло гусала. О њиховом 

поријеклу приповиједају двије легенде једнако прихватљиве 
и сумњиве. Прва казује да је човјек трљајући дрво о дрво да 
произведе ватру, чуо пријатан звук, па се уз жар и пламен 
родила идеја о гуслама, а друга прича како се ратнику док је 
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превлачио лук стријеле преко тоболца појавила жеља да уз 
пријатан звук запјева, а са пјесмом се јавила и визија будућег 
инструмента. Једино је сигурно да су словенског поријекла 
јер њихово име долази од старословенске ријечи госл, што 
значи жица, и могу се срести код свих словенских народа 
у мањој или већој мјери, но једино су их Срби издигли до 
нивоа националног инструмента и светости, претворили их 
у симбол припадности вјери и народу - “Срби су само три 
нераздвојне ствари носили са својом главом, а то су иконе, 
кандило и гусле. Било шта да се одвоји од тога остаје сака-
то оно што је остало”, пише књижевник Бранко Конатар. 
И заиста, када су Срби под терором и уцјенама прелазили на 
ислам или римокатоличанство дуго су скривали и чували 
ова три симбола, а најдуже гусле настојећи их безуспјешно 
прилагодити новој религиозној припадности - они су хтјели, 
али гусле нису пристајале.

Музичка вриједност
Са само пет тонова гусле имају изузетно скроман истру-

ментални понтецијал, али су оставиле неслућен простор 
за индивидуалне вокалне могућности пјевача. Но, њихова 
највећа вриједност је што омогућују епској пјесми да испри-
ча историју једног народа, поучи слушаоце вјерским и мо-
ралним нормама, замјени књиге и учитеље, омогући свеш-
тенику, историчару и пјеснику да увијек буду присутни у 
скоро свакој српској кући. Ни цареви ни краљеви, ни закони 
ни дипломатија, ни сабље ни пушке, ни учитељи ни свеш-
теници (било их је сувише мало, храмови им порушени, а 
они прогоњени) нису нас сачували да опстанемо као народ 
већ оно што су гусле памтиле, чиме су нас надахњивале и 
храбриле. Дале, не музичким вриједностима, већ оним што 
су памтиле и прорицале, гусле су заслужиле мјесто поред 
иконе и кандила. Народ и Божја промисао су их тамо уздиг-
ли, они их једино могу одатле и уклонити.
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Православље на струнама
Скора да нема народне пјесме у којој се Божије име не 

спомене. Велики број их почиње са “Боже мили, чуда вели-
кога”, све велике подвиге прати десетерац “а уз помоћ Бога 
истинитога”, мајци Југовића Бог даде “очи соколове и бијела 
крила лабудова”... Примјера је безброј и могли их набрајати у 
недоглед. Код протопоп Недјељка су књиге староставне које 
казују на коме је царство. Мајка Јевросима (и то баш мајка) 
савјетује сину (и то баш сину): “Боље ти је изгубити главу 
/ него своју огријешит душу.” Први српски устанак у пјесми 
Почетак буне против дахија прво се вољом светитеља до-
годио на небу “виш земље Србије” па потом с неба сишао у 
Шумадију. Косовски еп је српска Библија. Догоди се у њему 
тајна (кнежева) вечера, и би причешће, и појави се Јуда, и зби 
се страдање, и догоди се ускрснуће. Тако су епске пјесме у сва-
ком нашем дому уз гусле умјесто свештеника проповиједале 
православље, служиле литургију, поучавале правој вјери.

Историја у десетерцу
Народне пјесме су уз гусле чувале и преносиле историју 

Срба од Немањића до наших дана. Нема ни једног значајнијег 
догађаја ни личности који нису нашли своје мјесто у десе-
терцу. Када је Вук Карацић замолио Филипа Вишњића да 
му испјева пјесму о једном од вођа Првог српског устанка, 
слијепи пјевач му је одговорио: “Неће га пјесма”. И заиста, 
пјесма није хтјела оно што није вриједно памћења. Истина, 
историја као наука не прихвата све оно што гусле казују, 
али све чешће, прикупљајући материјалне и писане изворе, 
пјесми даје за право. Тешко је набројати колико је откривено 
темеља православних светиња на основу казивања народне 
пјесме. Само је она и то једним стихом довела археологе на 
темеље манастира Соко на ушћу Пиве и Таре у Дрину. Уо-
сталом, пет вјекова нису књиге и историчари, већ гусле и на-
родни пјевачи обиљежили и памтили историјске догађаје и 
личности, били чувари националне свијести о историјском 
трајању народа.
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Пјесма која је задивила Европу
Јединствена је оцјена свих наших историчара и теорет-

чара књижевности о високим естетским вриједностима 
и етичким порукама наших народних пјесама. Њиховим 
умјетничким вриједностима с појавом Вукових збирки били 
су задивљени најзначајнији књижевни ствараоци и лингви-
сти Европе тога времена: браћа Грим, Гете, Пушкин, Копи-
тар, Фортис... Цијела српска умјетничка књижевност (она 
која је преживјела суд критике, читалаца и времена) има 
дубоке коријене у тематици, етици, језику и ритму народне 
пјесме. Она је једноставно записана у умјетничком ствара-
лаштву (некад свјесно, некад подсвјесно) као генетски код, 
а те пјесме и њеног кода не би било без гусала. Зато, и кад 
би се хтјели одрећи гусала, не можемо јер су њихове поруке 
записане дубоко у нама. Због тога они који се одричу гусала 
(ко зна из којих све ситних интереса) то раде са толико срџбе 
и бијеса, није лако ишчупати нешто из саме своје суштине.

Педагошка функција
И сада се с носталгијом сјећам дугих зимских ноћи у 

селу у долини ријеке Пиве између Дурмитора и Маглића. 
С првим мјесечевим зрацима комшије и рођаци су се 
окупљали у једну кућу. Прво се препричају дневни догађаји 
из села и сусједства затим крену шале и игре (скривање 
прстена, добацивање јабуке, каиша, загонетање..), а онда 
онај који је највјештији гуслама прилази им, прекрсти се као 
пред светињом, скида их са ексера, пољуби их, дуго поде-
шава и напокон после првих реских звукова крене пјесма. 
Ми, дјеца, шћукали се у ћошак и не трепћући без даха гута-
мо сваку ријеч. Стискају се песнице, румене се образи, ра-
сту очи, надимају груди, уста нам широм отворена, а свака 
ријеч остаје дубоко урезана у браздама можданих вијуга. 
Годинама сам као просвјетни радник покушавао да у раз-
реду изазовем такву пажњу примјењујући како су ме учили 
методичари, педагози и психолози најсавременије облике, 
методе и средства, али све је било узалуд. О томе Божан-
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ском (или ако неком више одговара наднаравном) утицају 
пјесме и гусала на слушаоца лијепо приповједа Иво Андрић 
у роману На Дрини ћуприја. Покисли и промрзли, полуголи 
и гладни, сатрвени тешким послом и бичевима, градитељи 
моста, српска раја сиротиња, без даха слуша гуслара који 
их пјесмом враћа у живот, улива им наду и вјеру у правду 
и слободу. Тако су гусле стољећима успјешно надомјештале 
недостатак школа и учитеља, богомоља и свештеника. 
Зато би Срби с правом могли замјенити ону латинску из-
реку “Историја је учитељица живота” са “Нама су гусле 
биле учитељица живота”. О њиховој педагошкој функцији 
најљепше пјева Јован Јовановић Змај: “Уз’о деда свог унука 
/ метн’о га на крило / па уз гусле пјевао му / што је некад 
било.”

Умјетност у дрвету
Гусле нису само требале добру пјесму и звук него су мо-

рале и лијепо изгледати, “прионути за око”. Глава гусала је 
најчешће обликована симболима средњевјековних витезова 
– главама орла, сокола, јелена, лава, коња или хрта. На сре-
дини врата обично се налази кружно проширење на коме 
су изрезбарени српски грбови, портрети знаменитих Срба 
(најчешће Карађорђе и Његош), наше светиње (најчешће 
Грачаница, Острог и капела на Ловћену). На затегнутој 
штављеној кожи калиграфски су исписивани стихови народ-
них пјесама, народне пословице или стихови Горског вјенца. 
Све се то ради са толико љубави и вјештине да представља 
мала ремек-дјела дрворезбарства и калиграфије. Виђао сам 
гусле исклесане од камена и то не као сувернир или као 
споменик него као прави-правцати музички инструмент, 
а једном приликом сам у излогу сувенира видио гусле са 
изрезбареном петокраком и ликом Јосипа Броза. Тужно су 
изгледале. Ето, и комунисти су хтјели гусле, али оне нису 
хтјеле њих.
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У Европу и 21. вијек са гуслама или без њих
Данас неким новокомпонованим српским Европејцима, 

који мисле да је Европа сјај излога и хотела, електронска 
музика, стадиони и мотори, гусле сметају на том путу. 
Сматрају их примитивним инструментом, остатком про-
шлости, дијелом рурарне културе, радо би их склонили и 
из музеја. Подржавају их у томе и неки квазиевропљани, 
најчешће наше комшије, који би Србе радо видјели без гуса-
ла и онога што оне памте и чувају, што значе и могу. На срећу, 
Европа неће у 21. вијек, заправо не може и кад би хтјела, 
без Шекспира и Гетеа, али ни без Толстоја и Достојевског, 
без Његошевог десетерца и Андрићеве хронике; неће а и не 
може без Њутна и Ајнштајна, Тесле и Пупина; неће без Но-
тер Дам, али ни без Грачанице; неће без Моцарта али ни без 
Мокрањца; неће без Грка и Римљана, али и без Немањића. 
Међу њима има мјеста и за српску народну пјесму и гусле. 
Жалосна би била Европа у 21. вијеку без свих њих заједно, 
без обзира на сву раскош и лажни сјај.

На крају навешћу размишљање Матије Бећковића о нама 
и гуслама у 21. вјеку: “Не можемо с гуслама у 21. вјек! Срби 
напред - гусле стој! Шта да се ради? Што то нису рекли 
раније? Двадесет вјекова је могло, а сад одједном не може, 
као да је 21. вијек гори од свих претходних вјекова. Да смо 
знали, не бисмо с гуслама ни кретали на толики пут. На 
једвите јаде смо се некако допељали до пред капију 21. вијека 
и сад треба да се ту раздвојимо. И не знамо ко је кога довео: 
оне нас или ми њих. Ни ко је постао споран: ми, гусле или 
оно што гусле памте и говоре. Немогуће је да ми ваљамо, а 
гусле да не ваљају. Можда би требало да ми останемо у 20. 
вијеку, а оне нека прођу даље да причају нашу погибију. Или 
да уђемо одвојено, ако не можемо заједно...”
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ЕТИКА КОСОВСКОГ ЕПА
Господи западној и источној, сјеверној и јужној                                                      

Пребацују нам  господа западна, подсмјехује се господа 
источна, замјера нам господа сјеверна, чуди нам се господа 
јужна... због чега нам је Косово стално на уму, због чега нам 
је Косово у свакој ријечи, због чега мислимо косовски, због 
чега дјеламо косовски? Зашто Косово не ставимо у историју 
и не затворимо књигу? Напредни народи, кажу нам они, 
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гледају у будућност, а ви у прошлост; велики народи славе 
своје побједе, а ви своје поразе; срећни народи гледају од 
чега се живи, а ви за што се умире; разумни народи кажу 
,,Сила Бога не моли”, а ви додајете „силу Бог не воли”; без-
брижни народи живе за данас, а ви за сутра;  трезвени на-
роди живе за себе, а ви за потомство;  промућурни народи 
дјелају за хљеб и вино, а ви за образ  и небо.

Слажемо се, господо западна и источна, сјеверна и јужна, 
све је то истина, али ми другачије нити умијемо, нити може-
мо, не да нам млијеко мајке Југовића, не да нам клетва све-
тог великомученика кнеза Лазара, не дају нам крв и мош-
ти свих светих мученика косовских. Ако Европи и Азији, 
Африци и Америци требају Срби овакви какви су, ми смо 
овдје на српској земљи; и нити смо исток ни запад, ни сјевер 
ни југ. Има нешто што не може да буде може, чак  ни кад 
би ми то хтјели. Не разумијете ви то, господо! Мука је то 
и разумјети. Са нама и Косовом то је почело много прије 
Косова. Почело је када је мајка Јевросима млијеком закле-
ла свога сина Марка да на Косову не огријеши душу. Кад 
рођена мајка рођеном сину савјетује: ,,Боље ти је  изгубити 
главу / него своју огријешити душу.” Од тада Срби залажу 
тијело за душу, замљу за небо, главу за истину.

            Знамо ми, господо, да је Косово наш физички по-
раз, али ми знамо, а ви то не разумијете, да је Косово наша 
духовна побједа. Знали смо шта нас на Косову чека, али 
тамо се морало поћи. Да смо се тада сагели, никада се не 
би усправили; да смо тада пристали на харач, данак у крви 
и хареме, не би нас било ни оволико колико нас  је остало. 
Нисмо ми на Косово стали зато што смо мрзјели Турке и 
ислам, него зато што смо вољели српску земљу. Ми смо на 
Косову бранили српске земље, а Мурат је кренуо на Евро-
пу. Европа је то знала, али је Мурата чекала на Дунаву и 
Сави. Тада нас је први пут издала – послије јој је то постала 
навика. Не диже се толика сила ради мале Србије, не иде 
султан пред својом војском у сваку битку. Уосталом, Мурат 



121

је једини султан који је оставио кости на бојном пољу, а Ко-
сово једина битка у историји ратовања у којој су оба цара 
погинула.

,,Све је турска војска притиснула:
коњ до коња јунак до јунака,
бојна копља као чарна гора,
све барјаци као и облаци,
а чадори као и сњегови;
да из неба плаха киша падне,
нигдје не би на земљицу пала,
већ на добра коња и јунака.”

Срби су давно прије Косова прочитали Библију и упам-
тили први стих: ,,У почетку бјеше ријеч”, а онда тај стих 
на свој начин казивали све до данас: ,,Ријеч је оно на чему 
стојимо. Људи се вежу за ријеч...Ријеч горе посијече него 
мач. Златна ријеч гвоздена врата отвара. Ријечи не тре-
ба бројити него мјерити. Имаш  моју ријеч. Ријеч је ријеч.” 
Зато је ријеч из кнежеве клетве дјеловала тако снажно; зато 
је она извршила мобилизацију за битку, а не ни закони, ни 
новац, ни могућност ратног плијена. Кнежева клетва је била 
једина нареба и једино средство моболизације за битку:

,Ко је Србин и српскога рода
и од српске крви и кољена, 
а не дошо на бој на Косово,
не имао од срца порода,
ни мушкога ни  дјевојачгкога;
од руке му ништа не родило,
рујно вино ни пшеница бјела;
рђом кап’о док му је кољена !”

 Кнежева ријеч је обавезала Мисића Стевана да, закас-
нивши у Бој на Косово, сам упадне међу турску војску и на-
стави већ одлучену битку, само зато да би погинуо од мача, 
а не од ријечи из кнежеве клетве. За ријеч је Милош поги-
нуо, а ријеч је Мурата убила:
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,Ја невјера никад био нисам,
нит сам био, нити ћу кад бити,
него сјутра  мислим у Косову
за ришћанску вјеру погинути.”
......................................................
Сутра јесте лијеп Видов данак,
видјећемо у пољу Косову,
ко је вјера, ко ли је невјера.”

Мурат  је на Косову ратовао за српску земљу и њене пло-
дове,  за српске дворове и њихово злато, за српско робље и 
ратни плијен – па нека слави побједу ако му витешка част 
и јуначки образ дозвољавају. Срби су на Косову гинули за 
своју земљу и за своју дјецу, за своја  поља и своје вино-
граде, за правду и истину, за крст часни и слободу златну 
– с вјером у Бога – па нека се стиде пред Богом и људима 
ако то може бити на срамоту. Мурат је молио Бога, Лазар 
вјеровао у њега; Мурат је ратовао у има Бога, Лазар га је 
носио у себи; Мурат је отварао Алаху друмове за Европу, 
Лазар је ишао за својим Христом преко Голготе на Распеће. 
Не замјерамо онима који су ишли и иду за Муратом, а ми 
смо морали и морамо за Лазаром.

Иако су имали кнежев благослов, ниједан  од девет 
Југовића не хтје остати са сестром, јединицом и миљеницом, 
а уз то и царицом. Не помаже ни сестринска клетва, ни се-
стринске сузе, ни кнежев благослов. Иако се царска не пори-
че, ту се ни царска не послуша – на Косово се морало поћи.

,,Иди, сестро, на бијелу кулу;
не бих ти се јунак повратио, 
ни из руку царски барјак дао,
да ми рекне дружина остала:
Гле страшљивца Југовић Војина
он не смједе поћи на Косово!
Идем, сејо, на Косово равно
за крст часни крвцу прољевати,
и за вјеру с браћом умријети.”
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На Косову су српски ратари и слуге постајали племићи и 
витезови, Миличин слуга Голубан не послуша свога кнеза  
да остане на двору, већ и он крену на Косово куд и оста-
ла господа српска. Од тада и нема Срба који нису племићи. 
Племићке им титуле очеви  на Косову од Бога добили, а оно 
што је од Бога добијено само он може и узети. Чудно име 
има Голубан – по вашим мјерилима, господо,  не пристаје 
ни слуги ни витезу. Само код српских господара слуга може 
бити с голубијим именом, и само се српски витез може го-
лубом звати, и само српски слуга може јахати на коњу који 
се лабудом зове.

,,Кад то зачу слуга Голубане,
проли сузе низ бијело лице
па одсједе од коња Лабуда,
узе госпу на бијеле руке,
однесе је на танану кулу;
ал’ свом срцу одољет’ не може
да не иде на бој на Косово,
већ се врати до коња Лабуда,
посједе га, оде на Косово.”

,,Сви одоше, госпо, на Косово “ и ,,Сви осташе, госпо, на 
Косову / гдје брат брата издати не шћеде / докле  год један 
тецијаше.” Са Косова су долазили једино они који носе 
десну у лијевој руци и гавранови који носе гласе и руке од 
јунака са бурмама позлаћеним: ,,Да се прича и приповиједа / 
Док је људи и док је Косова.”

Косовску битку једино су преживјели слуга Милутин, 
носећи десну у лијевој руци, да има неко да каже како је 
било; Вук Бранковић, бјежећи са бојишта, морао је неко да 
буде наук и опомена; и Бошко Југовићу,  да и данас чува 
Косово: ,,Још остаде Бошко Југовићу / крсташ му се по 
Косову вије”. Пророчки је народни пјевач нашао тај прилог 
још и презент вије да искаже свевременост барјака Бошка 
Југовића над  Косовом пољем. Тако ће он тамо остати док је 
језика, док је пјесме,  док је народног памћења, док је људи и 
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док је Косова. А и барјак је какав никад до тада а и послије 
тога  није виђен – са дванаест крстова. Никад их и ни један 
барјак није толико имао. ,,На барјаку од злата јабука / из 
јабуке од злата крстови”.

А што нам се, господо, подсмјехујете због Вука 
Бранковића?! Бранковића је код Срба било и прије и послије 
Косова, и турчили се и латинили се. Ми се њих нити стиди-
мо, нити их презиремо, браћа су нам и наши су, а са браћом 
треба братски. Није било лако издржати пет вјекова тамни-
ца и самица, коља и вјешала, буна и устанака. Остајали су 
само они који су могли слиједити косовски пут, остати на 
висини косовске етике и завјета. Остајали су да буду опо-
мена и наук свијету да човјек мора и може остати човјеком.

Бојиште су једино посјетиле двије жене – мајка Југовића 
и  Косовка дјевојка. Само њима двјема је  народни пјевач до-
зволио да стану на ово свето мјесто, само су оне могле ући у 
ово светилиште да га не оскрнаве. Њихов  бол је довољан за 
бол  свих оних које нису могли доћи. Њихов бол је довољан  
за оба ова милениума и да га опет превише остане за овај 
трећи. Мајка Југовића је мајка свих српских мајки.  Она им 
је подарила снагу трпљења и одредила мјеру издржљивости. 
Она им је давала снаге да издрже и када су им дјецу у се-
петима у Стамбол одводили, и када су им синове на колац 
набијали,  и када су им чеда у огањ бацали. Та српска  мајка 
– прамајка  помогла им је да надживе Ћеле куле, и острво 
Видо, и Шумарице, и Јасеновац...

  На причешћу војске пред бијелом Самодрежом црквом  
српски витез даје дјевојци копрену од злата:

,, На,  дјевојко, копрену од злата
по чему ћеш мене споменути,
по копрени по имену моме.
Ево идем погинути, душо,
у табору честитога кнеза.”

 Косовка дјевојка је примила зарук од већ погинулог 
јунака. Тај дар здрав разум не прихвата, али ни срце, ако 
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је срце, не може одбити. То је била вјеридба на земљи за 
вјенчање на небу.

,,Јао, јадна, уде ти сам среће,
да се, јадна, за зелен бор ‘ ватим,
и он би се зелен осушио.”

Тако је Косовска дјевојка тужила над својом судбином. 
А да су све српске  Косовске дјевојке за зелен бор ваћале, 
Србија данас  других борова осим сувих не би имала.

Све се ово догодило 15. јуна по  старом или 28. по новом 
календару љета господњег 1389-ог, на дан светог пророка 
Амоса, крсну славу кнеза Лазара. Амос је Јеврејима  про-
роковао изгон из њихове земље зато што се клањају тотему  
златног телета. Амос је, изгледа, и Србима пророковао што 
их чека ако се сили не супроставе. Добро је што су његов 
наук имали. Православна црква иститог тога дана слави и 
светог Вида, 14-годишњег дјечака који Божијом вољом и 
Христовом вјером слијепима враћа вид и због тога постаје 
страдалник и мученик. Тај дјечак, видар очињег вида, по-
могао је Србима да виде шта им је чинити на Косову да их се 
покољења не постиде, да им се траг не заметне. Нека је слава 
светом Виду што нам тада отвори очи да и данас гледамо 
њима на људску част и достојанство.

И не само то што су се два свеститеља, свети Амос и 
свети Вид, састала у истом дану, дану Косовске битке – но 
Србима се тих дана на Косову догодила Библија. Све се зби-
ло по њеној ријечи: И би  косовска вечера – и чу се кне-
жева клетва – и издаде Јуда – и догоди се страдање – и би 
ускрснуће. Па немојте, господо, од нас тражити да ту причу 
не причамо, да у њену истину не вјерујемо, да њену етику не 
слиједимо. Шта то у овој косовској етици има што и данас 
не би могло бити врховни морални закон?! Кажете, госпо-
до, да ово није историја, већ мит и легенда у стих сложена, 
да је историја истина, а поезија фикција. Поезија је истина, 
господо,  али за онога ко има душу да је чита. У поезију се 
теже улази него у историју. Немојте нам у пјесму дирати, 
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немојте нам вјеру мутити, оставите нам Косово у Божијем 
миру и у нашим срцима.  Не чупајте нам живо срце из гру-
ди, не стављајте со на отворену рану, не гурајте нам прст у 
око. Маните се ћорава посла – јер док је људи биће и Косова. 

Косово није поље, оно није ни ријека, ни планина; Косово 
није ни земља, ни вода; Косово није ни битка, ни историја – 
Косово је етика једног народа, човјеков пут у чојство. Косово 
је вјера, а вјера је истина, Косово је пјесма, а пјесма је љубав. 
Косовску нам земљу можете узети, узимали сте је и раније 
(„Сила Бога не моли, а Бог силу не воли“), али нам не можете 
узети косовску етику, косовски понос и косовску бол. То је 
душа једног народа, а душу још нико никоме није узео – она 
се носи Богу на истину. Људска јој охолост не може ништа. 
Зато је, господо, српско Косово вјечно и неовојиво. Њему и 
нама, а и вама, господо, само Бог може да суди, а он не суди 
„ни по бабу ни по стричевима“ већ по вјечној правди и ис-
тини једнакој за све. Ми се тога суда не плашимо, а Ви, го-
сподо? На крају да вас подсјетим: Звона на катедарали Нор-
тедам  у Паризу (поносу западне цивилизације) су послије 
Косовске битке звонила у славиу српског оружја и за покој 
српским витезовима. Имала су чему и коме звонити, нека 
им је на част и понос, и њима и вама, господо.
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ЈАКШИЋИ У ИСТОРИЈИ
И НАРОДНОЈ ПОЕЗИЈИ

Јакшићи у историји
Послије Маричке битке 1371. и посебно послије Косов-

ске трагедије 1389. границе српске државе су се стално 
помјерале на сјевер све до пада Смедерева 1459. године када 
престаје да постоји српска средњовјековна држава. Притис-
нути са истока Турцима, са сјевера Мађарима а са југа Мле-
чанима српски деспоти су настојали спасити што се могло 
спасити. Час су са њима улазили у отворене сукобе, час у 
вазалне односе или су захваљујући међусобним сукобима 
својих непријатеља покушавали обезбједити деспотовини 
макар краткотрајни мир. На освојеним подручјима Турци су 
завели невиђени терор. Пљачке, убиства и паљење светиња 
били су начин застрашивања поробљеног народа, али и 
начин турског владања уопште. Том терору су се херојски 
супротстављали поједини племићи и витезови и народ их 
је сматрао својим заштитницима који се жртвују за њих и 
слободу. Ти појединачни покушаји нису могли обезбједити 
заштиту па се народ у све већем броју помјерао са југа на 
сјевер онако како су се помјерале и границе српске државе. 
Тек послије пада Смедерева Мађари су схватили да српска 
деспотовина није могла бити њихов непријатељ већ природ-
ни штит против турске најезде. Зато су појединим српским 
феудалцима који су се истакли у борби против Турака и 
давали посједе у граничном појасу своје државе, најчешће 
у Банату и Срему. На та подручја су се насељавали људи 
избјегли испред турске самовоље из бивше српске деспото-
вине. Ту на граници Угарског краљевства Срби су настави-
ли борбе са Турцима које су рађале нове јунаке.

Године 1464. у  Угарску је прешао из Јагодине војвода 
Ђурађа Бранковића Јакша са синовима Дмитром и Стефа-
ном који се по оцу назваше Јакшићи. Угарски краљ Матија 
даде им имања у чанадској, клушкој и арадској жупанији. 
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Дмитар и Стефан су одано служили угарског краља и уче-
ствовали не само у борбама против Турака него и против 
Пољака на сјеверу краљевства. Њихови одреди и они сами 
посебно су се истицали у покушајима поновног ослобађања 
Србије које је предузимао Вук Гргуровић, унук деспо-
та Ђурђа Бранковића, у народној пјесми познат као Змај 
Огњени Вук. У таквом једном походу продрли су 1480. го-
дине све до Сарајева, а 1481. до Крушевца одакле су довели 
око 50000 људи и населили их у околини Темишвара. Дми-
тар је умро 1486. године од рана које му је задао у близини 
Смедерева на мосту рјечице Језаве, његов непријатељ Гази-
мустафа, а Стефан је умро 1489. године. Стефанови и Дми-
трови синови Петар и Марко наставили су стопама својих 
очева вјерно служећи угарском краљу и чувајући своја 
имања и свој народ у Банату од Турака сарађујући са по-
томцима српских деспота из Срема све до смрти посљедњег 
Бранковића Јована који је умро 1502. године. Но, они су 
се и међусобно спорили око диобе имања које су им очеви 
добили. То спорење се пренијело и на њихове потомке по-
себно по женској линији. Очигледно да потомци нису били 
достојни својих славних предака.

Јакшићи у народној поезији
Народне епске пјесме покосовског циклуса славиле 

су подвиге бораца против Турака, својих заштитника и 
заштитника своје вјере. Оне су храбриле поробљени народ, 
опомињале га да не пристаје на ропство и подстицале га 
на борбу. У историји књижевности често се за овај циклус 
употребљава назив пјесме о Бранковићима и Јакшићима 
(Овај термин употребљава и Војислав Ђурић у поговору 
Антологије народних јуначких пјесама.) Назив је узет на 
основу бројности пјесама. И заиста, пјесме о Бранковићима 
и Јакшићима су најбројније, али би овај термин изоставио 
велику скупину пјесама овог периода које имају антологијску 
вриједност: Болни Дојчин, Смрт војводе Пријезде, Женидба 
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Максима Црнојевића... Термин се може употрјебити само 
као ознака уже скупине пјесама у оквиру покосовског 
циклуса. У Вуковој збирци Српске народне пјесме старијих 
времена објављено је укупно седам пјесама о Јакшићима. 
Интересантно је да историја Јакшиће памти по јуначким 
подвизима као смјеле, неустрашиве и предузимљиве борце 
који су на мачу добили имање и на њему изградили славу 
породичног имена, а да их је народни пјевач упамтио по 
женидбеним авантурама и диобама. Од седам пјесама о њима 
записаним Вуковом руком три говоре о женидбама, двије о 
диобама а двије о односу према љуби и према сестри. На 
основу овога може се закључити да све пјесме о Јакшићима 
припадају скупу епских народних пјесама које приповједају 
о породичним односима епских јунака. Очигледно народном 
пјевачу је поред преношења поруке о потреби непрестане 
борбе за слободу, непристајања на ропство и очување вјере 
(„за крст часни и слободу златну“) било стало да пренесе и 
етичке норме на којима је почивала патријархална породица 
– поруке о потреби породичне слоге, љубави и пажње. 
Требало је опоменути сву несложну браћу, завидљиве 
јетрве, браћу која се не жртвују за сестре и сестре за браћу. 
Требало је на тај начин сачувати у будућности темеље на 
којима је почивала патријархална породица.

О мјесту и времену настанка пјесама о Јакшићима може 
се судити само на нивоу претпоставки. Највјероватније 
је да су настајале у 16. вијеку у Војводини, а затим одатле 
преношене у наше јужне крајеве гдје је већина њих и 
записана. Вук је пјесму Диоба Јакшића записао од свог оца 
Стефана који је упамтио од свог оца Јоксима који је доселио 
из Дробњака у Црној Гори (Петница код Шавника). И друга 
варијанта ове исте пјесме је из Црне Горе. Пјесму Јакшићи 
кушају љубе Вук је записао „од једног момчета из ужичке 
нахије“, ропство и женидба Јакшића Шћепана је поријеклом 
из Бјелоповлића, а женидба Јакшића Митра из Сиња. Само 
се великом просторном и временском дистанцом од мјеста 
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и времена настанка и записивања могу објаснити крупне 
грешке у историјским чињеницама и употреби топонима 
у пјесмама о Јакшићима. Тако Јакшићи дијеле земље које 
им никада нису припадале, умјесто о диоби синова пјева се 
о диоби очева, а Јакшићима у госте долази „главом српски 
цар Стјепане“ који је умро цијели вијек и по прије њиховог 
времена. И Тодор Јакшић, на примјер, водећи своју Љубу 
Иконију из Будима у стони Београд каже јој да га сачека 
на Голеш планини која се налази на Косову. Очигледно, 
народном пјевачу нису од пресудног значаја биле историјске 
чињенице (догађаји, личности, вријеме, топоними...) већ 
порука коју ће пренијети слушаоцу и љепота казивања, а 
управо у томе и јесте вриједност наше народне епике.

Пјесме о Јакшићима
Пјесме о Јакшићима тематски можемо подијелити у три 

скупине:
а) пјесме о женидбама (Тодора, Дмитра и Стјепана у 

пјесмама Шћепана),
б) однос Јакшића према сестри (Јакшићима двори поха-

рани), 
в) Јакшићи и њихове љубе (двије пјесме о диоби Јакшића 

и Јакшићи кушају љубе).
Оваква тематска класификација нам методолошки олак-

шава интерпретацију.
а)  Пјесме о женидбама Јакшића

Женидбе епских јунака су веома честа тема народних 
пјевача. Скоро да нема значајнијег епског јунака о чијој же-
нидби није испјевана пјесма. Разлога за то има више:

-женидба у животу сваког човјека је изузетно важан тре-
нутак,

-женидбама су владари успостављали мир и пријатељске 
односе,
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-женидбама су племићи увећавали своје посједе, ствара-
ли племићке савезе и учвршћавали везе са владарским по-
родицама,

-пјесме о женидбама су отварале могућност народном 
пјевачу да оживи слике сјаја и раскоши средњовјековног 
племства, а тиме и чува свијест о постојању и сјају 
некадашње државе,

-драматичност догађаја је пружала могућност даровитом  
пјевачу да задржи пажњу слушаоца и веже га уз ток догађаја,

-на крају, овакви догађаји остављају простор за 
преношење порука етичке, а посебно, патриотске природе.

Све три пјесме о женидби Јакшића имају своју 
унутрашњу драматику и животне поруке, али им недостаје 
јасна карактеризација ликова и широке пјесничке слике 
какве имају наше антологијске пјесме о женидбама епских 
јунака: Женидба Максима Црнојевића, Женидба Душанова, 
Женидба краља Вукашина, Женидба Милић барјактара...

Женидба Тодора Јакшића
Пјесма Женидба Тодора Јакшића чува народно сјећање на 

пријатељске и срдачне односе Јакшића и угарских краљева. 
У свим ратним походима које су организовали угарски вла-
дари значајну улогу имали су Јакшићи са својим банатским 
Србима. Но, те односе често су покушавале покварити и 
дворске сплетке. У њих се, у овој пјесми, умијешала и бу-
димска краљица дајући своју већ испрошену кћерку другом, 
али опет српском племићу Звијездић-Ивану. Три су мотива 
за овакав поступак будимске краљице:

-казнити Тодора због одуговлачења доласка за већ испро-
шену дјевојку (чекају га четири године),

-посвађати српске племиће и увести их у међусобну бор-
бу из које може изаћи само један, и то и он борбом исцрпљен 
и ослабљен па према томе још зависнији од угарског двора, 
тачније од његове краљице,
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-љепотом својом и раскошном одјећом Иван је очарао  
краљицу па му је она поклонила своју наклоност и ћеркину 
руку:                               

„На Ивану дивно одијело:
вас у срми и у чистом злату:
на њему је коласта аздија,
по аздији исплетене гује,
повисоко изведене главе,
у устима све драго камење,
види му се ноћи путовати,
у поноћи како у по дана;
љепши Иван од сваке дјевојке.“

Будимски краљ краљевски држи ријеч и упозорава Тодо-
ра на засједу коју су му припремили краљица и Иван, откри-
ва му да Тодорових стотину на ријеци Трутини чека Ивано-
вих хиљаду сватова. Тодору витешка част не дозвољава да 
кријући одведе дјевојку већ иде равно на Ивана. Његова по-
нуда за мир је витешки часна и хришћански поштена:

„Богом куме, Звијездић Иване,
кумим тебе богом великијем
и нашијем светијем Јованом,
кумим небо, над тобом које је,
земљу кумим, под тобом која је,
не отимај моје Иконије,
јер је моја отприје дјевојка;
дружину ти зовем у сватове,
а ти пођи на кумство вјенчано,
и ево ти хиљаду дуката,
што си дао мојој Иконији.“

На овакву понуду Иван одговара пријетњом и увредом: 
„Стани мало, Јанково копиле...“ Правда је на Тодоровој стра-
ни зато он у двобоју погуби Ивана, а уз помоћ Бога и светог 
Јована Тодорових стотину растјера Иванових хиљаду сватова. 
Тако су се још једном потврдили они Његошеви стихови на-
стали на народном искуству: „Бој не бије свијетло оружје, /  
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већ бој бије срце у јунака.“ На крају пјесме народни пјевач није 
могао одољети а да мало не пркоси и подсмијехне се будимској 
краљици кроз Тодорово писмо:

„Ој, госпођо, будимска краљице,
кад ти пођеш ћери у походе,
ти не иди Звијездић-Ивану,
већ ти хајде Јакшићу Тодору!“

Ропство и женидба Јакшића Шћепана
О ропству и женидби Јакшића Стјепана нема података у 

историјским изворима, дакле, цијела пјесма је умјетничка 
фикција народног пјевача. Подстицај је могао доћи од борав-
ка Дмитра Јакшића у Стамболу гдје је он био краљев посла-
ник и гдје могао бити изложен искушењима да изда краља 
па и да вјеру превјери. Народном пјевачу није био циљ да 
опјева Стјепанову ни љепоту ни храброст, ни ропство ни же-
нидбу, већ да истакне његову постојаност у вјери. Три пута 
су Стјепану нуђени огромни посједи и племићке титуле (чак 
да буде први до султана), небројено благо и кћерке турских 
великаша за жене само да се потурчи, а уколико то не при-
хвати пријећено му је смрћу. Прву понуду даје султан лич-
но, другу Ћуприлић везир, а трећу паша из Новог Пазара. 
Стјепан поштује турске великаше, цару љуби „ ногу и папу-
чу и столове ђе цар сјеђаше“, али одговор је увијек исти (три 
пута само различите варијанте) :

„Турски царе, од свијета главо,
нигда ти се нећу потурчити
ни одрећи од крста мојега,
ни Христову вјеру похулити,
да ме сједнеш у твоје столове,
да ми подаш благо од свијета;
но за вјеру хоћу погинути!“

Хајкуна, кћерка паше из Новог Пазара, није могла 
одољети Стјепановој љепоти али и његовој храбрости и 
постојаности “ преоноћ је на сну га гледала,  / преодан је гроз-
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ница ватала“, па кад није могла помоћи тамница, пријетње, 
чаробне траве и молбе да се Стјепан потурчи, сама је од-
лучила промијенити вјеру. Са три товара пашинога блага, 
са његовом диван-кабаниоцом која „ сија као сунце жарко“, 
његовом сабљом која „ ваља по Нова Пазара“, и са пашином 
кћерком Стјепан стиже у Београд гдје дванаест калуђера 
покрштава Хајкуну и вјенчава је за њега. Завршетак пјесме 
припада тзв. стереотипним завршецима, али он је овдје до-
следно везан са основном темом и поруком пјесме - колико 
Бога славимо,  поштујемо и вјерујемо у њега, колико смо 
се спремни жртвовати за своју вјеру – толико нам и Бог по-
маже:

„То је било кад се и чинило.
Већ за славу бога да молимо
и за здравље владике светога,
амин, боже, вазда те молимо!“

Женидба Јакшића Митра
Да није везана уз име познатог епског јунака, ова пјесма 

би по свему била љубавна романса. Митар је девет година 
служио војводу Јанка, не да му најам плати већ да му сестру 
види. Када је свака нада изгубљена и када се “разболи болом 
брез болести“, помаже му Јанкова робиња да дође до Јанкове 
сестре која је добро чувана иза деветера врата. И она је овај 
сусрет дуго очекивала па за патријархалну дјевојку помало 
необично дочекује Митра:

„О, радости, велика драгости,
душо моја, млад Јакшићу Митре,
љуби мене, колико ти драго,
пак ме води двору бијелом.“

Са Јанковом сестром, његовим благом и на његовом коњу 
Митар бјежи своме двору. Јанко се дао у потјеру са намјером 
да сестру и благо врати. Када их је стигао и Митар му при-
знао да га је само због његове сестре служио девет година, 
умјесто казне слиједио је благослов:
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„Ајде збогом, Митре, дите младо!
Пази мени драге сестре моје!
На путу ти добра срећа била
а под ногом’ сви душмани твоји,
како коњу и плоче и чавли!“

б)  Пјесма о односу Јакшића према сестри
Јакшићима двори похарани

Пјесма Јакшићима двори похарани по композиционој 
структури неодољиво подсјећа на пјесму Бановић Страхиња. 
Јакшићи пију вино у Ужицу – Страхиња у Крушевцу, 
Јакшићима су двори похарани, благо однешено, мајка пре-
гажена у Београду –  Страхињи у Бањској, Јакшићима је 
силни Арапин одвео сестру – Страхињи љубу, Јакшићи у 
почетку оба а касније сам Дмитар тражи сестру – Страхиња 
тражи љубу. Дмитар погуби Арап-агу а Страхиња Влах-
Алију, Дмитар се враћа у Београд –  Страхиња у Бањску. 
Разлика је у два најдраматичнија тренутка у пјесмама – 
кулминацији и расплету: 

-у двобоју сестра помаже брату, а љуба Страхињина је на 
страни Влах-Алије,

-у расплету Страхиња не кажњава љубу, а Дмитар убија 
Арапче  које је његова сестра родила са Арап-агом.

Објашњења за Страхињин поступак народни пјевач не 
наводи, он је толико етички велики да му објашњење није 
потребно. Поступак Дмитров правда сам он:

„ Од зла рода нек нема порода,
од зла псета нек нема штенета!“

На једној страни хришћанска снага праштања, а на другој 
одлучност у борби какву су и Црногорци тражили од влади-
ке Данила у Горском вијенцу „До истраге њине али наше.“

Ова паралела се може примијенити само на композици-
ону структуру пјесме док су по свим другим умјетничким 
елементима неупоредиве. И по љепоти пјесничких слика, и 
по драматици казивања, и по етичким порукама пјесма о 
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Бановић Страхињи је далеко испред пјесме Јакшићима дво-
ри похарани.

Основна тема пјесме Јакшићима двори похарани није 
садржана у њеном наслову нити у двобоју Митра и Арап-
Аге, она је више лирска него епска – љубав брата и сестре. 
Дмитар сестру тражи три године  дана не презајући ни од 
какве опасности. Сестра га чека три године из дана у дан не 
губећи наду. Оваква љубав је честа тема наших народних 
лирских пјесама: Највећа је жалост за братом, Двије сеје 
брата не имале, Брат је дражи од драгића, Сестра избавља 
брата, Браћа и сестра...

                                  
в)  Пјесме о Јакшићима и њиховим љубама
Од свих пјесама о Јакшићима умјетнички су најуспјешније 

оне које пјевају о односима Јакшића и њихових љуба. Ту 
спадају три пјесме: Јакшићи кушају љубе и двије варијанте 
пјесме Диоба Јакшића.

Јакшићи кушају љубе
Јакшићи су примјетили да им од мајчине смрти у двору 

све назадује и закључили су да је узрок у њиховим љубама 
па одлучише да их искушају. Иста прича је припремљена 
за обаје јетрве како будимски краљ жени сина па у сватове 
зове једног од  Јакшића а овај од брата тражи коња, одијело 
и оружје. Вукосава, жена Богданова даје и оно што се не тра-
жи :

„и да ћу му ђердан испод врата,
један ђердан од жутијех дуката,
а други је од бијелог бисера,
плест ћу му коњу усред гриве,
нека дичи краљевске сватове.“

Милица, Митрова жена, не само да неће да чује да дјеверу 
посуде коња, оружје и одијело, већ га и љуто куне:

„ Кам’ му коњи- поклали их вуци!
Кам’ оружје- однели га Турци!
Кам’ одјело?- остало му пусто!“
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Због оволике пакости Митар је ухватио своју љубу да 
је удави. Спашава је дјевер и прекоријева брата ријечима 
којима је народ одувијек (па и данас) покушавао спашавати 
пропале бракове:

„ Ти погледај своје соколиће:
ти ћеш себи бољу љубу наћи,
али њима никад нећеш наћи мајке!“

Цијела пјесма је компонована на супродстављању особи-
на два лика, двије јетрве,  на супростављању племенитости 
и пожртвованости љубе Вукосаве на једној  и себичности и 
зависти снахе Милице на другој страни.

Опет Диоба Јакшића (из Црне Горе)
Диоби браће најчешћи повод дају снахе и увијек је то 

драматичан догађај у породици. Ма колико биле правичне, 
увијек је комад у тућој руци био већи. Оно што је обичај у 
народу, није страно ни властели па је  народни пјевач појаве 
из народа пренио у племићки живот Јакшића. Подјелу је 
тражила и њом управљала похлепна Шћепанова љуба па у 
подјели Шћепан доби овце првојагњенице , гроше и дукате и 
ново и свијетло оружије, а Митар овце старе и очупане, паре 
и динаре, старо и испрскало оружје. Но, као и у народној 
бајци, Бог никоме дужан не остаје - Шћепан и његова љуба 
раскућише све, а Митар у планини закрдио хиљаду оваца. 
Шћепанова љуба је сковала подли план да  њен Шћепан 
Митра у лов позове па на њега нахајка дивље звијери да би 
им Митрово богатство остало. По народној пословици “Ко 
другоме јаму копа, сам у њу пада“ и Шћепану је срећа опет 
окренула леђа па је умјесто на брата јелен налетио на њега 
и распорио га. Митар брата носи на свој чардак и добавља 
најбоље докторе који га сапашавају. Тек тада Шћепан схва-
та сву подлост и похлепу своје љубе, све неправде које су 
брату нанијели, на једној страни, и величину Митрове брат-
ске љубави и широкогрудности на другој страни, па одлу-
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чи да се освети. Казна је сурова, али по схватању народног 
пјевања праведна: 

„ Па ухвати вјереницу љубу,
извади јој обје очи црне,
па јој даје тојагу у руке,
нека проси, да се љебом рани.“

Диоба Јакшића
По умјетничким квалитетима - начину приповједања и 

карктеризације ликова, по унутрашној драматици збивања, 
по љепоти пјесничких слика и снази етичких порука пјесма 
Диоба Јакшића спада у сам врх наше народне епике.  Војислав 
Ђурић је убраја међу десетак пјесама са најоргиналнијим 
почетком и завршетком.

Тема је дата њеним насловом. Народни пјевач је знао да 
су узорци народних несрећа у подјели властеле и њиховој 
борби за власт. Још Марко Краљевић је проклео свога оца 
због његове похлепе за влашћу:

„ А мој бабо, Вукашине краљу, 
мало л’ ти је твоје краљевине?
Мало л’ ти је – остало ти пусто-
већ с’ о туђе отимте царство?

У Горском вијенцу Петра Петровића Његоша Коло пјева 
пјесму која је „ из главе цијелог народа“:

„Великаши проклете им душе
на комаде раздробише царство.“

Јакшићи лако подјелише земље и градове, али не могу 
се договорити коме ће припасти коњ и соко – симболи 
старјешинства. У тој искључивости Дмитар иде дотле да од 
љубе Анђелије тражи да, док је он у лову, отрује му рођеног 
брата. За њу је  то:

„Од Бога велика гријота,
а од људи покор и срамота;
рећи ће ми и мало и велико:
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Видите ли оне несретнице,
ђе отрова својега дјевера!“

Тој лудости се и небо чуди. Звијезда Даница три дана се 
није појавила „ гледајући чуда великога“. И соко ће Дмитру 
(а кад некога желимо интелектуално да потцјенимо кажемо 
да има птичији мозак) очитати лекцију из људске етике. Кад 
му је у лову утва златокрила поломила крило, казаће своме 
господару:

„ Мени јесте без крила мојега
као брату једном без другога.“

Тек тада је Дмитар схватио колики је гријех и пред Богом 
и пред људима починио па жури не би ли брата у животу 
затекао. У тој журби вранац  на ћуприји поломи обадвије 
предње ноге. Нестадоше оба симбола старјешинства и вла-
сти као да нам је народни пјевач хтио поручити колико је 
овоземаљска власт крхка и пролазна, а братска љубав бо-
жанска и вјечна.

Изнад ове ситне људске зависти и похлепе за влашћу ви-
соко се издигла љуба Анђелија – до анђеоских висина на 
шта нас и њено име упућује. Она не пристаје на злочин ни 
под суровом мужевом пријетњом. Своју унутрашњу драму 
исказује монологом једним од ријетких ако не и јединим у 
нашој народној епици. Узела је чашу молитвену, чашу коју 
млада из рода доноси и из ње са дјевером пије, насула је вина 
и однијела Богдану са молбом да јој поклони коња и соко-
ла. Направила је атмосферу људски топлу и присну, братски 
њежну, оживјела сјећања на свој род и свадбу чему Богдан 
није могао одољети, пробудила је у њему најплеменитија 
људска осјећања сестринске љубави и братске слоге па по-
клони јој коња и сокола. Могла је сада Анђелија на крају  
пјесме да с’ призвуком пријекора каже мужу:

„Нијесам ти брата отровала,
већ сам те с’ братом помирила.“
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Анђелија је сигурно један од најплеменитијих и 
умјетнички најуспјешније обликованих ликова у нашим на-
родним пјесмама. На њеном лику је изграђена и антологијска 
вриједност цијеле пјесме.

Почетак и крај пјесме је избјегао стереотипе каквим 
подлијеже огроман број наших пјесама. У персонифицираној 
слици Мјесеца и звијезде Данице на почетку пјесме Видо 
Латковић види трагове наших митолошких лирских пјесама 
и паганског поимања природе и човјека у њој (Сунчева же-
нидба, Дјевојка и Сунце, Вила зида град...). Ова могућност 
не искључује и претпоставку да ово може бити само пер-
сонифицирана и хиперболисана слика народног пјевача без 
трагова митологије и паганизма. Без обзира на ове претпо-
ставке сигурно је да је ово и по свом почетку и по својој 
укупној структури једна од најоргиналнијих пјесама наше 
цјелокупне народне епике.

Резиме
1. Јакшићи су заједно са Бранковићима били посљедњи 

носиоци организованог отпора турском зулуму и заштитни-
ци беспомоћног народа па су самим тим чином заслужили 
мјесто у народном памћењу и његовој пјесми. 

2.1. Пјесме о Јакшићима не пјевају о њиховим бојевима, 
мегданима, којих је несумњиво било, већ о њиховим поро-
дичним односима преносећи етичке поруке на којима су 
почивале породичне задруге. У складу са тим можемо их 
подијелити на пјесме о женидбама, пјесме о односима њих и 
њихових љуба и о односу према сестри.

2.2. Пјесме о женидбама Јакшића упућују на њихове 
веома чврсте везе са угарским краљем (Женидба Тодора 
Јакшића) и истрајност и чврстину у Христовој вјери (Роп-
ство и Женидба Јакшића Шћепана). Фабула им је опширна 
и оптерећена понављањима па се не могу уврстити у ред 
наших најбољих пјесама о женидби епских јунака какве су: 
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Женидба Максима Црнојевића, Женидба Душанова, Женид-
ба Вукашинова, Женидба Милић-барјактара.

2.3. Пјесма Јакшићима двори похарани има композици-
ону структуру као и пјесма Бановић Страхиња,  али нема 
њену драматику збивања, снажну карактеризацију ликова и 
дубоке етичке поруке. У њеној основи је лирска тема љубави 
сестре и брата обрађена на епски начин.

2.4. Пјесме о односу Јакшића и њихових љуба су 
умјетнички најврједнији скуп пјесама о Јакшићима. Двије 
пјесме о њиховој диоби по карактеризацији ликова су 
међусобно искључиве. У једној су носиоци породичног раз-
дора јетрве, а у другој браћа. Диоба Јакшића коју је Вук 
записао од свог оца Стефана по умјетничким квалитети-
ма – начину приповиједања и карактеризацији ликова, по 
љепоти пјесничких слика и снази етичких порука спада у 
сам врх наше народне епике.

3. Као што су Јакшићи незаобилазни у проучавању 
историје Срба послије Косовског боја, тако је и проучавање 
епских народних пјесама о њима неопходно да би се 
разумјело како је народ схватао и доживљавао та историјска 
збивања и како их је обликовао у својој пјесми. 
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Почетак буне против дахија

СЕДАМ  ЧУДА  У ПЈЕСНИЧКОЈ 
ВИЗИЈИ ФИЛИПА ВИШЊИЋА

Боже мили, чуда великога
Наше народне пјесме често почињу стихом „Боже 

мили, чуда великога.“ Њима народни пјевач тражи Божан-
ско надахнуће и благослов за своје пјевање, али и указује 
на драматику и значај догађаја и мотивише слушаоца или 
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читаоца да прати његово казивање. Но, Божански благо-
слов или пјесничко надахнуће није се излило на све пјесме 
које почињу на овај начин па су многе остале на нивоу 
умјетничке просјечности или чак и испод ње. Само двије, 
изван сваке сумње, заслужују суд о чуду великом – Смрт 
мајке Југовића и Почетак буне против дахија:

„Боже мили, чуда великога!
Кад се слеже на Косову војска...“

„Боже мили, чуда великога!
Кад се ћаше по земљи Србији
по Србији земљи да преврне...“

И догађаји опјевани у њима и оне саме превазила-
зе могућности рационалног тумачења па и историча-
ра и теоретичара књижевности повуку према пјесничкој 
интерпретацији и као закључак му наметну стих којим 
почињу. Пјесма Почетак буне против дахија је препуна чуда 
којима пјесников стваралачки геније говори о своме време-
ну, тумачи прошлост и прориче будућност. Указаћемо само 
на нека од тих чуда.

Чудотворац Филип Вишњић

Прво чудо (тајна, загонетка, питање, феномен) је сам 
пјесник Филип Вишњић – дјечак који преживи богиње;  
пјесник који без књиге и учитеља ствара поезију; слијепац 
који пропутује српске земље  од Међаша преко Скадра и 
Тополе до Срема; ратник који у шанцу умјесто пушке 
држи гусле, умјесто оловом пуца стихом, умјесто сабљом 
сијече ријечју; историчар који без временске дистанце тачно 
вреднује догађаје, њихове узроке и последице; филозоф који 
има непогрешиву слику историјског тока идеја и збивања; 
пророк који из своје сљепоће јасно препознаје будућност. 
Како све те супротности спојити у једну личност, а испред 
њеног имена и презимена не додати Чудотворац?!
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Путујући од збора до збора, Филип је слушао глас наро-
да; а тражећи уточиште по црквама и манастирима, слушао 
глас Бога. Та два гласа су се тамо негдје у свјетлости иза оч-
ног мрака стапала у јединствену визију. Требала је само јака 
искра да распламса ту свјетлост стваралачке фантазије па 
да се она у облику пјесничких слика и стиха укаже и нама 
којима је Бог дао и очувао очни вид. Та искра је био Први 
српски устанак, надахнуће у коме су, ето, и слијепци прогле-
дали, јасно препознали величину и значај догађаја, његове 
коријене у прошлости и свјетла у будућности.

Гром загрмље на светога Саву

Друго чудо Почетка буне против дахија је пјесничка 
визија о јединству небеске и земаљске Србије: „Небом 
свеци сташе војевати“ и „Уста раја к’о из земље трава!“ 
Књигом неуки пјесник јасно је видио да се у устанку поно-
во срећу двије Србије – она духовна (небеска, хришћанска, 
православна) и она земаљска (свјетовна, државотворна). 
Темеље и једној и другој поставили су Немањићи и склад-
но их градили, и једну и другу, двјеста година. Пред нале-
том Турака свјетовна Србија (њен правни систем, војска и 
привреда) није издржала, али духовна Србија, окупљена 
око немањићких задужбина и свештенства, одолијевала је 
освајачу и чувала у народу свијест о оној посрнулој Србији 
коју треба подићи. И Турци су били свјесни тога па су неми-
лосрдно рушили храмове и прогонили свештенство. Када су 
1594. године у крви угушили устанак темишварских Срба, 
знали су да коријени непокора, националне и државотворне 
свијести нису ту на сјеверу Баната него стотине километара 
јужније у манастиру Милешева па су га похарали за одмаз-
ду темишварским устаницима, а мошти светог Саве спали-
ли на Врачару. То је био очајнички покушај да се уништи 
неуништиво, да се поред свјетовне порази и духовна Србија. 
Тешко је рећи да ли су Врачар изабрали Турци или их је 
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свети Сава довео ту, али сигурно је да бољег мјеста у Србији 
није било одакле се пламен вјере и наде може ширити на 
све четири стране српских земаље и гдје се земним пра-
хом може положити темељ будуће престонице свих Срба. У 
сплету догађаја и личности, у ратном метежу, слијепи пјевач 
је јасно уочио  основну тежњу устаника – јединство небес-
ке и земаљске Србије, наставак прекинутог континуитета и 
баш зато „Гром загрмље на светога Саву... да се Србље на 
оружје дижу.“ Наши историчари се и данас споре који да-
тум узети као званичан почетак Првог српског устанка, а за 
Вишњића је то био 27. јануар, дан када је свети Сава громом 
објавио почетак буне и небеска Србија позвала земаљску да 
се усправи.

Потресе се земља од истока

Треће чудо почетка буне против дахија је пјесникова 
свијест о величини и значају догађаја, о његовим 
рефлексијама на сва историјска збивања у 19. и 20. вијеку 
на југоистоку Европе. Пјесничком метафором  „Потресе 
се земља од  Истока“ Вишњић пророчански осјећа да ће 
устанак потрести цијелу једну царевину и читав један вијек,  
јасно видио устаничке заставе од Босне и Херцеговине на 
западу до  Грчке, Бугарске и Јерменије на истоку, од прве 
устаничке пушке у Тополи 1804. године до великих војних 
операција у Балканским ратовима  читав вијек касније 
1912. године. И не тресе се земља случајно од Истока, од 
оне стране са које нам је дошла свјетлост и  хришћанства , 
и науке и умјетности. Граматичари овдје, слиједећи праг-
матична правописна правила, именицу Исток написаше 
малим словима; а хроничари догађаја, тражећи реалне ок-
вире пјесничке слике, забиљежише да је заиста те године 
у Србији регистрован зенљотрес. И једни и други, када уђу 
у свијет пјесничке имагинације, личе на дијете коме дате у 
руке лијепу играчку, а оно је одмах трпа у уста да искуси 
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њену употребну  (практичну) вриједност. Вишњић је и без 
граматике  и сезмиографа тачно знао шта се тресе, одакле се 
тресе, колика је снага тог потреса и докле она сеже у про-
стору и времену.

                        
Док погубим...

Четврто чудо Вишњићеве пјесме је музичке организација 
њене композиције. Дио стиха „док погубим“ понавља се пет-
наест пута и као пријетећи ехо разлијеже се над Србијом, 
као одјек црквених звона која позивају на узбуну, као 
посљедња опомена да чекања више нема. Покушавајући да 
спријечи устанак, Фочић Ме’мед-ага је знао кога треба по-
губити  - „све кнезове, српске поглавице“ „и попове, српске 
учитеље.“ Историја је неправилно тај догађај именовала 
Сјечом кнезова заборављајући при томе протопоп Николу 
и Марка, игумане Ђеру и Рувима, Аџи-Милентију, попа 
Луку и многе друге које пјесник у стих не сложи. За раз-
лику од наших историчара и пјесник, али и Ме’мед-ага су 
тачно знали „у ком грму лежи зец“ па је требало „запалити 
Рачу украј воде Дрине“ јер „у њене куле набављају џабану / 
и по мраку превлаче топове.“ Рача није била једина, она је 
у пјесми само симбол свих храмова у којима  су се устани-
ци заклињали, договарали прије битака и сабирали послије 
њих. Са њихових звоника одјекивала су пробуђена звона као 
нова нада и пркос носећи Вишњићев стих „Док погубим...“ 
као позив на оружје, одбрану и јединство, али и као страшну 
пријетњу и казну за неодлучност и издају.

За крст часни крвцу прољевати

Пето чудо Филиповог казивања је јасно препознавање 
јединственог мотива и коначног циља побуњене Србије. 
Устаници су у борбу ишли „за крст часни и слободу злат-
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ну“. Уосталом и на Карађорђевој ратној застави били су крст 
и икона светог српског краља првовјенчаног, опет спој крста 
и круне, духовног и свјетовног, небеског и земаљског, вјере 
и слободе. Ђорђе устанак није водио да би Србијом завладао 
већ да би

„Србију крстом прекрстио ...
од Видина пак до воде Дрине,
од Косова те до Биограда...“

И заиста, већег и љепшег крста нико и никад није видио 
од слијепог Вишљића. Владика, владар и пјесник црногор-
ски сигурно би запјевао:

„Ох, диван ли бјеше погледати
у свијет га још није таквога
ни ко чуо, нити ко видио.“

Јер је крвца из земље проврела

Шесто чудо пјесникове генијалности је тачно препо-
зн а вања узрока историјских дигађаја и то у тренутку њи-
ховог збивања. Истрочари узроке откривају са временске 
дистанце по правилу накнадне памети, а пјесник их набраја 
са лица мјеста и све их сажима у матафору „јер је крвца из 
земље проврела“.  Још је силни турски цар Мурат на Косову, 
на самртничкој постељи, видио Први српски устанак, пре-
познао његове узроке и покушао да их отклони савјетима 
својим синовима у духу просвећеног европског владара де-
ветнаестог стољећа:

„Не износ’те глоба ни пореза,
не износ’те на рају биједе,
не дирајте у њихове цркве,
ни у закон, нити у поштење,
не ћерајте освете на раји...“

Сва истраживања узрока Првог српског устанка и исто-
ричара и социолога у својој суштиниу се своде на негацију 
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Муратових савјета својим синовима (каква иронија!) исказа-
ну у само пет Вишњићевих стихова.

Дрино водо, племенита међо

Седмо чудо Вишњићева генија је његова способност 
да прориче догађаје, да види два, а можда и више, стољећа 
унапријед. Пјесма се завршава Карађорђевим  монолог:

„Дрино водо, племента међо
измеђ’ Босне и измеђ’ Србије!
Наскоро ће и то време доћи
када ћу ја и тебека прећи
и честиту Босну полазити!“

Вождово обећање у Вишњићевој визији се остварило 
скоро два цијела вијека касније и Карађорђе је заиста пре-
шао племениту међу и честиту Босну походио, а под којим 
именом и у коме виду није битно, важно је да се догодило.

Нико никад није и никад нико неће успјети препознати 
и протумачити сва чуда Вишњићевог пјевања. У томе и јест 
сва величина ове поеме. Ми смо препознали ових седам чуда 
пјесничке визије и задивљени пред пјесником и пјесмом мо-
жемо само поновити:

„Боже мили, чуда великога!“
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УЗОР - МАЈКЕ У СРПСКОЈ 
ИСТОРИЈИ И ЛИТЕРАТУРИ

Ако је тачна народна пословица „Кућа на жени почива“, 
онда и она велика заједничка кућа коју зовемо отаџбином 
стоји на плећима жена. Тек оваквом паралелом постајемо 
свјесни колика је одговорност жене за будућпост једног на-
рода.  Наравно,  у  истинитост народиих пословица не треба 
сумњати јер оне су глас народа, а глас народа је глас Бога.

Кад су мајке чувале Србију
Када су у Првом свјетском рату двије најмоћније европ-

ске царевине насрнуле на тек из ропства и ратова изашлу 
Србију, невиђеним херојизмом њену слободу је бранила и 
по броју и по оружју далеко мања војска. Морали су заједно 
са Краљем и Владом напустити територију своје држа-
ве, прећи у другу и зауставити се у трећој земљи. Ту су 
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залијечили ране и скупили снагу да се побједнички врате 
у своју домовину. Историја није запамтила такав примјер. 
Само легенда о Фениксу, птици која се рађа из пепела, такав 
примјер може бити.

Док су синови тамо у туђој земљи видали ране и скупљали 
снагу за подвиг, Србију су им чувале мајке. Орале њиве, хра-
ниле немоћне и старе, подизале нејач, чувале (скривајући их) 
ћерке и снахе од напасних окупаторских војника и излуђивале 
их својим пркосом. Цијела земља је пала на њихова плећа. 
Оне су тај терет својски носиле, надале се повратку синова 
и вјеровале у Божију правду. О изворима херојизма српских 
војника доста се говорило и писало. Најкраће сажето, били 
су то потомци косовских витезова и Карађорђевих устаника, 
Милош Обилић и Стеван Синђелић су их учили жртвовању, 
а Његош их је из Горског вијенца питао „Су чим ћете изаћ 
пред Милоша / и пред друге српске витезове?“ Ти свијетли 
примјери су их позивали у бесмртност. 

О изворима снаге трпљења, жртвовањa и вјеровања 
српске мајке мало се писало и то најчешће публицистички, 
а никад аналитички и синтетички. Јесу ли оне имале узоре? 
Ко је њима давао снагу трпљења и жртвовања? Из ког су 
извора црпјеле вјеру и надахнуће? Та и друга многа питања 
још чекају објашњења.

Срце Богомајке у мајци Југовића
Све њих је са Косова позивала мајка Југовића да из 

колијевке изњихају девет птића, да их задоје вјером и сло-
бодарством, отхране до мача и пошаљу у битку „3а крст 
часни и слободу златну“ и да из те битке, насупрот царском 
благослову и сестринском преклињању ни један (ама баш 
ни један) не изостане. Издржа мајчино срце и слику њихове 
жртве на бојишту. Тврђе је срце имала једино Богомајка 
пратећи преко Голготе до Распећа сина Јединородног. 
Његовим васкрснућем је била охрабрена да и даље овдје 
на Земљи свједочи Његову истину. Српске су мајке из 
њих двоје заједно црпиле снагу и вјеру и зато су издржа-
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ле сва искушења - и када су им синове из наручја отима-
ли и у јаничаре одводили, и када су их као хајдуке живе 
на коље набијали, и када су њиховим главама тврђаве кити-
ли - у свакој српској мајци каменило се по једно срце мајке 
Јутовића и у њему срце Богомајке. То срце у срцу било је 
основни извор снаге, издржљивости, трпљења и праштања 
српских мајки.

Библијски глас мајке Јевросиме
Свештеника мало, школа нимало, писму и књизи српске 

мајке нису биле вичне, а требало је дјецу васпитавати. И 
ту су имале узор у мајци Јевросими. Није јој било лако са 
сином Марком, „задртом делијом“ који оре цареве друмове, 
растјерује његове јаничаре и уз Рамазан пије рујно вино. И у 
таквог кавгаџију успјсла јс да улије хришћанску душу.

„Марко сине, једини у мајке,
не била ти моја рана клета,
немој, сине, говорити криво,
ни по бабу ни по стричевима,
већ по правди Бога истинога!
Немој, сине, изгубити душе!
Боље ти је изгубити главу
него своју огријешит душу!“

Требало је по мајчином науку истину да свједочи, тј. да 
скреше у брк истину оцу краљу и стричевима, једном деспо-
ту а другом војводи (све силнији од силнијега). Но, Марко не 
би био Марко кад не би и додао: „Мало л’ вам је остало вам 
пусто“. У ових осам стихова као да је стала цијела библијска 
етика. У њима је садржан основни принцип српске народне 
педагогије и порука мајкама како одгајати дјецу.

Мајка српске државности и духовности
Никада се неће сазнати да ли је народна изрека  „Иза 

успјеха сваког мушкарца стајала је жена“ настала из 
савјести мушкараца као признање жени, или је резултат 
самосвијести жене. То није ни битно, важно је да је истинита 
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и да је њу први пут по памћењу историје дјелом свједочила 
Ана Немањић. Стајала је иза успјеха не једног него четвори-
це мушкараца. Мужу Стевану је помогла да буде ујединитељ 
свих српских земаља а синовима -  Вуку да постане велики 
кнез, Стефану првовјенчани краљ, а Растку први српски ар-
хиепископ. Од њеног порода трају до данас двије вертикале 
нашег народа -државотворна од Стефана и духовна од Рас-
тка. То је примјер какав српске мајке нису могле поновити, 
али су га знале слиједити.

Из народног предања у умјетннчку књижевност
Српска мајка није била само инспирација народним 

пјевачима него и српским приповједачима. Миона из 
Глишићеве Прве бразде стоји иза свога мужа Сибина и 
послије његове смрти. „Миони се све чинило - доћи ће Си-
бин, па како ће му погледати у очи кад затече своју кућу 
растурену и пусту.“ Постала је дјеци и мајка и отац, а кући 
домаћица и домаћин. Примјер који није лако слиједити, али 
који ћете и данас често срести у српским земљама, посебно 
у Републици Српској.

Марица из Лазаревићеве приповјетке Први пут с оцем на 
јутрење стојички подноси самовољу осорног мужа, кицо-
ша и коцкара, који у коцкарској страсти растура породицу и 
будућност своје дјеце. Трпи и ћути племенита душа, а онда 
праштањем враћа мужа са ивице понора породици, вјери и 
нади. Никад и нико неће сазнати колико је Марица било у 
српском народу, колико их данас има и колико ће Бог дати, 
а даће, да их буде сјутра.

Снага трљења и праштања, величина храбрости и 
жртве српске мајке биле су надахнуће и пјеснику Скенде-
ру Куленовић, по вјери родитеља муслиман, а по властитом 
опредјељењу атеиста, који је у поему преточио бол и позив 
на освету православне мајке Стојанке Кнежопољке која по 
беспућима Козаре тражи погинуле синове Срђана, Мрђана и 
Млађана. То није позив на освету ради освете, већ ради спа-
са народа од истребљења, да има ко сутра пшеницу косити и 
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дјевојке просити, ракију пећи и сланину сјећи, да не остане 
пусто Кнешпоље, поље невоље. Величина бола и жртве ове 
Српкиње били су јачи од пјeсниковог вјерског поријекла и 
идеолошких опредјељења.

Изградња култа српске мајке
Владимир Назор, по вјери родитеља римокатолик, по 

рођењу Хрват, по идејном опредјељењу комуниста, застао 
је пред мајком која по згаришту дома у пепелу тражи не-
изгорелу иконицу светог Ћорђија и њeно мучеништво пре-
точио у стихове пјесме Мајка православна која се завршава 
стиховима 

„Шутиш. Блиједиш. 
И ореол мучеништва већ те кружи. 
Мајко Православна!“

Феминистички покрети широм свијета данас се са правом 
боре за права жене. Но, чини се да неке преамбициозне жене 
често ту борбу воде у погрешном смјеру бјежећи од права да 
буду жене и мајке, а освајајући право да буду мушкарци. То 
право неће усрећити ни њих ни човјечанство. Једини прави-
лан пут је поштовање достојансгва жене у жени и изградња 
култа мајке. Српкиње имају од кога и имају на чему учити и 
градити тај култ, па нека им је Бог на помоћи.

Скица за лик српске православне мајке
ПОРТРЕТ У РАМУ ПРОЗОРА

Мајка је живјела у једном селу у долини ријеке Пиве ис-
под планине Вучево. То је заиста вучији крај – врлетан и 
шумовит, без друма и моста. Нас петоро дјеце прво за шко-
лама, а потом за пословима расули се на све стране свијета. 
Остадоше рано Она и Отац сами у кући. „Као два пања,“ 
каже Мати.

Долазили смо у завичај од празника до празника. Скоро 
сви прозори на кући гледали су на пут с друге стране ријеке 
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којим се једино могло доћи у село. Уочи празника Мајка се 
од раног јутра смјести крај прозора и не скида очи с пута. 
Двије тамне дубоке зјенице се напрежу да виде што даље, да 
виде и оно људском виду недокучиво. На челу дубоке боре, а 
на анђеоски чистом лицу бриге. Танке усне подрхтавају док 
шапућу неку молитву. С времена на вријеме склони са чела 
изнад танких дугих обрва кратку просиједу косу да јој не 
смета погледу и дланом наткрије очи да тако изоштри вид.

Кад нас угледа, лице Јој се разведри и сине. Устумара се 
по кући – не зна куд ће и шта ће прије. „Сједиш, усјела се 
дабогда,“ куне сама себе, „а ручак још није готов!“ Подстиче 
ватру, ставља кафу и чај, износи на сто сокове, јабуке, орахе 
и љешнике. (Све је то сама правила, скупљала и дуго, дуго 
чувала.) Узима штап и жури да нас сретне. Корак тежак и 
старачки, али одлучан. „Ђаволе репати, и ти пошао да их 
сретнеш!“ прекоријева кера који трчкара поред Ње, а лијепо 
Јој драго што још неко дијели Њену радост. Грли нас дуго и 
ћути. Крије поглед и кришом брише сузе. Онај ђаво репати 
мота нам се око ногу, скаче уз нас, лиже нам руке, врти и 
увија репом. „Е, види га, не црк’о ми Боже, како зна да каже 
шта осјећа боље од црног инсана! Ама, пусти ђецу на миру, 
зар не видиш да су уморни!“ прекоријева и гони пса.

Улазимо у кућу. Смјести се одакле нас најбоље може 
видјети и не скида поглед са нас. Само ћути, слуша и гледа 
као да хоће да провјери имамо ли коју више сиједу у коси 
и бору на челу, да нам се у гласу не крија каква туга, да 
процијени да ли смо срећни и задовољни. Оцу се развезао 
језик па прича ли прича, а Она га нестрпљиво прекида: 
„Ћути, враже стари, да чујем ђецу!“ „Е, не да ми извезати!“ 
каже Он тобоже увријеђен и излази кобајаги љут, а устину 
хоће да Јој испуни жељу – да Је остави саму са дјецом. Зна 
Он да ће му Она, када остану сами, сваку нашу ријеч пре-
причати по сто пута.

Празници брзо прођу. „Ко дланом о длан,“ каже Мати. 
Усхода се по  кући, пакује нам нешто за пут и једном по 
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једном руком гура нам у џепове неке ситнице које је дуго 
припремала и чувала само за ову прилику. Кад нас испра-
ти, опет се смјести крај прозора да нас види још једном кад 
прођемо „оном страном“. Брише сузе и сама са собом прича: 
„Данас вози и млад и стар, и пјан и луд!“ Устаје, прекрсти 
се и шапће: „Свети Василије Острошки, слава Ти и милост, 
чувај их!“ Откад Је знам име Светог Василија никада није 
изговорила сједећи и без онога „слава Ти и милост“, чак ни 
када је била тешко болесна.

Најтеже Јој падају зиме. Сњегови завију путеве, а ноћ про-
гута највећи дио дана. И тада често сједи поред прозора и чека. 
„Луде жене,“ каже Отац, „ко може доћи по овоме кијамету!“ 
„Знаш да Милорад дође кад му се нико не нада!“ каже, а ни 
сама не  вјерује у то. „Е, јес недоказано створење,“ опет ће 
Отац, а и сам баца поглед на прозор. Невољно одлази на кауч 
љута на Старог што Јој је покварио наду и наставља плести 
чарапе унучадима (сваком по једне) или им од тисова дрвета 
резбарити крстиће, кључиће, срца... да их чувају од урока.

До дубоко у ноћ понавља молитве и сваку ријеч из нашег 
посљедњег писма покушавајући да одгонетне да Јој нис-
мо између редова сакрили какву тугу или, „не дај, Боже,“ 
бољку. Заспи рачунајући колико је још остало дана до на-
редног празника. Ујутру, уз кафу, препричава Оцу снове и 
сваки сан неком чудном, само њој знаном, логиком везује за 
дјецу и унучад. Отац се крсти: „О, чудне жене, гдје то може 
бити?“ Тако каже, а врти главом и мрмља само за себе: „Зна, 
зна, стара!“

Мајке одавно нема, а ја јасно видим у раму прозора 
заувијек урезане дубоке црне очи, анђеоски чисто и за-
бринуто лице и танке усне које шапћу молитве. Кад год ми 
се догоди нешто значајно и лијепо, чврсто сам увјерен да 
је то Мајка из онога прозорског рама измолила од Светог 
Василија. Устајем и крстим се: „Слава Му и милост, и Њему 
и Њој.“        
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СИМБОЛИКА ПРАЗНИКА У 
КОМПОЗИЦИЈИ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА 

ПЕТРА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША

Сви велики народи имају и велике поетске синтезе 
свог духа - вјере, културе, традиције и етике: Грци у Хо-
меру, Руси у Толстоју, Нијемци у Гетеу, Енглези у Шекспи-
ру, Французи у Игоу, а Срби у владици Петру Петровићу 
Његошу. У њиховим дјелима препознаје се колективни дух 
народа, кодекс етичких норми, стремљења и опредјељења - 
оно по чему су они народи међу људима.
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Горски вијенац -  из „из главе је цијела народа“

Горски вијенац је остварио жељу свог аутора да по-
стане пјесма „из главе цијелог народа“, да се народ с њим 
идентификује, да постане његова луча, његова изви-ис-
кра, како му је био првобитни наслов, да одреди границе 
његове људскости и препознатљивости у сусрету са дру-
гим културама и цивилизацијама, првенствено са ислам-
ском и латинском. Саму суштину препознатљивости, срж 
или со колективног бића и народ и пјесник, а немогуће их 
је раздвојити, пронашли су у хришћанском вјеровању и 
његовој православној традицији. Горски вијенац то свједочи 
сваким својим стихом, сваком сликом и сентенцом, а посеб-
но епском композицијом.

„Боже драги, свијетла празника!“

Композициону структуру епа чине три цјелине везане за 
за три велика православна празника:

1.Скупштина уочи Тројичина дана на Ловћену - 
експозиција, симболичка најава теме и збивања,

2. Скупштина о Малом Госпођину дне на Цетињу, среди-
шњи дио спјева - слика историјских прилика, друштвених 
односа и моралних ставова и

3.Бадње вече, Божић и Ново љето у Цетињском манасти-
ру - расплет у рађању слободе и епилог у њеној одбрани.

Марксистички теоретичари и историчари књижевности 
нису имали довољно дрскости (имају је данас неки други) 
да искључе Горски вијенац из историје српске књижевности 
и школске лектире, али су његову композицију тумачили на 
стотине различитих начина примјењујући естетске принци-
пе час античке трагедије час класистичког епа, дијалектичке 
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принципе јединства супротности или пуким хронолошким 
редањем догађаја, само да не би прочитали онако како је 
владика написао, чак и графички означио за оне који имају 
проблема са симболима. Принцип је био читај како хоћеш 
само немој онако како је написано, а све је било једноставно 
и за читање и за тумачење јер је симболика тих празника већ 
два миленијума прочитана, прихваћена и освједочена.

Тројичин дан 
„да слушају Божју летурђију

и да воде коло око цркве“

У експозицији се призива Свети Дух да пробуди снагу и 
вјеру у посусталом тијелу да прегаоцу да махове. Одатле, са 
Ловћена, се види више и даље, дубље и јасније, препознаје 
се стање духа и потреба његовог ускрснућа. И баш као нека-
да над Синајском Гором када се Свети Дух јавио пламеним 
језицима тако се и над Ловћеном двије муње укрстише:

“Једна сину од Кома к Ловћену, 
друга сину од Скадра к Острогу, 
крст од огња жива направише. 
Ох, диван ли бјеше погледати! 
У свијет га јошт није таквога
ни ко чуо нити ко видио.
Помоз, Боже, јаднијем Србима,
и ово је неко знаменије!”

            Тада и ту је синула искра која ће се распламтјети 
у ватри бадњака пред Цетињским манастиром, у ослободи-
лачком замаху и појању слијепог игумана. Тако ни мјесто 
ни вријеме нису случајно узети за локализацију експозиције 
епа већ се њима симболички најављују сва збивања, те-
матска структура и идејне поруке. Уосталом, у пјесничком 
дјелу ниједан елеменат није случајност.
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Рођење Пресвете Богородице - долазак у земљу 
“оцрњсну страшћу и издајом”

Скупштина о Маломе Госпођину дне у порти Цетињског 
манастира је централни дио спјева - слика тешких 
историјских прилика у којима се нашао српски народ, сло-
жених друштвених односа и снажних притисака на дух 
морала који је неморал и вјере која је невјера који су наср-
тали и милом и силом на српско племе и са Истока и са 
Запада. Слично стање у људском роду (морал = неморал, 
вјера = невјера) је владало када је рођена Богомајка. Тако 
је овај празник постао симболичко одређење централног 
композицијског дијела епа. Стање људског духа у јудејској 
земљи у вријеме рођења Богомајке као да је пројектовано у 
српске земље деветнаест вјекова касније, а одатле пренеше-
но као у оглсдало српско у средишњи дио Његошева спјева. 
Ту су окупаторске легије сурове и лукаве, само умјесто рим-
ских турске, и среброљупци, само умјесто јудејских Поту-
рице и Латини, и народ који трпи, нада се и очекује спасење, 
само умјесто јудејског српски.

Бадње вече и Божић „Клањамо се Богу и Божићу“

Као што је спасење људском роду дошло Христовим 
рођењем тако је српском племену у Црној Гори рођена 
слобода на Божић. Тада се расплиће композициона струк-
тура епа и у томе празнику добија свој симболички епи-
лог. Христово рођење је највећа промјена која се догодила 
у људском трајању. Тада је човјек смртник открио тајну 
своје бесмртносги, спознао Бога у себи, препознао Га у 
љубави према Створитељу и ближњем своме, ослободио 
се овоземаљских окова. Божић је постао истински симбол 
човјековог ослобођења и слободе, радости и cpeћe због про-
наласка заборављених вриједности. Зато Га слијепи игуман 
Стефан поздравља ијесмом:
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“Нема дана без очињег вида
нити праве славе без Божића!“

Божанском свјетлошћу све је обасјано, а његовом 
радошћу све испуњено:

“Ватра плама боље него игда,
прострта је слама испред огња, 
прекрштени на огњу бадњаци; 
пушке пучу, врте се пецива, 
гусле гуде, а кола пјевају;
с унучади ђедови играју,
по три паса врте се у коло, 
све би река једногодишњаци, 
све радошћу дивно наравњено; 
а што ми се највише допада, 
што свачсму треба наздравити!”

Да, „свачему треба наздравити“ јер се Христовим 
рођењем Божанска милост на све излила и у све унијела 
„благослов Вишњега“ па и на ово српско племе. Тако је 
Божићем затворен композицијски прстен дјела са поентом 
у стиху који се у различитим варијантама понавља три пута 
у дјелу: „Боже драги, свијетлих празника.“
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ОГЛЕДИ ИЗ СРПСКЕ 
ПРОЗЕ
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СРБИ И СРБИЈА У МЕМОАРИМА 
ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА

Мало је историјских личности чија се животна судби-
на може поистовијетити са историјском судбином народа и 
државе као што је то у случају Проте Матеје Ненадовића на 
једној и Срба и Србије на другој страни. Ту је скоро немогуће 
раздвојити лично од колективног, судбину појединца од 
судбине народа: „Бурна времена новије српске прошлости 
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била су тесно скопчана са мојим животом; и као што су 
она променљива била, тако је и мој живот био променљив. 
Ја сам служио и господарио; поповао и војводовао; путовао 
по народном послу далеке путове и код куће мирно седео 
и у мојој башти воће калемио; војевао сам опасне ратове 
и уживао благодет општег мира; с царевима говорио сам 
слободно, каткад збунио ме је говор простог кмета; гонио 
сам непријатеље и бежао од њих, живео у сваком благу и 
изобиљу, и опет долазио до сиротиње; имао сам лепе куће и 
гледао их из шуме спаљене и срушене; пред мојим шатором 
вриштали су у сребро окићени арапски хатови и возио сам 
се у својим неокованим таљигама; војводе ишчекивале су 
заповест из мојих уста, и опет судба ме доводила да пред 
онима што су били моји пандури на ноге устајем. – То је, 
децо, вечна променљивост судбине, коју сам рано познао и 
на коју се нигда тужио нисам; из те променљивости научи-
те: да се не треба у срећи гордити ни у несрећи очајавати.“ 
Овако Прота Матеја почиње своје Мемоаре. Није се могла 
сажетије ни сликовитије исказати једна велика животна 
одисеја, живот пун судбоносних преокрета, успона и падо-
ва, пркоса и ропства, страдања и трпљења, поноса и пониз-
ности, раскоши и биједе... Зар у овој животној причи није 
могуће лако препознати симболичку слику Србије – и оне 
славне, раскошне и поносне и оне понижене и поражене, и 
оне ропски понизне и оне пркосно бунтовне, и оне плахе и 
пријеке, и оне тихе и мудре, и оне отворене и искрене, и оне 
препредене и лукаве... То је Србија на врлетном простору у 
бурним временима са стотину лица, али увијек са неугаси-
вом и непоколебљивом вјером у божанску правду и истину. 
То је Србија у Матеји Ненадовићу и Матеја у Србији, њих је 
немоће раздвојити, они су истински једно јединствено биће.

Знао је Матеја ту своју Србију као самог себе, знао је шта 
може и шта хоће, колика јој је моћ трпљења и снага прко-
са, знао је шта сања и шта говори и када ћути, знао је шта 
јој се смије, а шта не смије рећи ни признати, познавао све 
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њене путеве и стазе и у беспућу и у мрклој ноћи на почетку 
деветнаестог вијека. Спознао је њену трагичну историјску 
судбину из казивања свога оца кнеза Алексе Ненадовића. 
Причао је Алекса своме сину како је морао пред турским 
пашама клечати и молити да ослободе рају сиротињу ха-
рача који нема од чега дати, а од паша добио само отров у 
кафи. Казивао му како је та раја устала против Турака уз 
хришћанског аустријског цара, а онда је тај исти цар оставио 
на милост и немилост Турцима, а оне који су се са њим по-
вукли преко Саве и Дунава стрпао у карантин у коме су у 
глади и болести умирали и гдје је „по десетеро затрпавано 
у исту рупу“. Посавјетовао тада мудри кнез свог сина „да 
више никад ко је Србин Немцу не верује.“

Својим очима видио је Матеја када му је Фочић Ме-
мед-ага на тргу у Ваљеву као у позоришту пред на силу 
окупљеним народом сабљом сијече оца, а онда његову 
одсјечену главу поставља на копље изнад свог чадора. До-
бро је упамтио  посљедње очеве ријечи да ни он и нико од 
његових  „од сада Турцима не верује“, сахрани оца без главе 
па му откупи главу и сахрани га по други пут. Схватио је да 
су дахије одлучиле у Србији све под мач ставити „само луду 
дјецу оставити.“ То је био посљедњи праг издржљивости, 
тренутак када се ниже не може клекнути и кад се душман не 
може умолити ни подмитити,  већ се мора устајати. И устала 
је и усправила се Србија и са њом међу првима и Матеја. 
Чељад посклањаше у планине, оставише куће и њиве да их 
Турци пљачкају и пале, а мушкарци се прихватише оружја 
онога које су тајно набављали и крили за злу не требало.

Народу су за вође и власт требали способни, храбри,   па-
метни и школовани људи. Способних, храбрих и паметних 
је било довољно, а писмених скоро нимало, јер у Србији тога 
доба „нигде ни гласа ни трага од школа није било“. Чак и 
вожд Првог српског устанка „Црни Ђорђе не зна писати, 
а нема ни писара, он само зна Турке тући...“ Прота, који је 
једва изучио „тај врлетни буквар“, морао се прихватити 
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функције и законодавца и дипломате. Но, то му није било 
тешко јер је добро знао шта Срби и Србија осјећају, желе и 
сањају, у шта вјерују, шта носе на срцу и у души, а одлично 
је познавао и разумијевао вријеме и прилике у којима је пи-
сао први законик устаничке Србије. Ево најважнијих одред-
би тога закона:

„1. Ко би убио човека, да се убије и на коло метне.
2. Ко отме девојку силом, тај женик, кум и стари сват 

шибу да трче, а други да се штаповима каштигују.
3. Ко украде јагње, прасе, коња или вола, тај да плати 

двоје и да се каштигује штаповима.
4. Ко утече из војске без допуштења, да трчи шибу.
5. Са страже који побегне, да се стреља.
6. Који се криво закуне и криво осведочи, тај сву ону 

штету за коју је сведочио да плати, штаповима да се 
каштигује, и да му се никад ништа више не верује, и да се за 
свагда лажом проглашава.

7. Кад се сваде и псују, који се прихвати за оружје, као 
пола убиства, да трчи шибу...“

Прописи су,  посматрани из данашњег времена, правич-
ни, али прилично сурови, но, вријеме у коме су настали 
било је сурово да не може бити суровије. Уосталом, Фран-
цуска, перјаница европске демократије, слободе и правде, 
је у то вријеме  јавно гиљотирала политичке противнике 
власти, а турски везири додјељивали својим ратницима као 
украс на капи по једну челенку за сваку без суда  одсјечену 
влашку главу и јавно живе људе на колац набијали.  Зар је у 
таквим условима било могуће очекивати неке блаже казне у 
српском законодавству, и то у јеку устанка?!

Српска раја се није на устанак дигла да једног господа-
ра замијени другим, већ да сама бира и смјењује своје вође, 
да сама оцјењује колико они раде у интересу народа, да 
крајње демократски изабране вође  суде народу, а народ да 
суди њима. Прота је знао чему тежи народ па је прописао 
у Европи тога доба најдемократскији начин избора чланова 
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Совјета и моралне критерије за вршиоце власти којима би 
и данас могли бити узор: „да свака нахија собере од старе-
шина, буљубаша, калуђера, попова, кметова и од простог 
народа целу скупштину, и да између себе изаберу најбољега, 
најпрадољубивијег човека, и у ком сва нахија има повереније, 
и да га закуну да ће он са прочим советницима о свему наро-
ду српском беспристрасно бригу носити, а наипаче о својој 
нахији; и да ће свакога праведнога заступати и бранити, а 
крива, био он комедант, војвода, буљубаша, поп или калуђер, 
или кмет, без разлике и лицемерија, кривца великога за 
његова дела у синоду јавити, синод пак врховноме вожду 
Карађорђу, који ће согласно крива каштиговати, а права од-
бранити. И кад се закуне, нака му скупштина полномошчије 
с потписима целе скупштине даде, нека донесе у Вољевачу, 
и онда ће га Синод за свог содруга и синоџију примити.“ 
И почетак двадесет првог вијека могао би да завиди на де-
мократичности избора у устаничкој Србији и моралном ко-
дексу на основу кога је вршен избор. Избори су били непо-
средни, а бирачи равноправни. Изабрани су своје дужности 
обављали јавно и били одговорни онима који су их бирали.

Многи историчари сматрају да је Карађорђе имао преши-
рока овлаштења, да је судио, истина правично, али строго, 
брзо и нагло. При таквим оцјенама заборављају у каквим 
приликама је Карађорђе преузео одговорност за судбину 
народа и повјерење које је народ имао у његову правич-
ност. О томе неограниченом повјерењу Матеја свједочи 
приповиједајући како су устаници у Дубоком дочекали Во-
жда: „... ту није војник остао који запевао није, а многи је 
старац радосне сузе проливао кад је тако дочекао. И преко 
свег Дубоког рекао би да не само војници певају, но да је и 
шумар и сваки листак на дрвету људски глас узео и пропе-
вао...“ Вожду у славу не пјева само сав народ него и цијела 
природа, чак и сваки лист на дрвету. Матеја, иако по по-
зиву и опредјељењу носи свештеничку самилост и снагу 
праштања, ипак,  познавајући добро прилике у устаничкој 
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Србији, има разумијевања за Вождову строгост. Када је 
Карађорђе наредио да се тројица  турских удворица „који 
воле Турцима него својој браћи Србима“ посијеку за примјер 
како ће проћи сви издајници народа, Прота оправдава Во-
ждове поступке, али и самог себе : „Ето шта у своје време 
важи паметна строгост: погубити тројицу за сачувати 
хиљадама. Истина да мени не пристаје овако мислити и 
говорити, али и Христос спаситељ себе је дао на смрт да 
спасе сав род человјечески. Тако је и Карађорђе радио.“ Нека 
Бог опрости, али што се мора мора.

 

Све је ово тешко разумљиво и оправдано из данашњег 
времена, али је сасвим нормално и логично у времену када 
се од раје ствара војска, када сељаци против себе имају 
моћну царевину, а помоћи ни од кога. Колики је значај 
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Карађорђа био за Србе и Србију тога времена, објашњава 
Прота момцима који су били задужени да увијек буду уз 
Вожда у случају изненадних упада Турака „јербо је Ђорђе 
свију нас врховни вожд, а ви њега чувате као један аманет 
народни; и који отсад не буде у највећој опасности са њим, 
већ од њега одустане, тај ће се звати издајица народни, и 
ми ћемо онога који би га издао у чем изнаћи и уфатити, пак 
не само њега, но и његову целу фамилију јоште, и од тет-
ке дете, на ватри спржити.“ Издајнике су заиста чекале 
сурове казне, али тако су се морале чувати највеће народне 
вриједности, да не кажем светиње.

Једина већа светиња за устанике од Вожда су били крст 
и свето јеванђеље – на њима се заклињало на вјерност, са 
њима се ишло у бој, а они су стајали на средини стола  за 
којим је засједао Совет, устаничка влада. Свјесни су устани-
ци, а Прота поготову, да су ова два симбола сачувала народ у 
својој вјери, култури и традицији у временима најцрњег роп-
ства и да се с њима једино може и кроз устанак, а и послије 
њега у изградњу државе. „Зато треба нашим калуђерима 
благодарити што су нам манастире сачували, где се наше 
свештенство учило, и нашу веру и обичаје сачували, те се 
нисмо истурчили и пошокчили ...“ каже Прота. Знао је он 
одлично потребу посебног устројства духовне и свјетовне 
власти, али и значај њиховог јединства за судбину народа, 
знао је да немањићки двоглави орао једном главом симбо-
лише духовну, а другом свјетовну власт над истим тијелом, 
тијелом народа и државе,  па зато савјетује „нема цркве ни 
уредбе без мирске власти, а ни мирске без духовне; тре-
ба једна другу да поткрепљава, ако су раде да обе власти 
постојане буду.“ И, заиста, никада у Србији то јединство 
није било снажније ни благотворније као у вријеме устанка, 
никада се није јединственије и сложније радило у интересу 
народа као тада.

А како се витешки и часно чува и брани народ, 
најдоследније је показао Јанко Катић који на преговорима 
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са Турцима позива Кучук-Алију, једног од вођа дахија: „... 
ујутру рано нека изађе на Дедино Брдо или у Врачар, где он 
воли, па хат му, хат ми; кубура му, кубура ми; гардија му 
(миждрак) , гардија ми; сабља му, сабља ми; чиме он воли, 
да ја и он мејдан поделимо, а сиротиња нека мирна буде!“ То 
је чин достојан средњовјековних витезова и најљепших сти-
хова епске народне јуначке пјесме. Заштита раје сиротиње је 
мотив око кога је српски народни пјевач у стиховима исплео 
легенду о Марку Краљевићу чије су етичке норме са стихом 
пјесме усвојиле и устаничке вође.

Свјесни су били Срби да су голоруки устали против моћне 
царевине од које је стрепјела цијела Европа, али другог из-
бора нису имали, питање је било бити или не бити. У таквој 
неравноправној борби требало је осим вјере у властиту сна-
гу и одлучност, божанску правду и издржљивост скупљану 
вјековима имати још неку наду, још неку сламку спаса за 
коју се утопљеник хвата. Та сламка нада била је хришћанска 
Европа и православна Русија. Нада у хришћанску Европу је 
била узалудна. Од ње су добили онолико оружја и муниције 
колико су могли да плате. За њих су Срби били добри само 
онда када су их могли употријебити као властито оружје за 
остварење личних циљева. Ни нада у православну Русију 
није била боља, али та се истина није никада смјела при-
знати, ни у сну, ни самом себи. Чак ни онда кад Чартори-
ски, министар иностраних дела Русије, Проти без имало ди-
пломатског увијања каже: „Хорошо; но Сербија от Росији 
очен далеко, а ми с Турками пријатељи...“ он не престаје да 
вјерује у ту „велику једнородну и једновјерну Росију“ и ту 
вјеру и наду по повратку преноси на народ, а јеванђеље које 
је добио на дар у Русији чува као највећу народну светињу. 
Та вјера у „велику једнородну и једновјерну Росију“ траје у 
Србији до дана данашњег и трајаће док буде Срба и Руса без 
обзира на сва искушења кроз која су односи ова два народа 
пролазили.
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Основна порука Мемоара је да се никада не смије клону-
ти, препустити очајању, признати безизлаз, да нада никада 
не смије умријети, посебно не код оних који воде народ. И 
у тренутку док посматра у ватри поробљену Србију, Про-
та не клоне духом него тражи излаз: „Видим и димове од 
запаљених селских кућа: једне од Шапца, а друге од Београ-
да у небу се састају, у ведру дану облак начинили, и за сваког 
Србина, који чује и види, канда га у срце ударају, или сам у 
огњу гори. Сад ми дођи, о витијо, слушај и гледај и опиши 
ако можеш ондашње грозно позорје народа српскога, а наи-
паче од Мораве те до Београда, где ни јунија дјети обојего 
пола ни стољетнија старци не пошчажа, сја!...У таквом 
крајњем недоуменију помислим: небо високо, земља тврда, 
а од Цесарији Турци воду затворили, бегати се нема куда, 
а бранити се не можемо. Неизбежно ропство и смрт ви-
дим. Презнем и отргнем се из руку очајанија, и аки од сна 
пробудим се и помислим: а да л’ би се јоште у чем себи и 
свом роду помоћ могло?“ И налази излаз – послати стри-
ца Јакова да моли Турке да поштеде „сиротињу од паљења, 
сечења и робљења“ јер „шта ће цару пуста земља, шта ће 
им Србија кад све Србе исеку.“ За спас народа треба моли-
ти и црног врага, за спас народа треба жртвовати можда и 
рођеног стрица: “Јакове, ти си од свију нас овде старији ба-
рем двадесет и пет година, умри пре нас двадесет и пет 
дана, а мораш спасти толику сиротињу од паљења, сечења 
и робљења.“ И план је успио, Турци се обуставили паљења 
и убиства, схватили су да им убијена и спаљена земља не 
треба, а народ је сачуван за неку нову буну у коју је Прота 
био сигуран да ће доћи и да мора успјети, јер народ који је 
једном осјетио своју снагу и јачину и доживио чари слобо-
де, то никада не заборавља и никада се неће помирити са 
ропством. То је народ који ропство никада није признао ни 
прихватио као начин живљења.

Мемоари Проте Матеје Ненадовића су вјерна слика 
Срба и Србије у најсудбоноснијем тренутку за српски на-
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род послије Косовске битке. Знао је Матеја да процијени 
историјски значај догађаја и личности, да препозна у чему 
се крије народна снага и одлучност, шта тај народ хоће и 
жели, колико може и смије. Он је сав израстао из тог народа, 
из његове вјере, културе и традиције, из његових обичаја, 
трпљења и надања, из његовог предања и пјесме, из његове 
непоколебљиве вјере у божанску правду и истину. Због 
тога је том народу могао да буде и прота, и војвода, и први 
совјетник; због тога је и знао како и куда тај народ водити; 
због тога га је тај народ волио, поштовао и слиједио – на-
род је у њему препознао себе, а он себе у народу. Мемоа-
ри данас нису само вјеродостојан историјски документ ни 
вриједан књижевни текст, они су много више од тога. Они 
су мудрост вођења народа, етичка норма односа вођа и на-
рода, историјска опомена и путоказ и незаобилазна лекција 
из етике, али само за оне који их знају читати у контексту 
историјског времена о коме говоре и проналазити у њима 
свевременске константе, а њих има напретек. Због тога 
ће Мемоари, без обзира на временску удаљеност догађаја 
о којима говоре и архаичност језика и стила, увијек бити 
живо, интересантно и актуелно дјело.
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 РЕАЛИЗАМ  У СРПСКОЈ 
КЊИЖЕВНОСТИ

Дати приказ српског реализма у књижевности значи 
истражити његове временске и  просторне одреднице, 
тематске, стилске и језичке особености, систематично и 
прегледно дати сву разноврсност језичког израза и књи же-
вних утицаја на хетерогеном друштвеном и културном про-
стору српског народа у другој половини деветнаестог вијека, 
истакнути посебности појединих аутора, али и заједничке 
компоненте које их обједињују у истом времену и истом 
књижевном поступку,  дати и слику општих друштвено-
економских односа, културних институција и утицаја. 

Срби су у том периоду живјели у двије националне 
државе у формирању (Србија и Црна Гора) и двије 
царевине (Аустро-Угарска и Турска) духовно обједињени 
православљем, државотворном свијешћу, народном етиком 
и Вуковим језиком који се тек формира као књижевни. 
Крупне су разлике биле у друштвено-економским односима 
и културним утицајима. У Војводини и Војној крајини, које 
су биле у саставу Аустро-Угарске, већ се формира грађанско 
друштво под снажним средњоевропским утицајем. У тек 
ослобођеној Србији још су јаке патријахалне норме развијене 
у породичној задрузи и под утицајем народне митологије 
из Вукових етнографских дјела. У Црној Гори дјелују 
племенски савези на етичким нормама из народне епике и 
херојско-патријахални морал. Босна и Херцеговина сталним 
бунама и устанцима тежила је националном ослобођењу, али, 
нажалост, само успијева да 1878. године једног господара 
(Турску) замијени другим (Аустро-Угарском). Срби у јужној 
Србији, Рашкој и на Косову чамили су у кметском положају 
обесправљене раје. Управо овакви друштвено-економски 
и политички услови су допринијели формирању два типа 
реалистичког израза у српској књижевности – војвођански 
и србијански.
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Реалистичке тенденције у српској књижевности 
Војводине јављају се још у времену просветитељства код 
Јована Стерије Поповића у његовом пародичном Роману 
без романа и комедијама Лажа и паралажа, Покондирена 
тиква, Тврдица и Родољупци. У њима са доста ироније и 
сатире слика стварни свијет војвођанских малограђана и 
тиме удара темеље наше ралистичке комедије, коју ће на-
ставити Коста Трифковић релистичком драматизацијом 
малограђанског свијета, посебно у комедијама Избирачица 
и Љубавно писмо и на крају Бранислав Нушић који је 
хумористичким средствима приказао паланачке нарави и 
страсти. Захваљујући највише њиховом раду дошло је до 
формирања Српског народног позоришта у Новом Саду 
(1861) и Народног позоришта у Београду (1868) које ће до 
данас остати двије најпрестижније театарске установе код 
Срба.

Реалистички елементи се јављају и у времену највећег 
романтичарског одушевљења и код најгласнијих пјесника 
родољубиве и борбене поезије – код Змаја у сатиричним 
пародијама и чак и код Ђуре Јакшића у Сиротој Банаћанки 
и у пјесми Калуђери. Међутим, први истински представник 
реализма европског типа чији је циљ „реална слика живота“ 
је Јаков Игњатовић, писац првих друштвених романа код 
нас. Истина, има у њима значајних трагова средњоевропског 
бидемајеризма – носталгични сентиментални однос према 
ономе што је било некад, а хумористички однос према но-
вом, но они битно не утичу на објективну слику друштве-
них односа и изградњу карактерних типова што је у сушти-
ни основна црта реалистичког приповиједања.

Србијански реализам развијао се под снажним утицајем 
Вукових етнографских списа, народног предања, анегдоте, 
легенде и мистике. Ти фолклорни елементи посебно су 
карактерстични у приповједању Милована Глишића, Јанка 
Веселиновића, Стефана Митрова Љубише и Стевана Сремца. 
Глишић је оснивач српске сеоске приповјетке у којој спаја 
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социјалне (власт и зеленаштво) и фолклорне (празновјерје 
и фантастика) аспекте сеоског живота. Веселиновић тим 
темама у Сликама из сеоског живота, Пољском цвећу, Од 
срца срцу и Рајске душе даје лирска обиљежја са идиличним 
и баладичним тоном. Стефан Митров Љубиша, посебно у 
Кањошу Мацедоновићу и Причањима Вука Дојчевића, на-
родну анегдоту претвара у реалистичку слику обојену бла-
гим хумором. Стеван Сремац већину својих дјела,чак и ши-
роке епске форме какве су Поп Ћира и поп Спира и Ивкова 
слава, заснива на народној анегдоти коју претвара у широку 
реалистичку хумором обојену слику људи свог времена.

У другу групу српских реалиста спадају они који 
су се у значајној мјери ослободили Вуковог утицаја и 
фолклорних елемената и српску реалистичку приповјетку 
приближили периоду модерне. Ту спадају Лаза Лазаревић, 
Светолик Ранковић, Сима Матавуљ и Радоје Домановић. 
Лазаревић психолошком анализом ликова, снажном 
мотивацијом њихових поступака, експресивним дијалозима 
и симболичним описима српску релистичку приповјетку 
доводи до стилског савршенства. Ранковић, сликајући 
порушене идеале и изневјерена очекивања, уводи психолошку 
дескрипцију и унутрашњи монолог чиме наговјештава 
период модерне. Матавуљ фолклорним хумором, али 
реалистичком опсервацијом и изванредним смислом за 
детаљ и локално даје објективне слике далматинског, 
београдског и црногорског живота. Домановић послије 
приповјетки из сеоског и варошког живота (Рођендан, 
Објава,  Слике са села) израста у најзначајнијег сатиричног 
приповједача у српској књижевности који алегоричним и 
гротескно-фантастичним поступком исмијава корумпира-
ни аутократски режим Обреновића и пасивни и послушни 
народ (Данга, Вођа, Страдија, Мртво море).

Српски реализам за разлику од европскога, који се 
претежно манифестовао у приповједачкој прози, исказао се 
у сва три књижевна рода - епском приповједању (највише),  
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комедији и поезији. Истина само се један пјесник - Војислав 
Илић, може сврстати у овај временски период, али он је 
значајан и самим тим што је премостио период од веома 
богате и разноврсне романтичарске поезије према стилски 
разноврснијој и изражајнијој поезији у периоду модерне. 
Почео је као романтичар са интимном-субјективном лириком 
и историјско-митолошким мотивима из класичне, словенске 
и далекоисточне прошлости, наставио као реалистички 
сликар савременог сеоског и урбаног простора, а завршио 
као зачетник симболизма. Тако је у свом дјелу спојио три 
велике књижевне епохе.

Српски реализам је по књижевним жанровима био 
изузетно разноврстан, по регионалним обиљежјима 
свеобухватан (обухватио све српске просторе од Далмације 
и Црне Горе до Војводине), а по језичком изразу дао значајан 
допринос богаћењу Вукове лексике и књижевно-језичке 
норме. Почео је он још у времену романтичарског заноса и 
доминације да би се у пуној мјери остварио седамдесетих 
и осамдесетих година деветнаестог вијека. Наставио је да 
живи у друштвеној тематици и социјалној карактеризацији 
ликова, али другим стилским поступцима, и у периоду 
модерне код Боре Станковића, Петра Кочића, Светозара 
Ћоровића... Иако је временски кратко трајао (скоро само 
двије деценије) оставио је српском културном наслеђу 
непроцјењиве вриједности на чијим темељима се развија 
наша књижевна продукција све до данас. 
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СУКОБ СТАРОГ И НОВОГ У ШКОЛСКОЈ 
ИКОНИ ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА

Срби су једини хришћански народ који има крсну славу. Сва-
ка породица као свог заштитника има једног светитеља преко 
кога остварује не само везу с Богом него и са својим прецима, 
са њиховом културом и традицијом. Икона тога светитеља им 
стоји на почасном мјесту у дому да их стално опомиње на то 
ко су и које врлине морају развијати и које вриједности морају 
чувати. И не само породице већ и поједини еснафи, установе 
и насељена мјеста имају своју славу. Тако је Свети Сава крсна 
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слава свих српских школа и његова икона у свакој учионици 
ђаке опомиње на то ко су и какав им је пут слиједити. Ову 
осмовјековну традицију неки су, под изговором обрачуна са 
прошлошћу и прихватања новог и савременог, напуштали и 
редовно се налазали на странпутици заборављајући да „про-
шлост није све што је прошло ни будућност све што ће доћи“. 
Управо тај однос традиционалног и савременог, старог и новог, 
је основна тема приповијетке Школска икона  Лазе Лазаревића 
у којој икона израста у симбол свих оних моралних норми које 
је сеоска патријахална заједница створила и које вриједи чува-
ти и сачувати.

Лазаревић је по образовању европејац, по опредјељењу 
из студентских дана марковићевац, по занимању љекар ху-
маниста, а по унутрашњој вокацији лиричар. Баш тај лири-
зам, који је носио дубоко у души и који је био потхрањиван 
бескрајном љубављу према мајци и породици, учинио је да се 
европејство и социјалистичке идеје повуку пред идеализова-
ном сликом сеоске патријахалне  заједнице којој су једнако 
пријетили и капиталистички друштвени односи да је економ-
ски униште и идеје социјализма да је морално дезинтегришу. 
Својим приповједачким даром Лазаревић је ступио у одбрану 
те заједнице и моралних вриједности које је она створила. То 
је сама срж скоро цјелокупног његовог приповиједања.

У приповијеци Школска икона то је постало и јасно фор-
мулисана и  сасвим лако препознатљива тема. То је слика 
села које приповједач (а приповједач је човјек баш одатле 
који је много избивао на страни) именује само са наше село. 
И оно заиста  припада свима заједно и сваком појединачно. 
Заједничка им је и школа, и црква, и цјелокупна црквена 
имовина, и учитељ, и поп па чак и попово дијете, које му 
се родило под старе дане, постаје дијете цијелог села које 
учествује у његовом крштењу и школовању и носи име наша 
Мара. Сви се међусобно поштују, слажу и помажу. Сиромаш-
ним помогну поп и попадија црквеном односно народном 
имовином, а у раду инокосним мобе. Има у тој заједници 
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и неспоразума, и то крупних, када се прошћем ломе ребра, 
али то се све рјешава јавно, у цркви, пред цијелим селом, а 
кавгаџије „послије службе: цмок!“ 

У такву заједницу једног дана долази нови учитељ, млад 
и образован, предан социјалистичким идејама, пун прези-
ра према селу и сељацима, посебно према њиховом попу. 
Затворен је и некомуникативан, одбија сеоско гостоприм-
ство и попову пружену руку. Свом другу пише: „Народ је 
глуп и затуцан! Имају неког попенду који је још са два- три 
капиталиста притиснуо пола села...“ Тако он пише о селу 
отвореног срца и попу који нема ништа лично своје, чак 
ни рођено дијете. Село га не прихвата, али га и не прогони 
све док једног дана није кренуо да бјежи са њиховом Ма-
ром. Тада се у олујној ноћи диже цијело село, не да прогна 
учитеља, већ да врати своју Мару. У ноћи се запали школа, 
а поп као изван себе улети у пожар и из ватре износи икону 
светог Саве. Тешко повријеђен лежи на постељи са иконом 
на срцу. Мара долази покајнички и он умире блажен свјстан 
да је сачувао вриједности које је цијелог живота градио, а 
које симболишу икона и Мара.

Тако је Лазаревић сачувао и јединство породице и 
јединство села пред насртајем једног пустолова који нити 
зна куда иде нити шта стварно хоће. Тај тријумф ће снажно 
нагласити у епилогу двјема сликама – учитеља који тамо 
негдје у неком граду туче и злоставља жену и Маре у учи-
оници међу ђацима загледане у икону светог Саве коју је из 
запаљене школе спасио и са њом на срцу умро њен отац, 
баш као у Први пут с оцем на јутрење – Пера Зелембаћ на 
робију, а Митар у цркву.

Ликови су оштро супростављени, не по међусобном су-
кобу, већ по карактерним особинама. Поп је дијете села које 
га је прихватило и отхранило онда када су му Турци убили 
оца. Цијело село доживљава и према њему се односи као 
према својој породици. Није се школовао (нешто је научио 
у дјетињству од оца свештеника),  али је све то надокнадио 
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личним поштењем, љубављу према људима  и исконском 
животном мудрошћу, тако да је постао основни стожер села, 
његова морална вертикала. Нема ништа лично своје - све 
чиме се служи не припада њему, чак ни цркви, већ народу. 
За себе каже: „ ... кога сам крстио, није се потурчио; кога 
сам вјенчао, није се раставио; а кога сам опојао, није се по-
вампирио.“ Није да он не прихвата учитеља, већ учитељ не 
прихвата њега. И поред тога није супростављен школи, већ 
своје сељане завјетује да прво граде школу па онда цркву и 
да своју дјецу школују како би се образована могла супро-
ставити занесењацима и себичњацима какав је био њихов 
учитељ, да би спремно могла дочекати ново доба и у њему 
сачувати оно што се чувати мора – људскост.

Учитеља писац у причу уводи описом његовог физичког 
изгледа. Нема у том опису ништа људски топло и привлач-
но, све је страно и кицошко, почевши од сламнатог шешира 
са црвеном траком до допола затворених очију које гледају 
у страну. Никога не удостоји лијепом ријечју, чак ни пру-
жену руку ником не прихвати. То су ти нови људи, пуни 
презира и ироније према свему и свакоме, неспособни да у 
човјеку препознају човјека и да га прихвате као род рођени. 
Отуђио се од села и сељака  које би хтио да мијења по својим 
књишким обрасцима. Не одбацује њега средина у коју је до-
шао, већ он њу презире и не прихвата.

Тако се цијела приповијест одвија на међусобној 
супростављености ова два лика – попа као чувара старих 
патријахалних норми и вриједности и учитељ као носиоца 
новог схватања живота индвидуализованог и себичног. Попа 
писац слика са много топлине, симпатија и поштовања. На-
рочито су упечатљиве слике односа сељака према своме попу 
и поштовања које му и сам владика указује. Учитељ дјелује 
антипатично и својим изгледом и сваким својим поступком. 
Погрешно би било из овога закључити да су поп (а тиме и 
писац) против свега новог што доноси вријеме, они су само 
против тога да се  „са прљавом водом не избаци и дијете.“
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ЕСЕЈИ ИВЕ АНДРИЋА

Иво Андрић је сигурно један од најзначајнијих (ако не и 
најзначајнији) писаца српске књижевности 20. вијека. По 
тематици, идејној орјентацији, односу према друштву и 
човјеку, историји и умјетности, књижевној техници и изразу 
он је јединствена појава изван свих књижевних покрета, 
праваца, програма и ангажовања на простору Балкана у 
20. вијеку. Његова биографија би се најкраће могла сажети: 
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рођен у Доцу код Травника, дјетињство провео у Вишеграду, 
школовао се у Сарајеву, студирао у Загребу и Грацу гдје је 
докторирао на тези Развитак духовног живота у Босни под 
утицајем турске владавине, вријеме Првог свјетског рата 
провео у затвору као припадник револуционарне организације 
Млада Босна, 1921. године сели се у Београд гдје остаје до 
смрти 1975. године.  Вријеме од 1921. до 1941. године провео у 
дипломатској служби, Други свјетски рат провео је Београду 
стварајући  у самоизолацији своја најзначајнија књижевна 
дјела за која ће 1961. године добити Нобелову награду.

Књижевно дјело Иве Андрића можемо подијелити у че-
тири жанровске области:

а) поезија – 70-ак интимно исповиједних пјесма писа-
них слободним стилом ближе прозном изразу које се више  
доживљавају као лирски записи него јединствене структуре 
лирске пјесме, 

б) поетско-медитативна проза – обухвата лирске записе 
Ex Ponto и Немири, програмску прозу Стазе и Мостови и меди-
тативну прозу Знакови поред пута и Свеске које су постхумно 
објављене и које је критика назвала књигама мудрости,

в) критичко-есејистичка проза – којој припадају огле-
ди о Матошу, Скерлићу, Матавуљу, Кочићу... и есеји о Вуку 
Караџићу, Његошу, Гоји, О причи и причању и

г) наративна проза – приповијетке у којима је прика-
зана цијела галерија ликова претежно из Босне који се у по-
трази за свјетлошћу живота и личном срећом сукобљавају са 
окрутном друштвеном и историјском стварношћу и постају 
њене жртве и  романе у којима је дата хроника историјских 
сукоба цивилизација и човјекове судбине у њима на тлу Бос-
не (На Дрини ћуприја, Травничка хроника, Омерпаша Ла-
тас, Проклета авлија) и грађански роман Госпођица.

Наравно, приповијетке и романи представљају врхунац 
Андрићевог књижевног стваралаштва, а све остало је у 
функцији или њиховог настанка или објашњења њихових 
умјетничких и хуманистичких порука.
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Есеји су прелазна књижевна врста између научне анали-
тичности и књижевне субјективности. Обично су то осврти 
на друштвену,  етичку, културну или умјетничку пробле-
матику. Поријекло таквог начина писања може се наћи још 
у старој Грчкој и Риму, а данас се развио чак у цијели та-
козвани роман есеј. Скоро сви Андрићеви есеји преиспитују 
смисао и начин умјетничког стварања, однос умјетника и 
дјела, функцију умјетности у животу појединца и друштва. 
Најзначајнији његови есеји су Вук, реформатор и О Вуку као 
писцу, Његош као трагични јунак косовске мисли, Разговор 
са Гојом, О причи и причању, Мостови... Наравно, овдје нису 
унесени текстови који као посебни есеји чине јединствену 
структуру његових романа.

а) Вук, реформатор и О Вуку као писцу су два посеб-
на есеја у којима  Андрић истражује Вуков значај за развој 
српског језика, књижевности и културе уопште. О Вуку су се 
у нашој лингвистици, историји књижевности па и националној 
историји ломила копља од појаве његове Писменице и Мале 
простонародне пјесмарица 1814. године до наших дана. Једни 
му никада нису опростили што је увођењем народног језика 
у књижевност и реформом писма потиснуо у заборав српску 
средњовјековну књижевност, направио дисконтинуитет са 
њом и лишио савремени језик њених богатих изражајних 
могућности. Други су, а и Андрић са њима, увиђајући богат-
ство изражајних могућности народног језика и непроцјењиво 
благо народних умотворина створених на њему, бранили , а 
и данас бране, његове реформе. Андрић у Вуку види рацио-
налног човјека који реално цијени стање у култури свог на-
рода, објективно процјењује могућности његовог језика и 
вриједности његових прича, пјесма, бајки, легенди, анегдота... 
Он није само реформатор језика, него и први писац на томе 
језику који непогрешиво осјећа и користи све његове изражајне 
могућности. Све своје ставове из ових есеја Андрић је показао 
и у свом дјелу, уносећи у њега не само снагу народног језичког 
израза, већ и цијеле митове, легенде и предања.
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б) Његош као трагични јунак косовске мисли је есеј 
који ће умногоме опредијелити Андрићево књижевно ства-
ралаштво – његово интересовање за националну историју, 
за митове и легенде, за хронике догађаја и ликова. Уоста-
лом, зар сукоб цивилизација у Горском вијенцу није исто 
што и сукоб истока и запада у Травничкој хроници и зар и 
Његош и Андрић нису заробљеници историје, зар и један и 
други нису дубоко замишљени над судбином човјека и на-
рода. Есејем о Његошу као да је писац унапријед одредио 
предмет интересовања, теме дјела, простор и вријеме и реф-
лексивност своје прозе.

в) Разговор са Гојом, објављен још 1935. године, посвећен 
је судбини умјетника и судбини умјетности у свијету. Има-
гинарни разговор са славним и већ одавно умрлим шпанским 
сликаром Франсиском Гојом (1746 – 1828) је монолог слика-
ра који је још 1792. године потпуно оглувио, а у суштини то 
је пишчев монолог о умјетности којом ће се цијелог живота 
бавити и начину на који ће то радити. Због чега разговор баш 
са Гојом?  Гоја је као дворски сликар барокне раскошности 
био слављен и хваљен. Послије слика Гола Маја и Обучена 
Маја нашао се на удару инквизиције, пао у заборав и сав се 
посветио и поистовјетио са својом умјетношћу. Настају тада 
слике, цртежи и графике које ће га издвојити из барока и 
којима ће отворити врата романтизму и импресионизму. Та-
кав усамљеник и посвећеник је требао Андрићу да му казује 
о судбини умјетности и умјетника.Слијепи сликар прорекао 
је писцу његов животни пут, видио је да ће се повући у себе 
и сав посветити умјетничком стварању. Већег усамљеника 
и посвећеника свом дјелу српска књижевност није имала. 
Андрић на разговор полази као на сусрет са историјом. 
И сами га пејзаж у коме се смењују средњовјековне кате-
драле и челични телеграфски стубови на то подсјећа. У 
првом сусрету са старим господином у тамнозеленој каба-
ници и са црним шеширом на глави потврђује се потпуно 
разумијевање.( „ Да, господине, “ рекао је неко поред мене, 
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потврђујући моје мисли као да сам их гласно казао.) Одмах 
потом сликар ће се пожалити на неразумијевање на које 
умјетници наилазе. Они су несхваћени и неприхваћени 
међу људима у свом времену. „Уметник је сумњиво лице, 
маскиран човјек у сумраку, путник са лажним пасошем.“ 
Људско неповјерење их стално прати и они су принуђени да 
лијек од усамљености траже у стварању, у својим дјелима, у 
ликовима које сами обликују и којима дају душу и карактер 
по вољи своје умјетничке имагинације. И њихово дјело ће 
бити осуђено на усамљеност јер насликани људски лик је 
сам, једном издвојен заувијек, он „ нема ни оца ни мајке, 
ни сестре, ни дјетета... нема куће ни времена, ни наде, че-
сто ни имена...он представља бивши живот, угушен да би 
могао трајати.“ Он је сублимација свих особина које чине 
један карактер, сложене онако како је сликарева тетка учи-
ла своју кћерку да тка на разбоју: „ Збијај, збијај то боље! 
Што га жалиш? Збијај то јаче! Гушће! Не ткаш сито! “ 
То је једини рецепт који умјетник умјетнику даје о начину 
стварања умјетничког дјела. На тај начин умјетник из реда 
створеног у природи, а који је са становишта човјека који 
мисли, пун нереда, ствара један нови виши ред, један нови 
љепши и хуманији свијет, свијет умјетничког дјела. Иако 
у различитим свјетовима и средствима изражавања, иако 
у различитим временима, два умјетника налазе потпуно 
разумијевање и сагласност. 

г) О причи и причању је свечана бесједа коју је Андрић 
одржао приликом пријема Нобелове награде за књижевност 
1961. године. Бесједа је у цјелости посвећена умјетности 
приповиједања. Прича је стара колико и човјечанство. 
Настаје из исконске човјекове потребе да искаже своја 
осјећања и мисли, да ствара нове љепше свјетове, да се њом 
супростави грубости живота и његовој неумитној пролаз-
ности, да продужи своје трајање у простору и времену, да 
створи илузију трајања, заборави пролазност и одложи смрт 
као што је чинила Шехерзада у својим причама. Задатак 
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приче и причања је „ да помогне човјеку да се нађе и снађе 
“(прагматички смисао), „да нам осветли тамне путеве на 
које нас често живот баца“ (сазнајни смисао), да нам каже 
„шта би требало чинити, а шта не “ (васпитно-морални 
смисао). У причама је „ права историја човечанства “ због 
чега и није важно да ли се писац бави садашњошћу „ или 
се враћа у прошлост, односно залеће у будућност, јер свуда 
и увек у питању је судбина човекова. “ Причање, да би чи-
таоцу било прихватљиво, мора бити лијепо, једноставно и 
убједљиво, а да би такво било писац се мора поистовјетити 
са причом, утонути у њену суштину и смисао. Закључујући 
бесједу,  Андрић поручује да писац и дјело треба да „ служе 
човеку и човечанству “ ако тога нема онда се губи онај узви-
шени смисао постојања писца а и његове приче.

д) Мостови су кратак есеј или поетска проза о Андрићевој 
сталној инспирацији – о мостовима као спони међу простори-
ма, људима и народима, као симболу постојања и трајања у 
времену нечег што спаја вјекове, историјске догађаје и лич-
ности. Суштину њиховог значаја писац је казао већ у самом 
уводу: „Од свега што човек у животном нагону подиже и 
гради, ништа није у мојим очима боље и вредније од мостова. 
Они су важнији од кућа, светији од храмова. Свачији и пре-
ма сваком једнаки, корисни, подигнути увијек смислено, на 
месту на коме се укрштава највећи број људских потреба, 
истрајнији су од других грађевина и не служе ничему што је 
тајно или зло. “ Сад је сасвим разумљиво због чега се мост 
нашао као основни симбол и у његовом вјероватно најбољем 
роману На Дрини ћуприја и најбољој приповјеци Мост на 
Жепи. Они служе истом ономе чему служи и умјетност „ да 
не буде дељења, противности ни растанака.“ 

Андрићеви есеји су у својој суштини његов књижевни 
програм кога је он посвједочио својим цјелокупним живо-
том и дјелом. Тај програм се најлакше може препознати у 
његовим приповјеткама и романима, а они су најважнији 
елементи у пишчевом цјелокупном опусу.
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УМЈЕТНИК И ЊЕГОВО ДЈЕЛО У 
ПРИПОВИЈЕЦИ ИВЕ АНДРИЋА 

„МОСТ НА ЖЕПИ”

Настанак умјетничког дјела и однос творца и дјела 
је тема којој се Андрић често враћао. Њу ћемо фрагмен-
тарно срести скоро у свим већим наративним дјелима, у 
појединим приповјеткама и у посебним есејима. О загонеци 
приче и причања говори у Проклетој авлији, а то је била 
тема и свечане бесједе изговорене на пријему Нобелове на-
граде за књижевност. Односу сликара и слике посвећен је 
есеј Разговор са Гојом, а функцији умјетности алегоријска 
басна Аска и вук.  Друга велика Андрићева тема су мосто-
ви. Њих срећемо у  више поетсколирских записа и посеб-
но у великој поетскоисторијској синтези На Дрини ћуприја. 
Обје ове теме су се среле у приповјеци Мост на Жепи. У 
њој су дате слике мецене (велики везир Јусуф), умјетника 
(безимени неимар), умјетничког дјела (Мост на Жепи) и 
друштвене средине у којој дјело настаје и траје (Жепа и 
Жепљани). Мост се индетификује са умјетничким дјелом, 
градитељ са умјетником, процес градње са процесом на-
станка умјетничког дјела без обзира на врсту умјетности.

Мецена чијом вољом и средствима настаје умјетничко 
дјело (Мост на Жепи) је велики везир Јусуф. Кад му је било 
девет година, одведен је из свог села. Нека танка нит која га 
је спајала са завичајем увијек је живјела у њему, али на путу 
успјеха и славе до везирских висина много тога се морало 
жртвовати јер „нико не познаје и не слути наличје славе ни 
цену по којој се успех стиче.“ Тек кад је велики везир поср-
нуо, кад је пао у немилост као жртва једне опасне интриге, 
„кад између живота и смрти и између славе и пропасти 
није било размака ни колико је оштрица ножа“, живећи у за-
точеништву и осами, сјетио се „свог порекла и своје земље.“ 
Тада  је схватио колико су власт и слава, богатство и моћ 
пролазни па се окренуо трајним вриједностима – завичају и 
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помоћи људима. Из тога пада и осаме, из девизе „У ћутању 
је сигурност“ никла је идеја о градњи моста у родном мјесту 
Жепи, тамо у далекој и мрачној Босни. Кад је мост био завр-
шен, везир одби приједлог да се на њему упише када је зи-
дан ни ко га подиже. „Тако остаде мост без имена и знака.“ 
Тешко је одгонетнути прави узрок оваквом везировом ста-
ву – или је то плод девизе „У ћутању је сигурност“ или је 
свијест да мост припада неимару или је жеља да дјело живи 
само свој живот без мецене и неимара – остало је неизрече-
но. Једино је извјесно да је дјело настало из свијести о про-
лазности моћи и славе и из ћутања и осаме.

Неимар (градитељ, умјетник) је остао безимен. Живи 
сам у брвнари, нити му ко долази нити он коме одлази. 
Сав је посвећен своме дјелу – стално нешто мјери, рачу-
на, пише, куцка... „асли и није он човјек к’о што су други 
људи.“ Он је сав посвећен своме дјелу – грађевину и ноћу 
обилази, а „нит’ говори нит’ ромори“. Када је мост био завр-
шен, одлази неимар, а да се није ни осврнуо на њега – то 
је још једна загонетка тајанственог и усамљеног ствараоца. 
На путу за Цариград разболио се од куге и умро у болници 
италијанских фрањеваца. „Иза себе није оставио ни дуга ни 
готовине, ни тестамента ни каквих наследника.“ Остало 
је само дјело и то и оно безимено да живи свој аутономан 
живот. У неимаровој особености,  посвећености дјелу и 
усамљености лако је препознати типичног умјетника истог 
у свим временима, у свим умјетностима и на свим просто-
рима ове планете. Сва велика умјетничка дјела су настала 
из дубоке посвећености њима њиховог аутора, из његове 
усамљености и напорног рада у самоћи и тишини. Само из 
те грознице стварања, великог одрицања и непроспаваних 
ноћи ређају се дјела изузетне љепоте и вриједности.

Мост као умјетничко дјело мукотрпно се рађа из ве-
зирове усамљености и неимарове посвећености и упорно-
сти.  Борио се са оскудицом новца, са поплавом, са дивљим 
ћудима ријеке, са шапатом у народу „да Жепа не да моста 
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на се.“ Нико осим неимара није могао наслутити  каква 
ће се љепота појавити иза мреже скела и набацаних брда 
материјала. А онда се једног дана појавио нестваран у свој 
својој љепоти  „витак и бео, сведен на један лук од стене до 
стене.“ Није само мост умјетничко дјело пред којим застаје 
дах, већ је и његова слика у Андрићевом приповједању мало 
ремек-дјело. „Изгледало је као да су обале избациле једна 
према другој по запењен млаз воде, и ти се млазеви суда-
рили, саставили у лук и остали тако за један тренутак, 
лебдећи над понором... Дуго нису очи могле да се привикну 
на тај лук смишљених и танких линија, који изгледа као да 
је у лету само запео за тај оштри мрки крш, пун кукури-
ковине и павити, и да ће првом приликом наставити лет 
и ишчезнути.“ Пред овом сликом  као и пред сваким вели-
ким умјетничким дјелом човјек остаје без ријечи, очаран 
складом и љепотом пјесничког израза. По томе се права 
умјетност издваја од просјечности и живи у времену сама 
за себе, као Мона Лиза са својим загонетним осмјехом, без 
свог аутора. Вјероватно је зато и мост остао безимен. Можда 
се баш у овој слици крије тајна због чега неимар одлазећи 
неће да пређе преко моста, неће кораком да повриједи и ос-
крнави његову љепоту,него га превозе скелом преко ријеке. 
Можда је то и порука да дјело за умјетника нема употреб-
ну вриједност, већ да оно само служи љепоти. Можда је у 
томе и дајна због чега се одлазећи није ниједном осврнуо на 
своје дјело. Све можда, можда, можда... јер и приповједач 
(Андрић) је загонетан онолико, ако не и више, колико су за-
гонетни мецена и неимар.

У друштвеној и природној средини су осамљени и 
туђи и везир, и неимар, и мост. Везир је, носећи горко ис-
куство тамнице, крајње неповјерљив и затворен у своју де-
визу ћутања и почиње да више „посматра сенку коју ствари 
бацају него ствари саме.“  Неимар је осамљен у свом ства-
ралачком заносу. Људи су, тек кад је он отишао, схватили 
да о њему ништа не знају, осим да он није као што су други 
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људи. Ни његово дјело – мост се не уклапа у амбијент у коме 
је подигнут. Својом бјелином и љепотом одудара од брдови-
те и мрачне земље Босне какву везир носи у свом сјећању. 
Не уклапа се у растргани и пусти крај, у оштри и мрки 
крш испуњен кукуриковином и павити. Сви су осуђени на 
самоћу и тајновитост, једино ће приповједач („онај који ово 
прича“) осјетити „пријатан и чудан додир топлог клесаног 
камена“, одмах се са њим споразумјети и одлучити да му 
напише поетску историју. Само умјетник може разумјети 
умјетника и његово дјело. Мало је умјетника и њихових 
дјела које су њихово вријеме и животна средина прихвати-
ли и разумјели, већина њих у својој средини и свом време-
ну дјелују несхваћени и неприхваћени, дјелују као странци 
који са властитим простором и временом не знају пронаћи 
заједнички језик, него у њима остају вјечити странци, туђи 
и усамљени.

Сликајући историју градње Моста на Жепи, Андрић нам 
открива тајну о настанку умјетничког дјела, унутрашњи 
свијет ствараоца, судбину умјетника и његовог дјела у дру-
штвеној средини, простору и времену. То је прича умјетности 
о умјетности, умјетника о умјетнику и умјетничком дјелу. 
Тако два умјетничка дјела Мост на Жепи и приповијетка 
Мост на Жепи објашњавају једно друго, умјетност се 
умјетношћу тумачи.
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БОРИСЛАВ ПЕКИЋ: ХОДОЧАШЋЕ 
АРСЕНИЈА ЊЕГОВАНА

Српска књижевност друге  половине 20. вијека кре-
тала се дуплим колосијеком. Једним правцем се развијала 
књижевност израсла из револуције и народноослободилач-
ке борбе његујући традицију социореализма и називајући 
се касније новим реализмом. Она је имала снажну подршку 
владајућег режима – била су јој отворена врата издавачких 
кућа, јавних гласила, библиотека, друштвених признања и 
награда све док се не би у тежњи за слободом мисли и из-
раза дрзнула да повриједи идеолошке светиње револуције 
и социјализма, а тада је (хтјела то она или не) морала прећи 
на други колосијек дисидентске књижевности пред којом су 
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сва врата била затварана, а њеним ауторима на све могуће 
начине онемогућавано да стварају и да својим дјелом дођу до 
читалачке публике. Но, они се нису мирили са изолацијом, 
већ су се стваралаштвом упорно борили за слободу своје 
мисли и израза да би је распадом социјализма деведесетих 
година коначно и освојили, али не за трајно, јер слобода се 
увијек изнова осваја.

Борислав Пекић је био међу првим (ако не и први) 
српским књижевницима који су кренули у освајање слободе 
мишљења и стварања. Рођен је у Подгорици 1930. године у 
породици краљевског чиновника. Пред италијанским окупа-
ционим властима породица је избјегла у Београд. Са групом 
истомишљеника 1948. године оснива Социјалдемократску 
омладину Југославије са задатком да буде грађанска але-
тернатива социјалистичкој омладини. Због тога га хапсе и 
осуђују на петнаест година робије. У затвору се разбољева 
од туберкулозе па је превремено ослобођен 1953. годи-
не. По изласку са робије студира психологију и бави се 
драматургијом под сталном присмотром режима. Пасош му 
је враћен тек 1971. године када одлази у Лондон и тамо живи 
и ствара све до смрти 1992. године.

Књижевни дјело Борислава Пекића жанровски можемо 
подијелити у три области:

а) романи: Време чуда - алегоријска слика појаве 
хришћанства, Ходочашће Арсенија Његована - први 
грађански роман у српској послератној књижевности, Злат-
но руно - роман сага у седам књига на 3 260 страница са пре-
ко сто ликова о породици Његован – Турјашки у времену од 
1361. до 1941. године расутој на простору од Цариграда до 
Словеније, Беснило и Рађање Атлантиде - апокалиптична 
визија свијета у коме живимо и Године које су појели скакав-
ци  и Градитељи - слика социјалистичког друштва;

б) драмска дјела: обухватају преко тридесет ра-
дио, телевизијских и позоришних драма међу којима су 
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најзначајније Генерали или сродство по оружју и Како за-
бавити господина Мартина;

в) публицистичка литература: Писма из туђине у три 
књиге, Време речи – разговори које је са писцем водио Божо 
Копривица, Скинуто са траке – дневничке забиљешке које 
је приредио Предраг Палавестра.

Ходочашће Арсенија Његована је први Пекићев роман 
који га је издвојио као особеног књижевног ствараоца и по 
тематици, и по начину организовања књижевне грађе, и по 
идејној структури. Одмах је изазвао велико интересовање 
критике и читалачке публике и донио му Нинову награду 
за књижевност 1971. године. Власт је тада схватила да више 
не може ућуткати Пекића па му је вратила пасош и он је от-
путовао за Лондон. Ходочашће није значајно само по својим 
неоспорним умјетничким квалитетима него и по томе што 
је широм отворило врата слободи књижевног стварања у 
социјалистичком друштву, уствари, отворило је процес који 
се више није могао зауставити.

а) Тема романа је судбина грађанске породице у 
социјалистичкој револуцији. Са њом се преплиће и цијели 
низ других тема које су у непосредној вези: однос према 
власништву, однос посједника и посједа, слике револу-
ционарних промјена, однос ствараоца и дјела... Први пут 
се у српској књижевности револуција и револуционарне 
промјене посматрају и из угла поражене грађанске класе 
коју је револуција не само развластила, него и разбаштини-
ла; не само растјерала по Европи, него и стрпала у ћелије и 
мучки ликвидирала. Револуција је стање „ реда ... легално-
сти, континуитета и права “  претворила у стање „ нереда 
... силе, дисконтинуитета и безакоња ...“ Срушила је оно 
што је грађанска класа чувала и бранила вјековима, посебно 
бринући да однос посједа и посједника буде узајаман, да је 
посједник истовремено и посједован, односно да и он при-
пада свом посједу о коме је дужан да брине и да га увећава. 
Такав однос је омогућавао сталан привредни развој. 
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Револуција је те везе немилосрдно покидала и власништ-
во над посједом дала у руке онима који у животу никада 
ништа нису ни створили ни градили. Грађански посједник 
о свом посједу брине као о властитом стваралачком произ-
воду доводећи тај однос до нивоа везе ствараоца и дјела, 
док новопечени власници проналазе начине само како да 
извуку корист из њега, исто као што банкари, берзе и зе-
ленаши не брину о ономе шта ће њихов новац произвести,  
него колику ће њима корист донијети. У тематску структу-
ру дјела унесено је и цијели низ мањих тематских јединица 
есејистичког типа: о класичној и савременој архитектури, о 
грађевинарству и стваралаштву, о умјетнику и дјелу, о бан-
кама... По тим есејистичким елементима дјело би могли на-
звати медитативним романом.

б) Вријеме основног фабуларног тока сажето је у један 
дан, трећи јун 1968. године, дан када Арсеније Његован 
(послије двадесет и седам година самовољне изолације од 
друштва, затворен у своју кућу чак и без штампе и радија) 
одлучи да пође у поход (да ходочасти) Симониди, једној од 
четрдесет и девет његових кућа којој је, на основу онога што 
је наслутио прислушкујући разговор своје жене и адвока-
та, пријетила опасност рушења. Послије ходочашћа својим 
кућама сишао је на ријеку, прешао мост и нашао се на Земун-
ском надвожњаку на коме су војска, полиција и ватрогасци 
зауставили и разбили поход студената са Новог Београда 
на институције власти у Београду. То су били, како је сам 
Пекић написао у књизи Тамо где лозе плачу,  „ догађаји, који 
су већ узели идиличан назив ‘студентска гибања’, ништа 
мање перверзан од ‘Прашког прољећа’ и других еуфемизама 
европске моралне и политичке декаденсе. “ Оклизнувши се 
са надвожњака нашао се у маси студентских демостраната 
исто као двадесет седмог марта 1941. и исто као у предграђу 
Ворожења и жељезничкој станици Соловкино у Украјини 
1919. године. У Арсенијевој свијести то су три иста догађаја у 
којима необуздана „руља“ иде да руши устаљени ред ствари, 
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да руши оно што они нису стварали, да пљачка и отима, да 
разграђује, а не гради. Сва три догађаја повезује исти црве-
ни барјак, иста црвена звијезда на њему, скоро исте црвене 
пароле, и иста разјарена маса. На тај начин приповједач је 
ретроспекцијама проширио вријеме из једног дана на пери-
од од 1919. до 1968. године, од једног дана на пола вијека. Три 
догађаја су у суштини три Арсенијева сусрета са историјом 
и у сва три је био поражен, а ниједан пораз није признао. У 
Соловкину је био поражен као човјек, нашао се међу масом 
која је извлачила кућепосједнике, земљопосједнике, банкаре 
и фабриканте из њихових посједа и немилосрдно их ликви-
дирала, двадесет и седмог марта се нашао међу онима који 
су под плаштом борбе против фашизма заговарали и у суш-
тини и започели револуцију, а трећег јуна међу онима који 
су тражили комунизам мјесто социјализма. Двадесет сед-
ми март 1941. године отјерао га је у двадесетседмогодишњу 
изолацију, а трећи јун 1968. у смрт.

в) Простор на коме се одвија фабула романа је пут 
од Косанчићевог венца, гдје се налазила кућа Арсенија 
Његована,  до земунског надвожњака, улице на којима су 
се одвијале мартовске демонстрације и надвожњак на коме 
су разбијене студентске демонстрације, а у суштини цијела 
унутрашња драма Арсенија Његована одвија се у радном 
кабинету породичне куће на Косанчићевом венцу, гдје он 
проводи двадесетседмогодишњу изола цију. Ту, између ма-
кета својих четрдесет и девет кућа, историја њихове градње 
и тапија на њих пише свој тестамент, а на полеђинама рачу-
на уписује сјећања на људе и догађаје везане за њих. На тај 
начин проширује свој простор на цијели урбани дио Београ-
да, а суштински је сведен на сам кабинет и оно што дурби-
ном може видјети са прозора своје собе, а то је ријека и нове 
грађевине које ничу на њеној другој обали. На исти начин 
као што је вријеме из једнога дана проширио на пола вијека 
тако је ретроспекцијама и простор из једне собе проширио 
на цијели град, а у том граду сукобљавају се куће које је он 
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градио или куповао, куће са душом и лицем, куће у којима 
се не само живи него и са којима се живи са оним новим без-
личним грађевинама које пред очима његовог дурбина ничу 
на другој обали ријеке и у којима се само станује. То је сукоб 
и у простору старог и новог, грађанског и социјалистичког.

г) Фабула је веома сажета, сведена у замишљеној 
садашњости романа на једнодневно ходочашће  Арсенија 
Његована трима кућама (Агата, Нике и Симонида) и неоче-
кивано учешће у студентским демонстрацијама. Сви остали 
догађаји су ретроспекције на учешће у револуцији 1919. у 
Украјини и демонстрације 1941. у Београду и на два поро-
дична сукоба са стрицем Константином око градње куће 
Јефимије (стричева смрт на грађевини и сахрана) и са Сте-
фаном, братом од стрица, око власништва над кућом Нике. 
Фабуларни ток, осим ретроспекцијама, испрекидан је опи-
сима кућа, портретисањем ликова, есејистичким расправа-
ма. Због тога Ходочашће Арсенија Његована и није роман 
догађаја него више роман ликова, времена и простора.

д) Ликови у роману су груписани у међусобно двије 
супростављене скупине. На једној страни су Његовани – сви 
са пуним именом и презименом и свако од њих особен на 
свој начин, а на другој страни су безимени револуционари 
утопљени у маси или, како то Арсеније каже „ у руљи“ – 
нико са својим личним именом и презименом. Његовани су 
потомци Симеона VII, првог градитеља урбаног европског 
Београда, човјека који је оријенталну турску махалу пре-
тварао у грађанску средину и који је својим потомцима (а 
било их је десетеро – шест синова и четири кћери) оставио у 
насљеђе грађанску част и достојанство, али и значајан посјед 
у кућама и неизграђеном грађевинском земљишту. Оставио 
им је у насљеђе и снажан градитељски карактер који руши 
све препреке не бирајући средства, али и не прекорачујући 
елементарне хришћанске и етичке норме. По том снажном 
карактеру препознаваће се сви Његовани. Кирило Његован, 
једно од десетеро дјеце Симеона био је прота и отац 
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Арсенијев. Сина за оца веже једино сат од кога се не раздваја 
и који га у најтежим тренуцима опомиње коме припадају 
обојица. На поклопцу сата је угравирана посвета: „ Проти 
Кирилу С. Његовану, војном свештенику Првог пешадијског 
пука, Дринске дивизије, за веру и богобојазност коју нам је 
усађивао, и изванредне стрељачке способности, Куманово, 
пуковник Живојин Т. Максимовић. “ Од три Кирилова сина 
ниједан није имао наследника: Марко се замонашио, добио 
име Емилијан и постао епископ, Ђорђе је био бригадни ге-
нерал, а Арсеније кућевласник и кућеградитељ, који каже 
да би за своје занимање рађе изабрао назив кућебрижник. 
Управо он, Арсеније Његован, је приповједач овог рома-
на, а писац Борислав Пекић његов приређивач. Ходочашће 
Арсенија Његована по својој суштини су Арсенијеви ме-
моари, његова аутобиографија или аутопортрет. Сви оста-
ли ликови имају функцију да што боље освијетле карактер 
главног јунака. Представљајући себе пише „ Арсеније К. 
Његован, потпредсједник Трговачке коморе, доајен престо-
ничких кућевласника, носилац свих редова грађанских орде-
на  ‘ Светог Саве’. “ Овим је одређено све: његов друштве-
ни статус, национална и класна припадност и понос, част 
и занимање, а симбол свега тога је црни шешир за који се 
Арсеније грчевито бори и у двадесетседмомартовским и у 
студентским демонстрацијама, а и једни и други хтјели су 
му га згазити и уништити. И из једних и из других изашао 
је поломљен и испребијан, али са шеширом. У сукобу са 
временом револуције Арсеније је изгубио све, али губитак 
никад није признао. У тестаменту свих својих четрдесет и 
девет кућа завјештава синовцу Исидору, са напоменом да, 
ако не може ући у њихов посјед, сачува њихове тапије и ма-
кете да се зна коме су некад припадале и коме требају некад 
у будућности припасти. Арсеније у суштини има само куће, 
оне припадају њему, али и он цијелим својим бићем припада 
њима, он је заљубљен у њих и залуђен њима, то је приснији 
однос него са било којим живим бићем, зато га и зову лу-



198

дим кућевласником. Однос са женом је пун поштовања и 
уважавање, само то и ништа више.  Сина је изгубио зато што 
није желио сина, него наследника. Са осталом родбином је 
у сталном сукобу: са братом Ђорђијем зато што не подноси 
генерале који само знају да руше, а не да стварају; са стри-
цем Констатином, великим и чудним градитељем, који пада 
са скеле док гради његову кућу Јефимију, у сукобу је због 
тога што и један и други имају своју посебну градитељсу 
филозофију; са Стефаном Турјаком, братом од стрица, због 
различите концепције власништва. Једино има повјерење 
у синовца архитекту Исидора коме завјештава све своје, а 
већ одавно туђе (социјалистичка власт му их одузела) куће. 
Арсеније је у суштини трагикомична личност – брине о 
кућама које више нису његове и завјештава их човјеку који 
се прије шест мјесеци од писања тестаме у Лондону објесио. 
Његова судбина је судбина свих оних припадника грађанске 
класе који никада нису признале промјене које је донијела 
револуција и који су са животне сцене одлазили као припад-
ници једног другог друштва и другог времена.

ђ) Композиција романа је особена. Чине је три паралел-
на тока. Први је строго правним језиком писани тестамент 
распоређен у једанаест тачака на различитим мјестима у 
структури романа. Све остало је подређено том тестамен-
ту и написано у вези са њим. Арсеније се грчевито бори 
да изиђе из демонстрација, да дође кући и да остане сам 
у соби да би на миру довршио своју опоруку, али га ин-
фракт прекида и тестамент остаје недоречен. Други ток су 
биљешке настале на полеђинама рачуна писане упоредо са 
тестаментом као објашњење чиме су из Арсенијеве про-
шлости условљене баш такве одлуке у тестаменту. То је 
најопширнији и најбољи дио романа који нам освјетљава 
једно вријеме и улази у душу ликова, открива њихове ка-
рактере и схватање развоја друштва и друштвених односа. 
Трећи ток је фабуларни и почиње од тренутка када Арсеније 
облачи једино своје преостало одијело, одијело за сахране, и 
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полази на ходочашће прије двадесет седам година његовим, 
а сада туђим (неким одавно срушеним) кућама. То, уства-
ри, и није ходочашће, то је одлазак на сахрану и његовим 
кућама и њему самом. Овај фабуларни дио у структуру ро-
мана уноси неопходну драматику и динамику.

е) Техника приповиједања одговара тематској и 
композиционој структури романа. Тестамент је написан 
беспријекорним административним стилом, биљешке 
које га прате су монолози главног лика често дати као 
дијалози приповједача и његове савјести, мали есеји или 
описи грађевина, догађаја или ликова, док је фабуларни 
ток испрекидан описима и дијалозима. Основна техника 
приповиједања је монолог. У књизи Где лозе плачу Пекић 
ће и објаснити због чега баш монолог: „Прво лице – лице је 
медитације. Треће лице – лице је акције. Књиге писане из 
првог лица дјелују увијек помало монотоно, уколико се писац 
– као што се махом ради – не постара да из ње најури сваку 
мисао која се непосредно не тиче актуелне радње. Јер та 
мисао је оно што прво лице чини монотоним. Мисао и јесте 
монотона. Она није кадра ништа да предузима, нити икак-
ве последице да изазива. Она се бави искључиво могућим 
варијететима неке акције. У принципу, она је хамлетовски 
амбивалентна и раздражујуће неодлучна.“ 

ж) Језик и стил доследно у цијелом роману припадају 
грађанском друштву и његовој књижевности. Језички из-
раз је пажљиво биран, одмјерен и достојанствен,  а речени-
ца складно обликована, дуга, али прецизна и јасна. Тако, на 
примјер, реченица којом Арсеније описује свој прелазак пре-
ко ријеке у свијет који је грађен без његовог учешћа, као пре-
лазак преко Рубикона, садржи 467 ријечи, а ипак тече јасно, 
животно и разумљиво. Дијалози су грађански одмјерени 
и уљудни, а када добијају на оштрини, прати их смислена 
иронија. Описи, посебно грађевина, су тачни и стручни као 
да их је писао врстан архитекта. У ту аналитичности вјешто 
и ненаметљиво унесен је субјективан став приповједача пре-
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ма предмету описа. У дијалоге и описе унесен је велики број 
изрека, израза и фраза из француског језика што је некада 
било обавезно обиљежје грађанске класе.

Ходочашће Арсенија Његована свим својим структурал-
ним елементима од тематике до језика и стила представља 
складну цјелину у којој се поједини елементи преплићу и 
надопуњавају чинећи органско јединство дјељиво само за 
потребе књижевне анализе. Сви сегменти романа се уклапају 
у јединствену слику нашег простора у времену када је једна 
класа градила вриједности (материјалне, моралне и естет-
ске) за будућност, а друга их разграђивала и рушила опет 
у име будућности. Пекић је овим романом сачувао јасну 
слику класе која је нашем друштвеном, економском и кул-
турном развоју оставила значајне вриједности које смо били 
затурили и заборавили, али и отворио путеве новом начину 
умјетничког приповиједања. Зато ће Ходочашће остати у 
историји наше књижевности као значајна прекретница и у 
техници умјетничког стварања и у процесу освајања слобо-
де изражавања.
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ЗАПИСИ ИЗ ДУХОВНЕ 
БАШТИНЕ
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ЕПИЗОДНИ ЛИКОВИ У РОМЕУ И 
ЈУЛИЈИ ВИЉЕМА ШЕКСПИРА

Трагедију Ромео и Јулија Шекспир је написао по мотиви-
ма истоимене љубавне поеме Артура Брука. Љубав као ос-
новни мотив поеме он је пренио у драму као основу њене те-
матске структуре и дигао је на  поетски ниво химне.  Тако је 
у основу трагедије ставио чисту поезију љубави, а драмске 
елементе оставио у сјенци прозаичне приземне стварности. 
Из те орјентације проистекла је подјела ликова на главне и 
епизодне. Главни ликови Ромео и Јулија су носиоци по-
етског садржаја (онога по чему је ова трагедија надживјела 
све стилске формације од ренесансе до данас), а сви други 
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ликови су остали у сјенци поезије њихове љубави и служе 
јој да се она покаже у правом свијетлу између Шекспирових 
оксиморона будан сан, хладна ватра, болесно здравље, умна 
лудост, оловно перо, чемер у меду, љубав у мржњи, живот у 
смрти... У њима је садржана сва поезија која Ромеа и Јулију 
чине ванвременским или свевременским симболима љубави 
као најплеменитијег људског осјећања.

Епизодни ликови се групишу око двије међусобно 
супростављене и вјековима завађене породице Капулети и 
Монтеги и оних који покушавају да се дигну изнад ове не-
разумне и у трагедији ничим мотивисане подјеле – монах 
Лаврентије и кнез веронски Ескало. Подјела ничим другим 
није мотивисана осим да су појединци  у родбинским одно-
сима или служби једне или друге породице што овај сукоб 
чини крајње неразумним и апсурдним, а што јасно уочавају 
једино Лаврентије и Ескало и који једини  покушавају да 
овај непремостиви јаз премосте.

Главе породица су типични феудални господари, не-
прикосновени ауторитетети и сиве еминенције. Госпо-
дину и госпођи Капулет писац је посветио више пажње 
остављајући читаоцу могућност да суди да су и господин и 
госпођа Монтеки само друго лице исте медаље. Ни једни ни 
други не подстичу своју родбину и слуге на међусобне суко-
бе и насиље, напротив, настоје да их обуздају и спријече, али 
своје непријатељство чувају као завјетну обавезу. Господин 
Капулет у својој породици ведри и облачи, његова је прва и 
посљедња, његовој одлуци и вољи нико и не помишља да 
се супростави. Слуге су за њега простаци и љенивци које 
треба стално контролисати, они су ту не да мисле и кажу, 
већ да служе и испуњавају вољу господареву. Сличан је 
његов однос и према члановима властите породице. Када 
се кћи јединица супроставила његовој одлуци да је уда за 
младог племића и кнежевог рођака Париса, отац показује 
право лице немилосрдног породичног господара и лако се 
одриче кћери јединице: „Паси где знаш, под исти кровом 
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са мном живети нећеш...“ и своју одлуку запечати са „што 
рекох, не порекох.“ Госпођа Капулет живи у сјенци свога 
мужа и труди се да у свему буде воља његова. Иако жена и 
мајка, госпођа Капулет нема ни саосјећања ни разумијевања 
за кћеркина осјећања, њену љубав, снове и бол. Све је то 
за њу неважно и пролазно зато што се воља њеног госпо-
дара мора испунити, између мужа и кћери она је одлучно 
без размишљања и колебања на мужевој страни. Феудални 
господари ће заблуду очувања свог поноса и ауторитета у 
чувању мржње схватити тек у тренутку када се нађу над 
дјецом коју је љубав одвела у смрт да њом побиједе мржњу. 
Својој мржњи, поносу и гордости платили су највећу цијену, 
али не својим животима већ животима своје дјеце, зато 
њихово мирење над мртвим Ромеом и Јулијом и завјет да ће 
им подићи златне споменике дјелује иронично.

Слуге су вјерна слика феудалних друштвених односа. 
Они су обиљежени послушношћу,  припадношћу  и оданошћу 
своме господару. Међутим, док је послушност неупитна, јер 
од ње зависи њихова егзистенција, оданост је више декла-
ративна него стварна, тешко да би који од њих потегао мач 
и заложио властити живот за част и славу својих господара. 
То им је заједничка особина без обзира кога господара служе. 
Заједничка им је и брига како сачувати свој посао, а што мање 
радити, како се добро нахранити и забавити на рачун господа-
ра. Слуга Петар би се гостио, чак од музичара тражи да му и 
свирају док газдину кћи сахрањују. Појединачни ликови слуга 
нису издиференцирани, они више служе као декор којима се 
показује друштвени статус и моћ њихових господара.

Међу ликовима слуга издваја се Ђулијетина дојиља. 
Она је необразована и проста жена, њена духовитост и 
шале су припросте (као она досјетка њеног мужа коју че-
сто понавља да је Ђулијета као мала падала на нос, а када 
одрасте да ће падати на леђа), али умије да осјети љепоту и 
снагу искрене љубави, да је штити и помаже. Но, без обзира 
на љубав и симпатије према Ђулијети и Ромеу, она стаје у 



206

одсутном тренутку на страну газде да би сачувала властиту 
егзистенцију. Уосталом, газдиној вољи једино је имала сна-
ге да се супростави Ђулијета и то ни она ријечју већ дјелом. 

Тибалдо, нећак госпође Капулет, је носилац драмског 
сукоба у трагедији. Он ни од кога није позван нити мотиви-
сан да брани част и достојанство својих рођака. То је типи-
чан представник средњовјековне племићке обијесне младежи 
која авантуру тражи и по цијену властитог живота. Једини 
његов мотив да убије ни кривог ни дужног Меркуциа, Ромео-
вог најбољег пријатеља,  је у његовој осионости, надмености 
и нетрпељивости, у спремности на кавгу и доказивање своје 
супериорности мачем, а ко се „мача лаћа од мача и гине“. Ти-
балдо је своју осионост платио смрћу и тако покренуо лавину 
успаване мржње, отворио формални драмски заплет чија је 
суштина много дубља и на другом мјесту.

Меркуцио, рођак кнежев и  најбољи пријатељ Роме-
ов, је типичан представник ренесансне племићке младежи, 
склоне раскалашном животу, проводу и уживању, сушта су-
протност и свом пријатељу Ромеу и свом убици  Тибалду. Он 
је дјетиње отворен и радознао, природно ведар и духовит. 
Љубав је за њега провод и уживање, а не страст и вјерност, 
бол и патња. Зато нема разумијевања за искрену и племени-
ту љубав свога друга, већ на његов рачун збија шале и вице-
ве често циничне и ласцивне као онај када од Ромеа тражи 
да се закуне својом драгом и то њеном „дрхтавом бутином 
и оближњим мјестом“, а његова највећа заклетва је „пете 
ми“. Меркуцио је прва истински невина жртва истовремено 
и младалачке обијести својих вршњака и вјековне мржње 
својих угледних суграђана.

Монах Лаврентије је глас свијести и савјести и у свом 
времену и у мржњом подијељеној средини. Свијет и живот 
посматра са дијалетичког становишта сталне борбе добра 
и зла, свјетлости и таме, љубави и мржње. Он је својим жи-
вотним опредјељењем стао на страну добра, свјетлости и 
љубави. Зато је на страни Ромеа и Јулије и њихове љубави, 
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зато чини све да љубав побиједи мржњу, али у тој борби и 
он остаје поражен, ако немамо у виду чињеницу да је у овој 
трагедији љубав властитом смрћу побиједила мржњу. Ипак, 
цијена побједе је била превисока што Лаврентије схвата и на 
крају самог себе оптужује.

Парис, млади племић и кнежев рођак, је витез и 
каваљер трубадурски отмен и рјечит. Његова љубав пре-
ма Јулији је дубока и искрена. Парисова трагедија је у 
томе што свој однос према Јулији гради не на међусобној 
размјени емоција, већ на причи и обећањима њеног оца који 
му кћерине емоције презентира онаквим какве би он желио 
да јесу, а не какве су у својој суштини. Он својој љубави 
остаје вјеран и послије њене смрти. Тугу тјеши сам у ноћи 
на Јулијином гробу и своју мртву љубав мачем брани не 
знајући шта брани и од кога је у суштини брани. Ту заблуду 
животом је платио.

Ескало, кнез веронски, је свјестан подјеле и мржње која 
влада у његовом граду и каква опасност од њих пријети. Зато 
на сваки сукоб дјелује енергично и брзо, али не успијева да 
спријечи трагедију већ смрћу свог рођака постаје њен дио. 
Сломљен трагедијом са гробља одлази да у миру размис-
ли о виновницима и донесе пресуду. На тај начин Шекспир 
ослобађа кнеза одговорности за пресуду, а оставља читао-
цима или гледаоцима у позоришту да сами суде ликовима, 
догађајима и времену. 

Шекспир је потпуно измијенио крај поеме Артура Бру-
ка у којој је апотекар који је Ромеу продао отров објешен, 
дојкиња која је скривала вјенчање Ромеа и Јулије прогна-
на, а монах Лаврентије због тајног вјенчања и спремања 
успављујућег напитка затворен у једну испосницу у бли-
зини Вероне. Изостављањем оваквог завршетка Шекспир 
је избјегао да даје већи значај епизодним ликовима и да и 
на самом крају трагедију Ромеове и Јулијине љубави и саме 
њих остави у центру читаочеве или гледаочеве пажње, да 
главне ликове остави главним, а епизодне епизодним.                                                                                                         
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ПОЕТСКИ СВИЈЕТ ЖАКА ПРЕВЕРА

Европска поезија послије романтичарског заноса и поле-
та и потом реалистичког приземљења у посљедњој четврти-
ни деветнаестог стољећа  тражила је нове мотиве окрећући 
се човјековом духу и имагинацији и нови језички израз у 
шуми метафора и симбола. Идући тим путем све је више то-
нула у мистику и постајала херметична (затворена)  у низове 
асоцијација, метафора и симбола  и тако била неразумљива 
за широку читалачку публику.
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Само је један пјесник прве половине двадестог вијека 
пливао узводно и насупрот модернизму тога доба писао 
поезију приступачну и разумљиву свима, али истовремено 
дубоко емотивну и са снажном поруком. Био је то Жак Пре-
вер, сигурно најчитанији пјесник прве половине двадестог 
вијека. И не само да је био много читан и радо слушан, већ 
је за велики број његових пјесама написана  музика и радо 
су пјеване као шансоне, а неке су доживјеле такав успјех код 
слушалаца да је заборављено име њиховог аутора и постале 
су опште народно добро као народне шансоне. 

Превер није припадао ниједном књижевном покрету ни 
правцу прве половине двадестог вијека, а било их је мно-
го – од симболизма преко ларпулартизма, импресионизма, 
експресионизма, имнажизма и надреализма до футуризма и 
социореализма. Он је био само свој, оргигиналан и по избору 
мотива из људске свакодневнице и по језичком изразу којим 
говором обичних људи саопштава велике истине о животу, 
љубави и љепоти. Због породичних прилика школовање је  
напустио већ у петнаестој години и промијенио десетине 
најразличитијих заната да би зарађивао за живот. Највише 
су га привлачили позориште и филм за које је као већ у на-
роду  афирмисани, а у званичним књижевним круговима 
непризнати, пјесник писао текстове за поестски театар и 
сценарије за неке веома познате франацуске поетске филмо-
ве. Та љубав према позоришту и филму проистиче из при-
роде његове поезије. Скоро свака његова пјесма је кратка 
лирска прича у пјесничким сликама и скоро свака има драм-
ски ток са јасно назначеним композиционим елементима од 
заплета преко кулминације и перипетије до расплета.

Пјесма Paris at night (Париз у ноћи) је кратка, али пот-
пуна љубавна прича која има заплет у паљењу прве шиби-
це, кулминацију у пламену треће, перипетију у тами ноћи и 
расплет у поенти загрљаја.
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PARIS AT NIGHT

Три шибице упаљене једна за другом у ноћи
Прва да ти видим лице
Друга да ти видим очи
Посљедња да ти видим уста
И читава тама ноћи да би се сетио свега тога
Стежући те у загрљају.

Најобичнија шибица подигнута је до симбола свјетлости, 
а сасвим обични мотиви лице, очи и уста постају у свјетлости 
надахнуће за снажну љубав, а у тами ноћи се одвија цијела 
драма тражења њиховог изгледа  у снажном загрљају. Прича, 
сасвим једностовна, кратка и обична, али лирски надахну-
та и драмски дубока, испричана је језиком свакодневнице 
који је управо причом издигнут до надахнутог поетског ис-
каза. Управо у тој једноставности и разумљивости на једној 
страни, а симболичности на другој огледа се сва величина 
Преверове поезије и оно што би могли назвати преверизмом 
у поезији.

И пјесма За тебе љубави има исте карактеристике као 
и пјесма Paris at night. Радња почиње у тренутку када лир-
ски субјекат полази да купује поклоне за своју љубав, за-
плет је када је купљен први поклон – птица, симбол пјесме, 
кулминација је у другом поклону – цвијећу, симболу љубави, 
перипетија у трећем поклону – оковима , симболу ропства, 
и расплет у изгуљеној љубави. Управо у томе расплету је и 
поента пјесме да су љубав и слобода недјељиви, да је љубав 
једино могућа као слободна, да љубав није ни посједовање 
ни господарење, да у љубави не могу бити једни господари, 
а други робови, да је љубав давање, а не узимање. Цијели 
низ дубоких животних истина стао је у ову на први поглед 
кратку, једноставну и обичну лирску причу.
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ЗА ТЕБЕ ЉУБАВИ
Отишао сам на птичију пијацу

И купио птице
За тебе 
љубави

Отишао сам на цветну пијацу
И купио цвеће

За тебе
љубави

Отишао сам на пијацу гвожђа
И купио окове

За тебе
љубави

А онда сам отишао на пијацу робља
И тражио те

Али те нисам нашао
љубави.

Цијела пјесма се састоји од три мотива -  птице, цвијеће 
и у контрасту са њима окови. Сваки мотив прати исти му-
зички рефрен „За тебе љубави“. Смисао пјесме је у заврш-
ном мотиву – пијаци робља, мјесту гдје се купују и продају, 
ни мање ни више, него људи и гдје нема љубави, ма колико 
је тражили или ма колико је плаћали. Пјесма се састоји од 
четири катрена. У прве три строфе први стихови почињу 
на исти начин „Отишао сам...“ други стихови ријечима „И 
купио...“ а трећи и четврти су рефрен „За тебе / љубави“. 
На овај начин пјесма постаје складна композиција обичних 
ријечи о вјечном тражењу љубави и пјесмом, и цвијетом, и 
оковима.

Пјесма Букет је у само девет стихова испричала цијели 
човјеков живот од дјевојчице са тек убраним цвијећем, пре-
ко дјевојке са цвијећем што сахне и лијепе жене са цвијећем 
што копни до старице са увелим цвијећем.
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                                    БУКЕТ
                   Шта ће ти, дјевојчице,
                  То тек узбрано цвеће
                  Шта ће ти, девојко,
                  То цвеће што сахне
                  Шта ће ти, лепа жено,
                  То цвеће што копни
                  Шта ће ти, старице,
                  То увело цвеће
                  Чекам победника.

У четири пјесничке слике (дјевојчица, дјевојка, жена и 
старица) са цвијећем које је код дјевојчице тек узбрано, код 
дјевојке сахне, код жене копни, а код стрице је увело стао 
је цијели човјеков живот – неумитно кратак и пролазан. На 
крају ове лирске приче стоји типично преверовска поента 
која цијелој причи даје  виши поетки смисао „Чекам побед-
ника.“ И цијели живот, болно кратак, протече у чекању – 
неко чека побједника, неко славу, неко богатство, неко прав-
ду, неко истину, неко љубав... сви чекају да нешто или неко 
побиједи, а живот пролази.

Пјесма Врт је цијела љубавна прича испричана у десет 
кратких стихова. То је химна љубави и пољупцу испјевана 
најобичнијим ријечима свакодневнице  којима смисао дају 
двије хипербола „хиљаде и хиљаде година“ у првом и 
земља која је од снаге љубави постала звијезда у задњем 
стиху. Између ове двије хиперболе стала је свјетлост јутра 
и парк Монсури у Паризу и у том јутру и у том парку само 
два паљупца и један парадокс – трен који је постао вјечност. 
Тако Превер обично тло претвара у звијезде, а тренутке у 
вјечност, тако обично претвара у поетско и открива снагу, 
дубину, занос и љепоту љубави. Управо у томе се крије, 
не само оригиналност, већ животност и трајност његове 
поезије коју и данас у двадесет и првом вијеку људи радо 
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читају и слушају, онда када је за њу написана музика, кажем 
написана, јер скоро свака његова пјесма је симфонија обич-
ник ријечи коју само треба открити.

                                         ВРТ
  Хиљаде и хиљаде година 
                  Неће бити довољно
                  Да искажу
                  Онај трен вечности
                  Кад си ме пољубила
                  Кад сам те пољубио
                  Оног светлог јутра
                  У парку Монсури у Паризу
                  На земљи
                   Која се у звезде рачуна.

          Најпознатија Преверова пјесма свакако је Барбара, 
преведена на скоро све језике свијете и на скоро свим је по-
стала изазов музичарима и пјевачима шансони и романси. 
Једно обично име постало је симбол љубави и најснажнија 
аниратна порука. И у овој пјесми Превер је остао вјерен 
свом наративном методу редања пјесничких слика. Први 
дио пјесме је слика непознате дјевојке која суморни киш-
ни дан у малом лучком граду Бресту снагом своје љубави и 
љепоте претвара у радосну кишу. Од младости и љубави сва 
је расцвала, устрептала и блистава. Таква је ушла у вјечност 
памћења, у истовремено радосно и болно сјећање. Други 
дио пјесме је слика луке Брест у рату под оловном кишом 
граната и болна упитаност над ратном судбином Барбаре, 
њене љепоте и љубави.

                         БАРБАРА
Сети се Барбара
Целог тог дана пљуштало је над Брестом
Ишла си раздрагана
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Расцвала устрептала блистава
По киши 
Сети се Барбара
Стално је пљуштало над Брестом
И срео сам те у улици Сијам
Смешила си се
И ја сам ти се насмешио
Сети се Барбара
А нисам те ни познавао
А ни ти мене
Сети се
Сети се ипак тог дана
Не заборави га
Човек што је стајао под стрехом
Зовнуо те
Барбара
И полетела си према њему кроз кишу
Расцвала устрептала блистава
И бацила му се у загрљај
Сети се тога Барбара
И не замери ми што ти говорим ти
Ја кажем ти свима које волим
Чак и кад их не познајем
Сети се Барбара
И не заборави
Ту мудру и радосну кишу
На твом срећном лицу
Тај срећни град
Ту кишу по мору
По бродоградилишту
По лађи за Усан
Ооо Барбара
Каква будалаштина је рат
Шта је сад с тобом
Под овом кишом од гвожђа
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Од ватре од челика од крви
И онај што те стезао у загрљају
Страсно
Да ли је мртав нестао или жив
Ооо Барбара
Стално пљушти над Брестом
Као што је пљуштало некад
Али то више није исто и све је сад уништено
То је погребна киша грозна и очајна
То више није ни пљусак
Од гвожђа челика и крви
То су сад само облаци
Што цркавају ко штенад
Штенад што промине
Воденим струјама дуж Бреста
И одлази да гњије негде далеко
Далеко страшно далеко од Бреста
Од којег сад није остало ништа.

Цијела пјесма је директно монолошко обраћање  
непознатој дјевојци која је у једном суморном трену обасјала 
пјесника својом љубави и љепотом, покушај да се тај тре-
нутак поново призове, да се врати у сјећање, да се врати 
у градић који је нестао под челичном кишом граната са 
зебњом да је у тој киши нестала и Барбара, а са са њом и све 
што је било лијепо, свјетло и велико. Све је то казано непо-
средно, људски топло, дубоко искрено, а једноставно и сви-
ма разумљиво. На тај начин Превер свједочи да је поезија у 
свему, свугдје око нас, само је треба знати препознати от-
крити и да су највећа поезија и најдубље животне истине 
приступачне и разумљиве свима када се кажу језиком ис-
тинског пјесника.                                               
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ДУХОВНОСТ У БОСНИ 
И ХЕРЦЕГОВИНИ  

Ако под духовношћу једног народа, заједнице народа 
или простора подразумијевамо вриједности које произ-
води њихов цјелокупан интелектуални потенцијал (на-
учни, филозофски, умјетнички и религиозни), онда се са 
сигурношћу може тврдити да Босна и Херцеговина никада 
није имала јединствен духовни простор, него се он дијелио 
на више међусобно супростављених духовних система. 
Комплетна европска духовност је израсла из религиозних 
идеја и институција. У манастирима су свој први дом имале 
и писменост, и наука, и филозофија, и све врсте умјетности, 
дакле комплетна духовност. Та духовност је дуго носила, 
а и данас у значајној мјери носи, печат религиозне при-
падности. Босна и Херцеговина није никакав изузетак из 
тога европског контекста, већ простор на коме се ова теза 
најдоследније огледа. Овдје се један народ и једна држава од 
средњег вијека дијеле према религиозној припадности, а да 
је то један народ свједочи првенствено језик у коме разлике, 
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ни оне природне ни оне вјештачки створене, нису никада 
успјеле створити посебне језичке системе.

Још у средњем вијеку Срби у Босни и Херцеговини су 
били изложени снажном утицају католичке цркве која је 
оружјем Млетачке и Угарске настојала да оствари своју 
доминацију. Већ тада се на подручју једне државе и  у окви-
ру истог народа формирају два различита система духовних 
вриједности, који међусобно супростављени слабе одбрам-
бену способност државе што ће довести до њеног брзог пада 
под турску власт 1463. године. Турци су донијели и, милом 
или силом, наметали нови систем духовних вриједности за-
снован на Курану. Тако се већ тада у оквиру истог народа 
формирају три духовна система који егзистирају све до да-
нас, сваки са тежњом да формира посебну нацију и посеб-
ну државу, да доминирају над другим и да једини постану 
државотворни. Ово постаје константа у развоју босанско-
херцеговачког друштва кроз сва историјска времена чак и 
она у којима су комунисти покушали направити неко без-
лично друштво без религије, без класа и без нација.

Срби, они који се и данас сматрају Србима, су упорно и до-
следно кроз сва историјска времена чували основне елемен-
те своје духовности изграђене на свом језику и православљу 
остајући отворени према свим духовним кретањима, али 
прилагођавајући их својој духовној матрици. Те вриједности 
су чували у језику,  у црквама и манастирима које су упорно 
обнављали послије свих рушења и у народном предању које 
је било изузетно живо и развијено посебно у Херцеговини и 
у Крајини. Крајем деветнаестог и почетком двадестог вијека 
се развијају три снажна српска духовна центра: у Моста-
ру са Алексом Шантићем, Јованом Дучићем,  Светозаром 
Ћоровићем и часописом „Зора“;  у Сарајеву око часописа 
„Босанска вила“ и организације „Млада Босна“ и у Бањој 
Луци око Петра Кочића и његове „Отаџбине“. У Краљевини 
Југославији функцију духовног центра српског народа пре-
узима Београд запостављајући равномјеран развој осталих 
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центара – све је одлазило за Београд и све је долазило из 
Београда. У вријеме социјалистичке Југославије све што је 
у стваралаштву имало српски духовни печат морало је на-
пустити Босну и Херцеговину и тражити уточиште у цен-
трима преко Дрине. Духовност народа на овоме простору 
поново је чувала скоро само Српска православна  црква, 
историјски научила да дјелује у временима најжешћих про-
гона, и српски ствараоци избјели из Босне и Херцеговине 
најчешће у Београд. Захваљујући њима обезбијеђено је ду-
ховно јединство српског народа у посљедњем рату из кога је 
рођена Република Српска.

Данас је у Републици Српској духовност формирана око 
два универзитета и два снажна духовна центра – у Бањој 
Луци и Источном Сарајеву.  У Бањој Луци су смјештене по-
ред универзитета и најзначајније националне  институције 
библиотека, музеј, галерија, архив, позориште... Све оне 
стварају нове кадрове и нове вриједности које наговјештавају 
духовну ренесансу српског народа у Босни и Херцегови-
ни. Важну улогу овом граду даје и сједиште бањалучке 
епархије са новоизграђеним Храмом Христа Спаситеља. У 
Источном Сарајеву су се окупили Срби прогнани из феда-
ралног Сарајева у коме су прије рата имали пресудну улогу 
у формирању универзитета, позоришта, музеја, галерија... 
Користећи то искуство брзо су исте те институције формира-
ли у новој средини и на новим темељима.Снажан подстицај 
духовном развоју ове средине даје сједиште епархије дабро-
босанске и Теолошки факултет  Српске православне цркве у 
Фочи.  Поред ова два центра снажно се развијају и Требиње 
са сједиштем епархије захумско-херцеговачке, Дучићевим 
вечерима поезије, Музејом источне Херцеговине, галеријом 
и Сликарском академијом и Бијељина која постаје висо-
кошколски центар, сједиште зворничко-тузланске епархије 
и организатор цијелог низа културних манифестација 
међу којима су свакако најзначајније оне посвећене Фи-
липу Вишњићу. Иако се сви ови центри развијају на истој 
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језичкој и  духовној матрици, ипак се међу њима могу уочи-
ти одређене специфичности које би могли назвати: у Бањој 
Луци кочићевским, у Источном Сарајеву романијским, у 
Требињу дучићевским , а у Бијељини вишњићевским.

Муслимани у Босни и Херцеговини су своју духовност 
темељили на Курану одричући се претходног духовног 
насљеђа, често и језика пишући на турском и арапском. Све 
до доласка Аустро-Угарске  у њиховим школа је скоро једино 
била заступљена вјерска поука и оно што је у функцији те 
поуке. Њихово скоро комплетно духовно стваралаштво  је 
инспирисано исламом. 

У социјалистичкој Југославији почињу борбу за нацио-
нални индетитет градећи га искључиво на вјерској припад-
ности, да би 1992. године почели рат  за државотворност тог 
индетитета. Данас скоро цјелокупан духовни живот босан-
скохерцеговачких муслимана диктира такозвани Бошњачки 
интелектуални форум из Сарајева са Исламском вјерском 
заједницом. Та духовност се исцрпљује на доказивању 
постајања посебне бошњачке нације и посебног бошњачког 
или босанског језика. У том циљу се врши превредновање 
појединих историјских догађаја и присвајање одређених 
културних добара. Тај циљ су прихватиле све друштвене, 
културне и научне институције у федералном Сарајеву, и не 
само у њему, него и у осталим универзитетским и култур-
ним центрима у Федерацији Босне и Херцеговине - Зеници, 
Тузли и Бихаћу. Све те активности се одвијају под маском 
борбе за функционалну, мултиетничку и мултикултуралну  
државу, а у својој суштини се своде на борбу за доминацију  
припадника једне религије и стварања државе само по својој 
мјери. У том циљу су ангажовали комплетан интелектуални 
потенцијал тражећи подршку широм свијета, не питајући за 
цијену и призивајући чак и повратак Отоманске империје 
на Балкан.

Католици у Босни и Херцеговини су одувијек били дио 
пројекта Ватикана за ширење католичанства на исток, у по-
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четку до Дрине, а касније и даље. Иако малобројни, ипак су 
уз снажну материјалну и дипломатску подршку Ватикана и 
западних католичких земаља и уз вјешту сарадњу са мусли-
манима у борби против православних „шизматика“, успјели 
опстати. У двије надбискупије (врхбосанској и бањолучкој) 
и неколико самостана успјели су развити снажну духовну 
активност којој је циљ доказивање теза да су босанскохер-
цеговачки католици и муслимани по поријеклу Хрвати, да 
је Босна и Херцеговина хрватска земља, да је српски језик 
хрватски језик, да су средњовјековни господари Босне, сви 
без изузетка, били Хрвати, чак и Херцег Стјепан Косача 
који се потписивао као Херцег од Светог Саве. Све те тезе 
су диктиране из Ватикана и са загребачког Капитола, а 
босанскохерцеговачки католици су само били средство за 
реализацију виших циљева. Тек када су се у посљедњем 
рату суочили са могућношћу истребљења, окренули су се 
сами себи и у Мостару формирали снажан духовни центар 
са универзитетом, позориштем и галеријом и све духовне 
снаге усмјерили на свој опстанак и равноправност у Босни 
и Херцеговини.

Тако подјела једног народа на три цивилизацијска, три 
духовна круга настала у средњем вијеку опстаје све до да-
нас без икакве шансе да буде уклоњена, али са надом да се 
може живјети у добросусједској толеранцији и да те подјеле 
неће се кретати на даљем удаљавању, већ да могу служити 
на добробит једни другима. Услов је да буде довољно му-
дрости, а ње није фалило на овим просторима само што је 
исувише често ћутала пред силом, а ко зна, можда је и то 
мудрост.
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У ИМЕ ИСТИНЕ
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ЈЕДНОМ СВЕТИЛИШТЕ – 
УВИЈЕК СВЕТИЛШТЕ

Макета Манастира светог пророка Илије на Дугој њиви

Мало је људи који су тако  снажно емотивно везани за 
своју планину  као што су Требавци за Требаву. Та веза 
човјека и планине траје вјероватно од доласка Словена на 
ово подручје.  Судећи по имену (требва – на старословен-
ском значи жртвеник, а на руском олтар  у цркви)  планина 
им је била светилиште на коме су се скупљали средином 
љета да у светковинама  и молитвама  принесу  боговима 
жртве у плодовима  и да се очисте од гријехова ( треб на 
прасловенском значи  чистити, издвајати).

Најдоминантнија кота на Требави је Дуга њива. Овдје ти 
се чини  да су ти  Мајевица, Озрен, Вучијак и Мотајица на 
дохват руке, а да ти се пред ногама прострла цијела Посави-
на  и тамо преко ријеке Саве Славонија.  Када би имао  око 
соколово, одавде би могао видјети Београд, Пешту и Загреб. 
Дуга њива  је извориште великог броја рјечица  и стјециште 
путева који воде дуж водених токова.
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Све су то били разлози због којих је свети краљ Драгу-
тин (владао овим крајевима од  1284. до 1316. године)  од-
лучио да управо на Дугој њиви  подигне Манастир светог 
пророка Илије  који је легендом о Громовнику  у ветреним 
небеским кочијама био близак  још увијек присутним траго-
вима   многобожачких вјеровања.  Манастир је постао све-
тилиште, молилиште и окупљалиште   вјерујућег народа и 
збориште опет средином љета.

Тако је било све до доласка Османлија који манастир сру-
шише  и темеље му ископаше. Манастира више није било,  
али је земљиште на коме је био изграђен постало светилиш-
те  и даље љетно збориште, а сјеме вјере које је он посијао 
клијало је вјековима,  у временима најмрачнијег ропства. То 
мјесто је било  склониште хајдуцима, збјежиште прогнани-
ма, последња тачка отпора устаницима у Требавској буни 
под вођством проте   хаџи-Петка Јагодића 1858. године,  
посљедња одбрана  Требавског одреда   Краљевске војске   у 
отаџбини  Титовим бољшевицима.

У доба  комунистичког безбожништва све што је на Дугој 
њиви изградио поп Саво Божић,  највећи неимар   и заштит-
ник Требаве,  је разрушено баш као у вријеме Османлија, 
али се народ и даље окупљао на овом светилишту.  Иско-
пани темељи нису били   у земљи већ на небу, зато су били 
неуништиви.  Сјеме које су посијали свети краљ Драгутин 
и свети пророк Илија   и даље је клијало све бујније.  1992.  
године у свој својој светачкој чистоти  забијељела се Црква 
светог  цара Лазара  и светих српских новомученика  на 
мјесту  накадашњег манастира пророка Илије. Својом све-
тачком бјелином обасјала је цијелу Требаву, а Требавци су је 
могли са сваког брежуљка на планини.

Судбина је хтјела да се те исте године из непосредне 
близине тек завршеног храма руководи најхуманијом и 
најзначајнијом битком  коју су Срби војевали у Босни и 
Херцеговини.  Отворао се коридор међу српским земљама, 
ковала спона између  западног и источног дијела Републи-
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ке Српске, а Дуга њива се усправљала и израстала у нову 
легенду.  У њу су биле упрте  очи српског запада и српског 
истока  чекајући да са ње сване и роди се сунце слободе.  И 
свануло је на Видовдан 1992. године   када су српске земље 
крвљу својих најбољих синова  заувијек повезане у једну 
цјелину, духовну и просторну.

Петнаест година послије те битке Требавци   и њихови 
гости из цијеле Републике Српске, Србије и Црне Горе оку-
пили су се опет средином љета, уочи светог Вида  на Дугој 
њиви да покажу своје јединство  у вјери, у простору, у од-
брани отаџбине.  Том приликом на овом миленијумском 
светишту  и зборишту  поново је васпостављен  Манастир 
светог пророка Илије  и светог  цара Лазара  и свих светих  
новомученика  српских од Косова до данас. Манастир је вас-
крсао на мјесту гдје је одувијек  постојао  само  што је био 
запретен.  Сачувало га је народно памћење и чврстина вјере 
да траје во вијек вјекова, јер једном светилиште - увијек све-
тилиште.  И завјетова се  окупљени  народ  заједно са својим  
духовним  и државним вођством  да ће се  ту  сваке  недјеље  
уочи Видовдана   окупљати и зборовати  све док их траје , а 
трајаће  их до вијека – Бог ће дати. 

         
   НА  ДУГОЈ ЊИВИ

Овдје ћеш видјети,
чак  иако си слијеп, 
куполе Раванице,
крстове Студенице, 
крсташ барјак Бошка Југовића 
и шанчеве Ђорђа Петровића.

Овдје ћеш  вазда чути,
чак иако си и глух,
и звона Грачанице,
тихи жубор Ситнице,
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свете молитве из Хиландара
и топове са Кајмакчалана.

Овдје ћеш увијек срести,
чак иако не ходаш,
и светог Саву Српског,
светог цара Лазара,
и светог Петра Цетињскога,
и  Чудотворца Острошкога.

Овдје  биљке имају,
чак иако не слутиш,
душе, срца и очи 
устаника и ратника,
за крст часни  светих мученика,
за слободу златну страдалника.

Овдје си знај, човјече,
иако не вјерујеш,
најближе Свемогућем ,
најближе самом себи,
најближе творцу неба и земље
- Оцу  и Сину и Светом Духу
              Амин!
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ПОП САВО БОЖИЋ
Легенда која хода Требавом, 

Вучијаком и Посавином

У памћењу народа

Нема куће на Требави, Вучијаку и у Посавини у којој вам 
неће дуо и детаљно причати о попу Сави Божићу. Казиваће 
вам о њему са дубоким поштовањем и побожношћу као што 
се приповиједа о великим светитељима и просветитељима, 
мученицима и страдалницима. А прича, или тачније речено 
легенда, памти све што је овај свештеник урадио на духов-
ном и материјалном препороду овог подручја и на његовој 
одбрани од фашистичког ножа, метка и логора, како је бра-
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нио свој народ од других, али и друге од својих. Памти народ 
све: и шта је у којој прилици рекао и чему их је савјетовао, 
шта је критиковао и с чим се није слагао, чему их је учио и 
шта им је све показао... Све је сачувано у памћењу и прено-
шено причањем с кољена на кољено, а у народну причу се 
теже улази него у историју и писмо. Да би се ушло у народно 
предање мора се бити неко као „Нетко бјеше Страхињићу 
бане“, а да би се ушло у уџбенике историје мора се бити 
по укусу и вољи актуелне власти. Зато је, ма колико то из-
гледало апсурдно, у легенди и предању више истине него у 
важећим историјским уџбеницима.

У народној школи

Поп Саво Божић је рођен 1886. године у Доњим 
Осјечанима од оца Марка и мајке Павлије. Као и сва српска 
дјеца тога времена производњи се учио у породичној задру-
зи, историји и етици из народног предања и пјесме, а вјери 
из традиционалних обреда и урођене побожности. Ту је био 
темељ и суштина образовања и васпитања, а све остало је 
била само надоградња на чврст темељ. Основну школу је 
учио у Кожухама, гимназију у Тузли, а богословију у Рељеву. 
По природи знатижељан и отворен учио је и из књига, и из 
живота, и са путовања. Брзо је прихватао ново и стављао га 
у функцију провјерених традиционалних вриједности.

Рукоположен је за ђакона 2. септембра 1912. године, а 15. 
априла 1914. долази за администратора парохије у Толиси 
за коју се веже цијелим остатком земног живота. Ту је 12. 
новембра 1932. године постављен за пароха, 12. септембра 
1936. године произведен у протојереја, а одатле је и руково-
дио одбраном народа од истребљења у периоду од 1941. до 
1945. године. 
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На путу преко Голготе

Младог свештеника је одмах  на почетку његовог духово-
ног дјеловања чекало велико искушење – Први свјетски рат. 
Као и све Србе од знања и части чекала га је Голгота. Прво је 
затворен у злогласну Црну кућу у Бањој Луци, а одатле де-
портован у логор у Араду из кога је успио побјећи и уз помоћ 
Руса се пребацити у Солун гдје се прикључује српској војсци 
и са њом учествује у пробоју Солунског фронта и у великом 
ратном походу на ослобођењу и уједињењу свих српских 
земаља. На томе путу искушења показао је да посједује 
све особине свог народа  чврстину, одлучност, храброст и 
издржљивост. Био је и робијаш и ратник, али у сваком тре-
нутку је остао оно што је био по животном опредјељењу – 
православни свештеник, непоколебљив у вјери и у служби 
народу и када му је најтеже.

Рад на духовном и материјалном препороду народа

Послије рата поп Саво наставља да остварује млада-
лачке снове о духовном и материјалном препороду народа. 
Стално је са људима и међу њима. Поучава их савременој 
производњи и свему ономе што је из књига научио и на 
путовањима видио и повезује их тананим нитима хума-
низма и солидарности. Водио их је из акије у акцију без 
предаха: од изградњи школа па подизања светих храмова 
у Толиси и Скугрићу, преко отварања амбуланте, библио-
теке, читаонице и позоришне сале у Толиси па до највећег 
пројекта изградња државне цесте на релацији Брчко – Лон-
чари – Обудовац – Слатина – Скугрић – Толиса – Дуга њива 
– Чивчије – Осјечани – Добој. Као да је слутио да ће управо 
овај пут једног дана 1992. године за српски народ постати 
коридор живота. За све ове пројекте као срески и бански 
вијећник успио је обезбиједити и значајну државну помоћ. 
Без имало претјеривања може се тврдити да је захваљујући 
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попу Сави између два свјетска рата ово подручје доживјело 
материјалну и духовну ренесансу – препород какав није 
виђен ни прије, а ни после њега.

Брига за сваког човјека

Када је фашизам свом својом бруталном жестином гру-
нуо на Балкан, поп Саво је био приправан да се суочи са још 
једним злом. Снагу је црпио из хришћанског поимања жи-
вота и човјека и опредјељења да се служи Богу и народу. У 
борбу против узаврелих националних страсти, запаљивих 
идеологија и бруталне силе ушао је урођеном добротом, 
разумијевањем и повјерењем, спремношћу на разговор и до-
говор, хришћанским милосрђем и праштањем. Разговарао 
је са свима и са силним и осионим и са окрутним и безоб-
зирним, и са безбожним и безосјећајним само да би сачувао 
народ од покоља и прогона. Чувао је четнике од партизана 
и партизане од четника, а Србе, Хрвате и муслимане једне 
од других. Успијевао је ријечју и молитвом да им исукане 
мачеве враћа у корице, да их, макар привремено, убиједи да 
смо сви народ истог коријена и једног језика, да дијелимо 
исту трагичну историјску судбину и исто поднебље и 
земљу. Таквог миротворца представници народа су на 
Ђурђев дан 1942. године изабрали за комаданта Требавског 
одреда Југословенске краљевске војске у отаџбини. Одред 
му је служио да његовим оружјем заштити народ од кољача 
и паликућа када других средстава није било, да и њим брани 
ово подручје од судбине Козаре и Јасеновца, али да својим 
ауторитетом комаданта брани и друге од Одреда. Снагом 
свог духа и Одреда одгонио је злочин и злочинце са овог 
подручја, чувао и сачувао народ и његове домове.
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Јеванђељем против комуниста

Комунистичка идеологија са примамљивим паролама 
о социјалној правди и једнакости са лажним обећањима 
о изградњи срећног друштва из бајки успјела је да заведе 
велики број људи, претежно младеж. Организовала их је у 
партијске ћелије које је наоружавала и претварала у војне 
формације. Поп Саво је увиђао сву погубност ове наоружа-
не идеологије, схваћао је опасност од подјела и братоуби-
лачког рат, види сву пустош друштва без Бога и борио се 
ријечју, молбом и молитвом, али не и средствима репресије 
– затворима, прогонима, логорима и егзекуцијама… Борио 
се ријечју, молбом и молитвом, сажаљењем и праштањем 
против оних који су једино признавали и разумијевали 
језик силе. Комунисти су слободно долазили и пролазили 
територијом Требавског одреда чак и вијећници АВНОЈ-а 
па и цијеле пролетерске бригаде под једним условом да 
не смију на овом подручју започети братоубилачки обра-
чун. Када им више није била потребна помоћ и заштита 
попа Саве, када су Рузвелт и Черчил на Јалти и у Техерану 
Стаљину и Титу на тацни испоручили Југославију, када је 
Црвена армија умарширала на тенковима у Београд и усто-
личила Броза – кренуо је и коначан обрачун комуниста са 
требавским попом и његовим одредом. Сачувао је Требаву, 
Вучијак и Посавину од Нијемаца и усташа, али их није мо-
гао сачувати од „својих“.

Ликвидација без суђења

У повлачењу пред оружјем савезника у рукама комуниста 
поп Саво је мучки ликвидиран највјероватније код Теслића 
1. маја 1945. године. Због чега ликвидација, а не суђење, ма-
кар оно монтирано и импровизовано каквих је било у вели-
ком броју послије „ослобођења“. Разлог је једноставан – није 
му се имало за шта судити, а поред њега живог Требава, 
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Вучијак и Посавина другог ауторитета власти не би прихва-
тили. А и опасно би било да се на том суђењу чује оно што 
су рекли и потписали: 

- др Војислав Кецман, први предсједник ЗАВНОБиХ-а: 
„О попу Сави чуо сам да је човјек честит, несебичан, 
спреман и пожртвован.“

- Тодор Тошо Вујасиновић, истакнути партизански кома-
дант и комунистички функционер: „Попу Сави као човјеку 
и јавном раднику може се одати тако признање да му се 
подигне споменик у сваком већем мјесту земље.“

- Хамдија Браво, љекар и комунистички функционер: 
„Ако би се додјељивала Нобелова награда за праведност 
и људско дјело, лично мислим да би поп Саво био тај коме 
би је требало додијелити.“

- Данко Кабиљо, пријератни јеврејски трговац и 
послијератни комунистички функционер: „Када се говори 
о попу Сави, треба се устати.“

Признања атеиста и револуционара непомирљивом идео-
лошком противнику сама за себе говоре све. 

Издајник зато што није издао

Државна комисија ФНРЈ за утврђивање ратних злочина 
издала је саопштење број 69. од 1. јула 1945. године у коме се 
каже да је поп Саво Божић „издајник свог народа.“ Постао 
је издајник зато што није издао свој род, своју вјеру и свог 
краља. Како онда звати оне који све ово издадоше одједном 
и заувијек?! 

Као што Срби свог светитеља памте по Савином врху, 
Савиној води, Савиној пећини... Хиландару, Студеници, 
Милешеви, Врачару... тако Требавци, Вучијачани и Посавци 
свога попа Саву памте по црквама, школама, библиотекама, 
амбулантама, путевима и чесмама које је градио, памте га 
по мудрости и храбрости којима је водио и чува народ. За 
њих је он још за живота постао легенда, а у легенду се теже 
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улази него у историју, мора се бити нетко – Нетко бјеше поп 
Саво Божић.

Благослов попа Саве Божића

Браните ли, дјецо моја,
од злотвора родну груду?
Чувате ли и туђина
од брзине својих руку?

Градите ли, чеда моја,
кроз планину друме тврде?
Дижете ли школе дјеци,
зидате ли мост на ријеци?

Љубите ли оцу руку,
журите ли у науку?
Штујете ли књиге древне,
поменет̀ л̀  каткад мене?

Тако, тако, живи били
Бог све чује, Бог све види
„Што је чије, даје свима“
Бог нам суди по дјелима.
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РАЂАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Споменик борцима за Републику Српску у Модричи 

Била једном земља једна, у срцу Балкана, од Кајмакчалана 
до Триглава. Имала је све што је потребно да буде срећна 
заједница: компактан географски простор, богате при-
родне ресурсе и становништво истог поријекла, истог 
или сличног језика, исте или сличне историјске судбине, 
културе и традиције. Ношени великом идејом о братству 
југословенских народа у темеље нове заједнице српски 
борци уграђивали своје кости и крв од Вардара до Соче. 
Краљевином Срба, Хрвата и Словенаца прогласише је 01. 
12. 1918. године први са надом у срећну заједницу, остали 
као историјску нужност да се опере гријех из претходног 
рата. Већ тада су им Срби сметали – њихова бројност, језик 
и културна баштина на њему, историјска мисија, главни 
град, краљ... Краљ ослободилац и ујединитељ ради мира у 
кући нудио им бржи привредни развој, аутономије и бано-
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вине, а они му узеше главу. Ни његова војска не издржа прво 
велико искушење. Захваљујући издаји и разједињености ка-
питулира дванаестог дана борбе пред налетом фашизма, и 
то војска која у претходном рату пред истим противницима 
није положила оружје и кад је морала напустити властиту 
територију да би се вратила са ореолом побједника. На-
род није пристајао ни на окупацију ни на фашизам. Фор-
мираше се два ослободилачка и антифашистичка покре-
та. Једни стадоше уз свог краља, а други уз вођу свјетског 
пролетеријата. Тукли се жестоко против Хитлерових и 
домаћих фашиста, а још жешће међусобно. Тргујући са моћи 
Црвене армије, Енглези издадоше краља и његову војску у 
отаџбини. Стаљинове каћуше уз помоћ пролетера сачуваше 
Југославију од подјела и успоставише комунизам у њој.

Српски комунисти опсједнути великим идејама брат-
ства и јединства, југословенства и пролетерског интер-
национализма заборавише Градишку и Јасеновац, херце-
говачке јаме и Косово, заборавише и своје изворне идеје 
социјалдемократије Марковића и Милетића, Горкића и 
Филиповића и прихватише бољшевички комунизам и дик-
татуру пролетеријата. Ради мира у кући и комадића вла-
сти пристајали да им праве државе у држави, производе 
нове народе и језике, цртају границе како хоће, производе 
аутономије на њиховој земљи, а заборављали да исто траже 
за Србе у Хрватској и Босни. Све је то рађено под циничном 
паролом «Слаба Србија - јака Југославија», а југословенстава 
је било само онолико колико се морало пред неприкоснове-
ним ауторитетом Јосипа Броза. Послије његове смрти држа-
ва је опстајала још само на равнотежи моћи између Истока 
и Запада. Падом Берлинског зида, растурањем Варшавског 
пакта и распадом Совјетског Савеза нестало је равнотеже 
на којој је опстајала. Широм су отворена врата за пропаст 
једне велике идеје, идеје југословенства, у коју су вјеровали 
још само Срби и били спремни да пристану на све осим 
рестаурације Независне државе Хрватске (на чијим се зло-
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чинима и Хитлер згражавао) и формирања њених епигона 
у независној Босни и Херцеговини и независном  Косову, а 
њих (колика иронија) оптужише за растурање државе.

На првим вишестраначким изборима под симболима 
и на паролама Независне државе Хрватске дође Хрватска 
демократска заједница на челу са бивишим комунистичким 
генералом и Врховништвом састављеним од екстремних 
националиста, бивших робијаша и баштиника идеја 
усташког покрета. Брзо и лако су налазили савезнике међу 
снагама пораженим у Другом свјетском рату, трговцима 
оружјем, фанатизованим клером и мултинационалним 
компанијама које су у њима видјели могућност да јефтино 
дођу до великог балканског тржишта, његових енергетских 
извора, привредног и природног потенцијала. Хрватски 
комунисти им постадоше десна рука. Уосталом, они су 
први Краљевину Југославију прогласили тамницом народа, 
а не тамницом радничке класе. Вишестраначки избори и у 
Словенији, Босни и Херцеговини и Македонији доведоше 
на власт људе укопане у своје дежеле, бановине и санџаке, 
национално оптерећене, религозно искључиве, неспособне 
за широку демократску синтезу различитости, немоћне 
да рјешавају економске проблеме друштва. Новопечене 
деомократе прихватише национализам као идеологију, 
а оружје као средство, демократија се изроди у своју 
супротност, обистини се она Ничеова саркастична опаска 
да је демократија тежња нуле да постане број.

Срби су се споро тријезнили од југословенске идеје, а 
и идеја је била врашки лијепа, велика и племенита. Били 
су збуњени ширином антијугословенства и антисрпства, 
сеционизма и сепаратизма и то од оних који су до јуче 
Југославију Југом звали и на сваком кораку се клели у 
братство и јединство. Једина им је нада у опстанак државе 
била Југословенска народна армија, а она и сама изненађена 
ширином покрета, дубином издаје у властитим редовима 
и одсуством политичког вођства била је спремна само на 
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уступке и повлачење. Тек када је «голоруки» словеначки 
народ жестоко запуцао по армији која није смјела 
употријебити оружје, до зуба наоружане хрватске демократе 
блокирале касарне чак и технковских јединица и у Босни 
се преко ноћи појавиле јединице зелених беретки основане 
да направе невиђени масакр над регуларном војском у 
Тузли и Сарајеву, Србима је постало све јасно. Избор је 
био једноставан: узети оружје и борити се за аутономију на 
земљи на којој су вјековима живјели или нестати. На брзину 
су од Српске демократске странке формирали општенародни 
покрет и конституисали власт, а од Југословенске народне 
армије у повлачењу задржали оружје и формирали војску.

Почела је борба за опстанак крвава и дуга са бројачно 
дупло бројним противником састављеним од муслиманских 
јединица које себе прогласише Армијом Босне и Херцеговине, 
Хрватског вјећа одбране, регуларне Армије Хрватске и 
Алахових ратника из исламских земаља. Срби су у тој борби 
војно били сами изузимајући добровољце из Србије који су 
најчешће били људи поријеклом са ових простора и чија је 
дједовина и данас са лијеве обале Дрине. Поштена аналаиза 
би показала да је тих добровољаца било много, много мање 
од оних који су долазили у Босну да ратују у име Алаха и у њој 
формирали цијеле бригаде. Спријечена вољом међународне 
заједнице да војно помогне Србија је радила највише што 
је могла: несебично је прихватала избјеглице, лијечила 
рањенике, достављала лијекове и храну и дипломатским 
средствима покушавала зауставити рат.

Просторне јединице наоружаног народа брзо су се 
повезивале, у борби се реорганизовале и стасале у Војску 
Републике Српске састављену од седам корпуса. Та војска је 
успјела да повеже просторе на којима су претежно живјели 
Срби, да их брани на изузетно дугој линији фронта и омогући 
конституисање и функционисање законодавне, извршне и 
судске власти, рад институцијама образовања и културе, 
здравствену заштиту становништва, пољопривредну и 
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индустријску производњу... Створен је систем одбране у 
коме је ангажовано цјелокупно становништво, остварено до 
тада код Срба невиђено духовно јединство и спремност на 
жртвовање – «вријеме за пјесму створено».

Западноевропска заједница и Сједињене Америчке 
Државе Балкан су сматрале својом легитимном интересном  
зоном. Вођени интересима свог крупног капитала, 
мултинационалних компанија и војне индустрије и 
стратешким циљевима НАТО пакта подржаше сепарастичке 
покрете и сви признаше сувереност државицама (што мање 
то боље) већ бивше Југославије. Када су процијенили да снаге 
муслиманско-хравтске коалиције у Босни и Херцеговини 
не могу завршити планирани «посао» са Србима, дадоше 
задатак својим медијима да припреме јавно мнење за 
интервенцију снага НАТО пакта. Дипломатском трговином 
за то добише сагласност и Вијећа сигуности Организације 
уједињених нација. 

Моћни свјетски медији, независни од истине, а зависни од 
капитала, за добре паре замјенише џелата и жртву, окренуше 
истину наглавачке, од екцеса створише правила и народ 
који се борио само за равноправност са осталим народима 
прогласише агресорима на своју земљу. Све је било спремно 
за фантоме и тамаховке и за нас из недокучивих даљина и 
висина порушише нам путеве, мостове, релеје, фабрике – 
све је то постало за њих легитиман војни циљ, а цивилне 
жртве колетарна штета. Мртви људи, а само штета! Милион 
и по Срба се нађе против НАТО пакта, ништа ново, већ 
виђено у Библији у борби Давида и Голијата. Муслиманско-
хрватске снаге уз ватрену подршку највећег војног савеза  
кога историја памти «ослободише» Дрвар, Грахово, Гламоч, 
Озренска села... од «агресије» Срба који су најмање хиљаду 
године на том подручју чинили више од 90 % укупног 
становништва. За власнике права на истину то није била ни 
агресија ни етничко чишћење. 
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Господарима рата и мира журило се да заврше операцију 
у Босни и Херцеговини јер их је чекало Косово и још важније 
изворишта нафте на Блиском истоку. У Дејтону за зеленим 
столом «ослободише» још и Сарајево од Срба па на крају 
мораше признати Републику Српску, њен територијални 
интегритет и уставно-правни поредак. Истовремено осно-
ваше Хашки трибунал да им чува алиби за војну интервенцију 
и колетералну штету, да им опере образ медија за изречене 
лажи и да виси над главом непослушника као Дамаклов 
мач. Прогласише га независним, а одувијек је било да ваља 
играти онако како хоће онај који свирку плаћа и коловође 
бира. Што је, ту је ваља се борити истином, потрудити се да 
се она чује и уђе у дебело ухо. 

Под фирмом међународне заједнице («да се Власи 
не досјете») уведоше нам војни и цивилни протекторат. 
Послаше нам своје трећеразредне чиновнике да нас уче 
како ваља демократски слушати. Ослобођени одговорности 
према народу и заштићени моћном војном силом они овдје 
свиђају своје и ко зна још чије све бјелосвјетске интересе. 
Једни би трговали нашим територијама и суверинитетом, 
други би да им служимо као средство за прање савјести 
од нафтних мрља са блискоисточних олуја на исламски 
свијет, трећи би правили од нас европски бувљак, четврти 
спремиште нуклераног отпада, пети би убирали профит од 
наших електрана, комуникација и шума, шести да им будемо 
покусни кунић за друштвени експеримент па у име народа 
смјењују и постављају руководиоце, хапсе и суде и диригују 
независним медијима... Њих вјешто користе снаге које нису 
успјеле оружјем срушити Републику Српску па не бирајући 
средства покушавају централизовати не само институције 
и новац него и свијест. Борба за Републику није завршена 
у Дејтону када су је сви признали, потписали и овјерили. 
Исувише смо живота уградили у њене темеље да би од 
борбе одустали. Треба је бранити радом и мудрошћу, слогом 
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и вјером, а Бог ће дати да нас неће никада више натјерати 
да то радимо и оружјем. Коначно смо схватили да више 
немамо глава за велике идеје југословенства и комунизма 
и да ово што их је остало иза свих заблуда и погрома треба 
нам за српска посла, а та посла су да останемо своји на своме 
у Десет Божијих заповијести гдје смо и били од почетка 
нашег историјског памћења. На то нас обавезују жртве из 
свих претходних, а посебно из овог посљедњег рата.

Срби у Посавини, на Требави и Вучијаку су од почетка 
свог историјског памћења дијелили судбину цјелокупног 
српског народа смјештеног на балканском раскршћу путева, 
интереса и цивилизација.       У духу немањићке традиције 
обиљежавали свој духовни простор клисама, ћелијама и 
црквама, бранили се и од богумила и од каталика. У вријеме 
турске најезде тврдоглаво опстајали у својој вјери, језику, 
култури и традицији. Наставили пут Карађорђевих уста-
ника поп Јовичином (на Вучијаку 1834.) и поп Петковом  
(на Требави 1858) буном. Слиједили Принципове пуцње у 
Сарајеву 1914. године и са солунцима стварали Краљевину 
Југославију. У њој ради мира у кући истрпјели Бановину 
Хрватску. Супростављали се фашизму са два антифаши-
стичка покрета и ради социјалистичке Југославије један 
од њих жртвовали. Ради очувања какве – такве Југославије 
пристајали на све што се од њих тражи: и да оставе Требаву 
и Вучијак без путева и без школа, и да их подијеле на по 
четири општине, да запоставе и вјеру и језик, и културу и 
традицију. Када су све маске пале 1991. године, прихватили 
се оружја да бране свој опстанак и самосталност у оквиру 
Босне и Херцеговине, ако већ Југославију не могу очувати, 
са надом да ће разум побиједити и изнаћи се мирно рјешење. 
Све су се наде распршиле када су видјели трагичну судбину 
Срба у Сијековцу, Новом Граду и Дубици. 

Организовали су се да бране своја села од исте судбине. 
Тек када су видјели Модричу од Срба етнички очишћењу, 
а српску имовину опљачкану, куће им и цркву запаљену 
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и лаковјерне Србе у логору Силосу  а потом Оџаку – би 
им јасно да се морају шире организовати и повезати са 
сународницима: на западу са Озреном и Крајином, а на 
истоку са Семберијом и Србијом. На томе задатку се нађоше 
заједно јединице из Крајине, са Озрена и овог подручја 
с циљем да разбију блокаде и успоставе коридор живота. 
Крајишким оклопницима наши борци били извиђачке 
очи и пјешадијска снага. Ношени снагом помрлих беба 
у бањалучком породилишту због недостатка кисеоника, 
борци Српске војске срушише све барикаде и успоставише 
коридор којим ће тећи живот и опстанак. Бјежећи испред 
српске војске, они који су у мају 1992. године Модричу 
етнички очистили од Срба уз невиђену пропаганду повукоше 
за собом и цивилно становништво. Наше јединице уђоше у 
опљачкан, попаљен и порушен град 28. јуна 1992. године. 

Требало је град подизати из пепела и рушевина и 
бранити га као само срце коридора по сваку цијену од оних 
који су безочно наваљивали да пресијеку ту вену куцавицу 
српског живота. Уз борце Требавске и Вучијачке бригаде на 
том задатку се нашли и Приједочани, Дубичани, Сањани... 
Домаће становништво их примило као своје најрођеније 
дијелећи са њима и последњи комад хљеба, а они овај 
простор бранили као рођени кућни праг и остављали 
животе на котама Требаве и Вучијака и у равници Посавине. 
У одбрану се укључили и они које протјераше из Градачца, 
Грачанице, Завидовића, Зенице, Тузле... које Модрича 
дочека отворена срца, а они јој узвратише жртвовање за 
њену одбрану.Требавска и Вучијачка бригаде су стизале да 
помогну тамо гдје је било најтеже, у одбрани Добоја, Озрена, 
Гламоча... свјесни да се то брани једна нова заједничка кућа 
– Република Српска. Додатну снагу и одлучност у тој борби 
дале им хиљаде и хиљаде несрећника из Републике Српске 
Крајине који на свом путу страдања прођоше кроз Модричу 
да спас пронађу у Србији. Модрича их сузом дочекала и 
испратила, дала им све што је могла и одулчила да се брани 
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по сваку цијену од исте судбине. Издржала је у тој борби и у 
Дејтону јој најмоћнији признаше право да остане у саставу 
Републике Српске. Цијена је била висока, али се морала 
платити. Данас на подручју општине живе породице које 
су за одбрану Републике Српске дале 507 живота својих 
најближих и најдражих (синова или кћери, браће или 
сестара, очева или мајки, мужева или жена) и 706 оних који 
су у тој борби остали инвалиди. Сви они заслужују наше 
поштовање, пажњу и памћење. 

Временом слике блиједе, догађаји се мијешају, датуми и 
бројеви заборављају па неистина лако постаје истина. Наши 
тобожњи душебрижници нам свакодневно «добронамјерно» 
савјетују: пустите митове, оставите историју, заборавите 
прошлост – окрените се будућности. Истовремено нам 
преко својих средстава информисања у сваком дану по 
десет пута понављају исконструисану причу о агресији, 
хуманитарној интервенцији, скривају једне, а до неслућених 
размјера величају друге злочине и логоре... Хтјели би да 
од нас распамећених, ишчашених из памћења, простора и 
времена, културе, традиције и језика граде неке Папауанце, 
Лилипутанце или мале зелене. Овај текст је непристанак на 
то, писана у име истине, а само против заборава, ни против 
икога другог, без намјере да оптужује, али са жељом да 
свједочи. Све и да хоћемо, не можемо заборавити, не дају 
нам бол и неправда коју смо претрпјели, истина која тражи 
свјетлост дана, на дају нам погинули, инвалиди и логораши, 
порушена и попаљена села и градови... Праштати се мора, 
заборавити се не смије, а освета је гријех.
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Глигор Муминовић је 
рођен 5. марта 1948. год. у 
селу Крушеву, испод планине 
Вучево, на ушћу  ријеке Пиве 
у Дрину. Основну шко лу је 
учио у Цркв и чком Пољу на 
Пи вској планини испод Ду-
рми тора, гимназију у Фочи, 
српски језик и књи жевност 
студирао у Београду, а младе 
језику и књижевности учио 
у Градачцу од 1972.  до 1992. 
године, а потом у Модричи. 

Писао је сценарије за цијели низ друштвених и 
културних манифестација, објављивао пјесме, есеје, 
бесједе, рецензије, приказе књижевних дјела и кратке 
приче, уређивао листове и часописе „Радост“ (у 
Градачцу), „Савовање“, „Саборац“ и „Видовдански 
годишњак“( у Модричи). Објавио је четири посебне 
књиге: Завичајне јабуке, Модрича у простору и времену, 
Српски језик ( приручник за ученике и наставнике) и  Из 
историје књижевности (огледи, прикази, есеји).

„Завичајне јабуке“ су збирка лирских пјесама у 
којој се сликом и музиком ријечи користећи поједине 
топониме и личности као мотив (првенствено са 
подручја Модриче и из Пиве) покушавају открити 
трајне истине о једном народу – његовој историји, 
култури, традицији, вјери и обичајима – о његовом 
карактеру и души. 
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„Модрича у простору и времену“ је сажет географски 
приказ општине Модрича и слика хронолошког тока 
историјских догађаја на овоме простору. То је кратак 
путоказ и путопис кроз простор и вријеме, прошлост и 
садашњост.

„Српски језик“ је приручник за оне који уче српски 
језик, теорију књижевности и културу изражавања и 
подсјетник онима који им помажу у томе. Садржаји су 
дати сажето, прегледно и систематично с намјером да 
посебно послуже као подсјетник при припремама за 
завршне, матурске и пријемне испите.

Из историје књижевности (огледи, прикази, есеји) 
су покушај да се систематично, сажето и прегледно 
помогне у разумијевању и анализи цјелокупног 
књижевног дјела појединих писаца у контексту 
књижевне историје или њихових појединачних дјела 
или само неког структуралног елемента књижевног 
дјела онима који улазе у свијет књижевности и онима 
који их уводе у њега. 

Комплетно стваралаштво има првенствено 
педагошку функцију и употребну вриједност. Настајало 
је из потребе да се истакну и од заборава сачувају 
одређене етичке и естетске вриједности, да се истинске 
вриједности културе и традиције једног народа чувају 
и афирмишу и да се помогне младима да што лакше 
откривају законитости и љепоту језичког израза и 
књижевног стваралаштва. Аутор је то сматрао својим 
дугом и обавезом према завичају и народу, својим 
ђацима и колегама, а колико је у томе успио, судиће 
читаоци.
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